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Resumo: Plantas medicinais são espécies vegetais utilizadas como recurso terapêutico. A 

história do uso de plantas medicinais, desde os tempos remotos, tem mostrado que elas 

fazem parte da evolução humana e foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados 

pelos povos. Atualmente, cerca de 80% da população utiliza recursos da medicina popular 

para tratamento de alguma doença, sendo que os conhecimentos das técnicas utilizadas e 

o emprego são transmitidos por gerações de forma oral. No município de Fronteiras, estado 

do Piauí, grande parte da população utiliza plantas medicinais como recurso terapêutico. 

Com base nisso, este estudo teve por objetivo verificar o conhecimento popular e o uso 

medicinal para fins terapêuticos pelos moradores do bairro Bela Vista, localizado no 

município de Fronteiras-PI. O levantamento das plantas medicinais utilizadas como recurso 

terapêutico foi realizado por meio de entrevistas com questionário semiestruturado aplicado 

a 30 entrevistados. Os resultados revelaram um grande percentual, onde 90% afirmaram 

utilizar plantas medicinais, sendo citadas aproximadamente 50 espécies diferentes de 

plantas pela população entrevistada. As mais citadas foram: Erva cidreira (Melissa 

officinalis), Hortelã (Mentha), Malva do reino (Malva sylvestris L.), Capim Santo 

(Cymbopogon citratus), Macela (Achyrocline satureioides), Camomila (Matricaria 

chamomilla), Eucalipto (Eucalyptus), sendo que as propriedades terapêuticas mais 

relatadas foram para o tratamento de problemas respiratórios e digestivosAs folhas foram 

mencionadas como a parte da planta mais utilizada e a predominância quanto às formas 

de preparo é o chá. O estudo apontou que as plantas medicinais são bastante usadas e 

valorizadas pela comunidade, sendo uma herança cultural adquirida pelo familiares mais 

antigos, visto que sua utilização trata-se de uma alternativa eficaz e barata. A diversidade 

de plantas medicinais conhecida e a obtenção das ervas própria comunidade sugerem uma 

correlação entre o uso/conhecimento de plantas medicinais e sua disponibilidade.Nesse 

contexto, o estudo revela a importância do  conhecimento tradicional no uso de plantas 

medicinais pela comunidade de Bela Vista, município de Fronteiras e evidencia a 

importância da catalogação desse conhecimento por meio de estudos etnobotânicos, uma 

vez que várias informações podem ser perdidas de uma geração para outra. 
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