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RESUMO 

 

GUIMARÃES, A.R.S. Uso e significado de fitoterápicos em comunidade litorânea, 

município de Guarujá, SP. Santos, 2008. 90 páginas. Dissertação de Mestrado em 

Saúde Coletiva, Universidade Católica de Santos. 

 

Introdução : A Organização Mundial de Saúde (2000) calcula que 80% da população 

mundial utiliza remédios caseiros. O uso da fitoterapia não remete apenas ao 

cuidado da saúde, mas também ao contexto sociocultural em que as pessoas vivem.  

Objetivo : Analisar o uso e o significado de plantas medicinais por mulheres que 

fabricam medicamentos caseiros na comunidade Santa Cruz dos Navegantes. 

Objetivos específicos: Identificar as plantas medicinais utilizadas pelas praticantes 

de fitoterapia e suas indicações; Descrever o processo de produção dos 

medicamentos caseiros; Analisar a relação da medicina popular com a medicina 

oficial. 

Metodologia : Estudo qualitativo, fundamentado teoricamente na Antropologia. 

Técnicas: observação etnográfica e seis entrevistas em profundidade com mulheres 

praticantes de fitoterapia. Local: Santa Cruz dos Navegantes, Guarujá, São Paulo.  

Resultados : As entrevistadas possuem o hábito de cultivar plantas medicinais em 

suas residências ou procuram vizinhas, amigas ou familiares que tem plantações e 

fornecem esses fitoterápicos para a comunidade. A preparação dos remédios 

caseiros utiliza duas fontes de informação: as recomendações da Pastoral da 

Criança e a tradição do uso passada pela família nos locais de origem (a maioria das 

entrevistadas eram migrantes do nordeste do país).  A população procura estas 

mulheres com queixas específicas, de doenças menos graves. As entrevistadas 

avaliam a possibilidade de tratamento com remédios caseiros, advertindo sobre o 

uso inadequado.  As mulheres associaram o consumo de remédios caseiros à fé em 

Deus. Os serviços médicos são utilizados paralelamente à utilização de fitoterápicos, 

assim como em situações consideradas de difícil cura com os remédios caseiros.  

Observou-se não existem conflitos entre a medicina oficial e a medicina popular.  A 

medicina popular mostrou ser uma prática alternativa e considerada mais natural que 

o modelo de medicina oficial. 



 

Conclusão : Ficou evidente que estas mulheres, ao produzirem e prescreverem os 

medicamentos caseiros, desenvolvem uma função terapêutica importante dentro da 

comunidade. A eficácia destes medicamentos vai muito além de seus princípios 

farmacológicos. Desta maneira, saúde e doença se inserem no contexto 

sociocultural dos moradores desta comunidade. Neste contexto, misturam-se 

conhecimentos científicos, tradições populares e religiosidade. 

 

Palavras-chave: FITOTERAPIA. CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICA EM 

SAÚDE. PESQUISA QUALITATIVA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
GUIMARÃES, A.R.S. Use and significance of the Phytotherapy onto inshore 

communities, in Guaruja District, SP. Santos, 2008. 90 pages. Dissertation of 

Master's Degree in Collective Health Care. 

 

Introduction:  The World Health Organization (2000) estimates that 80% of the world 

population use house-hold medicine. The use of the phytotherapy does not only refer 

to health care, but also to the sociocultural context in which people live. 

 

Goal:  To study the use and the significance of some herbs used by women who 

produce house-hold medicine in Santa Cruz dos Navegantes community. Specific 

Purposes: Identify the herbs used by the Phytotherapy´s practitioners and their 

indications; Describe the production procedure of house-hold medicine; Analyze the 

relation between popular and professional Medicine. 

 

Methodology:  Qualitative study theoretically based on Anthropology.  

Techniques: ethnographic observation and six in depth interviews with women who 

practice Phytotherapy. Location: Santa Cruz dos Navegantes, Guarujá, São Paulo.  

 

Results:   Interviewed women are used to growing herbs at home or looking for 

neighbors, friends or relatives who have their own crops to provide those herbs for 

the community. Preparation of the house-hold medicine uses two main sources of 

information: the approval of Pastoral da Criança and the custom of its use among the 

families in the points of origin (mostly from the north east of the country). People 

search for those women to complain of not so serious diseases. Women estimate the 

possibility of using a house-hold medicine treatment, besides warning about the 

inappropriate usage. They associate the consumption of house-hold medicine with 

faith in God. Medical care is used with phytotherapic elements concurrently, as well 

as in those situations in which the cure is considered complicated. No disagreement 

was observed between popular and professional Medicine. The former has been a 

more practical and more natural choice than the pattern established by the 

professional Medicine. 

 



 

Conclusion:  It was clear that those women, while making and prescribing house-

hold medicine, develop an important therapeutic role in their community. The 

effectiveness of the medicine will go farther than its pharmacologic principles, thus, 

health and disease insert themselves in the sociocultural situation of the inhabitants 

of that community. In this context, scientific knowledge, popular traditions and 

religiosity become unified. 

 
Key-words: PHYTOTHERAPY, HEALTH KNOWLEDGE, ATTITUDES, 

PRACTICE, QUALITATIVE RESEARCH.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa com plantas medicinais consiste em estudo multidisciplinar, que 

compreende a interpretação do conhecimento, do significado cultural, do manejo e 

dos usos tradicionais de elementos da flora. Neste contexto, destaca-se o papel das 

comunidades que cultivam espécies vegetais, possuindo o hábito de utilizá-las com 

finalidades terapêuticas.  

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº. 48/2004 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fitoterápicos são medicamentos 

preparados exclusivamente com plantas ou partes de plantas medicinais (raízes, 

cascas, folhas, flores, frutos ou sementes), que possuem propriedades reconhecidas 

de cura, prevenção e tratamento de doenças (http://www.anvisa.gov.br).  

Segundo Arnous et al. (2005), com o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, as plantas medicinais estão tendo seu valor terapêutico pesquisado e 

ratificado pela ciência e vem crescendo por profissionais de saúde, a recomendação 

de seu uso.  

A Organização Mundial da Saúde – OMS (2000) comenta que, na busca 

incessante do homem por bem-estar e qualidade de vida, as plantas medicinais 

tornaram-se uma alternativa, não somente pela sua credibilidade na terapêutica, 

mas também devido ao baixo custo, o que favorece sua utilização por uma grande 

parcela da população mundial. 

Segundo a OMS cerca de 80% da população mundial utiliza remédios 

caseiros, e estima que mais de 70% dos medicamentos derivados de plantas 

valeram-se dos conhecimentos populares como fortes indícios de suas reais 

propriedades medicinais.  
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De acordo com Santos (2000), estudos recentes afirmam ainda que 60% das 

plantas existentes no planeta já foram catalogadas, representando um número em 

torno de 365 mil espécies, e que um em cada quatro produtos vendidos nas 

farmácias é fabricado a partir de materiais extraídos de plantas das florestas 

tropicais.  

Outro aspecto a ser ressaltado é a adesão dos pacientes a tratamentos 

medicamentosos e a relação com o uso de fitoterápicos. Segundo Quirino (2000), a 

adesão a tratamentos leva em conta as ações e omissões para certos 

comportamentos, de interesse médico, de um determinado indivíduo na condição de 

paciente clínico. Caracterizada como um processo, a questão não é tão simples 

como aparenta, pois não se esgota nos gestos e nas atitudes imediatamente 

observáveis, sendo parte de um todo comportamental mais complexo que chega a 

incluir outros atores sociais. Apresenta também variações significativas de uma 

cultura para outra e, mesmo dentro de uma mesma cultura, de um segmento cultural 

para outro. 

Para este autor, existem três componentes desse processo, encontráveis em 

várias culturas nas quais existe a figura do médico com formação científica: a noção 

de doença que o paciente possui, o lugar do médico no imaginário do mesmo e a 

idéia de cura ou a melhoria que se forma em sua mente. Tais componentes 

contribuem para que o paciente forme uma opinião e tome decisões com respeito à 

sua doença, sendo que nelas está sempre presente a idéia de continuar ou de 

interromper o tratamento.  

A fitoterapia é também um recurso que o paciente dispõe, comumente 

utilizado nas práticas religiosas e/ou no ambiente sociocultural, que em muitas 

situações são impensáveis e inadmissíveis pela perspectiva científica do médico.   
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A noção de doença que o paciente possui, segundo este autor, mostra o 

lugar do médico em seu imaginário e a idéia de cura ou melhoria que se forma em 

sua mente. Isso faz com que o indivíduo deposite no médico expectativas sobre as 

informações que o mesmo lhe dará a cada nova consulta e com elas interagem as 

interpretações e reinterpretações do que já foi dito. A idéia de “esperança” também 

passa por esse processo, mas o indivíduo lê, absorve, analisa e interpreta essas 

informações e reage de acordo com a sua formação, habilidade ou aptidão de 

observar o mundo, decidindo se irá continuar ou interromper um determinado 

tratamento médico. Quem irá ajudá-lo a decidir serão seus amigos ou parentes, 

raramente o médico, pois este já está envolvido na questão. 

Este raciocínio, sobre a adesão a tratamentos médicos, pode ser transposto 

para o uso de remédios caseiros. A utilização de um recurso terapêutico como a 

fitoterapia vai muito além de sua utilidade prática ou econômica. Remete às relações 

sociais e como a saúde e a doença são compreendidas.  Desta forma, a prescrição 

de um medicamento caseiro e a idéia de tratamento ou cura não se limita aos 

princípios farmacológicos, mas também ao contexto sociocultural no qual os 

usuários (pacientes) estão inseridos.  
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1.1 Estudos fitoterápicos e a relação com os conhec imentos populares e 

científicos 

 

A revisão de literatura deixa claro que a maioria dos estudos relacionados 

com fitoterápicos tem enfoque farmacológico, classificação e/ou de identificação 

botânica. Observa-se que pouco é explorado sobre o significado de seu uso e sobre 

os aspectos culturais relacionados ao tema. Assim, Devienne et al. (2004) indicam 

que as plantas têm sido, desde a antiguidade, um recurso ao alcance do ser 

humano. Ao longo dos milênios, o homem, empiricamente, aprofundou seus 

conhecimentos para a melhoria das condições de alimentação e cura para as suas 

enfermidades, demonstrando uma estreita relação entre o uso das plantas e sua 

própria evolução. Muitos povos descreveram a utilização de ervas como forma de 

medicamento em seus registros e manuscritos, mas muitos séculos se passaram até 

que o verdadeiro poder das plantas fosse reconhecido. As grandes descobertas de 

princípios ativos de origem vegetal somente foram possíveis após avanços 

tecnológicos para o isolamento e elucidação estrutural. Várias substâncias ativas 

que possuem atividade farmacológica, muitas vezes indicada pelo uso popular, 

tiveram suas atividades comprovadas cientificamente. Atualmente, o homem ainda 

busca soluções para diversas doenças e problemas de saúde e, possivelmente, são 

as plantas que poderão contribuir de maneira significativa para solucioná-los. 

Castro et al. (2001) mostram que a relação entre o conhecimento popular e o 

conhecimento científico, referente ao uso de plantas medicinais é um processo 

dialético, que prevê a transformação e a evolução das idéias. O conhecimento 

popular, por um lado, associado com práticas religiosas leva a questionamentos na 

tentativa de se ter uma compreensão mais racional ao método terapêutico. Por outro 

lado, o conhecimento científico estabelece uma relação racional entre o uso das 
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plantas medicinais e a cura das doenças. A síntese entre esses dois pontos de vista 

é alcançada quando os pesquisadores, em busca das fontes de substâncias 

biologicamente ativas, vão até a população para efetuarem levantamentos 

etnobotânicos e, a partir deles, realizarem pesquisas laboratoriais. 

Como demonstram Oliveira et al. (2006) a fitoterapia é a prática do uso de plantas ou 

suas partes com a finalidade terapêutica. Os autores revelam que embora existam 

instituições e prefeituras trabalhando com fitoterapia no atendimento da população, 

ainda não há um apoio oficial do Ministério da Saúde. Seu trabalho teve como 

objetivos mostrar a situação da terapêutica fitoterápica no Estado de São Paulo, 

quais os municípios que utilizam a fitoterapia na Rede Pública, e quais os municípios 

que implantaram a terapêutica e depois a desativaram, bem como determinar quais 

as plantas medicinais mais utilizadas no SUS em todo o Estado de São Paulo. Os 

dados foram obtidos das DIRs (Direções Regionais de Saúde), por meio de 

entrevistas, utilizando formulário com identificação (Direção Regional de Saúde e 

Município) e informações referentes à utilização ou não da terapêutica fitoterápica 

(tempo que utilizavam, que plantas eram empregadas, e quais as ações desses 

fitoterápicos). Os resultados deste trabalho revelam que as 03 plantas medicinais 

mais utilizadas no Estado de São Paulo na Rede Pública de Saúde são o Guaco 

(Mikania glomerata), a Calêndula (Calendula officinalis) e a Babosa (Aloe vera) e os 

municípios do Estado de São Paulo que utilizam a fitoterapia com incentivo do 

Governo Municipal na Rede Pública são Campinas, Canas, Guaratinguetá, 

Herculândia, Piquete, Pindamonhangaba, Roseira e São José do Barreiro, Ribeirão 

Preto, São Lourenço da Serra, Cruzeiro e Dobrada. Em outros 08 municípios essa 

terapêutica foi desativada, e 13 outras cidades têm profissionais da área da saúde 
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com projetos de fitoterapia já desenvolvidos ou em desenvolvimento para serem 

oferecidos ao Governo Municipal. 

Tendo em vista o grande número de municípios no Estado de São Paulo, 

conclui-se com esta pesquisa que poucos utilizam a fitoterapia como terapêutica e 

que há falta de incentivo por parte dos governos municipais para sua implantação. 

Entretanto, alguns médicos da Rede Pública de Saúde, mesmo sem incentivo do 

governo municipal, continuam prescrevendo fitoterápicos, devido a esta terapêutica 

fazer parte de sua prática médica, ser bem aceita e acessível à população. Este 

estudo deixa evidente a necessidade do diálogo entre a prática da fitoterapia e os 

serviços de saúde.  

Pilla et al. (2006) realizaram um inventário das plantas medicinais 

conhecidas e usadas pela população do distrito de Martim Francisco, município de 

Mogi-Mirim, SP, e buscaram conhecer seus empregos e sua importância na 

comunidade. Foram amostradas aleatoriamente 50 unidades domiciliares. Apenas 

um dos adultos responsáveis pela casa (homem ou mulher) foi entrevistado, por 

meio de questionários. As plantas citadas foram coletadas e fotografadas 

paralelamente à aplicação dos questionários. O material botânico foi identificado e 

depositado no Herbário Rioclarense (HRCB). Ao todo, foram catalogadas 107 

espécies botânicas. Na preparação dos remédios, as folhas foram a parte da planta 

mais utilizada e a decocção a principal forma de preparo. A via oral foi a mais 

empregada para a administração dos medicamentos e as doenças mais 

freqüentemente tratadas por remédios caseiros referem-se aos sistemas digestório e 

respiratório. Segundo o estudo, não existe um rigor na posologia e na duração do 

tratamento, ficando este a critério do hábito de cada pessoa entrevistada.  
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Num estudo realizado em Minas Gerais Brandão et al. (1998) afirmam que o 

comércio de plantas medicinais e produtos fitoterápicos encontra-se em expansão 

em todo o mundo. O Ministério da Saúde busca regulamentar a produção dos 

fitoterápicos comercializados no Brasil. Com o objetivo de contribuir com a 

farmacovigilância deste setor, foi desenvolvido um programa de avaliação do 

material fitoterápico comercializado em Minas Gerais. Foram analisadas 27 amostras 

de camomila, procedentes de farmácias, ervanarias e mercados, quanto à 

identidade, pureza e presença dos constituintes ativos. Apesar de todas as amostras 

serem constituídas da genuína Matricaria recutita (camomila), na maior parte os 

capítulos florais estavam danificados, conseqüência de manuseio excessivo ou má 

conservação. Foram detectados contaminantes em todas as amostras, 

principalmente insetos presentes em 63% daquelas comercializadas em farmácias. 

Somente cerca de metade das amostras apresentaram os constituintes dos óleos 

essenciais, necessários à atividade antiinflamatória da planta e os constituintes 

fenólicos, de ação espasmolítica, foram detectados em cerca de somente 20%. Os 

resultados com a camomila indicam a precariedade com que as plantas medicinais e 

fitoterápicos vêm sendo comercializadas e confirmam a necessidade urgente de 

vigilância destes produtos no Brasil. É importante ressaltar que, apesar dos 

problemas com as amostras, a população consome este tipo de produto, sendo 

fundamental compreender a eficácia destes medicamentos, que vai muito além do 

quanto os princípios ativos estão ou não presentes.  

Medeiros et al. (2004) mostram o uso de plantas medicinais pelos sitiantes 

que residem na Reserva Rio das Pedras, localizada no município de Mangaratiba, 

Estado do Rio de Janeiro. Essa população tem origem nos meeiros que trabalhavam 

nas plantações de banana da antiga fazenda Goiabal. Atualmente, esta fazenda 



 21 

corresponde ao Club Méditerranée, na cota próxima ao oceano Atlântico e à 

Reserva Rio das Pedras, acima da Rodovia Rio/Santos (BR-101), sendo um 

remanescente de Floresta Ombrófila densa no Estado. A partir de entrevistas 

estruturadas e semi-estruturadas, pôde-se fazer um levantamento das plantas 

presentes ao redor das casas dos sitiantes. Ao todo foram citadas 36 espécies 

medicinais, distribuídas em 34 gêneros e 25 famílias. Estas espécies estão 

relacionadas a 28 usos medicinais. Predominaram espécies de plantas herbáceas 

(vinte e um) seguidas das arbustivas (oito) e arbóreas (cinco). A folha a estrutura 

vegetal mais utilizada e o modo de preparo do remédio mais comum foi o decocto. 

Quantificou-se o número de citações por informante para cada táxon, possibilitando 

a indicação das espécies mais utilizadas na área, como a erva-de-santa-maria 

(Chenopodium ambrosioides L.) e a pitanga (Eugenia uniflora L.). 

Estes estudos, embora fundamentais para as pesquisas farmacológicas e 

para a identificação do material botânico, deixam de enfocar o contexto cultural da 

utilização dos fitoterápicos, não permitindo, desta forma, o estabelecimento de uma 

relação com as práticas biomédicas. Assim, pensar o uso de fitoterápicos envolve 

também o sistema de saúde local e os médicos que tratam a população. 

Observa-se que, embora haja instituições públicas e privadas trabalhando 

com a fitoterapia no atendimento a população, ainda não há apoio e incentivo 

suficiente para essas práticas terapêuticas por parte do Ministério da Saúde. A 

implantação das práticas fitoterápicas nos serviços de saúde, além de promover 

melhoria da qualidade de saúde da população envolvida, valoriza os saberes 

populares, reforçando laços sociais e culturais. 



 22 

Isto posto, fica evidente a necessidade da realização de trabalhos de 

pesquisa de terapias fitoterápicas que levem enfoquem as questões econômicas, 

sociais e culturais das comunidades. 

 

 

1.2 Saúde, doença e cultura 

 

 

Segundo Geertz (1989), a cultura pode ser definida como um sistema de 

símbolos que fornece um modelo de e um modelo para a realidade; este sistema 

simbólico é público e centrado no ator, que o usa para interpretar seu mundo e para 

agir, de forma que também o reproduz. Deste modo se criam as relações sociais, 

que envolvem crenças, valores e expectativas e suas interações no espaço e no 

tempo Este enfoque poderá orientar a compreensão do uso e do significado de 

fitoterápicos pela comunidade, assim como o aspecto do caráter coletivo do 

comportamento humano.  

Langdon (2003) descreveu que a saúde e doença não são vistas como um 

processo puramente biológico e corporal, mas como o resultado do contexto cultural 

e a experiência subjetiva de sentir-se mal. Os conceitos de doença e de saúde são 

culturalmente construídos. Com base nestes pressupostos, a doença é conceituada 

como um processo e não um momento único ou uma categoria fixa. É uma 

seqüência de eventos, que deve ser entendida no sentido de organizar a experiência 

vivida e, se possível, aliviar o sofrimento (Langdon, 2003). 

Segundo a mesma autora (2003), para muitos, estar doente é ser portador 

de uma patologia de origem genética, ter sido contaminado ou infectado por vírus ou 

bactérias; para outros a doença está relacionada a uma punição ou ser resultado de 
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um conflito nas relações sociais ou espirituais. Cada grupo social reconhece a 

doença de forma diferente, de acordo com as experiências vividas e a partir dos 

conceitos construídos culturalmente. Além disso, membros de um mesmo grupo 

podem possuir conhecimentos e experiências diferentes, de acordo com a idade, 

sexo e papel social.  Assim, doença é aqui considerada não como um conjunto de 

sintomas físicos universais, observados numa realidade empírica, mas como um 

processo subjetivo construído a partir de contextos socioculturais e vivenciado pelos 

atores. 

Para Queiroz (1993), estar doente não significa um evento exclusivamente 

biológico, projetando-se no efeito mais dramático que produz, qual seja, a 

incapacidade de trabalhar e a conseqüente ameaça à subsistência familiar. Se um 

indivíduo mostra disposição e capacidade de trabalho, ele é considerado saudável. 

Este autor analisou as representações e as práticas sobre saúde e doença 

entre famílias operárias do município de Paulínea, São Paulo, abordando a relação  

desta população com a medicina posta em prática pela rede pública de atenção à 

saúde, implantada no município e considerada modelo no contexto brasileiro pelos 

técnicos do setor. As práticas relacionadas com as medicinas caseira e religiosa e 

com os farmacêuticos, bem como o problema da automedicação, são também 

focalizadas como elementos importantes disponíveis à população estudada. 

Um aspecto importante tratado por este autor é que aspectos como boa 

aparência e disposição para sair e passear aparecem em segundo plano como 

definidores adequados de saúde para indivíduos adultos. Em função deste tipo de 

representação, para a população em geral, se o indivíduo encontra forças para 

executar todas as atividades diárias, ele é considerado uma pessoa saudável 

mesmo tendo problemas clínicos na saúde.   
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Boltanski (1979) apud Queiroz (1993) mostra que entre as classes sociais 

mais baixas, a doença tenderia a ser percebida somente quando houvesse uma 

incapacitação do desempenho social, representada principalmente pelo trabalho. 

Loyola (1984) considera que a doença é percebida como uma ruptura em 

relação ao estado normal, sendo a saúde definida pela disposição para a vida em 

geral como, por exemplo, alimentar-se e trabalhar. Com isso a representação de 

saúde está ligada a idéia de força, força essa utilizável no trabalho e na alimentação 

para estimular e manter o indivíduo. Para a mesmo autora, a doença ou a saúde é 

considerada no quadro global dos problemas da vida e da morte como um fenômeno 

que escapa ao controle do homem, algo que, no limite, é produto de forças 

sobrenaturais ou comumente de Deus. A partir desse enfoque, saúde e doença 

podem ser relacionadas a outros aspectos da vida social, como a religião. Nela 

estão presentes as figuras dos curandeiros e dos rezadores, indivíduos que praticam 

uma medicina ligada à religião, mas cujo exercício não se efetua no quadro de uma 

religião institucionalizada. São definidos como especialistas da cura e não como 

agentes ou membros de uma religião. O que prevalece é sua função terapêutica e 

não a sua função religiosa. 

Desta forma, não há saúde do corpo sem saúde da alma, e freqüentemente 

um corpo doente contribui para a doença da alma e vice-versa. O sistema de 

representações que permitem à maioria dos especialistas religiosos como os 

rezadores, curandeiros, assim como os pais e mães-de-santo e os pastores, é 

legitimar suas práticas perante a medicina oficial, distinguindo duas categorias de 

doenças: “as doenças do corpo” e “as doenças da alma”, ou as doenças materiais e 

doenças espirituais. 
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No estudo de Loyola (1984), as doenças espirituais são aquelas cuja origem 

foge à verificação prática e que, através de exclusões sucessivas, são percebidas e 

explicadas como sendo doenças não-materiais. Nesse sentido, sintomas muito 

semelhantes podem ser ligados a qualquer uma das causas sobre as quais repousa 

o sistema de classificação. As doenças espirituais podem ser causadas por mau-

olhado, espírito encostado ou por um castigo de Deus, de acordo com a crença 

religiosa do indivíduo, esta é que determina, em grande parte, a escolha do tipo de 

tratamento, ou seja, as escolhas feitas entre especialistas do sistema oficial de 

saúde e os especialistas religiosos. Já as doenças materiais são aquelas passíveis 

de um diagnóstico clínico e podem ser classificadas em leves (indisposições, 

incômodos) e graves, segundo os riscos que oferecem para a vida do indivíduo. Esta 

distinção remete à intensidade do mal do que à sua origem ou natureza e é 

estabelecida a partir de sintomas, sendo a febre o mais decisivo. As doenças leves 

podem tornar-se doenças graves se não cederem com o tratamento familiar 

comumente utilizado nesses casos. As qualificações “leves” e “graves” estão 

associadas às doenças comuns e às doenças “de médico”, que precisam da 

competência do “doutor’ e não podem ser diagnosticadas diretamente a partir da 

observação dos sintomas”. 

As doenças causadas por medo, susto, friagem, quebra de resguardo e 

outras doenças cotidianas cujo conhecimento (sintomas e tratamento) encontra 

respaldo na experiência ou na tradição (cobreiro, ventre virado, espinhela caída) 

estão, em geral, no quadro das doenças consideradas da competência dos 

rezadores (Loyola, 1984). 

Portanto, a autora mostra a diferença de entendimento advinda de uma 

racionalidade específica e de necessidades práticas e simbólicas diferentes, mas 
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não destituídas de valor ou fruto simplesmente da ignorância e da superstição. Pelo 

contrário, as práticas populares de cura seriam uma criação original e não 

simplesmente reativa a outros saberes ou à falta dele. Com isso, existe uma 

coerência nas idéias relativas ao funcionamento do corpo e às ações do mundo e 

dos homens sobre ele. 

Laplantine (1991) afirma que enquanto a intervenção médica oficial pretende 

apenas fornecer uma explicação experimental dos mecanismos químico-biológicos 

da morbidez e dos meios eficazes para controlá-los, as medicinas populares 

associam uma resposta integral a uma série de insatisfações, não apenas 

somáticas, mas psicológicas, sociais, espirituais para alguns, existenciais para 

todos, que o racionalismo social não se mostra disposto a eliminar. 

Ao procurar por um curandeiro, o indivíduo estaria optando por uma 

explicação sobre a doença, com termos e conceitos sobre saúde, causa da doença, 

tratamento necessário e sobre o próprio corpo que condizem com a sua percepção 

ou que pelo menos, o indivíduo possa compreender e aceitar (Leite & Vasconcellos, 

2006).   

Herzlich (2005) faz uma importante discussão sobre as representações 

sociais de saúde e doença nas sociedades contemporâneas. A autora chama a 

atenção para o fato de que, embora a doença esteja hoje nas mãos da medicina, ela 

permanece sendo um fenômeno que a ultrapassa.  Segundo a autora: 

“A interrogação sobre o sentido, em particular,não se reduz à 
informação médica – o diagnóstico – que aceitamos em 
numerosos casos. Em um plano mais geral, a história da 
medicina nos mostra de que modo as relações entre saber 
médico e concepções do senso comum podem estabelecer-se 
nos dois sentidos, sem uma dependência em sentido 
único,mas com vai-e-vens entre o pensamento erudito e o 
pensamento de senso comum” (HERZLICH, 2005, p. 64). 
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Esta questão é importante porque a fitoterapia provavelmente dialoga com o 

discurso médico oficial.  É necessário compreender o alcance desta interlocução no 

contexto sociocultural.  

Para Araújo (2002), as plantas medicinais fazem parte da bagagem cultural 

do brasileiro. Elas sempre freqüentaram a rotina da população de maneira silenciosa 

e inconfessa, mas, no contexto da fitoterapia, começam a ganhar legitimidade de 

“remédio de farmácia”. Neste processo, práticas de um passado secular passam a 

ser objeto de políticas públicas que buscam atender esta memória para que ela 

possa reanimar os serviços de atendimento das camadas mais pobres da 

população. 

As tradições populares tornam-se parte indissociável das identidades 

sociais, representando, muitas vezes, aspectos significativos da vida das pessoas. 

São as populações que inventam ou reinventam tradições para se adequar a outras 

formas culturais que lhes são impostas ou com as quais travam contato (Santos, 

2000).  

Araújo (2002), mostra que a idéia central do seu estudo é que: 

“As práticas de cura com plantas medicinais, longe de 
representarem remanescências de um passado rural, são 
modos de pensar e agir absolutamente contemporâneos, 
reinterpretações das novas condições de vida encontradas no 
meio urbano, tendo como base um sistema lógico que ordena e 
dá sentido aos cuidados corporais, às relações interpessoais e 
à vida como um todo. Essas práticas não apenas permanecem 
no contexto urbano, mas a lógica que lhes dá sentido ordena 
as novas experiências a que são expostos os migrantes rurais 
e seus descendentes. Desta forma, o uso da fitoterapia não 
remete apenas ao cuidado da saúde, mas também ao contexto 
sociocultural em que as pessoas vivem”. (ARAÚJO, 2002, 
p.23).  
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Segundo esta autora: 

 

“O uso que a população faz dos fitoterápicos não está calcado 
nos mesmos pressupostos que sustentam os usos biomédicos, 
ou seja, o seu uso não é baseado em conhecimentos 
construídos com base na experimentação científica. Os 
saberes populares de cura ancoram-se em princípios que 
levam em consideração a possibilidade de intervenção divina 
e/ou espiritual no processo de adoecimento, tratamento e cura, 
assim como na capacidade concedida a algumas pessoas para 
diagnosticar e curar os males do corpo e da alma”. (ARAÚJO, 
2002, p. 52). 

 

 

O estudo de Araújo (2002) teve como ponto de partida as discussões sobre 

o uso da fitoterapia na rede municipal de saúde de Londrina, ocorridas entre os anos 

de 1993 e 1996. O resultado destas discussões foi o projeto de implantação da 

fitoterapia na rede municipal de saúde, propondo a recuperação de práticas 

terapêuticas populares. A justificativa sobre a qual se sustentava o projeto de 

fitoterapia era pautada basicamente em três argumentos: primeiro, que os 

fitoterápicos tinham um custo menor que os medicamentos industrializados; 

segundo, que a implantação da fitoterapia influenciaria na humanização do 

atendimento; e, por fim, que, o projeto recuperaria um conhecimento terapêutico 

popular.  

Na discussão lançada com a elaboração deste projeto, também se colocou 

uma crítica à postura autoritária, arraigada entre os biomédicos, que condenam as 

outras formas de terapia pela inexatidão do diagnóstico e dos meios empregados 

para obter a cura. Esta postura está relacionada à concepção de que a “verdade” 

apenas pode ser alcançada através da investigação científica. Segundo esta autora: 
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”A implantação da fitoterapia às Unidades Básicas de Saúde, 
traz necessariamente, a discussão acerca da compreensão do 
indivíduo como um todo e da doença enquanto reflexo de 
condições físicas, psíquicas, sociais e culturais e, para que se 
possa agir com eficácia sobre ela, faz-se necessário levar em 
consideração todos esses aspectos”.(ARAÚJO, 2002, p. 46). 

 

 

A implantação do projeto em Londrina deveria funcionar como um impulso 

para a aproximação entre o par médico-paciente, já que o uso de plantas nos 

processos de cura é comum nos meios populares, sendo assim uma forma de 

resgatar os conhecimentos terapêuticos popular, respeitando suas formas de 

compreender a doença e o corpo. 

Desta forma, faz-se necessário notar as maneiras que o conhecimento 

popular de cura encontra para perpetuar-se, utilizando-se das brechas deixadas pelo 

sistema médico oficial. Frente a posturas de negação da validade do conhecimento 

popular de cura, essa população criou formas de lidar com os médicos, dialogando 

suas práticas tradicionais sem correr o risco de sofrer reprimendas. Um dos 

exemplos foi o cultivo de ervas medicinais em quintais dos informantes pesquisados 

terem denominação de medicamentos industrializados como narra a autora: 

Essa autora comenta abaixo que: 

 

“A denominação de plantas com nomes comerciais de 
medicamentos industrializados provoca um mal-entendimento 
que funciona no sentido de fazer com que, no diálogo entre 
médico e paciente, cada um acredite estar falando a mesma 
linguagem, embora estejam dizendo coisas diferentes. Durante 
uma consulta, geralmente o médico indaga se o paciente está 
tomando algum medicamento e qual é. Quando o paciente 
responde que tomou bactrim, sua resposta tem um impacto 
completamente diferente daquele causado pela declaração de 
que se tomou um chá de folhas de uma determinada planta. O 
que o médico não sabe é que bactrim é também um nome 
atribuído a uma erva medicinal”. (ARAÚJO, 2002, p. 145). 
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A incorporação desses nomes deve ser entendida como uma forma de 

reinterpretar elementos da biomedicina incluindo-os na lógica que orienta e dá 

sentido aos cuidados corporais no meio popular. 

Portanto, a contribuição desta autora sobre os aspectos culturais e práticas 

populares revela a lógica que organiza esse sistema de crenças e aborda noções 

para pensar as relações entre diversidades culturais no contexto biomédico e 

popular.  

 

 

1.3 Medicina Popular, Medicina Tradicional e Medici na Oficial 

 

A medicina popular se estabelece como uma mistura de influências culturais, 

mas que tem sua origem nas informações da medicina tradicional de cada região. 

 

Segundo Di Stasi: 

 

“A medicina popular pode ser definida como práticas de 
tratamento e prevenção de doenças que se utilizam das 
informações e dos conhecimentos da medicina tradicional, que 
não são reconhecidas como um conhecimento espontâneo e 
autóctone de determinado grupo étnico definido, mas como um 
corpo de informações e práticas de saúde gerado de uma 
enorme mistura de informações, especialmente sobre as 
virtudes dos produtos naturais e inúmeros procedimentos de 
cura que foram se incorporando no conhecimento da 
população ao longo do tempo e que representam um 
conhecimento disseminado e impossível de ser reconhecido 
quanto a sua origem”. (DI STASI, 2007, p.60). 

 

 

A medicina popular recebe influências das mais variadas fontes e origens, 

inclusive da própria medicina oficial. Um exemplo comum dessa influência está na 
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própria nomenclatura de muitas plantas medicinais que em razão de suas atividades 

terapêuticas recebem o nome de medicamentos industrializados com o mesmo 

princípio ativo (Di Stasi, 2007).  

 

Para Di Stasi: 

 ”A população, de um modo geral, e os usuários de plantas 
medicinais, de forma mais específica, se apropriam dos 
conhecimentos da medicina tradicional, mas utilizam esses 
produtos sem o seu caráter mágico e ritualístico. È um tipo de 
conhecimento que se dissemina por toda a sociedade, 
especialmente nas camadas sociais e econômicas menos 
favorecidas, onde tais informações são muito mais valiosas. 
Normalmente, essas informações passam de geração a 
geração e, numa mesma geração, de pessoa pra pessoa, 
disseminando-se também, na atualidade, através dos veículos 
de comunicação, como a televisão, o rádio e os jornais. Apesar 
de existirem na sociedade indivíduos como benzedeiras, 
mateiros e outros que praticamente podem ser reconhecidos 
como especialistas e grandes conhecedores das plantas 
medicinais, a medicina popular não é típica ou específica de 
um único grupo étnico, sendo uma prática disseminada por 
toda a população”. (DI STASI, 2007, p.61). 

   

 

A utilização de fitoterápicos e a prática mágico-religiosa não são realizadas 

somente por pessoas com menor condição social e financeira, mas são também 

praticadas por indivíduos que pertencem a classes sociais mais favorecidas. 

Segundo este autor, para os praticantes da medicina oficial, essa prática 

pode ser considerada precária e ainda mais perigosa e sem base científica que a 

medicina tradicional, mas é importante ressaltar que ela não é desprovida de lógica 

e representa o resultado de milhares de experiências realizadas pelo homem em seu 

próprio corpo ao longo de sua evolução. Tal vivência levou a espécie humana a 

identificar inúmeras plantas medicinais, assim como inúmeras plantas tóxicas e 
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letais, de forma que esse conhecimento não pode ser negado ou desconsiderado, 

especialmente em um país onde a grande parte da população se utiliza dessas 

práticas de saúde como a única alternativa de tratamento, já que não tem acesso à 

assistência médica e muito menos aos medicamentos oficiais do mercado (Di Stasi, 

2007).  

Esse autor afirma que: 

 

“Dependendo da região, esses praticantes recebem diferentes 
denominações, mas, de modo geral, os mais conhecidos são 
os mateiros, os rezadores e benzedeiras, as parteiras e os 
raizeiros. Apesar de alguns praticantes deterem grande parte 
dos conhecimentos, estes estão disponíveis a todos os 
usuários que, mesmo sem exercer nenhuma atividade 
especializada que os caracterize como praticantes da medicina 
popular, invariavelmente também prescrevem os produtos 
medicinais que conhecem a seus parentes e amigos, 
compartilhando e perpetuando as informações sobre os 
produtos e sobre essa prática popular de saúde”. (DI STASI, 
2007, p.65).  

 

Para Queiroz (1993), a medicina popular pode ser definida como sendo 

todas as representações e práticas relativas à saúde e à doença que se manifestam 

independentemente do controle da medicina oficial, ou seja, aquela medicina 

institucionalizada e regulamentada pelo poder público constituído. Pode ser 

encontrada duas áreas distintas na medicina popular: a medicina caseira, baseada 

nas plantas medicinais e a medicina religiosa, baseada na benzedura. 

Para este autor, as plantas medicinais utilizadas nesse processo são de 

suma importância no cuidado doméstico com a saúde e como a estratégia 

empregada principalmente pelas donas de casa no tratamento de alguns sintomas e 

doenças de seus filhos. Ele mostra também que, em geral, a medicina caseira não 

contradiz nem se conflitua com a medicina oficial, na medida em que, na grande 

maioria dos casos, ela não se coloca como uma alternativa, mas apenas como um 
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complemento limitado. No entanto, muitos reconhecem que a sua terapia, embora 

lenta, é mais saudável, porque não envolve uma intervenção drástica no organismo 

e não deixa seqüelas. Em algumas ocasiões, em favor da modernidade, algumas 

famílias recusam o consumo de tudo que denote tradição, neste caso associado a 

atraso e ignorância (Queiroz, 1993). 

Rodrigues (2001) define que a medicina popular é o saber tradicional, que 

passa de pessoa a pessoa, fora do sistema acadêmico, constituindo o recurso 

tradicional dos que não têm acesso à medicina formal ou nela deixaram de crer.  

Castro Rodrigues (1979) apud Rodrigues (2001) afirma que a medicina 

popular tem seus profissionais que detêm um acervo particularmente grande de 

conhecimento ou são possuidores de uma virtude particular, como os raizeiros, as 

benzedeiras ou os curandeiros. Esse é um universo onde não existe a apropriação 

exclusiva do saber por parte desses especialistas, o conhecimento é partilhado por 

todo o grupo. 

Na medicina popular, não existe uma separação entre médico e paciente e 

os conhecimentos utilizados pelos diferentes praticantes são também de domínio 

público, ou seja, indivíduos que acumularam ricos conhecimentos no tratamento das 

mais diversificadas doenças, diferente com que ocorre na medicina oficial, em que 

esse conhecimento está restrito aos profissionais da saúde e na medicina tradicional 

onde os conhecimentos estão restritos aos especialistas como os pajés, xamãs e 

curandeiros (Di Stasi, 2007). 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste estudo é analisar o uso e o significado de plantas 

medicinais para mulheres que fabricam medicamentos caseiros na comunidade 

Santa Cruz dos Navegantes, Guarujá, SP. 

Objetivos específicos: 

o Identificar as plantas medicinais utilizadas pelas praticantes de 

fitoterapia e suas indicações; 

o Descrever o processo de produção dos medicamentos caseiros; 

o Analisar a relação da medicina popular com a medicina oficial. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado por meio de pesquisa qualitativa, na qual os dados 

são obtidos com o registro das observações e com entrevistas gravadas. Neste 

estudo, as técnicas utilizadas foram a observação etnográfica e as entrevistas em 

profundidade. 

Em uma pesquisa de campo, existem três momentos estratégicos do métier 

do pesquisador: olhar, ouvir e escrever. Segundo Oliveira (1996), a partir do 

momento em que nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto 

sobre o qual dirigimos o nosso olhar já foi previamente alterado pelo próprio modo 
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de visualizá-lo. O olhar e o ouvir possuem uma significação específica para um 

cientista social. 

Para Oliveira (1996), trocando idéias e informações em si, o pesquisador e o 

pesquisado, ambos, igualmente guindados a interlocutores, abre-se a um diálogo em 

tudo e por tudo superior, metodologicamente falando, à antiga relação 

pesquisador/informante. O ouvir ganha em qualidade e altera uma relação. Esta 

interação na realização de uma etnografia envolve a “observação participante”, onde 

o pesquisador assume um papel digerível pela sociedade observada, a ponto de 

viabilizar uma aceitação senão ótima pelos membros daquela sociedade (Oliveira, 

1996). 

No decorrer do 2º semestre de 2007, foram realizadas observações 

etnográficas na comunidade Santa Cruz dos Navegantes em diferentes períodos do 

dia (matutino e vespertino) e diferentes dias da semana. Observou-se que a maioria 

da população é oriunda da região nordeste do Brasil, que vieram para a região na 

década de 1970 e constituíram suas famílias no próprio local, tendo como sonho a 

melhoria da qualidade de vida que tinham anteriormente (Ação Comunitária, 1999).   

As visitas à comunidade Santa Cruz dos Navegantes para a realização da 

pesquisa de campo foram facilmente aceitas pelos moradores devido ao fato da 

pesquisadora ser funcionária da Universidade Católica de Santos e ter fácil acesso à 

base do Núcleo de Extensão Comunitária (NECOM) desta Instituição, sediada na 

comunidade. Após algumas visitas no NECOM, a pesquisadora teve informação 

sobre algumas moradoras que possuíam o hábito de utilizar plantas medicinais no 

seu dia-a-dia.  
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A partir de uma moradora, foi observado que algumas delas faziam parte de 

uma organização não-governamental, que conscientiza moradores da comunidade 

na coleta de garrafas, feita de um composto químico conhecido como PET 

(polietileno) para a confecção de mobiliários e enfeites para decoração. 

Verificou-se também que algumas moradoras faziam parte da Pastoral da 

Criança como voluntárias e produziam medicamentos caseiros para a população 

local.   

A coleta de dados foi realizada por meio de observação etnográfica segundo 

um roteiro (Anexo 01) e entrevista com roteiro semi-estruturado (Anexo 02). O roteiro 

de entrevista enfoca questões socioeconômicas, as condições de moradia na 

comunidade, problemas de saúde mais freqüentes na família, como são 

solucionados esses problemas de saúde, plantas conhecidas, obtenção, preparo e 

utilização, comprovação de resultados, a importância da utilização dos fitoterápicos, 

a associação desses fitoterápicos com religião e a fé de quem os utiliza, como é o 

atendimento médico local e em quais situações recorrem a esse serviço médico. 

Foram realizadas seis entrevistas gravadas. 

A tabela 01, mostra a faixa etária das entrevistadas, assim como a 

naturalidade, escolaridade, religião, o tempo que mora na comunidade Santa Cruz 

dos Navegantes e o número de filhos das mesmas. 
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Tabela 01 – Descrição dos itens pesquisados durante as entrevistas com as moradoras da 
comunidade Santa Cruz dos Navegantes. 

Fonte: Entrevistadas da comunidade Santa Cruz dos N avegantes.  

 

3.1 Considerações éticas 

Para a realização do trabalho foram respeitadas as considerações éticas. O 

projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Católica de Santos, obtendo aprovação para a sua realização, respeitando os 

direitos dos entrevistados. 

Todos os participantes foram informados sobre o estudo e concordaram em 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 03), aprovando a 

gravação das entrevistas.  

 

 

Entrevistadas Idade Filhos Quantidade Quanto tempo 
mora na 

comunidade 

Naturalidade  Escolaridade Religião 

 

 N. 

 

54 anos 

 

Sim 

 

Oito 

 

11 anos 

 

Alagoas 

5ª série – 
Ensino 

Fundamental 

Católica 
praticante 

 

 M. 

 

59 anos 

 

Sim 

 

Três 

 

38 anos 

 

Ceará 

7ª série – 
Ensino 

Fundamental 

Católica 
praticante 

 

 M. L. 

 

60 anos 

 

Sim 

 

Sete 

 

32 anos 

 

Ceará 

4ª série – 
Ensino 

Fundamental 

Católica 
praticante 

 

 Z. 

 

47 anos 

 

Sim 

 

Três 

 

34 anos 

 

Sete Barras 
SP 

 

Ensino Médio 
completo 

 

Católica 
praticante 

 

 L. 

 

63 anos 

 

Sim 

 

Seis 

 

29 anos 

 

Paraíba 

4ª série – 
Ensino 

Fundamental 

Católica 
não 

praticante 

 

M. I. 

 

51 anos 

 

Não  

--------  

30 anos 

 

Ceará 

4ª série – 
Ensino 

Fundamental 

Católica 
não 

praticante 
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3.2 Pesquisa de Campo: A UNISANTOS na Comunidade Sa nta Cruz dos 

Navegantes 

 

  O Núcleo de Extensão Comunitária (NECOM), criado oficialmente em 

1988 é um órgão interdisciplinar, ligado à Reitoria Acadêmica da Universidade 

Católica de Santos (UNISANTOS), formado por professores que supervisionam 

estágios de várias áreas de graduação como saúde, humanas e exatas. Suas 

atividades são abertas a outras áreas profissionais e Instituições que tenham 

afinidade com o trabalho desenvolvido. 

 Por meio dos Projetos desenvolvidos pelos NECOM, a Universidade se 

torna agente de mudanças da sociedade, se abre às reformulações trazidas pela 

comunidade e possibilita a democratização e a socialização do saber acadêmico. 

Na comunidade Santa Cruz dos Navegantes, o NECOM vem realizando 

desde 1993, trabalhos de conscientização junto aos moradores quanto à higiene, 

prevenção de doenças, orientação psicológica, pedagógica, social e recreativa. 

Segundo o NECOM, o trabalho conjunto e solidário com a população 

possibilitam conhecer para transformar, ler a sua própria vida, escrever a própria 

história, aprender a viver melhor e mais dignamente, exercer seus deveres e lutar 

pelos seus direitos.  Desta forma os diferentes trabalhos realizados pelo NECOM 

visam à promoção e à participação dos vários grupos locais (antigos moradores, 

crianças, adolescentes, adultos e 3ª Idade), colaborando para a melhoria da situação 

geral de vida da comunidade, objetivando o respeito pela pessoa humana e pela 

natureza (Ação Comunitária, 1999). 
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3.3 A Comunidade Santa Cruz dos Navegantes: breve c aracterização e 

aspectos socioculturais 

 

Segundo o NECOM (1999), Núcleo de Extensão Comunitária, Santa Cruz 

dos Navegantes é uma área de 184.241,98 m2 pertencente ao Serviço de Patrimônio 

da União (S.P.U.), sendo região de mangue e praia, localizada entre o Estuário de 

Santos, Rio Icanhema, Rio Missa e Morro dos Limões, a Praia de Santa Cruz dos 

Navegantes, anteriormente conhecida como “Pouca Farinha”, fazendo parte do 

município de Guarujá, SP. A população é de cerca de 20.000 pessoas.  

Essa área vem sofrendo, nos últimos anos, alterações impactantes sobre os 

ecossistemas existentes, causadas pela ocupação desordenada, provocando 

problemas tanto ambientais como sociais. Um exemplo disso são  as construções de 

palafitas, moradias de madeiras reaproveitadas e outros materiais que ocupam área 

de vegetação de manguezais, lançando no ambiente grandes quantidades de 

resíduos sólidos. 

Juntamente com a poluição por resíduos, a problemática do lançamento do 

esgoto doméstico diretamente nas áreas de manguezais contribui para o agravo das 

condições ambientais da região. A descarga de resíduos sólidos e de efluentes 

sanitários dessa comunidade, além de provocar a contaminação da água por 

microrganismos, resulta em aumento do consumo de oxigênio, contribuindo com 

maior deposição de materiais, dando origem a um lodo anaeróbico nas regiões 

costeiras e nas praias. 

Conhecida desde 1502, quando as primeiras expedições portuguesas 

começaram a aportar na Ilha de Santo Amaro, a região foi habitada até 1970 por 
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caiçaras, pescadores artesanais, originários, principalmente, do Norte e Nordeste do 

país. No início dos anos 80, passou a ser habitada por pessoas de diferentes 

ocupações que necessitavam de lugar de baixo custo para moradia. A população 

atual é de cerca de 20.000 pessoas (NECOM, 1999). 

O acesso ao local, durante muito tempo, era feito apenas através do mar, em 

barcos a remo por um dos moradores; com o tempo, formou-se uma sociedade para 

facilitar a travessia; gradativamente foi sendo facilitado pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Litoral (SUDELPA) e Prefeitura Municipal do Guarujá, através 

da abertura da estrada e colocação de ônibus, ligando o bairro às áreas urbanizadas 

do município. Entretanto, até hoje, o acesso mais rápido e fácil é feito por catraias 

(barcos de passageiros a motor), via mar, para o município de Santos.  

Até 1970, as construções eram de madeira; as casas mais antigas ficavam 

na parte mais secas da região delimitada por cercas de madeiras. A partir dessa 

época, apareceram novos habitantes que provocaram o adensamento da área e 

tiveram que avançar sobre as regiões de mangue, adotando o sistema de palafitas. 

Na comunidade Santa Cruz dos Navegantes o problema da habitação é 

complexo, pois passa, sobretudo, por questões ambientais. Os moradores sofrem 

com problemas sanitários básicos, principalmente no tocante à coleta do lixo. 

Quem anda pelas ruas de Santa Cruz dos Navegantes sem conhecer o 

bairro não consegue imaginar as palafitas em que vivem diversas famílias e o 

mangue em que não se consegue ver lama, muito menos a água. Garrafas plásticas 

e todo o tipo de lixo formam um tapete de sujeira no manguezal. 
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Existe um contraste nos tipos de moradia do local.  De um lado, há ruas 

aterradas e pavimentadas (Figura 01), com construções de alvenaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De outro, há ruas com moradias em palafitas construídas com madeiras 

reaproveitadas em região de manguezal (Figura 02). Os esgotos dessas casas são 

despejados abaixo dessas moradias crianças brincam nesse local, com pouca 

vestimenta e descalços. O odor em dias de calor e sol forte é intenso.  

 

 

Figura 01  - Vista geral das ruas aterradas e pavimentadas, com construções 
adequadas de alvenaria. 
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Existe um processo de urbanização da Prefeitura Municipal do Guarujá no 

bairro, que removerá 214 famílias que moram na área de mangue para locais já 

urbanizados, onde serão construídas casas de três andares. Este projeto também 

visa garantir a recuperação ambiental da área. Um estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto de Meio Ambiente (EIA-RIMA) está sendo analisado por 

técnicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para a obtenção do licenciamento 

ambiental, o que permitirá o início das intervenções do local 

(http://www.guaruja.sp.gov.br/noticias).  

 

Figura 02  - Vista geral das habitações das palafitas e das condições de higiene 
no local. 
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De acordo com o levantamento sócio-econômico habitacional feito pela 

Prefeitura Municipal do Guarujá, em 1998, cerca de um terço (30,25%) dos imóveis 

da área são construções precárias, sendo que 24,48% (401 imóveis) são 

construídos de madeira, nos mais diferentes estados de qualidade e manutenção. 

Mais recentemente surgiram boas construções de alvenaria, na área central, 

contrastando com as demais (Ação Comunitária, 1999).  

Há alguns anos, as ruas foram pavimentadas e algumas valas tapadas, mas 

não contam com o essencial: a rede de esgoto. O local possui luz elétrica, água 

potável, coleta de lixo, hoje realizada três vezes por semana.  

A comunidade possui comércio local, como farmácias, mini-mercados, 

padarias, lan-houses, bazares, armarinhos. Segundo os moradores, esse comércio 

tem um custo mais alto por ser comércio de bairro. Relatam que preferem utilizar 

mercados e hipermercados da cidade de Santos ou do centro do Guarujá. 

Quase metade da população (42%) se encontra na faixa de 0 a 18 anos, 

sendo que 11,40% têm mais de 50 anos” (Ação Comunitária, 1999). 

A comunidade Santa Cruz dos Navegantes conta com a Pastoral da Criança, 

a capela Nossa Senhora dos Navegantes, igrejas de diferentes credos, o Centro 

Comunitário Santa Cruz dos Navegantes (que inclui a Creche Comunitária Santa 

Cruz dos Navegantes, o CCECOM – Centro de Convivência e Educação Infantil Meu 

Espaço, Minha Esperança, o Núcleo Pré - Vestibular Comunitário Santa Cruz dos 

Navegantes (EDUCAFRO), o Projeto Recanto Renascer – comunidade terapêutica 

para mulheres com dependência química); a sede da Universidade Católica de 

Santos / Núcleo de Extensão Comunitária – NECOM, a Associação dos Catraieiros, 

o Clube de Regatas Saldanha da Gama, a Garagem Náutica do Clube Internacional, 

a Sociedade dos Moradores do Bairro de Santa Cruz dos Navegantes, uma feira 
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livre semanal, bares, bazares, farmácia, lojas de material de construção, açougue, 

padaria, mini-mercados e grêmios de futebol. 

Com o aumento da população, foram instalados serviços e equipamentos 

públicos: Posto Policial, Posto de Saúde (Pronto Socorro Municipal) e a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental “Nossa Senhora dos Navegantes”, fundada em 

30/10/1974. 
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4. RESULTADOS  

 
4.1 A Pastoral da Criança e sua importância na comu nidade Santa Cruz dos 
Navegantes 

 
Nas entrevistas realizadas com as praticantes de fitoterápicos na 

comunidade Santa Cruz dos Navegantes, observou-se que a utilização das plantas 

medicinais tem uma forte influência das orientações das coordenadoras da Pastoral 

da Criança através da Diocese de Santos e ligada a esta comunidade no município 

do Guarujá, São Paulo. Assim, é importante analisarmos as ações promovidas por 

esta instituição visando à promoção do bem-estar e da qualidade de vida da 

população, bem como seu histórico nesta comunidade. 

Segundo o texto Lições da Pastoral da Criança (2003), a idéia de levar a 

Igreja Católica a assumir seu papel na luta contra a mortalidade infantil e a pobreza 

surgiu em 1982, num debate sobre a miséria em Genebra, na Suíça. Durante uma 

conversa informal, James Grant, então secretário executivo da Unicef, sugeriu ao 

cardeal Dom Paulo Evaristo Arns que a Igreja poderia reverter a situação de 

mortalidade infantil no Brasil. De volta ao nosso país, entrou em contato com a Dra. 

Zilda Arns. Assim nascia a Pastoral da Criança, a partir de um projeto feito pela 

própria Dra. Zilda Arns e apoiado pela Unicef (Lições da Pastoral da Criança, 2003). 

A Pastoral da Criança foi organizada pela Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB) para atuar principalmente nas camadas mais pobres da sociedade, 

prestando contribuição na luta contra graves mazelas sociais, como a mortalidade 

infantil.   

Segundo a Dra. Zilda Arns, fundadora e coordenadora nacional da Pastoral 

da Criança, a CNBB sempre deu todo o apoio à Pastoral da Criança, porém a 
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entidade conquistou seu espaço por conta própria, movida pelo amor e pela crença 

de seus membros nas causas sociais. Aos poucos, foi ganhando o apoio da Igreja, 

do governo e de muitas outras entidades e instituições (Lições da Pastoral da 

Criança, 2003). 

A participação comunitária é o principal fator do êxito da Pastoral. O projeto 

teve lançamento em 1991, pelo Ministério da Saúde, do Programa de Agentes 

Comunitários (PACS). Em alguns locais, os líderes da Pastoral atuam juntamente 

com os agentes do PACS (Lições da Pastoral da Criança, 2003).  

A Pastoral da Criança é reconhecida por instituições nacionais e 

internacionais não só como um colaborador, mas um parceiro que pode ajudar muito 

a saúde pública chegar até as bases, que são as famílias, através da capilaridade da 

Igreja. Isto porque a raiz do bem e do mal está na família (Lições da Pastoral da 

Criança, 2003). 

A Pastoral da Criança se iniciou com o trabalho da Dra. Zilda Arns em 

setembro de 1983, junto aos bóia-frias no norte do Paraná, em Florestópolis. Com 

auxílio de apostilas de materiais educativos, escritos por ela numa linguagem 

popular. Os textos abordavam  temas fundamentais ligados à saúde da gestante e 

de sua nutrição,  aleitamento materno, vigilância nutricional, vacinas, reidratação, 

soro caseiro e também procurava envolver a educação infantil, conhecimento esse 

que era transmitido a cada mãe por uma  líder comunitária. O material educativo 

sempre continha uma lição da Bíblia para reflexão das lideranças (Lições da Pastoral 

da Criança, 2003). 

O trabalho da Pastoral da Criança é na prática altamente transformador, 

impulsionado pelo compromisso do Evangelho e da cidadania, porém não há 

qualquer restrição aos não-católicos e também não está ligada a qualquer partido 
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político. Pesquisas recentes da Pastoral da Criança revelam que cerca de 90% das 

famílias que participam na Pastoral são católicas e as outras são evangélicas 

(Lições da Pastoral da Criança, 2003).  

Segundo a Dra. Zilda Arns, a entidade tem atualmente, mais de 155 mil 

voluntários, a maior parte vivendo nas comunidades. Cerca de 122.026 moram em 

favelas e palafitas, nos grandes bolsões de pobreza. Além desses, existe mais de 

sete mil equipes de coordenação espalhadas pelo Brasil, compostas de pessoas 

capacitadas a orientar as mães (Lições da Pastoral da Criança, 2003). As 

coordenadoras devem ser eleitas para coordenar e representar as bases, falar a 

respeito das dificuldades que enfrentam e apresentar propostas para superar as 

dificuldades. 

Os encontros da Pastoral ocorrem em âmbito regional, estadual (nas 

dioceses), municipal (paróquias) e comunitário. Nas comunidades, acontecem 

mensalmente as Reuniões de Reflexão e Avaliação (Lições da Pastoral da Criança, 

2003). 

Nesse texto fica evidente que existe uma preocupação com a promoção do 

agente, do líder e do coordenador. Estimula-se a capacitação destas pessoas no 

trabalho da Pastoral, mas também em sua vida particular. Muitas líderes que 

trabalham junto à Pastoral eram analfabetas; muitas tinham problemas familiares 

(Lições da Pastoral da Criança, 2003). 

Em todas as comunidades atendidas pela Pastoral da Criança é colocado 

em prática um conjunto de ações, que vão desde aquela voltada à sobrevivência 

infantil e desenvolvimento integral da criança até a melhoria da qualidade de vida 

das famílias carentes, tanto no plano físico e material quanto no espiritual. Desta 

forma, a Pastoral da Criança busca garantir que todas as crianças tenham vida 
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(sobrevivência infantil) e a tenham em abundância (desenvolvimento integral e 

melhoria da qualidade de vida). Entre essas ações, destacam-se: 

1. Apoio integral às gestantes, com orientação e supervisão nutricional, 

valorização da vida a partir da gestação e preparo para o aleitamento 

materno; 

2. Incentivo ao aleitamento materno, garantindo à criança condições físicas, 

psíquicas e emocionais, que a torne capaz de desenvolver-se em plenitude, e 

à mãe, um maior espaçamento entre os partos;  

3. Vigilância nutricional, mediante o controle mensal do peso e do crescimento 

da criança; 

4. Alternativas Alimentares, orientando especialmente as mães sobre o 

aproveitamento de produtos de grande valor nutricional e de baixo custo, 

disponíveis nas próprias comunidades; 

5. Controle de doenças diarréicas, ensinando formas de prevenção, tratamento 

e práticas de reidratação oral com o emprego do soro caseiro; 

6. Controle de doenças respiratórias, prevenindo e valorizando a medicação 

natural e caseira, identificando e encaminhando os casos de risco; 

7. Remédios Caseiros, divulgando práticas de medicina natural e caseira, 

principalmente técnicas de fitoterapia; (grifo da autora) 

8. Estimulação para vacinação de rotina para crianças e gestantes, e 

participação nas campanhas a fim de prevenir doenças infecto-contagiosas; 
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9. Educação essencial, orientando pais e toda a família e comunidade para o 

seu papel fundamental no desenvolvimento global da criança a partir da 

gestação; 

10.  Prevenção de acidentes domésticos, com o uso de técnicas educativas junto 

aos pais e à comunidade; 

11.  Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, junto às 

famílias e grupos de jovens e em parceria com outras pastorais e entidades 

afins; 

12.  Catequese do ventre materno aos 6 anos, desenvolvendo a espiritualidade 

como valorização da vida e resgate da dignidade humana no seio da família 

(http://www.pastoraldacriança.org.br).  

Um outro projeto da Pastoral da Criança é o de geração de renda, que 

repassa recursos a grupos familiares sem opção de trabalho. A Pastoral capacita 

essas pessoas na atividade escolhida, que pode ser tanto de produção como de 

comercialização de produtos, tais como hortas comunitárias, criação de animais e 

artesanato, entre outras. Além disso, é realizado um trabalho de alfabetização de 

jovens e adultos, destinados a agentes e líderes comunitários (Lições da Pastoral da 

Criança, 2003). Existe também o projeto da Rede Brasileira de Informação e 

Documentação sobre a Infância e a Adolescência (Rebidia), com o propósito de 

recolher e fornecer dados para a implementação de políticas públicas que 

assegurem o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes.  

É o que se procura fazer na Pastoral da Criança: cuidar da saúde, da 

nutrição, da educação, da evangelização, além de desenvolver projetos como o 

Projeto de Geração de Renda e o Projeto de Educação de Jovens e Adultos, tudo 
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isso para que cada família seja atendida de diversas formas. O objetivo é promover 

o desenvolvimento da saúde física, social, mental, espiritual e cognitiva das crianças 

menores de seis anos de idade (http://www.pastoraldacriança.org.br). 

Segundo a Dra. Zilda, anteriormente, nunca se falava em desenvolvimento 

espiritual, mas agora, a própria Organização Mundial de Saúde, baseada em 

pesquisas, diz que as pessoas que têm fé são mais saudáveis, menos violentas e 

mais felizes (Lições da Pastoral da Criança, 2003). 

De acordo com site oficial da Pastoral da Criança 

(http://www.pastoraldacriança.org.br), baseado na relação entre a saúde da família, 

a qualidade do alimento e o equilíbrio da natureza, surgiu a necessidade de resgatar 

a produção de alimentos que aproximasse o ser humano do alimento e da natureza, 

e que promovesse a proteção ambiental, ou seja, que oferecesse produtos mais 

saudáveis, sem resíduos químicos e que colaborassem com o equilíbrio ecológico. A 

partir daí surgiu à idéia de fazer as hortas caseiras, que vem mudando a vida de 

muitos famílias acompanhadas pela Pastoral da Criança. Alguns líderes da Pastoral 

da Criança perceberam a importância da agricultura na cidade e passaram a 

incentivar as famílias que acompanham a cultivar plantas medicinais em vasinhos, 

recipientes reaproveitados como latas de óleo de cozinha, garrafas plásticas (PET), 

penduradas pelos muros, janelas e outros espaços do terreno ou da casa e cuidar 

de uma árvore frutífera como abacate, goiaba, mamão, manga, limão nas 

comunidades (http://www.pastoraldacriança.org.br). 

O cultivo destas hortas caseiras apresenta várias vantagens como  colher 

alimentos, ter acesso a alimentos de qualidade, aproveitar o lixo orgânico como 

adubo para as plantas, melhorar a alimentação e a saúde, valorizar o conhecimento 
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de plantas medicinais e poder trocar experiências com vizinhos, amigos e parentes 

(http://www.pastoraldacriança.org.br).  

Essa prática também incentiva as famílias a aproveitarem os seus espaços 

na cidade para plantar, ocorrendo um processo de aprendizado, paciência e 

dedicação. Certamente muitos líderes vieram da roça ou de outros estados do país e 

possuem experiências com plantações. É possível que muitos tenham plantas em 

seus quintais, e, podem apoiar o trabalho doando sementes e mudas, além de 

colaborar com as suas experiências de como plantar e como utilizá-las 

(http://www.pastoraldacriança.org.br). Nessa prática de cultivo, se inserem as 

plantas medicinais, objeto de estudo deste trabalho. 

 

4.2 A preparação dos remédios caseiros 

 

De acordo com as entrevistas em profundidade realizadas na comunidade 

Santa Cruz dos Navegantes, observou-se que as praticantes preparam os remédios 

caseiros de acordo com as técnicas introduzidas pela Pastoral da Criança, através 

da Diocese de Santos. Estas técnicas estão descritas em uma apostila com a 

caracterização técnico-científica das plantas medicinais, assim como a formulação 

das receitas do preparo de chás, xaropes, pomadas, geléias e xampus. Essa 

apostila possui embasamentos científicos sobre os fitoterápicos e é de fácil 

compreensão para quem a utiliza. A difusão do conhecimento que envolve a 

medicina caseira ocorre principalmente a partir de pessoas mais velhas na família e 

em geral do sexo feminino 
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Durante a pesquisa de campo ficou evidente a ação da Pastoral da Criança 

no que se refere aos procedimentos de produção dos fitoterápicos. Como uma das 

entrevistadas é líder da Pastoral da Criança, foi possível ter acesso a um material 

didático sobre a relação das plantas medicinais utilizadas, assim como o modo de 

preparo desses fitoterápicos.   

As praticantes que fazem parte de projetos ligados à Pastoral da Criança 

participam de reuniões e treinamentos com coordenadores de setores de cada 

comunidade, distribuindo, posteriormente, os remédios caseiros para a população, 

em forma de chás, xaropes, pomadas, infusões, inalações, geléias ou orientando 

como proceder no preparo de chás com plantas medicinais. 

A seguir, será descrito brevemente o conteúdo desta apostila da Pastoral da 

Criança – Remédios Caseiros, Diocese de Santos, que é uma referência importante 

relacionada a este estudo. 

 

1. Xarope de maracujá: Os ingredientes para o preparo do 
xarope de maracujá (Passiflora incarnata), que é indicado 
como fortificante, contra bronquite, tosse e tuberculose, são 
necessários dois maracujás grandes, uma xícara (chá) de 
açúcar cristal, uma xícara (chá) de água. Modo de preparo: Faz 
uma calda com o açúcar, acrescenta o maracujá e a água. 
Coloca em vidros esterilizados. Etiqueta com criança, uma 
colher de café, três vezes ao dia, adulto uma colher de sopa, 
três vezes ao dia. Para o adulto se quiser acrescente meio 
limão ao xarope (Apostila Pastoral da Criança, Remédios 
Caseiros – Diocese de Santos).  

 

 

2. Xarope de casca de banana: Já para o preparo do xarope da 
casca da banana (Musa paradisiaca), com indicação 
expectorante, serão necessários duas medidas de açúcar, uma 
medida e meia de água, uma medida de casca de banana 
lavada e picada. Faz a calda com o açúcar, acrescenta a casca 
da banana e a água, deixa derreter todo o açúcar, desliga o 
fogo, tampa e deixa esfriar, côa e coloca nos vidros limpos, põe 
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a etiqueta com a dosagem para criança. Uma colher chá, três 
vezes ao dia, adulto uma colher de sopa, três vezes ao dia 
(Apostila Pastoral da Criança, Remédios Caseiros – Diocese 
de Santos). 

 

Na apostila existe uma recomendação quanto à restrição para a utilização 

dos xaropes da Pastoral da Criança para crianças menores de um ano, que só 

devem consumir os remédios caseiros com o conhecimento do médico, devido à 

possibilidade da criança ter diabetes mellitus e isso não ser conhecido das líderes da 

Pastoral da Criança não saberem dessa informação. É importante notar, nesta 

apostila, o diálogo entre as recomendações científicas dos medicamentos e os 

serviços de saúde. Há a indicação para casos em que o cuidado médico é 

imprescindível.  

Outro exemplo é a produção de pomadas: pomada de cenoura, pomada 

milagrosa, pomada de guaco. 

No procedimento para a confecção da pomada da cenoura (Daucus carota), 

indicada para rugas e manchas da pele, é indispensável usar uma lata de óleo de 

algodão, de três a quatro cenouras médias, parafina até dar o ponto. Depois de 

pronta coloque em potes e ponha etiquetas com indicação, data de fabricação e 

prazo de validade.  

Para a pomada milagrosa, indicada para problemas dermatológicos, são 

utilizados: arnica, confrei, transagem, alecrim, chapéu de couro, espinheira santa, 

erva de santa Maria, calêndula, erva baleeira, bardana, erva de bicho, babosa, 

sabugueiro, fortuna, mil folhas, guaco, pariparoba, cera de abelha, parafina, própolis 

em pó ou tintura de própolis. 
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As folhas de guaco são utilizadas para o preparo da pomada indicada para 

vasinhos e estrias. Usa-se uma parte de óleo de boa qualidade e outra de óleo de 

amêndoas. Lavam-se bem as folhas de guaco, no dia anterior.  

É descrito abaixo o modo de preparo das pomadas recomendadas pela 

Pastoral da Criança de acordo com a apostila de Remédios Caseiros: 

 

O modo de preparo das pomadas é basicamente igual para a 
confecção de todas elas: ponha na panela as folhas e o óleo 
suficiente para cobrir as folhas e leve para fritar. Quando 
estiver crocante, escorra e acrescente a parafina até o ponto 
de pomada. Depois põe em potes, limpos e esterilizados, 
tampar só depois de completamente frio, ponha etiquetas com 
indicações, data de fabricação e validade (Apostila Pastoral da 
Criança, Remédios Caseiros – Diocese de Santos). 

 

Na tabela 02 estão relacionadas algumas plantas medicinais que são usadas 

na confecção de pomadas naturais, assim como suas respectivas indicações: 

Tabela 02 – Fitoterápicos utilizados na confecção de remédios caseiros e suas respectivas 
indicações. 

 

Plantas medicinais Indicações 

Alecrim Cicatrizante, 

Arnica Anti-reumática 

Babosa Eczema, erisipela, queimaduras, anti-reumática 

Bálsamo Micose 

Barbatimão Feridas 

Bardana Cicatrizante, afecções de pele 

Erva-de-bicho Erisipela, anti-reumática, cicatrizante 

Guaco Anti-reumática, cicatrizante, erisipela 

Sabugueiro Furúnculos, queimaduras 

Fonte: Apostila Pastoral da Criança, Remédios Casei ros – Diocese de Santos. 
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Segundo a apostila da Pastoral da Criança de Remédios Caseiros – Diocese 

de Santos existe intervalos de utilização das plantas medicinais. Caso o indivíduo 

consuma três dias seguidos qualquer que seja a planta medicinal, após esse período 

haver uma semana de intervalo. Caso o consumo seja de sete dias seguidos, duas 

semanas de intervalo; consumo de quinze dias seguidos, quarentena e cinco dias de 

intervalo, e trinta dias seguidos de medicação, seis meses de intervalo. Pode-se 

notar que a apostila de Remédios Caseiros da Pastoral da Criança impõe limites e 

possibilidades ao uso das plantas medicinais, sendo uma referência importante para 

as praticantes que dão as instruções para toda a comunidade local.   

 Algumas falas sobre a produção dos fitoterápicos são transcritas a seguir e  

ilustram a explicação dos procedimentos dada para o preparo dos remédios 

caseiros, como por exemplo, o xarope, a pomada e o chá: 

 

“O xarope você pega uma medida de erva, um copo 
americano, né... lava ela, seca, macera ela todinha, enche um 
copo, aí põe lá, cobre e deixa lá, aí aquele copo de erva pra 
aquele copo de erva, você vai usar 2 copo de açúcar e 1 e 
meio de água pra um copo de erva. Pega os 2 copo de açúcar 
coloca na panela e faz um caramelo como se fosse fazê um 
pudim. Quando o açúcar  tá  caramelada eu digo já coradinha, 
aí pega o copo e meio de água já tá quente em outra vasilha, aí 
tem que ter muita atenção porque quando põe a água ferve 
bastante, né...se não tiver atenção a gente se queima, né... aí 
abaixa o fogo derrama aquela, despeja a água dentro do 
açúcar e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai 
desmanchando aí despeja a erva dentro e dá uma fervidinha 
de 5 a 10 minuto, tá bom tá feito o xarope. O maracujá a 
mesma coisa, quando eu faço com o maracujá, eu faço o 
caramelo, despejo, esse já fica melhor porque já deixo o 
maracujá, eu pego 2 maracujá e são 1 copo de açúcar, então 
como eu gosto de misturar o maracujá com o gervão, porque 
acho que faz mais efeito, eu coloco 1 copo de gervão 
separado, os 2 maracujá, aí pro gervão é 2 copo de açúcar e 
pro maracujá 1 copo, forma 3 copo de açúcar né...aí  eu coloco 
na panela, faço o caramelo aí despejo quando tá feito a polpa 
do maracujá dentro e mexo, mexo bastante, aí vou pondo a 
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água aos pouquinhos, pouquinhos aí depois por último é que 
eu coloco a erva, aí tá feito o xarope, xarope delicioso” (N.). 

 

“O xarope eu faço sempre do gervão, maracujá, do saião, do 
hortelã e dessa transagem também faço xarope dela que ela é 
muito boa expectorante, já pra pomada eu uso a erva-de-santa-
maria, mentraste, que chama a erva-de-são-joão, né...conheço 
por mentraste e tem vários tipos de erva que a gente pega na 
pomada, na pomada a gente pode colocar 3 ou 4 erva 
misturada e faz a pomada, ou senão faz de uma erva só. Tem 
a pomada também de cenoura que ela é muito boa pra pele, 
assadura, faço esse tipo de ervas” (N.). 

  

“A pomada é quase o mesmo jeito, colhe as erva um dia antes, 
lava, aí coloco ela um pano de prato ou uma toalha de mesa 
pra ela ficar bem sequinha, bem enxugadinha, né...ficar sem 
água porque vai no óleo quente e se tiver um pingo de água 
fica pipocando, então é preferível fazer de um dia para outro, 
deixar aquela erva secar bastante, não é secar a folha, é 
enxugar, né...aí no outro dia pega 1 litro de óleo coloca numa 
panela, macera aquela erva, primeiro macera a erva e coloca 
na panela aí vai colocando o óleo, quando o óleo cobrir as erva 
que macerou bem macerado, põe no fogo e vai mexendo, vai 
mexendo, mexendo, quando a folha tiver bem sequinha, aí 
desliga o fogo, deixa esfriar um pouquinho e côa. É 
complicado, eu tenho maior medo de fazê, porque eu tenho 
medo de me queimar, aí que pego uma paninho de prato 
ralinho, vai coar aquele óleo com aquelas erva, aí quando côa 
ni outra vasilha, óleo ainda tá morno, aí pega a parafina. Aí vai 
colocando e vai mexendo, aí pega um pinguinho daquele num 
copinho descartável, qualquer coisa, aí se ele já secar e ficar 
pastinha já pode, mas enquanto pingar num lugar que ficar 
mole ainda não tá bom, aí tem que dá o ponto” (N.). 

 

 

“Pra pomada a gente faz a mesma coisa, só que a pomada é 
diferente, tem que lavar as erva, tira elas, macera, macera com 
as mãos, a gente tem que usar luva em muitas ocasião se a 
gente tive gripado aí precisa colocar máscara, macera aquelas 
planta pra passar energia boa, não pode fazer essas coisas 
zangado, a gente tem que fazer de bem, depois tem que por na 
panela, a gente já tem que ter a panela, não pode ser em 
qualquer panela, não pode ser aquela que a gente faz comida, 
tem que ser uma própria pra pomadas e as própria pro xarope, 
os pano pra pomada e pano pro xarope, aí põe aquelas erva 
ali, eu costumo fazer de 7, de 13 erva dependendo, pega o 
óleo despeja até cobrir aquelas erva, deixa frita lá, quando as 
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folhas tive sequinha, faz assim (ela demonstrou com as mãos 
chacoalhando), quando tiver seca, a gente escorre o óleo em 
outra panela e põe parafina” (M.L.).  

 

 

“O chá coloca água no fogo, né...pra ferver, as folhinhas coloca 
na outra vasilha, quando tá fervendo a água, coloca, joga 
dentro da folha, e tampa deixa abafar por uns 10 minutos 
depois toma. O xarope coloca o açúcar pra queimar, faz aquele 
tipo caramelo, né....aí quando aquele melado tiver bem duro, 
coloca a folha dentro, coloca meio litro de água e deixa apurar 
pra ficar um mel. Aí fica com gosto das folha” (M.).  

 

 

“A gente tem que escolher as planta, lavar elas, olhando, se 
uma folha tiver um furinho, não serve porque ali passou um 
bichinho e ele não saiu dali. A gente olha todas elas, lava, 
muito bem lavado, tem que lavar bem na torneira, depois secar, 
quando vai fazer xarope seca com um pano assim pra tirar a 
água e a gente faz uma quantidade, se for faze só de, 
dependendo da idade a gente pode até misturar duas ou três 
erva, a gente pega aquelas erva por exemplo se fazer um copo 
desse (copo americano), pode fazer maior, é um copo de erva, 
um de açúcar e um copo e meio de água. Primeiro a gente 
pega açúcar, se possível a gente podia usar o açúcar cristal, 
quando não tem pode usar o açúcar da Barra ou União  que 
é mais melhor, né...a gente pega aquele açúcar em uma 
panela bem limpinha, põe no fogo, queima o açúcar antes de 
ele ficar queimado, quando ele tive douradinho, põe as erva, 
mexe bem, depois põe a água e dá uma mexidinha até dá o 
ponto” (M.L.).    

 

 

 Observa-se que existem técnicas específicas para a realização e 

manipulação dos medicamentos que são cumpridas pelas entrevistadas, 

especialmente no que se refere à higienização antes do preparo dos remédios 

caseiros. Para cada tipo de erva medicinal existe uma maneira de coleta e limpeza, 

sendo as ervas lavadas várias vezes e secas em panos limpos e os utensílios 

domésticos utilizados são próprios para tais procedimentos. Para a maceração das 

plantas medicinais é necessária à utilização de luvas e caso a pessoa que esteja 
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preparando o medicamento esteja gripada ou com algum problema alérgico 

recomenda-se a utilização de máscara, evitando assim a contaminação do produto. 

Estas informações provavelmente foram introduzidas pelo curso da Pastoral 

da Criança, como tratado anteriormente.  Não foi possível observar o preparo dos 

remédios pela pesquisadora.  

Abaixo, as falas das entrevistadas mostram as técnicas de higiene e 

conservação dos remédios caseiros após o preparo: 

 

“Tem que estar com a mão limpa, a gente lava as folhas, seca 

as folhas em um pano limpo de preferência branco, macera, 

usa os utensílios sempre muito, muito limpo, os vidros 

esterilizados, os potinhos para pomada esterilizados, higiene 

total mesmo e os cuidados no horário para colher as ervas” 

(Z.). 

 

“Quando não tem a gente tem que comprar aqueles potinho 

coletor na farmácia. Porque aquele lá já vem pronto, é só tirar a 

tampa e colocar, mas se a gente pega esses de remédio que o 

plástico é forte, a gente tem que ferve ele, lavar bem com água 

quente, depois secar com pano limpo, coloca a pomada e 

entrega. Quando a gente faz, já tem as encomenda”. (M.L.).  

 

 

Embora os procedimentos descritos se aproximem de um processo baseado 

na racionalidade, existe um ritual para a coleta das ervas medicinais relatadas por 

essas moradoras. Elas citaram que há um horário próprio para essa coleta, pede-se 

a permissão para as plantas sobre retirada de algumas folhas e que essas folhas 

serão utilizadas com a finalidade de curar alguém como mostram as falas abaixo: 
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“Elas falam porque, o horário de 9 horas em diante já pega 
muito sol, a planta fica quente, fica irritada e ela na parte da 
manhã ela amanhece bem fresquinha, carente, mansinha, aí 
diz que tá calminha. Na parte da tarde também já ter passado 
toda a agitação de 5 a 6 horas, ela já tá ficando mais calma e já 
pode pegar, por causa do calor também” (N.). 

 

 

“Tem horário certo, por isso que quando a gente precisa das 
ervas, a gente pega um dia antes e quando é aula de remédio, 
se a gente tem aula de remédio, é lógico que a gente precisa 
saber o que você vai levar, pra colher na hora certa, e antes da 
gente fazer o remédio, a gente ora, se lava desde daqui, daqui 
pra baixo (ela me mostrou que se faz as lavagem das mãos e 
parte dos braços), usa máscara, a unha tem que estar bem 
limpa e bem cortada, de preferência sem esmalte, é tudo 
assim, é um aparato legal. Não é porque é um remédio caseiro 
que você pego a folha, passou debaixo dágua e jogou lá na 
panela, diz que isso influi mesmo no paciente” (Z.). 

 

 

Ficou evidente que a produção dos remédios fitoterápicos está bastante 

fundamentada por informações científicas fornecidas pela Pastoral da Criança. 

Todavia, observou-se que existe também um conhecimento tradicional, trazido dos 

Estados de origem dessas entrevistadas, cuja migração é basicamente nordestina. 

Além disso, a produção destes medicamentos está relacionada também à religião, o 

que será tratado posteriormente. 

Como mostrou Araújo (2002), as plantas medicinais fazem parte da 

bagagem cultural do brasileiro, o que ficou evidente nesta pesquisa. Para as 

entrevistadas, a utilização das plantas medicinais já era um hábito em suas regiões 

de origem, conforme mostram as seguintes falas: 
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“Eu nasci no Juazeiro do Norte, Ceará. Tem bastante gente, 
principalmente o pessoal nordestino, né... nordestino vem pra 
cá sempre e tem fé nas planta. Eu acho que é bom porque as 
planta é natural,né....e os remédio, toma muito remédio assim 
comprimido faz mal pro estômago também, né e a planta não. 
Faz aquele chazinho e toma se você tá com dor de estômago, 
faz um chazinho de cidreira, né...aí toma não vai tomar aquele 
comprimido, aquela massa” (M.) 

 

 

“É, Juazeiro do Norte, Ceará. Olha eu comecei a mexer com as 
plantas desde pequena, porque minha mãe, a gente é do norte 
e minha mãe ensinava pra gente os remédios caseiros, na 
época não tinha médico né, e minha mãe sempre ensinava 
sempre a gente a fazer os remédios caseiro, os remédio  que 
cura e os que mata, desde pequena” (M.L.). 

 

 

“Pra mim é muito importante, que há mais de 10 anos que eu 
trabalho com planta, eu faço parte do xarope caseiro, das 
pomada da Pastoral da criança e as pessoas me procuram 
muito porque diz que se dá muito com o meu xarope, gosta 
muito da minha pomada, cicatriza rápido um ferimento, o 
xarope diz que se a criança tá muito irritada, tossindo bastante 
fica calmo rapidinho, eu acho que é muito importante, mas o 
mais importante pra mim é que eu faço com muita fé, né...antes 
de eu fazer aquele xarope, eu lavo aquelas erva, converso 
bastante com ela, pego uma parte da bíblia, né...faço uma tipo 
de uma...como que se fala....esqueci agora....faço uma oração, 
né...ali daquelas planta sirva de cura e libertação pra aquelas 
que vão tomar aquele remédio, aí continuo fazendo o xarope” 
(N.).    

 

 

 Desta forma, fica evidente que as práticas de preparação dos medicamentos 

utilizam duas fontes de informação: a tradição passada pela família nos locais de 

origem e as recomendações da Pastoral.  

 Nas entrevistas, as praticantes descreveram os tipos de plantas medicinais, 

assim como suas indicações utilizadas pela comunidade Santa Cruz dos 

Navegantes. Os depoimentos demonstram isto: 
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“Pata-de-vaca, chá de Colônia também. Tem o boldo, pro 
estômago, né, tem a penicilina, pra se tem um ferimento, né, 
quando tiver machucado coloca o sumo, tem arnica, tem a 
alfavaca  que é pra sinusite, faz aquele banho, toma assim no 
nariz, né. Tem pitanga que é pra febre, dor no corpo” (M.). 

 

 

“Gervão, o guaco foi extinto, picão, o sabugueiro para quando 
tiver catapora é bom sabugueiro, é mais esses que a gente usa 
mais” (Z). 

 

 

“Eu também uso maracujá, eu uso a casca da banana, porque 
é muito bom, a gente já leu lá na reunião que a casca da 
banana ela é expectorante e serve pra tudo, serve pra muitas 
coisa e não faz mal à ninguém, eu tenho feito até agora e tem 
dado certo. A bala de gengibre também a gente faz, mas nem 
todo mundo pode usar, porque ela sobe a pressão, tem que 
saber como vai usar, mas ela é muito boa” (M.L.). 

 

“Dor de estômago, garganta, sinusite, tosse, né...aí to com uma 
tosse, ensina o xarope pra mim, aí vou ensino, às vezes dou 
uma folhinha também, uma planta também dou. Folha de 
abacate quando tava com dor no rim, eucalipto pra febre, 
tosse, alfavaca também né era pra gripe, fazia banho, colocava 
assim perto e ficava respirando aquele cheiro né, então 
afrouxava todo o catarro” (M.). 

 

“Como eu agora, a gente tivemo a reunião, a gente não pode 
usar mais as erva toda misturada, porque antes podia, né...a 
gente tem que escolher uma erva de acordo, por exemplo se a 
pessoa tá com febre a gente tem que fazer um chazinho de 
pitanga, laranjeira, se tá doente dos rim abacate, cabeça de 
milho e quebra-pedra, os três. Se a pessoa tá com dor de 
barriga, a gente já sabe que é a goiabeira, né.  Estômago é 
boldo“(M.L.). 

 

Algumas entrevistadas também fazem parte de uma organização-não-

governamental (ONG) chamada CooperIlha, patrocinada pela Petrobrás e que 

incentiva os moradores na coleta de garrafas PET na comunidade para a confecção 

de objetos decorativos como puffs, vasos de flores, cortinas, bolsas entre outros. 
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Essas atividades, além de preservar o meio ambiente, já que a comunidade está 

localizada em uma área de manguezal, ajudam economicamente essa população.  

Nas entrevistas foi indagado como é trabalhar na ONG, quem são as 

pessoas que nela trabalham, que ajuda financeira ela oferece com a venda dos 

produtos, assim como a relação de amizade entre as cooperadas, A seguir, os 

depoimentos das entrevistas mostra a afinidade com a organização-não-

governamental: 

 

“E depois teve curso, a gente, ela deu certificado pra gente né, 
a gente aprendeu a fazer os pufs, ai agora a gente já faz 
bastante coisinhas né. Ai a gente vende, vende e ai aquele 
dinheiro vai pra um fundo lá né, fundo de reserva, tem a 
diretora, tem a presidente e ai dali compra os material que 
precisa, matéria-prima que fala e ai o que sobra assim no 
começo de mês ai reparte entre as cooperadas, é por hora, ai 
uma tira cinqüenta por mês, outra tira sessenta. Quer dizer que 
aquilo que tá ali não vai poluir o meio ambiente né. É às vezes 
melhora e a gente até ganha meio salário por mês. Treze, 
quando se inscreveu era umas cinqüenta e poucas, mas como 
o ganho é bem pouquinho pouca gente se interessa, muito 
pouca gente se interessa” (M.). 

 

"Tem a cooperativa, né que agora é melhor que tem, que a 
gente não ganha muito, mas a gente ganha pouco e se diverte 
mais. A gente somo muito amiga, a gente onde a gente se 
encontra não só lá na cooperativa, a cooperativa é a casa 
como diz a Nazaré, aqui eu me sinto em casa e a gente se 
sente em casa mesmo, eu nunca briguei com ninguém eu 
gosto de todo mundo eu moro aqui há 32 ano, e nunca discuti 
com ninguém pra fica com desavença com ninguém, não” 
(M.L.). 

   

Como o contato com as entrevistadas se deu principalmente no local de 

reuniões da ONG, observou-se também que se trata de um importante espaço de 

sociabilidade para as mulheres.   
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Outro aspecto que surgiu nas entrevistas foi sobre quem da comunidade 

costuma utilizar as plantas medicinais. Verificou-se que a população procura estas 

mulheres com queixas específicas, por exemplo, febre, alergias, tosse, diarréia, dor 

de estômago, garganta, sinusite, entre outros sintomas. Há uma avaliação das 

entrevistadas sobre a possibilidade de tratamento com remédios caseiros. De certa 

forma, existe uma noção de doença elaborada tanto pela pessoa que busca o 

medicamento quanto pela praticante. A população vai buscar o medicamento com 

uma demanda específica, que geralmente está de acordo com o que as praticantes 

de fitoterapia podem oferecer.  

Uma das questões também abordadas foi se existia alguma diferença entre 

a dosagem entre adultos e crianças, as falas seguintes ilustram essa situação: 

 

“Tem, diferença entre as idade e entre as doença, porque o 

guaco não pode mais ser usado como remédio pro pulmão, é o 

guaco e a erva-de-santa-maria, tem que sabe como usar, 

porque os dois não podem mais ficar junto, eles brigam, porque 

entre os dois tem uma diferença lá, que a gente teve a 

explicação lá na Pastoral e a gente recebeu as orientação. Tem 

malva, malva-do-rei que eu não corto o pé, tá lá e a malva-

colônia também que pode ser feito o xarope” (M.L.).(grifo da 

autora) 

 

“Tem bastante assim, meu filho tá com coceira, tá com 

bastante carocinho na pele, tá irritada, não tem nenhuma 

pomada pra gente usar aqui? Tem que vê se é alergia, primeiro 

vai no médico, aí se o médico falar que é uma micose, alergia e 

ele não passa medicamento e manda procurar a Pastoral, a 

gente faz a pomada de alergia, porque a pomada de alergia 
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pode ser de transagem, pode ser de...esqueci o nome da erva 

da alergia,  mas não pode fazer o xarope, que antes o pessoal 

fazia muito xarope dela, mas depois começou dá problema de 

coração, ela pode dá até aquela hemorragia interna, ela é bom 

pra alergia,o guaco, a gente faz a pomadinha, a gente tem as 

apostila que tem os nome das erva, pra que que serve, a gente 

procura na apostila e já faz a pomada e o xarope a mesma 

coisa” (N.). 

 

“Tem que ter cuidado com o que faz para crianças porque a 

gente tem essa informação porque a gente trabalha direto com 

a criança. A gente tem que tá ligado nisso, tanto que o guaco 

foi proibido fazer infusão, chá. O guaco é pra ser usado só na 

pomada. Não é pra ser deixado pra tomar, enquanto que antes 

eles fazia um bolo de folha de guaco, fazia o chá e tomava. Ele 

provoca hemorragia, acelera o coração, e a gente foi em uma 

aula de remédio e foi instruída para não usar, somente na 

pomada” (Z.).(grifo da autora) 

“Eu faço pomada, faço xarope de acordo com a pele da pessoa 

que for usar né e xarope também, por exemplo, quer dizer, se é 

idoso ou criança eu não vou fazer igual eu vou fazer para um 

adulto, pra outra pessoa que tá com tosse” (M.). 

 

Fica evidente nestas falas, a ação da Pastoral como orientadora das 

limitações sobre o uso da fitoterapia.  

As praticantes relataram que a população em geral tem conhecimento sobre 

os fitoterápicos, principalmente através das líderes comunitárias que fazem parte da 

Pastoral da Criança.  
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“As pessoas que nos conhecem, as mães, as mães da 
Pastoral, as meninas daqui (se referindo as cooperadas da 
ONG de garrafas PET), é um tal de Nazaré, tu tem chá, xarope, 
tal, porque quero um xarope, quero uma pomada, meu marido 
não fica sem a pomada da Maria, tem uma pomada de cenoura 
também pra pele que também é muito boa, aí a gente faz, dá 
as amostrinhas pras mães e ensina a mãe a fazer, se a mãe 
tiver dúvida tem tudo por escrito, a gente xeroca, fala pra elas, 
não é só pra usar essa aí e vir buscar mais, a gente tá dando 
peixe todo o dia, a gente tem que ensinar a pescar. A gente 
passa pra elas, se tiver alguma dúvida, se tiver dúvida não 
faça, não faça com dúvida, só faça quando tiver certeza. Nós 
somos em sete aqui, procura uma de nós, que a gente vai tirar 
a dúvida para fazer certo, também vai lá aprende, mais não faz 
também não vale a pena, tem que ser uma coisa que faça uso 
mesmo, e fazer valer o esforço que é da gente, que a gente faz 
com tanto carinho, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho 
intenso, então tem que ser aproveitado, se você vai e aprende 
a utilizar a casca da laranja, depois você chega em casa e joga 
a casca da laranja fora, o que você aprendeu?” (Z.) 

 

 

      

“Todo mundo, todo mundo usa, todos que eu conheço, que me 
pede, agora mesmo essa que entrou aqui, veio me cobrar o 
xarope e hoje não dá mais tempo, porque passou do meio-dia 
e a gente todos o pessoal pega muito as plantinha. Quem cura 
é Jesus, não é verdade, mas eu já vi a cura até de animal, uma 
moça veio aqui correndo que a cachorra dela não tava 
urinando, ela foi embora pro Norte, ela veio me procurar e 
disse o que é que eu faço, eu falei dá cana-do-brejo, bate, tira 
o sumo e dá, e ela fez e a cachorra urinou, limpou os rim...e eu 
não tenho medo de fazê, de mostrar, porque eu aprendi na 
Pastoral e eu tenho certificado, foi pra Brasília o nosso nome e 
veio o certificado, tá lá em casa o certificado” (M.L.). 

 

 As mulheres citaram em suas entrevistas que possuem o hábito de cultivar 

plantas medicinais em suas residências ou que procuram vizinhas, amigas ou 

familiares que tem plantações e fornecem esses fitoterápicos para a comunidade. 
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“Eu tenho na minha casa, eu tenho em baixo e em cima da laje 
que eu planto tudo nas banheira. Eu tenho um pé de boldo 
enorme dessa grossura (Ela demonstrou com as mãos o 
tamanho da muda da planta) e é plantado numa banheira (em 
um baldinho), tenho gervão, tem guaco, erva-de –santa-maria, 
penicilina, também quando tá com muito probrema de garganta 
é chá de sabugueiro e os rim é uma erva que é a cana-do-brejo 
e assim por diante...quando tem coceira é aroeira” (M.L.).  

 

 

“Eu tenho, mas eu não lembro o nome, tenho um pezinho de 
gervão e esse que eu não lembro o nome que foi a D. Maria 
que deu, mas como a gente faz parte da Pastoral da Criança, 
então a gente tem acesso fácil, é mais fácil pra correr no 
vizinho e eu falo Maria, preciso disso, disso e daquilo, aí ela 
tem, ela me manda e como ela tem tudo na casa dela, aí nunca 
eu me preocupo porque sei que na casa da Maria tem. E em 
casa eu tenho cachorro, aí o cachorro faz xixi, não dá pra ter 
plantas medicinais com cachorro” (Z.). 

  

“É, tem as plantas que são medicinais, a gente faz chazinho, 
quando tá bem agitada, tá sofrendo bastante faz um chá e vai 
tomando aquele chá até chegar a vez de ser atendida pelo 
médico, vai aguardando e graças a Deus, eu me dou muito 
com o chazinho do...eu tenho gastrite, né. Aí eu pego o saião, 
uns chamam saião, outros chamam fortuna, aí eu pego uma 
folhinha e macero ela na mão, que eles não aconselha bater no 
liquidificador, porque diz que tira o efeito, né...” (N.). 

 

 

A comunidade tem o hábito de cultivar plantas medicinais, assim como 

consumi-las no seu dia-a-dia. A tabela 03 demonstra quais são os fitoterápicos 

consumidos com maior freqüência, assim como formas de utilização e as 

recomendações de seu uso.  
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Tabela 03 – Plantas medicinais cultivadas na comunidade Santa Cruz dos Navegantes, assim como 
formas de utilização e recomendações ao uso.  

 

Plantas Forma de utilização Recomendação de uso 

Agrião Expectorante Chá 

Alfavaca  Sinusite  Chá 

Arnica Sinusite   Inalação 

Boldo Estômago  Chá 

Camomila Dor de barriga Chá 

Cenoura Pele, assadura  Pomada 

Colônia Diabetes  Chá 

Colônia (flor) Picada de insetos Solução em álcool 

Colônia (folhas) Queda de cabelo Banho 

Erva-de-santa-maria Dores em geral Chá 

Erva-de-santa-maria Contusões e fraturas Pomada 

Gengibre Tosse  Chá 

Gervão Bronquite   Xarope 

Hortelã Expectorante  Xarope 

Maracujá Expectorante   Chá 

Mentraste Cicatrização ferimento  Pomada 

Pata-de-vava Diabetes  Xarope 

Penicilina Cicatrização ferimento   Inalação 

Pitanga Febre, dor no corpo  Chá 

Sabugueiro Catapora Banho 

Saião Expectorante   Xarope 

Transagem Expectorante  Pomada 

Transagem Inflamação Sumo 

Fonte: Entrevistadas da comunidade Santa Cruz dos Navegant es. 

 

 

 

Fato curioso são os nomes dados as plantas medicinais consumidas na 

comunidade Santa Cruz dos Navegantes. Em alguns relatos, as praticantes 

empregam o nome das ervas ao nome comercial de remédios industrializados, como 
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por exemplo: insulina, atroveran, vick, entre outros. Isto está relacionado com as 

atividades terapêuticas dessas plantas medicinais e que possuem o mesmo princípio 

ativo dos remédios industriais, como trataram Di Stasi (2007) e Araújo (2002).  Assim 

como ressaltaram estes autores, esta nomenclatura pode prejudicar a comunicação 

entre médico e paciente, uma vez que o mesmo nome, como penicilina pode 

significar remédios completamente diferentes. Neste sentido, aproxima-se da 

abordagem de Quirino (2000), citada anteriormente. De acordo com este autor, 

estão em jogo na adesão a tratamentos a noções de doença que possui o paciente, 

o lugar do médico no imaginário do mesmo e a idéia de cura que tem em sua mente.  

No caso das ervas com nomes comerciais, esta assimetria de perspectivas 

entre paciente e médico poderá ser acentuada ser o médico não foi sensível ao 

contexto sociocultural em que vive o paciente. Desta forma, o recurso a fitoterapia 

poderá ser ocultado ou mal compreendido.  

 A seguir, o depoimento de uma praticante, relatando sobre como repassa 

esses remédios para a comunidade: 

 

“Olha, dependendo do tamanho, R$ 1 real, R$ 2 reais, às 
vezes até R$ 3 reais. Não vende caro não, porque as pessoa 
aqui necessita, muita a gente até a gente dá porque não tem 
condição, não tem condição de pagar R$ 2 reais, R$ 3 reais, a 
gente dá um pouquinho, ela usa e se dá bem”. (M.L.). 

 

 

 Como foi observado em campo e reiterado pelas entrevistadas, trata-se de 

uma população pobre. As entrevistadas relatam que, em muitos casos, doam esses 

remédios caseiros porque elas sabem o quanto é difícil a aquisição de 

medicamentos na vida desses usuários. 
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4.3 Possibilidades de uso dos fitoterápicos e suas limitações 

 

 

No decorrer das entrevistas praticantes foram questionadas se a utilização 

de plantas medicinais sem a orientação correta poderia trazer algum tipo de 

malefício para a comunidade, tendo sido registrados os seguintes depoimentos:  

 

 

“É perigoso, se vai tomar um remédio tem que se informar com 
alguém que conhece aquela planta, aquela erva, porque tem 
ervas que faz mal. Pra mim eu já tomei vários chás pra pode 
faze pros outros, e tem alguns que me fez mal, por exemplo a 
insulina erva, eu não posso tomar ela” (M.L.). 

 

 

“É. Meu organismo não vai com a insulina erva. E eu aplico 
insulina e me sinto bem, mas a erva é eu tomar dá dor no 
estômago e eu perguntei pro médico se eu tinha gastrite e ele 
falou não, você não tem gastrite, a erva que não se deu com 
seu estômago, então não toma” (M.L.). 

 

“Tem. Se a dosagem for errada, ela pode até matar, criar 
problema assim, que nem a D. Maria teve problema da alergia, 
ela pode matar. Já teve gente, uma líder da pastoral que fazia 
parte do xarope caseiro e ela fez, ensinou pra irmã dela fazer 
um chá, a irmã dela tava ligando que o marido dela tinha 
bronquite e que acordou apavorado e que tava com muita falta 
de ar e o que ela fazia e ela vai e ensinou o chá de aí...agora 
esqueci o nome, tô com o pé da planta na minha frente e 
esqueci o nome, faz um chazinho, aqui tem um pezinho 
quando a gente for pra lá eu te mostro, aí ela falou assim faz 
um chazinho, pega 3 folhinhas e faz um chazinho, dá pra ele 
que acalma. Ela foi lá no pé de coisa pegou um monte de folha, 
só lavou, jogou lá e fez o chá, quando deu o chá pro homem, 
pro marido dela deu um ataque cardíaco. Aí chamou a 
ambulância levou e foi por causa do chá né, que ela não fez 
como a irmã ensinou, as 3 folhinhas, ela pegou um monte e fez 
o chá e deu pra ele tomar, só que ele atacou o coração, aí não 
pode ser exagerada, o chá da erva tem que ser da cor do 
guaraná, assim clarinho, não pode ficar bem escuro ou bem 
verde que ele pode melhorar ou pode dar uma irritação” (N.). 
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“Tem que ter cuidado com o que faz para crianças porque a 
gente tem essa informação porque a gente trabalha direto com 
a criança. A gente tem que tá ligado nisso, tanto que o guaco 
foi proibido fazer infusão, chá. O guaco é pra ser usado só na 
pomada. Não é pra ser deixado pra tomar, enquanto que antes 
eles fazia um bolo de folha de guaco, fazia o chá e tomava.Ele 
provoca hemorragia, acelera o coração, e a gente foi em uma 
aula de remédio e foi instruída para não usar, somente na 
pomada” (Z.). 

 

Diante dessas informações, conclui-se que existe um certo cuidado na 

manipulação de determinadas plantas medicinais, podendo ocorrer malefícios se 

elas não forem corretamente utilizadas. Este aspecto denota a relação entre a 

produção destes medicamentos e a medicina oficial. Embora desconheçam a 

farmacologia das substâncias presentes nos medicamentos, as entrevistadas 

mostraram bastante preocupação com o uso indevido. Em alguns casos, o emprego 

inadequado de alguns fitoterápicos causou efeitos colaterais, alertando sobre os 

perigos de uma utilização incorreta. 

  

4.4 Religião e tratamento com medicina caseira 

 

Um item importante é a questão da religiosidade e da fé das praticantes de 

fitoterapia. Todas as entrevistadas declararam-se participantes da religião católica, 

variando a participação nas atividades religiosas. Uma das perguntas feitas para as 

entrevistadas foi se a religião estava associada com a utilização das plantas 

medicinais. Abaixo, as falas demonstram essa relação: 

 

“É, tem que ter muita fé em Deus. Você faz o chá com qualquer 
folhinha assim , às vezes não é nem tão importante, mas é 
aquela fé que cura. É a fé que a gente tem que funciona, faz 
um chá e se tiver fé aquele chá serve. Ter fé de fazer aquele 
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remédio, xarope, um chá com aquela fé de que aquele remédio 
vai servir, que vai melhorar sem precisar de ir no médico né. 
Tem gente que toma e não serve, não se dá bem porque não 
tem fé né, qualquer remédio que tu tomar e tiver fé tu fica boa” 
(M.). 

 

 

“Faz parte, as ervas tá associada à religião e muitos crente, do 
centro, né eles não acreditam em planta boa, só acreditam 
nessas aí (se referindo a comigo-niguém-pode e ao guiné), só 
essas duas são fortes e tem a espada-de-são-jorge, muitos não 
acreditam, tá muito ligado à religião, a Nazaré fala nisso, tem 
que tá de bem, pra fazê os remédio tem que tá de bem senão 
não vai adiantar nada. Tudo que a gente for fazer, a gente tem 
que bem. Tudo que a gente for faze, comida, alimento, a gente 
tem que por um pouco de si, com amor, Ter fé de que aquela 
erva vai curar, vai adiantar para pessoa aquilo que ela tá 
sentindo e se não melhorar, a pessoa faz umas duas ou três 
vez e se não melhorar a pessoa tem que procurar o médico, 
porque a gente fala que tem que procurar o médico né se não 
melhora tem que procurar o médico e fazer exame pra saber” 
(M.L.). 

 

 

“Acho que sim. Na minha mente acho que sim, porque se você 
pega uma erva e cuida dela bem, com muito amor e carinho e 
depois faz um xarope, você tá com problema e faz um xarope e 
você é curado, ela faz parte da religião” (N.). 

 

 

“Isso, eu acho. Se você vai fazer algo para curar alguém, você 
tem que saber o que você está fazendo. E diz que você está 
com o coração apertado, angustiado você passa isso. E 
quando você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer o 
possível para dar o melhor da gente, nós nossos voluntárias, 
nós temos nossas vidas, nosso trabalho, nosso emprego, 
nossa casa, mas se a gente se propor a ser voluntária, tem que 
fazer as coisas de coração e estou nessa de voluntária há sete 
anos na Pastoral da Criança, eu entrei por causa da minha 
filha-sobrinha e aprendi muita coisa como o reaproveitamento 
do alimento, nossa depois que eu entrei aprendi muita coisa, 
coisas que você jogava fora, você reutiliza hoje, nossa quem 
imaginava que a gente ia comer a folha da beterraba, a folha 
da cenoura, quando...Hoje as crianças falam assim mãe tem 
matinho, antes ia tudo pro lixo, ia tudo por lixo porque era folha, 
o abacaxi...com a casca do abacaxi a gente faz um chá-suco, 
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lava muito bem com escovinha e põe pra ferver, de vez em 
quando tem a degustação, só disso, só com o comida 
reaproveitada, é inacreditável...   

Tá...E antes de começar a gente dá as mãos e pede a Deus 
que o que a gente tá fazendo é puramente para o bem das 
pessoas que irão utilizar, então está associado sim” (Z.). 

     

 

Como mostrou Loyola (1984), os processos de saúde e doença não podem 

ser separados da vida social. Embora não seja objetivo desta pesquisa realizar uma 

taxonomia das doenças locais, ficou evidente que o processo de produção do 

medicamento, assim como a possibilidade de cura está bastante relacionada à fé 

religiosa. Desta forma, o tratamento provavelmente responde a outras necessidades 

dos pacientes, indo além das queixas somáticas.     

Na apostila da Pastoral da Criança, Remédios Caseiros - Diocese de Santos, 

juntamente com as receitas e com a descrição das plantas medicinais, existem um 

canto e uma oração praticados quando o preparo dos remédios está sendo 

realizado. Abaixo serão descritas tais informações: 

 

Canto : 392 (Põe semente na Terra) – “Toda semente é um 
anseio de frutificar e todo fruto é uma forma da gente se dar. 
Põe a semente na Terra, não será em vão, não te preocupe a 
colheita, planta para o irmão (bis). Toda palavra é um anseio 
de comunicar. E toda a fala é uma forma da gente se dar. Todo 
serviço é um anseio de compartilhar e o compromisso é uma 
forma da gente se dar” (Apostila Pastoral da Criança, 
Remédios Caseiros – Diocese de Santos).  

 

 

Oração da Tarde: “Deus, nosso pai de bondade! Ao chegarmos 
nesta tarde deste dia, nos ajoelhamos, silenciosamente, em 
vossa presença, para um encontro pessoal convosco. Nós vos 
adoramos e agradecemos pelas inúmeras graças que hoje nos 
concedestes, vosso amor paternal guiou todos os nossos 
passos e orientou todas as nossas ações e não nos deixastes 
a sós, pois em cada momento, vossa mão paternal e vosso 
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olhar misericordioso pousaram sobre nós. Senhor nos proteja 
na volta para casa, proteja todos os nossos familiares e que 
amanhã possamos estar  todos aqui  novamente. Aceitai, pois, 
nosso coração filial, cheio de gratidão, por todos os benefícios 
recebidos. Amém” (Apostila Pastoral da Criança, Remédios 
Caseiros – Diocese de Santos). 

 

Durante as observações etnográficas e as entrevistas notou-se a relação 

baseada no conhecimento científico da utilização dos fitoterápicos e a intervenção 

divina e/ou espiritual. Como as entrevistadas relataram que são da religião católica 

(praticantes ou não), dentro do catolicismo popular existe a fé e a confiança que as 

pessoas podem se curar de um processo de adoecimento se utilizarem os 

fitoterápicos, paralelamente a intervenção divina. Em seus depoimentos, as 

praticantes dizem que o consumo de remédios caseiros deve estar associado à fé 

em Deus e acreditar que aquele fitoterápico ajudará na cura do corpo e da alma, 

como mostraram Araújo (2002), Queiroz (1993) e Loyola (1984).      

 

4.5 Medicina caseira, medicina oficial 

 

 

 Uma questão importante na prática de fitoterapia pelas entrevistadas é a sua 

relação com a medicina oficial. Nas observações etnográficas observou-se que 

existem algumas razões pelas quais a população utiliza o Posto de Saúde, dentre 

elas: infecções das vias respiratórias como gripes, bronquites, otites, amidalites 

(tanto adultos como crianças), asma (adultos e crianças), hipertensão e diabetes 

(geralmente estes casos são acompanhados pelo Programa de Saúde da Família, 

no entanto, vão ao posto quando a situação da doença se descontrola), mulheres 

em trabalho de parto (em média 3 a 4 vezes por semana, sendo estas  

encaminhadas a hospitais do Guarujá como o Hospital Santo Amaro e o Posto de 

Atendimento Médico - PAM).   
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No transcorrer das entrevistas uma das questões abordadas foram quais 

problemas de saúde eram freqüentes na família. As entrevistadas descreveram a 

seguintes doenças: diabetes, pressão alta, sinusite, dengue, gripes e resfriados, 

febre, vômitos entre outros. Algumas dessas doenças citadas pelas praticantes são 

consideradas “leves” por elas, pois causam apenas incômodos e indisposições e 

podem ser tratadas com remédios caseiros. Já as consideradas “graves” podem 

oferecer algum risco à vida daquele indivíduo, sendo melhor procurar os serviços 

médicos tradicionais, como mostrou Loyola (1984).  

 Existem poucas ocorrências de acidentes como atropelamentos ou quedas de 

motos; quando estes ocorrem, as vítimas podem ser apenas imobilizadas e 

encaminhadas a hospitais ou postos de saúde. 

 Nos dias que ocorreram as observações etnográficas, observou-se que existe 

uma precariedade nos cuidados com pacientes em estado graves, que sofreram  

quedas, fraturas ou acidentes domésticos especialmente em casos que são 

necessárias pequenas intervenções cirúrgicas. Nesses casos, o Posto de Saúde só 

pode intervir nos cuidados com primeiros socorros, pois não possuem equipamentos 

como, por exemplo, raio X, por exemplo. Esses pacientes são encaminhados para o 

Hospital Santo Amaro no município do Guarujá, ou em hospitais do município de 

Santos. 

 O Programa de Saúde da Família faz agendamentos de consultas com 

especialistas e encaminhamentos para exames, pois no Posto de Saúde é  realizado 

somente um primeiro contato. A equipe é formada por um médico, um enfermeiro e 

dois auxiliares de enfermagem. 
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 A estrutura física do Posto de Saúde é composta por uma recepção, 

consultório, um consultório de odontologia que ainda não está em funcionamento, 

um leito para repouso, sala de medicação, sala de emergência equipada com 

aparelho de respiração artificial e equipamentos para imobilização, sala de curativos, 

espaço para inalação (no total quatro tubos de oxigênio), banheiro para usuários, 

copa, banheiro para funcionários e lavanderia externa. Como pode-se perceber, os 

recursos de atendimento local são bastante limitados.  

Em uma das questões das entrevistas foi perguntado quais eram os 

problemas de saúdes mais freqüentes encontrados no grupo familiar. As 

entrevistadas revelaram quais as doenças mais recorrentes e como resolvem esses 

problemas de saúde, ora utilizando o posto de saúde local, ora os remédios 

caseiros: 

 

“Aqui é mais...A família mais tem é diabete, pressão alta, só 
isso. Sinusite sempre tem. Às vezes o posto, mas eu gosto 
mais das plantas, né. As planta faz chá, faz xarope. Eu tomo 
chá, faço remédio, mas se eu não melhorar, é que vou no 
posto. Eles atende, vai já leva carteirinha e ai marca para o 
outro mês, ai tira a pressão, mas quase não tem médico lá, os 
médico fica de férias sai, a gente só vai tirar a pressão e eles 
dão o remédio, ai...” (M.). 

 

 

“Dengue, gripe também, eu tenho pressão alta, aqui todo 
mundo tem pressão alta. agora tem médico da família, né. Eles 
vêm, mas faz tempo que eles vieram, foi em outubro, porque 
meu pai é acamado, pra gente ir às vezes eles marcam 
consulta, pra fazer exames. Agora aqui tem o médico da família 
né, o Zafa né, é tipo um pronto-socorro que a gente vai e eles 
acompanha, a menina da saúde, a agente de saúde ela vem 
aqui, acho que é uma vez por mês ela vem, e o meu pai o 
médico vem acho que a cada dois meses...” (M.I.). 
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“É mais é só pressão, pressão alta, né... só eu que sou 
diabética, né... Não tenho, sou diabética há 20 ano, tive 2 filho, 
esse último foi até cesárea, não tem probrema não, probrema 
só gripe, né.... É, eu sempre resolvo com as planta, quando 
não dá é que a gente tem que leva no médico, que às vezes é 
uma tosse, mas nunca deu nada grave não. Chá se tiver com 
gripe, inalação, xarope é o que eu faço. Só vai no posto 
quando vê que não é mesmo, porque a gente tem todas as 
orientação, né..porque a gente já tem aquela medidinha de 
soro caseiro, quando a criança tá com diarréia ou vomitando, a 
gente já faz o soro caseiro, dá pras criança e melhoram, só em 
um caso mesmo que não passa aí tem que mandar pro 
médico. É mais febre alta, pressão alta em adulto, quando tá 
muito vômito, é só uma doença quando a gente vê que em 
casa não sara, muita dor assim a gente corre ao posto”. (M.L.).  

 

 

“Olha, tirando o meu bebê que tinha o vírus da Aids, né. A 
minha irmã morreu e o marido dela também, provavelmente foi 
disso, né. Aí ela pegou catapora e foi difícil porque ela não 
podia pegar nenhum tipo de infecção, mas ela só pegou porque 
ela mamou, não teve nenhum outro problema, de vez em 
quando tem um probleminhas de pele geral, água da praia, de 
vez em quando esses probleminhas de pele, até gripe depois 
que negativou nem gripe não pega mais. Faço os exames 
periódicos, de rotina, todos os exames de rotina faço sempre 
neles, vacinação, nenhum problema de saúde assim...A minha 
filha de catorze anos, tem enxaqueca desde os nove e é uma 
enxaqueca e vamos e venhamos ninguém merece, eu não 
sabia que enxaqueca se dava tão cedo, aí ela já fez eletro, já 
foi pro neuro (neurologista) pra fazer eletro, toma uns remédios 
de enxaqueca, mas é coisa pouca também e o meu marido tem 
um problema de pele desde que ele trabalhava no marisco e 
nunca sara, nunca sara, nunca sara, aí como ele não tem plano 
de saúde, eu coloquei ele no meu plano e ele vai no 
dermatologista, só esperando passar a carência para marcar o 
dermatologista.  O serviço médico. Ah, deixa muito a desejar. 
Várias vezes, eu tenho plano de saúde, mas o plano não é 
extensivo, eu tive que colocar o meu marido como dependente 
para ele poder ir no dermatologista e as minhas filhas em uma 
emergência, como é o caso da minha filha que tem enxaqueca, 
nossa pra marcar um exame é quatro meses, então é muito 
tempo, então às vezes recorre para um médico particular”. (Z.) 
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Constata-se que os serviços médicos são utilizados paralelamente à 

utilização de fitoterápicos, assim como nas situações consideradas de difícil cura 

com os remédios caseiros. As entrevistadas relataram que pedem para os usuários 

de plantas medicinais procurarem o posto médico se os remédios caseiros não 

surtirem efeito. Queiroz (1993), também mostra que, em geral, a medicina caseira 

não contradiz nem se conflitua com a medicina oficial, na medida em que, na grande 

maioria dos casos, ela não se coloca como uma alternativa, mas apenas como um 

complemento limitado. No entanto, muitos reconhecem que a sua terapia, embora 

lenta, é mais saudável, porque não envolve uma intervenção drástica no organismo 

e não deixa seqüelas.  

Notou-se também que a medicina popular trabalha juntamente com a 

medicina oficial, de acordo com as entrevistas realizadas. Como mostram as 

praticantes de fitoterapia, quando o remédio caseiro não surte efeito, aconselham a 

população procurarem o posto de saúde local. Em muitos casos, observou-se que 

utilizam remédios industrializados, juntamente com os caseiros, mostrando que não 

existem conflitos entre as duas medicinas e fazendo com que a medicina popular se 

torne uma prática alternativa e considerada mais natural que o modelo de medicina 

oficial, como mostrou Queiroz (1993). 
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5. CONCLUSÃO 

 
As entrevistadas possuíam um conhecimento prévio da utilização das plantas 

medicinais. Essas informações foram passadas a elas de acordo com as tradições 

de suas regiões de origem. Nestes locais, provavelmente a medicina popular era o 

principal recurso terapêutico disponível. 

O processo de migração e o contato com a Pastoral da Criança de certa 

forma realizaram uma atualização das práticas fitoterápicas, agora mais pautadas 

em conhecimentos científicos. Pelas características da população local, é possível 

que outras mulheres pratiquem fitoterapia sem referência aos preceitos da Pastoral. 

Este fato não pode ser verificado, pois todas as entrevistadas faziam parte das 

atividades da Pastoral.  

Ficou evidente que estas mulheres, ao produzirem e prescreverem os 

medicamentos caseiros, têm uma função terapêutica importante dentro da 

comunidade. Todavia, a ação da Pastoral e as experiências com efeitos adversos 

parecem ter evidenciado os limites do uso de fitoterápicos. De qualquer forma, as 

entrevistadas mostraram-se bastante responsáveis e preocupadas em sua tarefa de 

fornecer remédios.  

As doenças nas quais a fitoterapia pode atuar, no caso destas mulheres, são 

bastante relacionadas a patologias de caráter menos graves  e crônicas. Parece 

haver consenso de que doenças mais graves deveriam ser tratadas pela  medicina. 

Pelo que foi observado e pelas entrevistas, há bastante dificuldade no acesso a 

serviços de saúde mais especializados, que se localizam fora da comunidade. Desta 

forma, a fitoterapia acaba sendo uma opção frente às limitações da oferta de 

serviços de saúde públicos. Neste sentido, ela acaba suprindo, em parte, uma 

demanda dos serviços de saúde.  Algumas doenças tratadas pela fitoterapia 
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poderiam ser tratadas pelo médico, mas a dificuldade de acesso acaba restringindo 

o tratamento aos remédios caseiros. A fitoterapia também é um recurso de baixo 

custo para esta comunidade.  

 Analisando-se o conhecimento e as técnicas de confecção de medicamentos 

descritas pelas entrevistadas, observou-se que se trata de um conjunto de 

informações mais ou menos precisas. A prática da fitoterapia mistura elementos do 

pensamento científico (via apostila e treinamentos da Pastoral da Criança), do 

conhecimento popular (via tradições) e procedimentos rituais. É difícil separar estas 

dimensões.  

Neste sentido, pode-se afirmar que estas mulheres praticam a medicina 

popular na qual se mesclam a medicina caseira e também a medicina religiosa. 

Embora não afirmem serem benzedeiras, os procedimentos de coleta e preparo dos 

medicamentos mostraram-se bastante ritualizados, evidenciados nos 

agradecimentos às plantas, nas orações e nos sentimentos de que a cura se dá pela 

fé. 

É possível realizar, nesta perspectiva, uma interpretação sobre o lugar da 

fitoterapia e da sua eficácia na comunidade estudada. Num plano inicial é 

necessário destacar as características farmacológicas dos medicamentos caseiros, 

bastante citadas nos estudos científicos. A Pastoral da Criança parece exercer um 

papel importante de vigilância sobre o uso responsável destes medicamentos. Por 

outro lado, as mulheres trazem consigo muitas informações sobre a utilização destas 

plantas baseadas no conhecimento tradicional. Neste plano, o que importa é o que 

culturalmente é aceito e reconhecido. Assim, as propriedades farmacológicas 

(entendidas como o discurso biomédico e racional) são colocadas em segundo 

plano, em detrimento do conhecimento advindo da tradição, cuja lógica 
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provavelmente não segue o discurso biomédico. Num outro plano, é possível pensar 

nos procedimentos rituais que acompanham a produção destes medicamentos.   

É interessante notar que, embora a apostila da Pastoral tenha como 

referência o conhecimento científico, ela associa a prática fitoterápica à moral cristã. 

As entrevistadas também possuem tradições religiosas advindas dos locais de 

origem.  

Por outro lado, a população local tem uma demanda em relação a estes 

medicamentos, que por vezes são também ensinados aos interessados (geralmente 

mães e mulheres). A atitude do grupo reforça a importância destes medicamentos.  

Lévi-Strauss (1970), estudando a eficácia da magia, mostra a importância da 

crença. Este autor cita três aspectos importantes:  

 

“A crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas,  a crença 

do doente que ele cura ou da vítima que ele persegue, no 

poder do próprio feiticeiro e a confiança e as exigências da 

opinião coletiva”.(LÉVI-STRAUSS, 1970, p. 185).  

 

Desta forma, o autor mostra como a situação mágica é um fenômeno de 

consensus.  

Embora a fitoterapia pareça se distanciar bastante das práticas realizadas por 

feiticeiros, é possível fazer uma analogia com este raciocínio. 

Inicialmente, ficou evidente que as entrevistadas confiam e acreditam na 

eficácia de seus medicamentos, muitas vezes reforçados pela fé que o usuário deve 

ter. A produção dos medicamentos mostrou-se bastante distante de ser um 

procedimento técnico. Trata-se de um ritual onde a fé católica é reforçada. Desta 
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forma, da parte delas a eficácia está garantida. Se o usuário não tiver fé, poderá 

justificar a ineficácia do tratamento. 

As pessoas que buscam estes medicamentos acreditam no seu poder de 

tratamento e, portanto de uma possível cura. As pessoas que atuam na prescrição 

dos remédios são bastante respeitadas no local e atuam como referências para a 

população local. 

É importante notar que a fitoterapia, nesta comunidade, tem uma demanda 

bastante específica quanto às doenças que pode tratar ou curar. As entrevistadas 

deixaram claro que o campo de atuação dos medicamentos é bastante limitado e 

que não há disputa com o campo biomédico. 

É possível imaginar que a eficácia destes medicamentos vá muito além de 

seus princípios farmacológicos. Nesta abordagem, saúde e doença se inserem no 

contexto sociocultural dos moradores desta comunidade, no qual misturam-se 

conhecimentos científicos, tradições populares e religiosidade.   

Ficou evidente quais são as doenças mais freqüentes que afetam a 

população local e quais delas são as principais ocorrências de atendimento no 

serviço público de saúde. Desta maneira houve uma contribuição para a discussão 

sobre a utilidade científica das práticas populares e tradicionais de saúde, com a 

associação à medicina oficial. 

Por fim, a população estudada utiliza a fitoterapia como forma de prevenção e 

cura de muitas doenças, relacionadas a sinais e sintomas apresentados no decorrer 

da pesquisa. Portanto surge a necessidade da integração de profissionais da área 

da saúde, a fim de resgatar o conhecimento popular desta comunidade, visando a 

busca da melhoria das condições de vida, através das plantas medicinais no seu 

respectivo ambiente. 
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7. ANEXOS  

 

 

Anexo 01 - Roteiro para observação participante na Comunidade Santa Cruz 
dos Navegantes 

 

 Foi elaborado um roteiro para a técnica de observação participante, fazendo 
com que houvesse uma rotina de freqüência e presença do pesquisador na 
comunidade Santa Cruz dos Navegantes, município de Guarujá, SP.  

 Os itens presentes no roteiro foram: 

 

• Origem das pessoas que moram no local; 

• Como é a economia local, do que as pessoas vivem?  

• O que os homens fazem, o que as mulheres fazem? 

• Tipos de habitação; 

•  Condições de moradia; 

• Religiosidade: igrejas na região, tipo, há quanto tempo existem?  

• Qual religião a maioria da população da comunidade freqüenta?  

• Observar onde existem hortas; 

• Como são as plantações; 

• Local da casa, relação das hortas com o saneamento local e condições de 
higiene; 

• Como é a assistência à saúde no local.  

• Se existe hospital na comunidade, se não, onde é o mais perto; 

• Se as mulheres realizam o parto em casa; 

• Se tem Unidade Básica de Saúde, como é, quem é a clientela; 

• Qual a demanda principal da Unidade Básica de Saúde?  

• Horário de funcionamento; 

• Número de funcionários; 

• Se existe o Programa Saúde da Família; 

• Se existem escolas na região, de que tipo, qual a faixa etária que atingem? 

• Descrever o comércio local. 

• Descrever os projetos de intervenção no local (NECOM e outros projetos 
comunitários). 
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Anexo 02 - Roteiro das entrevistas com os moradores  praticantes da fitoterapia 
da Comunidade Santa Cruz dos Navegantes 

 

 

 Foi elaborado um roteiro que buscou levar em consideração aspectos 
importantes para a compreensão do objetivo desta pesquisa.  

 Os itens presentes no roteiro foram: 

 

• Qual seu nome completo? 

• Qual a sua idade? 

• Qual a sua escolaridade? 

• Qual sua profissão? 

• Em qual área trabalha? 

• Qual a sua religião? 

• Com qual freqüência? 

• Desde quando freqüenta esse tipo de religião? 

• Conheceu ou freqüentou outras igrejas? 

• O que faz nas horas vagas para se distrair (lazer)? 

• Qual o local de moradia? 

• Com quem mora? 

• Há quanto tempo mora nesse local? 

• Qual o local de nascimento? 

• Quantos filhos possuem? 

• Os filhos estudam ou já estudaram? 

• Os filhos trabalham? Em qual profissão? 

• Como é morar aqui em Santa Cruz dos Navegantes?  

• O que tem de bom e o que tem de ruim?  

• Existe ainda o problema das cheias das marés aqui na comunidade? 

• Quais os problemas de saúde mais freqüentes na sua casa (família)? 

• Como resolve esses problemas de saúde? 

• A quem recorre? 

• Em quais situações usa remédios caseiros? 

• Quais são eles?  

• Os remédios são específicos para algumas patologias? 

• Existe diferença na utilização desses remédios caseiros quanto à faixa etária?  
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• Como são feitos os remédios? 

• Como são técnicas do preparo dos remédios caseiros? 

• A questão das cheias da maré estraga a plantação?  

• Identifica algum risco em relação ao esgoto? 

• Quem usa fitoterapia na comunidade? 

• Qual a importância? 

•  Você conhece outras pessoas que também fazem remédios caseiros?  

• Os remédios e as técnicas são iguais que cada uma utiliza?  

• Ou cada um tem seu jeito de fazer? 

• Outras pessoas além da sua família vêm se consultar com você? 

• O que buscam e o que se queixam? 

• Em que a fitoterapia é eficaz e em que não é?  

• Está associada à religião, a fé? 

• Que outros recursos terapêuticos as pessoas usam além da fitoterapia e dos 
serviços médicos?  

• Em que situações recorre aos serviços médicos (o que consideram como 
casos graves)? 

• Como é o atendimento médico no local? 

 

Estas perguntas buscaram compreender o uso e o significado dos 
fitoterápicos bem como a relação dos usuários de fitoterapia com práticas da 
medicina popular.   
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Anexo 03 - MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E  
ESCLARECIDO 

 

Eu, _____________________________________________________ fui 
informado(a) sobre o estudo “Uso e significado de fitoterápicos em uma 
comunidade litorânea, município de Guarujá, SP”.  

O objetivo deste estudo é compreender, o uso e o significado de plantas 
medicinais pela comunidade Santa Cruz dos Navegantes. 

Trata-se de uma pesquisa realizada pela mestranda em Saúde Coletiva 
Adriana Regina Stucchi Guimarães da Universidade Católica de Santos. 

o Concordando em participar desta pesquisa, irei colaborar sendo 
entrevistado(a)  em um espaço cedido, em minha residência (se eu concordar) ou 
qualquer outro local cedido pelo entrevistado. A entrevista será autorizada pelo 
entrevistado e gravada.  

o Mesmo sabendo que não há nenhum risco neste estudo, estarei livre para 
não responder alguma questão que me trouxer desconforto e sei que posso, a 
qualquer momento, interromper minha entrevista.  

o O acesso a minhas respostas será reservado à mestranda Adriana Regina 
Stucchi Guimarães. Em nenhum relatório, artigo ou apresentação dos resultados do 
estudo, será usada identificação. Os dados obtidos serão utilizados somente nesta 
pesquisa.  

o A vantagem que estarei tendo ao participar deste estudo é a de contribuir 
para uma melhor compreensão do uso e do significado das plantas medicinais com 
os praticantes da fitoterapia na comunidade Santa Cruz dos Navegantes, município 
de Guarujá, SP.  

o Tenho direto a receber informações atualizadas durante qualquer fase deste 
estudo. No caso de haver perguntas, dúvidas ou comentários quanto a minha 
participação neste estudo, poderei entrar em contato com a coordenadora da 
pesquisa Adriana Regina Stucchi Guimarães na Rua Carvalho de Mendonça, 144, 
4o. andar, Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Católica de Santos ou pelo 
telefone (13) 3205-5555. 

o No caso de dúvidas em relação aos aspectos éticos em pesquisa, posso 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de 
Santos, situado à Avenida Conselheiro Nébias, 300, ou pelo telefone 3205-5555.            

o Não terei nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. 

o Minha participação neste estudo é voluntária e posso retirar meu 
consentimento e abandonar a pesquisa a qualquer momento. 

o Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Uso e significado de 
fitoterápicos em uma comunidade litorânea, municípi o de Guarujá, SP.”  Eu 
discuti com a mestranda Adriana Regina Stucchi Guimarães sobre minha decisão 
em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar 
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deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

______________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado(a)     

Data: ____/____/____ 

 

 

______________________________ 

Assinatura da testemunha     

Data: ____/____/____ 

 

 (Somente para o responsável do projeto) 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido desta pessoa para a participação neste estudo. 

 

_______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo    

Data: ____/____/____ 

 


