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Introdução: Plantas medicinais nativas e/ou adaptadas encontradas no Nordeste, já tiveram 
comprovações farmacológicas, confirmando o uso popular. Objetivo: Investigar o uso terapêutico das 
espécies da relação estadual de plantas medicinais em comunidades rurais, verificando a versatilidade 
das espécies utilizadas, o consenso de uso e/ou conhecimento entre os informantes, bem como, 
quantificar o registro destas na Relação Estadual de Plantas Medicinais - REPLAME-CE. Material e 
Métodos: O estudo foi realizado nas mesorregiões sul cearense, sertões-cearenses e centro-sul 
cearense, e conduzido com informantes chaves selecionados através da técnica “bola de neve”. As 
informações foram obtidas a partir de entrevistas semiestruturadas com base em formulário 
padronizados, com 64 entrevistados (Albuquerque et al., 2010). Resultados e discussão: Das 30 
plantas indicadas pelo REPLAME-CE, foram registradas vinte e duas. Para a versatilidade as espécies 
que apresentaram maior importância relativa foram: Mentha x villosa Huds (IR:2,0) seguida, Tabebuia 
avellanedeae Lor. Ex. Griseb (IR:1,49), Cymbopogon citratus Staff (IR:1,29), Plectranthus barbatus 
Andrews (IR:1,21) e Phyllanthuns amarus Shum. Et.Torn (IR:1,0). Mentha x villosa Huds por apresentar 
maior número de sistemas corporais (7) sendo eles Afecções ou dores não definidas (ADND), Transtorno 
do sistema circulatório (TSC), Transtorno do sistema respiratório (TSR), Doenças infecciosas e 
parasitárias (DIP),Transtorno do sistema sensorial (ouvidos) (TSS(OUV), Transtorno do sistema 
geniturinário (TSG) e Transtorno do sistema digestório (TSD) maior número de propriedades atribuídas 
(8), indicadas para os tratamentos, febre, derrame, gripe, mal estar, verme, dor de barriga, cólica, dor de 
ouvido. As plantas medicinais foram indicadas para tratar 62 finalidades terapêuticas, classificadas 
dentro de 14 categorias de sistemas corporais. Para o consenso houve uma concordância entre os 
informantes em algumas categorias com valores variando entre 0,40 e 0,70. A categoria que destacou-se 
com maior consenso entre os informantes foi o Transtorno Sistema Respiratório com FCI igual a 0,70, 
englobando 16 citações de uso e 6 espécies, mencionadas para tratar inflamações na garganta, tosse, 
gripe, bronquite, asma e resfriado. Em seguida vieram as categorias, Afecções ou dores não definidas 
(FCI:0,40) com 9 citações de uso e 6 espécies indicadas para febre, fraqueza, dor de barriga, cólicas e 
antitérmico e Transtorno do Sistema Digestivo (FCI:0,20) com 6 citações de uso e 5 espécies, sendo as 
enfermidades mais frequentes citadas: gases, mal estar, vomito, enjoo e má-digestão. As demais 
categorias Lesões, envenenamentos e outras consequências de causas externas (LEOCCE), Transtorno 
do sistema geniturinário (TSG), Doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos (DSOH), Desordens 
mentais e comportamentais (DMC), Transtorno do sistema sensorial (olhos) (TSS(OLH)), Transtorno do 
sistema nervoso (TSN), Doença das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo (DGENM), 
Doença do tecido osteomuscular e tecido conjuntivo (DSOTC), Neoplasias (N), Doenças infecciosas e 
parasitárias (DIP) e Transtorno do sistema sensorial (ouvidos) (TSS(OUV)) obtiveram valores de FCI 
igual a zero, ou seja, não houve para estas últimas categorias concordância quanto ao uso de espécies. 
Conclusão: Assim, fica comprovado que o conhecimento empírico trazidos pelas comunidades 
tradicionais é de fundamental importância como base para futuros estudos farmacológicos. 
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