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Com vista a seleção das plantas mais utilizadas em medicina popular no Ceará, 

foram examinadas 2266 fichas referentes a recuperação de informações para o Banco de 

Dados de Plantas Medicinais da CEME, Relacionam-se, a seguir, as várias plantas sele

cionadas pela maior freqüência de indicações coerentes de acordo com seus usos: 

ANALGÉSICOS: Mostarda (Brassíca integrifolia 0,í„ Schuz). 

CALMANTES: Capitn-santo (Cymbopogon citratus D„C„), Colônia (Alpinia speciosa Scnurru), 

Endro (Foeniculum vulgare Gaertn,.), Maracujá (Passiflora edulis Sims.). 

DERMATOLÓGICOS: Melão de São Caetano (Momordica charantia L„). 

ΑΝΤΙ INFLAMATÕRÍOS: Aroeira (Astronium urundeuva Engl.), Coirama (Kalanchoe brasiliensis 

Camb.), Pau d'arco roxo (Tabebuia avellanedae Lor.), Romã (Punica 

granaturn L.). 

BÉQUICOS: Angico (Piptadenia macrocarpa Benth,), Eucalipto (Eucalyptus citriodora Hook), 

Imburana de cheiro (Torresea cearensis Fr, A M , ) , Jatobá (Hymenaea courbarN 

L.), Malvaísco (Coleus thyrsoideus Baker), Mastruço (Chenopodium ambrosioides 

L.), Mussambê (Cleome spinosa Jacq,). 

DIURÉTfCOS: Abacateiro (Persea americana Mill.), Quebra pedra (Phyllanthus latyroidesH. 

B.K.). 

ANTIESPASMÓDICOS: Alfazema (Lanvandula vera D.C.), Capim-santo (Cymbopogon citratus D„ 

C.), Erva doce (Pimpinella anisum L.). 

Cada um dos sete grupos foi organizado, reunindo-se sob a mesma denominação as 

indicações populares consideradas semelhantes, de acordo com o Glossário de termos usa

dos em medicina popular no Ceara (Riedel, 1982). Assim os termos "contra gripe", "tos

se", "catarro no peito" (sic) etc., foram reunidos sob o nome "Béquicos". Os termos 

"dor", "xaqueca", "dor de cabeça" etc, sob a denominação "Analgésicos". 

As plantas referidas nas entrevistas foram coletadas e suas respectivas exsicatas 

depositadas no Herbário da UFC e identificadas pelos professores Prisco Bezerra e 

(*) Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC-Laboratório de Produtos Natu-

rais da UFC - Associado ao CNPq 

(**) Projeto Plantas Medicinais - CEME-FCPC. 
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Afrânio C Fernandes As partes vegetais secas (drogas) foram adquiridas e identifica
das por suas características f armacognósticas . 
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