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8 
ETNOFARMACOLOGIA 
DE ALGUMAS TRIBOS 

BRASILEIRAS 

Curare (Strychnos sp.) de que se extrai a 
d-Tubocarina usada na cirurgia. Apud J . 
Crévaux 1883. 

Elaine Elisabetsky 

REM~DIOS 

Meu sert~o tem remédio milagroso 
Quina-quina, fedegoso , busalgueiro e jatobá 
Minha vizinha veio um dia me dizer 
Tô doente pra morrer, faz um chá pra eu tomá 
Eu d isse a ela, tenha a santa paciéncia 
Que remédio tem ciência, pode trazer confusão 
O T ipizeiro começou amarelar 
Mas só presta fazer chá, quando a folha cai no chão 

" R EMÉ O IOS" 
PINDUCA 

O presente trabalho tem por objetivo discutir a metodologia 
e as perspectivas da pesquisa etnofarmacológica, com ênfase 
no estudo das plantas medicinais. 

Dentre as várias definições de etnofarmacologia, a mais ampla 
talvez seja a de Holmestedt & Bruhn 1982:252 : "Etnofarmaco
logia é a exploração cient(fica interdisciplinar dos agentes bio
logicamente ativos, tradicionalmente empregados ou observa
dos pelo homem" . Com efeito, os grupamentos culturais que 
ainda convivem com a natureza, observando-a de perto e ex
plorando suas potencialidades no dia-a-dia, mantêm vivo e 
crescente esse patrimônio, pela experimentação sistemática 
e constante. Considerando-se que tais populações detêm 
conhecimentos acumulados milenarmente, é fácil entender 
afirmações como a de Schultes (1972 :117) : "Nossos índios 
e caboclos têm,certamente,grandes lições a dar-nos". 

O impacto desse saber nas sociedades contemporâneas pode 
ser avaliado, no que se refere à área médica, pela constatação 
de que as indústrias farmacêuticas norte-amer!canas alcançam 
vendas anuais de oito bilhões de dólares com remédios isolados 
inicialmente - ou até hoje - de plantas. Isto , levando-se em 
conta some!"te as prescrições do seu mercado interno. O uso 
e as propriedades dessas plantas foram documentados em so
ciedades abor(gines de todo o mundo (Farnsworth & Morris 
1976; Schultes 1984). 
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ALUCINÔGENOS 

Investigações etnobotânicas demonstram que o emprego de 
plantas alucinógenas por populações indfgenas vem de longa 
data e constitui parte integrante de sua cultura. Seu uso re
monta à pré-história, existindo indfcios de que até mesmo a 
idéia de divindade pode ter surgido como resultado do efeito 
psicofarmacológico provocado por essas plantas (Wasson 1958; 
La Barre 1972) . O xamanismo, exercido através da comunica
ção com forças sobrenaturais, continua sendo o principal meio 
de diagnóstico e tratamento de doenças em inúmeras tribos 
ind(genas '(Schultes 1970). A cura dos pajés exerce, provavel
mente, O· mesmo papel terapêutico na cultura cabocla da Ama
zônia. A propriedade dos alucinógenos de alterar a percepção, 
o pensamento e o humor, transportando temporariamente o 
usuário a um mundo simbólico, vem a ser um intermediário 
eficaz entre o mundo real e o espiritual (Smith 1984). Neste 
contexto, as plantas alucinógenas adquirem o status de sagra
das, destinando-se, geralmente, a fins médico-religiosos (La 
Barre 196~, 1970; Schultes 1969). Esculturas arqueológicas 
atestam este fato . Cercadas de mistérios, lendas e mitos, tais 
costumes (e plantas) despertaram o interesse dos viajantes e, 
mais tarde, dos naturalistas que entraram em contato com cul
turas aborfgines. 

Em 1855, Von Briba publica o primeiro livro sobre alucinó
genos. Nele comenta 17 plantas com atividade estimulante ou 
narcótica• e exorta os químicos a estudarem tais espécies 
vegetais (Von Briba 1855). Em 1911, Hartwich,atualizandoo 
trabalho anterior com os progressos botânicos e qu(micos 
então alcançados, publica uma obra comentando, em profun
didade, 30 narcóticos vegetais. Menciona, por alto, '. a existên
cia de vários outros. Treze anos mais tarde, em 1924, Louis 
Lewin publica Phantastica. Die betaubenden und erregenden 
Genussmittel. O 1 ivro é prontamente traduzido para vários 
idiomas, graças aos dons de oratória do autor, capaz de entu
siasmar suas platéias. Com caráter interdisciplinar, apresenta 
estudos completos sobre 28 plantas, usadas em várias partes 
do mundo, graças às suas propriedades estimulantes ou narcó
ticas. Lewin enfatiza a importância dessas plantas na pesquisa 
em botânica, etnobotânica, química, farmacologia, medicina, 
psicologia, psiquiatria, etnologia, história e sociologia. No 
prefácio, diz o autor: "O conteúdo deste livro deverá prover 
um ponto de partida do qual pesquisas nas áreas acima men
cionadas poderão continuar". O livro cumpre, sem dúvida, 
o papel que lhe foi proposto e, ao lado do de Kurt Beringer 
(Der Meskalinrausch, publicado em 1927), lança as bases do 
que hoje se conhece por psicofarmacologia, isto é, o estudo de 
drogas capazes de afetar funções mentais. 

De Lewin até nossos dias, pesquisas fitoquímicas e farmacoló
gicas permitiram o isolamento, a elucidação da estrutura, a 
síntese e modificação (derivados) dos princípios ativos presen
tes em alucinógenos vegetais. Esses compostos, responsáveis 
pelas ações das plantas, tiveram um papel significativo em pes
quisas psicofarmacológicas, psiquiatria experimental, psicaná
lise e psicoterapia. Substâncias psicotomiméticas, isto é, cujos 
sintomas mimetizam sintomas de psicoses, se mostraram úte is 
na indução de psicoses experimentais. Isso permit iu o estudo 
de processos bioquímicos e eletrofisiológicos que podem estar 
associados às doenças mentais (Schultes & Hofman 1980). 

O interesse por alucinógenos - expandido por seu uso em so
ciedades contemporâneas de todo o mundo - resultou em inú
meras publicações que tratam de seus aspectos sociológicos, 
químicos e farmacológicos. 1 

O seu emprego por parte de populações ind(genas está bem 
documentado, embora ainda restem dúvidas com relação àque
les menos amplamente usados. 

É notável o fato de terem essas diversas culturas encontrado, 
em seus meio-ambientes, espécies vegetais distintas com prin
cípios ativos iguais - ou diferentes - e, em cada caso, terem 
selecionado a maneira mais eficaz de usá-los. Assim, espéc1es 
de Anadenanthera e Piptadenia, cujos princ(pios ativos só são 
absorvíveis pelo organismo por via intramuscular ou pela ina
lação, são utilizados para a confecção de rapés. Os compostos 
ativos por via oral sao usados como beberagens e com eles 
preparam-se enemas (Smet 1983). 

O produto mais explorado talvez tenha sido a bebida conhe
cida como caapi, ayahuasca ou iagé, utilizada por diversos 
grupos indígenas da Amazônia. Em sua composição entram 
misturas de plantas que contêm alcalóides do tipo beta-carbo-
1 ínicos (harmalina, harmina e tetrahidroharmina), às .quais são 
às vezes adicionadas espécies com derivados triptamínicos. 
Durante muito tempo não se valorizou a adição de espécies 
com derivados triptamínicos a essa beberagem, acreditando-se 
serem esses compostos inativos por via oral. A ação alucinóge
na era atribuída aos mencionados alcalóides. Os relatos dos 
índios enfatizavam que a mistura era mais forte do que a plan
ta isolada. Hoje se sabe que esses alcalóides são inibidores de 
enzimas, tornando os derivados triptam ín icos ativos por via 
oral. A mistura dos dois tipos de substâncias permite, portan
to, a soma de seus efeitos, o que comprova as afirmações das 

1 
Para revisões, ver: Efron et alii 1979; Enboden 1979; Schultes & Hof-

man 1980. 



populações usuárias. A respeito desta beberagem, resta saber 
como os (ndios diferenciam plantas segundo suas ações farma
cológicas - isto é, segundo suas propriedades mais ou menos 
duradouras - selecionando as que devem ser usadas para a 
caça, a magia, etc. Isto é da maior importância uma vez que, 

para os botânicos, trata-se de espécies idênticas (Schultes 
1984). 

Na tabela 1, relaciono os alucinógenos mais comumente usados 
na América do Sul. 

TABELA 1 * 

Nome 

P . á** aric 

E pé na 

Yopo 

Koribo 

? 

Birra 

Jurema 

Ayahuasca 

Yajé 

Planta 

Viro/a theiodora 

V. calophyla 

V. elongata 

V. calophy/a 

Piptadenia macrocarpa 

Benth, P. peregrina 

Benth P. calubrina benth 

Tanaercium nocturnum 

Psilocybe yungensis (?) 

Cannabis sativa L 

Mimosa hostilis Benth 

Banisteriopsis caapi 

Psychotría viridis 

*Refeita a partir de Holmestedt, B. & Lindgren, J. E. 1979. ** Rapés. 

Estudos recentes a respeito do conteúdo e estrutura de alguns 
alcalóides sustentam a hipótese de que existe forte influência 
ecológica na produção e distribuição de princípios ativos nas 
plantas (Brown 1984a, 1984b). fndios e caboclos, com sua 
observação atenta e sistemática do meio ambiente, provêm 
informações que sugerem esse tipo de interação. Dentre ou
tras, cabe citar as seguintes: "as folhas voltadas para o poente 
são as melhores"; "aquela planta é realmente forte, pois as 
borboletas estão sempre pousando nela"; "prepara-se a bebida 
com as folhas coletadas antes do sol nascer"; "só presta fazer 
chá quando a folha cai no chão". Essas afirmações provavel
mente merecem mais crédito do que até hoje se lhes tem dado. 
O conhecimento sobre zonas ecológicas, por parte de índios e 
caboclos, é admiravelmente detalhado (Parker et alii 1983), 
o que lhes fornece condições para tais distinções. Ao estudar 
a etnofarmacologia do pituri (Duboisia hopwoodii F. Muell), 
Watson e colaboradores ( 1983) acharam uma correlação per
feita entre o conteúdo químico e o uso de pituri, mostrando 
que, por essa razão, os curandeiros faziam viagens de até 

Princ(pio ativo 

Alcalóides triptamínicos 

A lcalóides triptamínicos 

Alcaló ides triptamínicos 

Alcalóides triptam(nicos 

Alcaló ides triptam(nicos 

? 

Psilocibina 

Tetrah idrocanabinol 

Alcalóides triptamínicos 

Harmina, Harmalina 

Derivados triptamínicos 

Principais usuários 

Tukano, Piaroa, Waiká 

Yanomâmi, Surara 

Yanomami, Surara 

Tukflno, Waika, A raraibo 

Paumarí 

Yurimágua 

Guajara 

Pankararú, K irirí, Tukano 

Fulnio 

Mocoa, Putumayo, Zaparo 

Tukano, Sharanaua e outras 

700km para buscar determinadas plantas para confecção do 
pituri, embora a espécie desejada pudesse ser encontrada muito 
mais perto. 

O estudo efetuado sobre a produção, distribuição e consumo 
do pituri - bem como das relações sociais que se estabelecem 
entre os que o possuem e aqueles que o utilizam - mostra que 
esse produto deveria ter sido usado, provavelmente, como 
alucinógeno. Os princ(pios ativos nele encontrados - nicotina, 
nornicotina e hiosciamina - justificam, em parte, essa asser
ção. A hiosciamina pode ter efeitos alucinógenos, quando ad
ministrada em doses elevadas. Mas a hipótese de que a nicoti
na provoque tais efeitos nas culturas que a empregam ainda 
não foi comprovada. A suscetibilidade da ação psicofarmaco
lógica a fatores não-farmacológicos é bastante conhecida; e a 
possibilidade de que princípios ativos idênticos possam ter e
feitos psicofarmacológicos mais ou menos intensos, em dife
r~ntes culturas, não pode ser descartada. Seguramente, ainda 
há muito a fazer neste campo. 
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PLANTAS MEDICINAIS 

Plantas medicinais e terapêutica 

t indiscutível que os produtos naturais vêm contribuindo ao 
desenvolvimento do arsenal terapêutico necessário à cl (nica 
médica em suas diversas especial idades (Kupchan 1971 ; 
Schultes 1972; Svendsen & Scheffer 1982). Vários aspectos 
desse desenvolvimento vêm sendo atingidos através de pesqui
sas etnofarmacológicas ou de farmacologia de produtos natu
rais. A farmacologia de produtos naturais se ocupa do estudo 
da flora em geral; a etnofarmacologia trata especificamente 
do estudo de preparações feitas a partir de plantas medicinais, 
levando em conta as informações fornecidas pela população 
usuária2

. 

Dentre as contribuições que o estudo etnofarmacológico vem 
proporcionando ao aprimoramento da medicina, podemos citar: 
- o descobrimento de drogas-protótipo, definidas por Malone 
(1977) como drogas que revolucionaram a clínica médica 
numa de suas áreas. Tais seriam, por exemplo, a morfina, reser
pina, etc. 
- o reconhecimento de ações terapêuticas não atribuídas a 
compostos conhecidos, ou seja, já utilizados para outros fins 
(Peigen 1983); 
- fonte de matéria-prima para medicamentos semi-sintéticos. 
Por exemplo: hecogenina, estigmasteroal e diosgenina na sínte
se de hormônios sexuais ( Lewin e Elvin-Lewin 1977) ; 
- o aproveitamento da planta "in natura", isto é, da planta 
como medicamento (vide exemplo da China detalhado mais 
adiante); 
- o aproveitamento comercial de extratos simples de plantas 
medicinais (vide farmacopéias brasileiras e européias). 

O estudo de drogas usadas pelos índios resuitou, para citar 
somente alguns exemplos clássicos, em: 

curare - preparação empregada como veneno de flecha, de 
onde se extraiu a d-Tubocurar ina que é hoje coadjuvante 
usado rotineiramente em cirurgia. Diz-se, no linguajar médi
co, "curarizar" um paciente. Entre outras, utilizam-se as es
pécies Chondodendrum tomentosum Ruiz et Pav e Strichnos 
toxifera Benth ; 
coca - usada como estimulante por populações nativas em vá
rias partes da Amazônia brasileira, colombiana e boliviana. 

2 O presente trabalho trata especificamente do reino vegetal, embora 
sejam usadas, estudadas e aproveitadas substâncias do reino animal, 
tanto na farmacologia de produtos naturais quanto na etnofarmacologia . 

. 
Permitiu, através do isolamento da cocaína, o desenvolvimen· 
to dos anestésicos locais (Erythroxylon coca Lam); 
quinina - conhecida pelos índios peruanos como "árvore da 
febre", foi, até os anos 30, o único antimalárico dispon(vel e, 
até hoje, novos derivados da quinina estão sendo introduzidos 
na terapêutica antimalárica, tais como a cloroquina (Chin
chona sp.); 
timbós - usados como venenos para peixes, contêm roteno
nas que são de reconhecida ação inset ic ida com baixa toxici 
dade para animais de sangue quente a exemplo de Derris spp. 
(cf. Gottlieb & Mors 1978). 

METODOLOGIA 

Tem sido argumentado que os esforços dedicados às pesquisas 
etnofarmacológicas não têm-se mostrado compensadores 
(Gottlieb 1982). Comenta-se, igualmente, - e o desinteresse 
das indústrias farmacêuticas reflete o impacto de tais afirma· 
ções - que a pesquisa de produtos naturais como um todo 
não é vantajosa.3 

' 

Ambas as assertivas são provavelmente tendenciosas. t forçoso 
reconhecer existirem diferenças significativas, no procedimen· 
to e na filosofia, entre as pesquisas de produtos naturais e a de 
compostos sintéticos, assim como entre as pesquisas etnofar· 
macológicas e as. de farmacologia de produtos naturais. Tais 
diferenças podem explicar, em parte, o fracasso de alguns pro
jetos executados por profissionais não preparados para a área 
de produto natural, embora de reconhecida competência na 
área de química ou farmacologia de produtos sintéticos 
(Farnsworth & Morris 1976; Malone 1983) . Svendsen (1982) 
mostrou que a relaç'ao entre produtos estudados e produtos 
colocados no mercado cai de 22.900 :1 para 400 :1 com pro
dutos naturais. A China, por exemplo, desenvolveu, nos úl
timos 30 anos, 60 novos medicamentos com base em informa
ções etnofarmacológicas. Esse número representa 58% de to
dos os produtos farmacêuticos chineses desenvolvidos nomes
mo período (Peigen 1983) . 

A metodologia seguida pelas indústrias farmacêuticas e/ou 
grandes laboratórios (v ide esquema 1) para o desenvolvimen· 
to de novas drogas, seja a partir de produtos naturais ou nao, 
requer um extenso, demorado e altamente custoso processo 
de investigação (Wardell et alii 1982; Carlini 1983). 

3 Para referências, ver: Farnsworth & Morris 1976; Holmestedt & Bruhn 
1982; Schultes 1984. 



Esquema 1 

PASSO 2 
PASSO 1 -

Ou fmica - Farmacologia: 

Antropologia - Botânica: 
extratos brutos, fraç'ões, 

planta e maneira de uso 
substancias isoladas, PASSO 3 
estrutura, s fntese 

Química: 
fornecimento da 

PASSO 5 PASSO 4 
substância isolada ou 
de análogos sintéticos 

Farmacologia: 
Farmacologia CI ínica: perfil farmacológico 
ensaios clínicos con- e toxicológico das 
t rolados, fases 1 a 4 substâncias isoladas ou 

sintetizadas 

Reproduzido de: Carl ini , E. A . 1983. 

Tais estudos sâ'o necessários, pois tratam da aplicação médica 
de compostos recentemente sintetizados - ou extraídos de 
plantas e purificados - e, portanto, com efeitos nunca antes 
observados. O resultado de tais investigaçt>es, isto é, o remédio, 
tem seu custo final elevado por tais investimentos. O estudo 
de plantas medicinais leva em seu bojo a possibi lidade de 
se aproveitar a planta "in natUra" e/ou preparados simples 
obtidos a partir dela. Apesar de exigir, sem dúvida alguma, es
tudos sobre sua eficácia e toxicidade, estes se tornam menos 
extensos, uma vez que os passos 2, 3 e 4 são dispensados ou 
extremamente simplificados (vide esquema 2) . 

Mesmo em países industrializados, 45% dos prod':Jtos farma
cêuticos comercializados provêm de produtos naturais. Essa 
proporção se eleva consideravelmente nas regiões que abrigam 
a maior parte da população mund ial (Ásia, África e América 
Latina) . Nessas áreas, seja por opção ou como único recurso, 
as plantas são uti lizadas diretamente da natureza (Svendsen 
~ Scheffer 1982) . 

O primeiro requisito para que um medicamento tenha eficá
cia é ser consumido pelo paciente. Para que isto ocorra, o 
remédio deve tornar-se disponível. A etnofarmacologia é, a 
meu ver, o caminho mais viável para que se alcance este obje
tivo: a produção de medicamentos a baixo custo acessíveis 
à maior parte da população mundial . 

As po1encialidades do uso das plantas medicinais podem ser 
avaliadas com o exemplo da China. Esse país mantém 400.000 

hectares aproveitados para o plantio de plantas medicinais, per
mitindo a existência de 800 indústrias farmacêuticas nacio
nais. Elas empregam 80.000 t rabalhadores produzindo cerca 
de 2.000 variedades de ruedicamentos. Essa cifra se eleva a 
220.000 pessoas, quando se considera as envolvidas com o 
plantio, processamento e distribuição de ervas medicinais 
(Wang 1983) . Na China, a interação dos conhecimentos tra
dicionais· e modernos ou, dito em outras palavras, o tratamen
to de conhecimentos tradicionais com visão científico-tecno
lógica contemporânea, tem-se mostrado altamente vantajoso 
(Zethelius & Balick 1982; Wang 1983). 

Farnsworth & Morris (1976), analisando o receituário norte
americano , demonstraram claramente que cerca de 45% dos 
produtos receitados continham pelos menos um constituinte 
de origem natural: 25% de plantas, 17% de micróbios e 3% 
de animais. Afirmam os referidos autores que essa proporção 
se manteve constante entre 1959 e 1973. Cabe notar que, dos 
76 compostos com estrutura conhecida derivados de plantas 
presentes nas receitas daquele ano, somente 7 eram comercial- . 
mente produzidos por síntese. O quadro não se alterou nos úl
timos anos, constituindo a maior d iferença o volume de co
mercialização que, em 1976, era de U$ 3 bilhões e, em 1983, 
de US 8 bilhões (Jaroszewski 1984). 

Em meio à riquezá de espécies reputadas como medicinais -
2.000 a 3.000 só na Amazônia, segundo estimativas da Ora. 
M. _E. Van den Berg - freqüentemente associados a usos má
gicos, a seleção das plantas a serem estudadas torna-se críti-
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Esquema 2 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 

. 
Farmacologia: 

Farmacologia CI ín ica : A ntropologia - Botan ica: testes p ré-clínicos e . 
dados sobre a p reparação ensaio clín ico cont rola-
popu lar de plantas (inf u-

tox icologia diretamente 
do com a preparaç1'.lo 

so, abafado, tisana, etc.) com a preparaçao popular 
p opular 

Nl'VEL A : N(V EL B: 
devolução do uso à po- comercializaçao da 
pulação com melho- planta estud ada; 
res informações (foi he- in natura {fo lhas e 
tos e hortas med i- raízes secas embala-
c inais). das e com instruçnes 

sobre preparo) 

-

Fonte : Carlin i, E. A . 1983 

ca. Existem plantas indicadas, sistematicamente, por popula
ções diferentes, a determinado f im, que apr~sentam o mesmo 
modo de preparo e posologia. Isto demonstra que a planta 
assim preparada e usada ve'm , há muito tempo, sendo consi
derada eficaz (Elisabetsky et alii, no prelo). Há evidências 
de que as plantas mais usadas são as que possuem maior pro
babil idade de conter princípios ativos de interesse (Trotter 
et ai i i 1983) . 

O objetivo crucial da pesquisa etnofarmacológica é, através 
de testes de eficácia e toxicidade das preparações de fo lk, 
aproveitar a planta "in natura", desenvolver preparações 
farmacêuticas a partir dela, ou chegar a seus princípios ativos. 
A etnofarmacologia permite, portanto, o desenvolvimento de 
medicamentos sem o custo da metodologia industrial. Para 
isso, é de fundamental importância a informação coletada 
junto à população usuária a respeito do uso da planta . So
mente assim poder-se-á racionalizar os est udos farmacológi 
cos e q uímicos subseqüentes. Na maior parte dos casos, os 
usuários são capazes de indicar com precisão o emprego, mo
do de preparo e posologia de seus medicamentos . No entanto, 
é evidente que as populações leigas não entendem as doenças 

N(V EL C: N(VE L D: 
comerciali zação da ver esquema anterior 
de produtos fi toterá-
picos estandardizados 
e estabil izados 

e suas curas como o fazem os profissionais da área médica 
com formação alopática. 

t fato conhecido que diversas t ribos indígenas consideram 
certas doenças como o resultado de influências maléficas de 
forças sobrenaturais (vide item 1). A situação é quase idên
tica entre a população cabocla, ao menos a da Amazônia, 
onde o trat amento do pajé ocupa o lugar terapêut ico do xa· 
manismo . Os remédios usados para a cura de tais males terão, 
necessariamente, como parte de sua ação terapêutica, uma 
grande dose de re lativismo cultu ral. t difíc il imaginar o ap ro· 
veitamento desses remédios por cult uras distintas daquelas 
que as desenvolveram . Assim sendo, a seleção de plantas usadas 
nessas curas pode ter relação com seus efeitos psicofarmaco
lógicos, como já mencionado. Em conseqüência, não deve
riam ser totalmente desca rtad as para posterior est udo. 

Entretanto, mesmo nessas tribos, determinadas doenças são 
relacionadas com causas naturais : frio, calo r, picadas, comida 
deteriorada , etc. Seus remédios são conhecidos pelos xamãs 
ou pajés e, muitas vezes, pela população em geral. As mulhe
res, quase sempre envolvidas d iret amente no tratamento de seus 
filhos e maridos, são as principais depositárias desse saber. 



CONCEITO DE DOENÇA E CURA ENTRE OS KAYAPÓ 

Os índios Kayapó do sul do Pará (Posto Indígena Gorot(re) 
conservam seu sistema de medicina tradicional apesar de mui
tas décadas de contato com a medicina ocidental. Para os 
Kayapó, as classes mais gerais de doenças são: 1) as suas 
(mebengnokre nhon. kanê), que devem ser tratadas com seus 
próprios remédios; 2) as dos brancos (kuben nhon kanê), 
que são melhor tratadas com os medicamentos destes. Os 
índios afirmam que antes da chegada dos brancos, as pessoas 
morriam em idade avançada, de morte natural. Não havia epi
demias nem doenças fatais incuráveis. Além das epidemias 
e doenças antes desconhecidas, com a vinda dos brancos 
produziu-se um enfraquecimento geral que tornou os Kaya
pó mais suscetíveis de sucumbirem às suas próprias enfermida
des. 

A fé nos curandeiros tradicionais (me kute pídjá marí e way
anga) foi afetada pelo surto de doenças alienígenas. Entre
tanto, persistem especialistas em doenças e conhecedores de 
plantas medicinais. Embora o último dos grandes pajés (way
anga kumrenx) tenha falecido em 1965, aproximadamente 
5% da população é considerada xamã (wayanga) e outros 
26% são tidos como especialistas em uma ou mais plantas 
medicinais (me kute pídjá marí) e nas doenças c<;>rrelatas. 

O conhecimento para os Kayapó não constitui uma unidade 
homogênea, mas sim uma complexa rede de informações in
terligadas, dominada por certos indivíduos. Freqüentemente, 
o saber especializado - inclusive o das doenças e suas curas -
é secreto e herdado de uma linhagem específica. Isso dificul
ta ao pesquisador a reconstituição do sistema de medicina 
integral dos Kayapó. 

A saúde, para os Kayapó, é caracterizada pelo equilíbrio har
monioso entre todas as energias cósmicas (Posey 1982a:91) . 
A natureza do ser humano compõe-se da parte física ou cas
ca - o kà - e da parte espiritual - o karon - ou bola de ener
gia. O karon pode deixar o kà em várias circunstâncias, entre 
as quais o susto, o sonho, uma queda, transes rituais, o nasci
mento ou as doenças. Quando isto ocorre, o kà é esvaziado e 
pode ser invadido por energias alienígenas de animais (mry 
karon) ou de xamãs maléficos (wayanga karon), ou de pessoas 
mortas (me karon). Se esses karon não são expelidos, o espíri
to se perde, a pessoa adoece e morre. O saber dos xamãs con
siste em manipular os karon para adquirir seu poder curativo. O 
primeiro cuidado é evitar que o espírito (karon) se d istancie do 
corpo e, a par disto, reconhecer qual dos possíveis karon in
vadiu o kà. Finalmente, o xamã deve expulsar a energia alien í
gena e ajudar o espírito perdido a retornar ao seu hospedeiro. 

Os Kayapó distinguem as doenças comuns - kanê - daquelas 
relacionadas com espíritos - mekaron kanê; diferenciam tam
bém os remédios - pídjá - dos feitiços - udju (Posey & Eli
sabetsky 1984). 4 Os xamãs são especialistas no trato com o 
karon porque, ao tornarem-se eles próprios wayanga, abando
nam o corpo fazendo uma longa viagem rumo a leste, até uma 
dimensão de diferentes energias espectrais (Posey 1982b). 
Nesta dimensão, ou reino, o xamã encontra diferentes níveis 
de energia, cada qual associado a um espírito específico de 
animal. O espírito do wayanga aprende a "falar" com o ani
mal (ou animais) e volta para o seu corpo em estado iluminado. 
Torna-se, en~o, capaz de manipular os espíritos de dist intos 
animais e respectivas energias e, dessa forma, reconhecer e 
curar as causas de doenças associadas a cada animal específico. 
Isto se processa através de ritos e preparações de plantas medi-. . 
c1na1s. 

Os Kayapó atribuem nomes de animais à maioria de suas doen
ças. A relação entre o animal e a doença que. leva seu nome 
pode ser: a) direta: o animal é a causa direta da doença. Por 
exemplo: kangã kanê = doença de cobra = picada de cobra; 
miêchet kanê = doença de arraia = ferrada de arraia; b) in
direta: o animal participa indiretamente na causa da doença. 
Por exemplo: amío kanê = doença de rato. A pessoa adoece 
por comer bananas previamente infectadas por ratos; kunun 
kanê = doença de capivara = o contato com fezes de capivara 
acarreta doenças de pele; c) a semelhança entre um sintoma 
marcante da doença e uma característica do animal. Por exem
plo: kapra kanê = doença de jabuti = reumatismo ; brí kanê = 
doença de sapo= pele seca;pat kanê =doença de tamanduá = 
vitiligo; d) a carne do animal quando caçado que, dependen
do do modo de preparo ou idade de quem a ingere, pode pro
vocar doença. Por exemplo: diarréia, intoxicação alimentar. 
Semelhantes doenças são classificadas como: angra kanê = 
doença de porco = quando se come o porco mal assado; 
apíêtí kanê = doença de tatuzão = não pode ser comido cru. 
Outras doenças têm nomes espec i'ficos, a exemplo de: meín 
kanê = diarréia, kuben djudju kanê = febre (literalmente: 
doença causada por feitiço de branco). 

Segundo Foster (1976), na maioria dos sistemas médicos tra
dicionais, o fato mais importante com respeito à doença não é 
o processo patológico subjacente, isto é, como se processa a 
enfermidade, e sim sua causa (etiologia). De acordo com as 
etiologias, os sistemas médicos podem ser classificados em: per-

4 Os Waorani (Equador) distinguem as ononqui - doenças que não 
têm razão espec (fica - das wenae - causadas por espíritos (Davis & Yost 
1983) . 
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sonal (sticos e natural ísticos. O primeiro deles considera a· causa 
da doença, a intervenção ativa de um agente, humano, não 
humano ou sobrenatural. Neste caso, o xamã é chamado a fa 
zer o diagnóstico, ou seja, descobrir quem (ou o que) e por
que agiu contra seu paciente. O diagnóstico é feito, normal
mente, sob o estado de transe, e o tratamento em si é secundá
rio, podendo ser administrado por qualquer pessoa que não o -xama. 

Nos sistemas médicos natural (sticos, são tidas como causas 
de doenças forças ou condições naturais: frio, calor, vento, 
alimento, etc. O xamã é procurado para o diagnóstico e tra
tamento em si, agindo como especialista em ervas. O diagnós
tico é, muitas vezes, conhecido pelo próprio paciente, que é 
capaz de correlacionar sua condição a algum fato ocorrido 
recentemente em sua vida, por exemplo, a ingestão de algo. 
No caso do sistema médico Kayapó, ocorrem categorias in 
termediárias e sobrepostas contendo características persona-
1 ísticas e naturalísticas. 

Embora não tenhamos estatísticas definitivas sobre a freqüên
cia dos vários tipos de doenças entre os Kayapó, pode-se afi r
mar que as enfermidades relacionadas com os espíritos são 
consideradas as mais graves, as mais difíceis de tratar e, por 
conseguinte, inspiram maior temor. A invasão do corpo por 
espíritos ocorre sempre que o corpo e/ou o espírito se debili
tam. A fraqueza é associada a dois padrões de atividade: ao 
comportamento anti-social e à caça. Na primeira categoria 
são incluídas algumas das maiores ofensas no modo de ver dos 
Kayapó: falar mal dos outros (kaben punu), relacionar-se se
xualmente com parceiros não permitidos, deixar de repart ir 
bens com parentes, tomar bens de não-parentes, perder a cal
ma, consultar espíritos ou xamãs maléficos. Tais comporta
mentos viriam a causar desarmonia, debilidade, tornando a 
pessoa vulnerável à invasão de espíritos e doenças. 

Da mesma forma, a fraqueza pode resultar do desrespeito ao 
espírito de um animal. Canções específicas são cantadas antes 
da caça para prevenir o espírito do animal de sua morte imi
nente. Canções entoadas depois de uma caçada bem sucedida 
têm a função de apaziguar o espírito do animal separado do 
seu corpo. Espíritos de animais solitários, ou de baixa densida
de populacional, são considerados os mais poderosos. Grande 
densidade de animais indica uma multiplicidade de espíri
tos, mas de poder individual relativamente menor, que, por 
isso, oferecem menor risco. Assim, caçar um bando de porcos 
selvagens é menos perigoso do que a caça à onça. Do mesmo 
modo, a caça excessiva numa mesma área acarreta o acúmulo 
de espíritos de animais, concentrando o risco. 

As doenças funcionam, portanto, como mecanismos de contro
le social e controle ecológico. O medo da invasão dos esp íri
tos devido a um comportamento anti-social, e a conseqüente 
fraqueza, encorajam a observância de normas sociais prescri
tas. Da mesma forma, o temor a espíritos de animais enrai-

. vecidos pela caça excessiva estimula a exploração de espécies 
mais numerosas. O costume de evitar a caça dos animais espe
cialmente atraentes - gordos e "bonitos" - pode vir a ser um 
mecanismo de seleção genética: a proteção de animais fenotipi
camente superiores melhora, ao longo do tempo, a fauna da 
área próximo à aldeia. 

As plantas - com uma única exceção, a pitu - não possuem 
espírito própriÓ. A pitu é tida como tão poderosa que sua pró
pria visão ou proximidade podem causar doença ou morte. 
Não me foi possível ver essa planta, mas sim mapear os lugares 
onde os índios diziam que ela crescia. Estes se situavam, inva
riavelmente, junto aos jardins medicinais secretos plantados 
pelos xamãs. É provável que o medo generalizado que envol
ve a pitu funcione como proteção às plantações medicinais 
mais importantes contra visitas indesejáveis. 

/\s plantas têm a capacidade de alterar o estado do ·corpo 
(kà), modificando sua resistência a ataques de espíritos e doen
ças; ou de ajudar a reencapsular o espírito que estiver vagando. 
As plantas podem também repelir entidades espirituais indese
jáveis. Assim, a flora medicinal e os preparados feitos com base 
nela contribuem para restabelecer a harmonia da natureza, 
eliminando o desequilíbrio entre os espíritos humano e de ani
mais. 

É importante enfatizar que nem todas as doenças são causadas 
pela invasão de espíritos. Um vasto repertório dP. doenças 
"naturais" foi registradp entre os Kayapó. Elas podem ser tra
tadas por especialistas que não sejam xamãs. Esses conhece
dores de plantas medicinais (me kute pidjá) e de suas proprie
dades terapêuticas são geralmente consultados, em primeiro 
lugar, nas doenças amenas. Caso suas curas não surtam os efei
tos desejados, assume-se que a doença é causada por espíri
tos e deve ser tratada pelo xamã. Vários me kute pidjá mari 
são consultados antes que o paciente procure um xamã. Mais 
de um xamã pode ser consultado até que se reconheça o espí
rito causador da doença. 

Os Kayapó fornecem informações precisas quanto ao modo 
de preparo e posologia de seus remédios. A tabela 2 relaciona 
as diferentes maneiras de preparar os medicamentos e a tabela 
3, as vias de administração. Cada tratamento é indicado para 
certo número de dias, sendo o remédio administrado de uma 
a cinco vezes ao dia, segundo a indicação do xamã ou do cu-



randeiro. Os Kayapó têm noção de doses, recomendando as 
menores para os bebês, as médias para crianças e as maiores 
para _adultos. Cada xamã' parece ter preferência por determi
nadas vias de administração e modos de preparo de suas recei
tas. Os Kayapó dizem que seus remédios nunca s§o maléficos. 
Mas têm o cuidado de prevenir quando o medicamento é mui
to forte, devendo, por isso, ser ingerido em pequenas doses. 

COLETA DE INFORMAÇÕES 

Resta muito a estudar quanto à melhor maneira de se compa
rar diferentes sistemas médicos. Kleinman (1978) expôs cla
ramente os principais pontos a serem atingidos por um modelo 
de sistema cultural para que adquira valor prático: a) operacio
nalizar o conceito de cultura na área de saúde atràvés de meios 
precisos e potencialmente qualificáveis; b) relacionar-se di
retamente a questões clínicas; c) especificar hipóteses que 
possam ser testadas em estudos de campo; d) prover transação 
sistemática interdisciplinar entre a antropologia e as ciências 
da saúde; e) prover uma metodologia que não se limite à bio
med.icina, ou seja, um método que possa relacionar essa ciên
cia a outros profissionais, bem como a especialistas populares. 

TABELA 2 

Modos de preparo dos remédios 

A planta é colocada em água fria 
A planta é colocada em água morna 
A planta é colocada em água fria e ambos postos a ferver 
O sumo da planta é extraído 
A planta é esquentada no fogo 

O diagnóstico biomédico de condições pslquicas e/ou f(sicas 
(doença e saúde) é feito com base em tradições culturais e 
concepções sobre a realidade. Todos os grupos étnicos têm 
crenças e explicações sobre doenças (Fabrega 1975) . Tais inter-- - - ~"' · - . pretaçoes nao sao crenças 1ngenuas e superst1çoes, mas, em 
princt'pio, formas de entendimento da doença: suas causas e 
conseqüências, sua etiologia e seus sintomas. Elas permitem a 
comunicação entre os membros da população e a racionaliza
ção do tratamento. Os sinais e sintomas relatados levarão à 
determinação da s(ndrome em questão tal qual a entendemos. 
Isto é, permitirá a "tradução" desses conceitos de folk para 
nossos conceitos biomédicos. Nesse sentido, o ideal seria o 
seguimento de casos em que o paciente ingere espontanea
mente a preparação popular, o que permitiria a identificação 
da indicação terapêutica das duas culturas ("tradução") e a 
eficácia do remédio (Akubue & Mittal 1982). 

TABELA 3 

Vias de administra~o dos remédios 

Chá para beber (frio) 
Chá para beber (quente) 
Banho 
Colocar a planta em cima do local afetado 
Cheirar 
Pingar nos olhos, nariz e ouvidos 
Passar no rosto 
Passar no corpo 
Amarrar a rama 
Pingar o sumo da folha em cima do local afetado 
Deitar em cima 
Cheirar a fumaça 
Ficar em cima da fumaça 
Colocar nó nariz 

Tal tradução é necessária para que sejam realizadas triagens 
farmacológicas relativamente simples, rápidas e baratas, a 
fim de se chegar à conclusão de quais esforços e investimen
tos devem ser dedicados ao estudo de uma determinada es
pécie (Elisabetsky et alii, no prelo). Pode-se argumentar que, 
seguindo este esquema de trabalho, corre-se o risco de não 
detectar ações farmacológicas importantes não relatadas pela 
popülação ou interpretadas pelo etnofarmacólogo. A meu 
ver, tal risco é compensado em face da possibilidade de se en
contrar também nas plantas medicinais, remédios não tão re
volwcionários ou eficazes mas que, sem dúvida, serão mais 
úteis à população em geral. 

Tendo em vista constatar a eficácia das plantas medicinais, 
as triagens devem ser basead·as em ações farmacológicas que 
normalmente determinam a ação terapêutica indicada. Veja
mos ~m exemplo: para ver ificar a ação de uma planta dita 
anticoncepcional para homens, poder-se-ia selecionar um tes
te para verificar especificamente a ação da planta sobre a pro
dução de espermatozóides. Outro tipo de abordagem é usar 
modelos experimentais de doenças, tais como: diabete experi
mental, convulsões induzidas, etc. Para tanto, a indicação cor
reta do uso terapêutico da p lanta, isto é, a tradução dos con
ceitos, é de fundamental importância na escolha do modelo 
experimental correto. 

A etnofarmacologia é, por definição e necessidade prática, 
uma ciência interdisciplinar que inclui no mlnimo as áreas de 
antropolog ia, botânica, qut'mica e farmacologia . A necessida
de de se ter formação antropológica ou interagir estreitamen
te com antropólogos, vem tanto pelo indispensável uso de mé
todos etnográficos para coleta de informações quanto da 
observância do relativismo cultural no trato dos dados cole
tados. 
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~ também fundamental a coleta, junto com informantes, de 
material botânico adequado. O ideal é que inclua material 
fértil - flores e frutos - que permita a determinação taxonô
mica correta da espécie em questão. Nomes populares não 
são de modo algum confiáveis, uma vez que o mesmo nome é 
dado a espécies vegetais distintas e uma mesma espécie é co
mumente designada por diversos nomes. A identificação cien
tífica da planta torna poss(vel tanto a comparação de várias 
coletas - a fim de se avaliar a amplitude do uso da planta -
quanto o estudo quimiotaxonômico. Este último permitirá 
uma visão geral dos compostos mais prováveis de serem encon-

144 trados. Os referidos dados serão levados em conta para a se
leção de plantas a serem estudadas em profundidade. A não 
observância desse aspecto metodológico levou ao fracasso de 

vários projetos. Isto ocorreu porque a primeira coleta, fe ita 
em cima de nome popular, mostrando atividade interessante 
no laboratório, não pode ter essa ação confirmada numa se
gunda coleta, provavelmente por terem sido recolhidas plan
tas diferentes, com o mesmo nome popular, nas duas ocasiões 
(Farnsworth & Morris 1976). Devem ser observados os méto
dos de conservação, uma vez que o material botânico pode 
sofrer alterações qu (micas segundo o método usado ( Bal ick 
et alii 1982). 

A coleta de informações deve incluir qual a parte da planta 
usada, bem como detalhes sobre a maneira de prepará-la. Se
melhantes dados orientarão o qu(mico na procura dos princi'
pios ativos. A quantidade e qual idade de substâncias extra i'das 

TABELA 4 

Nome científico 
(Nome vulgar) 

Cisa pelos 

Cisapelos andromorpha DC 

(batatinha de porga) 

*Euphobía thymifolia L. 

(batatinha de leite) 

* Eleutherine plícata Herb 

(coquinho) 

* Xy/osma Benthamii 

(Tui) PI. et Tr. 

(espinho de judeu) 
**(catinga de porco) 

Família 

MENISPER 

EUPHORBI. 

IRIDACEAE 

FLACOURT 

*diarréia com sangue; **diarréia crônica 

Nota: Nesta e em todas as Tabelas: 

Plantas indicadas. como antidiarréicas 

Bibliografia 

e. fasciculata 

(E . thymifolia) 

E. plicata 

Preparo/ 
Posologia 

Chá quente, raiz; 

3 X dia 

Chá a quente, raiz 

e folha; 2 X dia 

Chá a quente, batata; 

1, 2 ou 3 X dia 

Chá a frio, raiz; 

3 X dia 

Chá a quente, folha 

3 X dia 

Qui'mica 

Ale. bisbenzilisoquinol ícas (3) 

Ale. aporfínicas (1) 

Ale. protoberberínicas (1) 

Ciclitois ( 1) 

Cumarinas (2) 

Ciclitois (2) 

Taninos (1) 

Glicosídeos cianogenicas (4) 

Leucoantocianinas ( 1) 

Naftoquinanas ( 1) 

Lacto nas ( 1 ) 

Taninos (1) 

Glicossídeas cianogenicas (1) 

Coluna 3: O nome da planta é repetido nos casos em que foi encontrado oregistro bibliográfico da planta referente a mesma indicação terapêutica 

colocado entre pa~nte·ses quando existe outra indicação. O nome de plantas do mesmo gênero é citado quando tem a mesma indicaçao terapêutica 

e colocado entre parênteses quando esta é indicada para outros fins. 

Coluna 5: Resultados de microtestes e indicações da literatura (7) sobre compostos presentes. Os números entre parênteses indicam quantas espécies 

do mesmo género apresentam as substâncias indicadas. 



TABELA 5 

Plantas indicadas para resfriado ( 1 e 2) e tosse (4, 5, 6 e 7) 

Nome científico 
(nome vulgar) 

1. Luffa opercu/ata Cogniaux 

(cabacinha) 

2. Sabicea cf glabrescens Bth 

(puaia) 

3. *Anaxagorea do/ichocarpa S. 

(bananinha) 

4 . ta_rica papaya L. 

(mamão) 

5. "Copaifera sp. 
(copaina) 

6. **Trema micranta(L.) 81 

(piriquiteiro) 

7. * *Lecythis usitata Miers. 

(sapucaia) 

*Expectorante 

* * Antituss ígeno 

Família Bibliografia 

CUCUBIRT. L . operculata 

RUBIACEAE (S. canna) 

ANONAC. -----·--

CARICAC. C.papaya 

LEGUMIN . e. hymenaefolia 

e. guayanences 

e. bracteata 

ULMACEAE ---------

LECYTHIOAC. L . usitata 

por um chá a frio é significativamente diferente das de um 
chá a quente ou infusão alcoólica. O modo de preparo rela 
tado pela população - selecionado entre vários possíveis -
indica a maneira pela qual se chegou à obtenção da maior efi
cácia terapêutica da espécie em questão. A par disso, pode 
refletir o melhor modo de extrair os princi'pios ativos, elimi
nando os tóxicos. ~ evidente que tais métodos podem ser ex
tremamente melhorados em laboratório. 

Preparo/ 
Posologia 

Chá fraco a quente, 

batata; 3 a 4 gotas, 

1 X dia 

Chá a quente de toda 

a planta; uma colher 

de chá, 2 X dia 

Chá a quente, fruto, 

casca ou folha; toma-

se quanto for necessá· 

rio . 

Ingere-se a polpa do 

fruto em jejum 

Pinga-se 1 a 3 gotas 

do óleo em leite 

quente; toma-se 

antes de deitar. 

Chá a quente, raiz, 

casca ou fruto; 

3 X dia 

Chá a quente, casca; 

toma-se quanto for 

necessário . 

Química 

Saponinas (com sapogenina triterpênica) 

Saponinas (triperp.) (5) 

Glicosídeos cianogenicos (1) 

Taninos (1) 

Leucoantocianinas (1) 

Glicosídeos cianogênicos (1) 

-------------

Leucoantocianas ( 1 ) 

Cumari nas ( 1 ) 

Esta espécie apresenta 

leucoantocianinas. 

Saponinas (3) 

Taninos (1) 
~ Glicosídeos cianogênicos (2) 

Esta espécie apresentou teste negativo 

para alcalóides e positivo para saponinas, 

casca do caule 

Saponinas (1) 

Taninos (1) 

A posologia é determinante da eficácia terapêutica de qual 
quer medicamento . Este é um dado sistematicamente negli
genciado na coleta de informaç5es. A via de administração 
também altera a ação farmacológica de qualquer substância. 
Constitui, por.tanto, dado a ser levado em consideração pelo 
farmacólogo. Os banhos - extremamente usados na medici
na popular de diversos pa(ses, e até agora desconsiderados -
começam a ser vistos com mais seriedade. Novas evidências 

• 
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sobre a permeabi 1 idade da pele podem fornecer um·a base 
científica para a eficácia desses e outros métodos terapêuti
cos tradicionais, a exemplo das massagens e emplastros (Lewis 
& Lewis 1977). 

A tradução dos conceitos de doença e detalhes de terapia 
mostram a necessidade de pessoal com formação biomédica 
em trabalho de campo (Zethelius & .Balick 1982). A organiza
ção racional dos dados é de grande valia para os estudos la
boratoriais, químicos e farmacológicos, que podem se seguir 
à pesquisa de campo, como ilustrado nas tabelas que se se
guem (reproduzidas de El isabetsky et alii, no prelo). 

CONCLUSÃO 

Considerando-se os dados aqui apresentados, é surpreendente 
verificar que, num país tão rico em espécies vegetais, em popu
lações - índios e caboclos - com profundo domínio de sua 
flora medicinal, e contando com um corpo cient(fico qualifi 
cado, sejam em número insignificànte os trabalhos efetuados 
nesse campo. A lista bibliográfica anexa inclui a literatura 
mais relevante sobre o tema, extraída da Bibliografia crí tica 
da etnologia brasileira, de Herbert Baldus e de outras fontes.5 

Cabe acrescentar que, em face das carências do nosso sistema 
de saúde, em que se constata a marcante dependência de me
medicamentos importados, os estudos etnofarmacológicos não 
podem mais ser negligenciados nem adiados. 

Levando em conta os benef (cios que semelhantes estudos po
derão trazer à população em geral, cabe perguntar quais as re
compensas que as comunidades usuárias e conhecedoras de 
plantas medicinais obterão por suas informações. Sugiro, a 
seguir, algumas alternativas. 1) Numa dada população, nem 
todos os membros conhecem todas as plantas. A elaboração de 
listas de plantas com suas respectivas ações ter.apêuticas, mo
dos de preparo e posologia, tem sido considerada muito útil 
pelos próprios usuários.6 2) A coleta e preservação dessas 
espécies oferecem à população a possibilidade de dispor o 
ano inteiro de seus medicamentos, uma vez que muitas plan
tas somente podem ser coletadas em determinadas épocas do 
ano. Dispensários de plantas medicinais, bem como hortas de 

5 Essa compilação nao p retende ser exaustiva. Para referências com
plementares, ver :Journal of Ethnopharmaco/ogy e Conklin (1980) . 

6 Esse esquema tem sido utilizado por algumas pastorais. Tive a opor
tunidade de constatar a uti li zaç'l:lo do mesmo método em Fortaleza 
do Pará (ver anexo bibliográfico). 

plantas vivas, têm sido implementados com o apoio e o· entu
siasmo dos usuários. 3) Diferentes condiçõ~s climáticas de
terminam composições químicas distintas nas plantas. Resul
tam, em conseqüência, ações farmacológicas, qualitativa e 
quantitativamente dissemelhantes. O plantio cientificamente 
controlado dessas espécies poderia otimizar e homogeneizar 
as preparações farmacêuticas, que seriam testadas quanto ao 
seu conteúdo qu(mico - controle de qualidade - mesmo 
desconhecendo-se o princ(pio ativo. Para esse efeito, um nú
cleo do CENARGEM/ EMBRAPA está implantando um banco 
de germoplasma de plantas medicinais em Brasília. 4) As pa
tentes geradas com o aproveitamento industrial dos princ(
pio ativos poderiam ser fonte de renda para as populações pro
vedoras da informação. Esta possibilidade foi inclui'da na pro-. 
posta de financiamento do projeto que visa a estudar as plan
tas anticoncepcionais dos (ndios Kayapó. 

As populações indi'genas brasileiras encontram-se, em sua 
maior parte, em acelerado processo de aculturação. Quando 
não as destrói por completo, esse processo leva ao desapare
cimento de seu sistema médico - e de sua cultura como um 
todo - desconsiderado pela sociedade dominante. O mesmo 
vem ocorrendo com as populações caboclas frente ao processo 
de urbanizaçao. A recuperação e documentação desse saber é, 
portanto, urgente. 

BIBLIOGRAFIA 

Akubue, P.1. & G.C. Mittal 1982; Balick, M.J. et alii 1982; Brown, K.S. 
1984a, 1984b; Carl ini , E.A . 1983; Efron , O.H. et alii (1979) ; Elisa
betsky, E.; Nunes, D.S. & M.E. van den 8erg 1984, no prelo; Enbod.en , 
W. 1979; Fabegra Jr., H. 1985; Farnsworth, N.R. & R.W. Morr is 1976; 
Gottlieb, O.A. & W.8. Mors 1978; Gottl ieb, O . R. 1982; Hartwich, C. 
1911 ; Holmestedt, 8. &J.G. Bruhn 1982; Jaroszewski, J.W. 1984; Klein
man, A . 1978; Kupchan, S.M. 1971 ; La 8arre,·w. 1964, 1970, 1972; 
Lewis, W.H. & Elvin-Lewis, M.P.F. 1977; Malone, M.H . 1977, 1983; 
Parker, E. et al ii 1983; Peigen, X. 1982; Posey & Elisabetsky 1984; 
Posey 1982a, 1982b; Schultes, R.E. 1969, 1970, 1972, 1980, 1984; 
Smet, P.A .G.M. 1983; Smith, H. 1964; Svendsen , A .8 . & Scheffer, J.J. 
C. 1982; Trotter, R. T . et alii 1983; von 8ibra, E.F. 1855; Wang, P. 
1983; Wardell, W.M.; May , M.S. & A .G. T rimble · 1982; Wasson, R.G. 
1958; Watson, P. et al i i 1983; Zethel ius, M. & M.J . 8a lick 1982. 



ANEXO BIBLIOGRÁFICO 

AYTAI, O. 
1979 - Obstetrícia Karajá. Publ. do Mu

seu Mun. de Pau't, 10: 1.11. 

BANDEIRA, M. L. 
1972 - Os Kariris de Mirandela: um gru

po indfgena integrado. Estudos 
Baianos, 6. 

BERTONI, M. S. 
1927 - La medicina guarani. Separata 

de la civilización guarani, pte. 
111. 

CADOGAN, l. 
1949 - Sintesis de la medicina racional 

y mística mbyá-guarani. Améri
ca lndfgena IX (1): 21-35. Mé
xico. 

CAMPOS, M. 
1936 - Interior do Brasil. Rio de Ja

neiro, 21: 1-8. 

CAVALCANTI, P. B. & P. Frikel 
1973 - A farmacopéia Tiriyó. Estudo et

nobotanico. Publ. Avulsas Mu
seu Goeldi, 24. Belém. 

COLBACHINI, A. & C. Albisetti 
1942 - Os Borôro orientais. Orarimogo

dógue do planalto oriental de 
Mato Grosso. Séo Paulo, Cia. 
Ed. Nac. Col. Brasiliana. 

CRUZ, G. L . 
1965 - Livro verde das plantas medi

cinais e industriais do Brasil. 
Vol. 2, Belo Horizonte, Vellosa. 

DINl.Z, E. S. 
1971 - O xamanismo dos (ndios Maku

x (. Journal de la Soe. Améri
caniste . LX: 65-73. 

EHRENREICH, P. 
1887 - Ueber die Botocudosder brasilia

nischen provinzen Espiritu San
to und Minas Gerais. Zeits
chrift für Ethnologie, XIX. 

, 
ELISABETSKY, E.; POSEY, O. A. & A. 
Anderson ms. 

Ethnopharmacology of the Kay
apó lndians. (Em preparaçao). 

ELISABETSKY, E.; VAN DEN BERG, M. E.; 
NUNES, O. S. 

1982ms - Flora medicinal da vila de For
taleza do Pará. Estudo prel imi
nar. A ser publicado nos Anais 
do Museu Emllío Goeldi, Belém. 

FR IESE , F. W. 
1934 - Plantas medicinais brasileiras. 

lnst. Agronômico do Est . São 
Paulo. S. Paulo. 

FUENTES, E. 
1980 - Los Yanomami y las plantas 

silvestres. Antropologica, 54: 3-
138, Caracas. 

FURTADO, l . G. Souza, R. C. & M. E. v.d . 
Berg 

1978 - Notas sobre uso terapêutico de 
plantas pela população cabocla 
de Marapanim, Pará. Boi. Museu 
Goeld1~ Antropologia n<? 70. Be
lém. 

GONZALEZ, G. 
1958 - la medicina guarani-tupi preco

lonial y colonial. 1 a. pte. Anuá
rio dei lnst. Paraguayo de lnvest. 
Hist. , 11: 36-49. 

HOHENTHAL, W. O. 
1959 - Classification and treatment of 

venereal deseases by a Brazilian 
lndian tribe. The Kroeber An
throp. Soe. Papers, 20: 89-96. 

LUKESCH, A. 
1956 - Uber das sterben bei den nordli

chen Kayapó-lndianern. Anthro
pos LI: 967-984, Freiburg. 

MACHADO, O. X . B. 
1947 - Os Carajás (lnan-son-uéra) . Cons. 

Nac. Prot. lndios n<? 104. Rio 
de Janeiro. 

MARKUS, K . F. 
1939 - Natureza, doenças, medicina e 

remédios dos fndios brasileiros. 
T rad . de Pirajá da Silva, S. Pau
lo, Cia. Ed. Nac. , Col. Brasiliana. 
(Ed. original: 1844) . 

Mi:TRAUX, A . 
1944 - La causa y el tratamiento má

gico de las enfermedades entre 
los (ndios de la región tropical 
sud-americana. América lndfge
na 1 V (2): 157-164. México. 

MULLER, F. 
1928 - Drogen und medikamente der 

Guaraní (Mbyá, Pai & Chiripá) 
lndianern im ostlichen Wald-

147 



148 

gebiet von Paraguay. Festschrift 
P. W. Schmidt p. 501-514. (Ed. 
original : 1868) . 

MUSSOLINI , G. 
1944 - Notas sobre os conceitos de mo

léstias, cura e morte entre os 
índios Valpidiana. Sociologia VI 
(2): 134-155. 

1946 - Os· meios de defesa contra a 
moléstia e a morte em duas 
tribos brasileiras: Kaingang de 
Duque de Caxias e Borôro orien
tais. Rev. Arq. Muníc. S. Paulo 
CX: 7- 152. S. Paulo. 

PARDAL, F. 
1937 - Medicina abori'.qine americana. 

Biblioteca dei americanista 
moderno. Sec. C, T. 111. 

PEDROSA, M. X. V. 
1951 - A medicina dos índios brasilei

ros. Anais do IV Congr. de Hist. 
Nacional, VI 11 :999. 

PINTO, E. 
1944 - A medicina dos Tupi-Guaranis. 

Acta Ciba ano X 1 n9 3-3: 41-61. 

POSEY, O. A. & E. Elisabetsky 
1984 - Conceitos de doença dos Kaya

pó. Rev. Bras. de Zoologia (no 
prelo). 

POURCHET, M. J. 
1977 - Control de la natalidad entre 

los índios brasileflos. América 
lndfgena 37 (2): 337-351. Mé
xico. 

PRANCE , G. T. & A. Prance 
1972 - The botany of a Brazilian ln

dian tribe. Garden Journal 22 
(5): 139 -142. 

PRANCE, G.· T.; CAMPBE LL, D. G. & B. W. 
Nelson 

1977 - The ethnobotany of the Pauma
ri lndians. Economic Botany 31 
(2) : 129-139. 

REICHEL-DOLMATOFF, G. 
1981 - Brain and mind in 

shamanism. J. of Latin 
rican Lote 7 (1): 73-98. 

Desa na 
Ame-

RONDON, C. M. S. & FARIA, J. B. 
1948 - Esboço gramatical e vocabulá

rio da 1 íngua dos índios Borôro. 
Algumas lendas e notas etno
gráficas da mesma tribo. Cons. 
Nac. Prot. lndios n9 77. Rio 
de Janeiro. 

SIMÕES, Mário F. (Ed.). 
1955 - SPI. Relatório das atividades do 

Serviço de Proteçtlo aos lndios 
durante o ano de 1954. Rio de 
Janeiro. 

SOUZA, M. 
1941 -

TAYLOR, H. 

Os Boróros torí-tada-ugue. Seus 
hábitos e suas doenças. A gi
necologia e a obstetrícia dos 
Boróro. O bari, o médico-fei
ceiro dos Boróro. A cerimônia 
fúnebre e o luto dos Boróro. 
O aborto e a limitação da pro
le entre os Boróro. Acta Ciba, 
ano VIII n9 12: 338-351. 

1974 - Sanumá fauna: prohibitions and 
classifications. lnst. Caribe de 
Antrop. y Sociol. n9 18. Funda
ción La Salte. Caracas. 

THEVET, A . 
1878 - Les singularités de la France 

Antarctique. Paris. 

• 

TURNER, J. B. 
1963 - Ethnobotanical notes on Simaba 

in central Brazil. Boi. Museum 
Leaflets 21 (2): 59-64. 

VAN DEN BERG, M. E. et alii 
1979 - Contribuição ao estudo das plan

tas medicinais da Amazônia. 
Rev. Bras. de Farmácia 60: 13-
22. 

1982 - Contribuiçao a flora medicinal 
de Mato Grosso. Simpósio Bras. 
de Plantas Medicinais. Cí~ncia e 
Cultura, Suplemento 34: 163-
170. 

1982 - Plantas medicinais da Amazô
nia. Contribuiçao ao seu conhe
cimento sistemático. Belém. 
CNPq / PTU. 

1983ms - Ver o peso: the ethnobotany of 
an amazonian market. Annals 
of the Society for Economic 
Botany (no prelo). 

1983 - Uso alternativo de essências na
tivas da Amazônia. Anais do 
Congr. de Essências nativas. Sil
vicultura de S. Paulo 16 ( 1): 
226-230. 

ms. -

ms. -

ms. -

ms. -

Contribuição ao estudo da flora 
mediei nal de Bragança, Pará. 
(Em preparação). 
Contribuiçao ao estudo da flora 
medicinal de Rondônia. (Em 
preparaç~o). 

Contribuição ao estudo da flora 
medicinal de Roraima. (Em pre
pa raÇtto). 
Contribuição ao estudo da flora 
medicinal de Mato Grosso do 
Sul. (Em preparação) . 

VIEIRA FILHO, J. P. B. 
1979 - Medicina indígena e medicina 

científica. Rev. Atualidade lndl 
gena, ano Ili, n918: 35-37. 

• 




	134gravCurare_Crevaux
	135_t8_EtnofarmacologiaTribosBras_Elisabetsky
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148

