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 O PET/Conexões de Saberes-Ações em Saúde é um grupo multidisciplinar, 

composto por estudantes indígenas, das etnias Terena, Baré, Pankararu, Xucuru do Orubá, 
matriculados nos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Medicina, Ciências Biológicas, 
Imagem e Som, Engenharia Civil da UFSCar. O grupo iniciou suas atividades em 
dezembro 2010 e tem desenvolvido ações de ensino, pesquisa e extensão, nas comunidades 
populares urbanas e rurais do município de São Carlos, assim como na Universidade. Esta 
estratégia tem como objetivos instituir processos democráticos, participativos e co-
responsáveis, visando a melhoria do trabalho em saúde; integrar alunos indígenas de 
diferentes etnias; disseminar a cultura indígena na Universidade;  fortalecer a perspectiva 
do ensino intercultural e ampliar a troca de saberes entre a Universidade e a comunidade. 
Um dos focos de interesse do grupo é o estudo das relações entre o saber científico e o 
saber popular em saúde, uma vez que o uso da medicina tradicional e das plantas 
medicinais têm se mantido como uma das principais formas de cuidado à saúde e para 
algumas comunidades, representa o único recurso terapêutico acessível.  

Desde 1978, a Organização Mundial de Saúde vem recomendando a difusão mundial 
dos conhecimentos necessários o uso de fitoterápicos com finalidade profilática, curativa, 
paliativa ou com fins de diagnóstico. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária reconheceu a importância da utilização dessas práticas e regulamentou o uso 
plantas e ervas medicinais como alternativas de cura. A utilização de fitoterápicos no 
cuidado a saúde é uma tradição na sociedade indígena, que pode ser considerada ainda a 
maior e mais confiável fonte de conhecimento empírico existente sobre o tema, detendo 
grande quantidade de informações sobre indicações, técnicas e formas de aproveitamento 
de espécies de plantas medicinais.  

Sendo assim, uma maior aproximação com as práticas tradicionais indígenas se faz 
necessário. O objetivo do estudo foi realizar uma revisão bibliográfica das práticas 
terapêuticas com plantas medicinais do povo Pankararu, que habita o sertão 
pernambucano. Até o momento, foram identificadas 223 etnoespécies de plantas que são 
utilizadas nas práticas de cura Pankararu, correspondendo a uma das maiores riquezas de 
espécies já registradas no nordeste. Considerando a versatilidade para uso terapêutico, as 
espécies de maior importância para o povo Pankararu são:  Aroeira,  Ameixa,  Cajueiro-
Vermelho, Sambacaitá, Quixabeira, Catingueira, Mastruz, Junco e Jatobá, para as quais são 
descritas, pelos especialistas Pankararu, atividades cicatrizantes, antiinflamatórias, 
analgésicas, antipiréticas, vermicida entre outras. Cerca de 98 plantas foram identificadas 
no tratamento dos distúrbios do ciclo menstrual, cuidados do sistema reprodutor, aspectos 
da reprodução e cuidados do recém nascido e puerpério, indicando um maior 
aproveitamento da flora para os cuidados do sistema reprodutor feminino. Podemos 
concluir que uma maior valorização dos conhecimentos  médicos tradicionais indígenas é 
de grande relevância social devido ao potencial terapêutico promissório na identificação de 
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