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Apresentação
Este caderno tem o objetivo de evidenciar o trabalho que a 
Associação do Coletivo de Mulheres Organizadas do Norte 
de Minas (ACMONM), através do grupo Saúde Natureza e 
Vida (SANAV), desenvolve com os saberes populares de 
saúde no município de Porteirinha, no Norte de Minas 
Gerais. As ações em prol da saúde comunitária são uma 
inspiração para diversos grupos de mulheres, pelas suas 
componentes auto organizativas. Neste caderno, presen-   
ciamos a capacidade dos grupos em produzir alternativas 
para o bem-estar social pela preservação dos saberes tradi-
cionais das pessoas envolvidas com essa temática nas co-
munidades. 

As participantes desta publicação têm uma atuação coleti-
va por meio de um feminismo comunitário próprio, com 
experiências importantes de resistência e combate ao pa-
triarcado e ao capitalismo. Porém, os desafios para avançar 
no reconhecimento e efetividade dessas práticas e da par-
ticipação das mulheres nesse espaço ainda são muitos. 
Para tanto, é preciso romper as barreiras da imposição do 
silêncio histórico por meio da valorização do trabalho e do 
cuidado que as mulheres desenvolvem ao longo de suas   
vidas.

A escolha por esse tema sobre os saberes em saúde foi de-
terminado por minhas raízes familiares, somando-se à 
vida profissional e de militância social. Tenho uma tra-
jetória de quase trinta anos junto a muitas mulheres com 
quem tive a oportunidade de conviver nas comunidades, 
durante minha atuação no Movimento do Graal no Brasil 

— do qual faço parte, e com o qual percorri essa trajetória 
de trabalho com a educação popular e o feminismo. Em 
2011, conheci algumas lideranças que hoje compõem a As-
sociação do Coletivo de Mulheres organizadas do Norte de 
Minas (ACMONM), onde mulheres que desenvolvem 
ações com os saberes de saúde estão inseridas. Elas tam-
bém participam desta publicação.

A minha inserção, em 2019, no mestrado profissional na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o 
apoio da parceria da Fiocruz e University of York na orien-
tação do trabalho de pesquisa e produção deste caderno, 
foi outro fator determinante para a escolha do tema. A 
minha aproximação com a academia agora apresenta-se 
como uma oportunidade de aprimorar o diálogo entre a 
produção do conhecimento das mulheres do movimento 
social com o conhecimento científico na área da Educação 
e Docência, na linha de pesquisa Museus e Divulgação 
Científica. Esses diálogos me possibilitam trazer, neste ma-
terial, as vozes das mulheres com as quais convivi no tra-
balho social.

Agradeço a coautoria das seis participantes deste estudo. 
No trabalho em grupo, de forma colaborativa, fizemos a 
definição dos temas e a organização das informações co- 
lhidas para esta publicação. Nos momentos que vivencia-
mos juntas, prevaleceram o acolhimento, a disponibilidade 
e a motivação de todas para participar. Os dados das en-
trevistas e as fotografias das plantas são de autoria das par-
ticipantes e compõem a memória coletiva dessas mulheres. 

Este caderno é destinado a todos(as) que têm interesse em 
conhecer as experiências do trabalho coletivo das mu-
lheres rurais com o uso de plantas medicinais, terapias al-
ternativas de cuidado com a saúde e a valorização dos re-
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cursos naturais de onde vivem.

Maria Beatriz de Oliveira 
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INTRODUÇÃO
A participação coletiva das 
mulheres nas práticas 
de saúde popular
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“Somos Caatingueiras, nós somos resistência 
e como resistência nós precisamos resistir 

pra existir.” 

Eva Francisca,
Participante do grupo SANAV

O Caderno Saberes de saúde: a voz das mulheres rurais é 
um recurso educativo que compõe os resultados do proje-
to de pesquisa Mulheres, Memórias e Práticas de Saúde: 
Educação Popular em Comunidades Rurais do Norte de 
Minas Gerais. Este projeto faz parte do mestrado profis-
sional desenvolvido na Faculdade de Educação da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (PROMESTRE) em parce-
ria com a Fundação Oswaldo Cruz em Minas Gerais 
(Fiocruz Minas) e a University of York, no Reino Unido. 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender a memória 
e a disseminação das práticas populares em saúde a partir 
de estudo de caso da Associação do Coletivo de Mulheres 
organizadas do Norte de Minas(ACMONM), no mu-
nicípio de Porteirinha. As contribuições que priorizamos 
para o suporte teórico na estruturação deste caderno vem 
de encontro à ecologia dos saberes enquanto parte de um 
pensamento decolonial que valoriza a inclusão e diálogo 
com saberes populares. A história oral, por meio de en-
trevistas com mulheres do coletivo, também veio como 
suporte metodológico, ajudando-nos a ter uma percepção 
mais apurada, pela oralidade, da pluralidade dos saberes e 
memórias das mulheres do campo. 

O caderno está organizado em três partes: na primeira 
parte, começamos com a apresentação da Associação do 
Coletivo de Mulheres Organizadas do Norte de Minas 
(ACMONM), a apresentação do grupo Saúde Alternativa, 
Natureza e Vida (SANAV), criado pelo Coletivo de            
Mulheres Organizadas do Norte de Minas Gerais (AC-
MONM). No agir coletivo em grupos e movimentos soci-
ais, as mulheres têm uma participação fundamental em 
ações para contrapor os efeitos do patriarcalismo e dos 
modelos econômicos que impactam de forma negativa 
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A terceira e última parte do caderno traz um mapeamento 
com as principais plantas medicinais identificadas com os 
nomes populares que são conhecidas com os devidos 
nomes científicos e as formas de utilização para tratamen-
tos de saúde. Essas plantas foram escolhidas por serem as 
mais utilizadas pelo grupo SANAV nos atendimentos  re-
alizados. Essas plantas, coletadas no Cerrado, na Caatinga 
e nos quintais, muito comuns na região, são conhecidas 
pelas pessoas por vários nomes. Assim, essas informações 
serão úteis para que as pessoas possam identificar melhor 
e conhecer mais sobre as plantas medicinais, bem como ser 
um material de pesquisa e apoio para retirar dúvidas sobre 
o uso de plantas medicinais no cuidado com a saúde.

Com este material, deixamos aqui o registro e a memória 
do caminho que vem sendo trilhado nesta experiência de 
protagonismo das mulheres rurais do norte de Minas. É 
uma contribuição para a divulgação do conhecimento das 
práticas em saúde popular.

suas vidas e de suas comunidades. Apresentamos, na se-
quência, as mulheres participantes da pesquisa e coautoras 
deste caderno. Nos depoimentos pessoais, elas trazem o 
significado e importância de suas participações no movi-
mento de mulheres e no trabalho com as práticas popu-
lares em saúde. 

Na segunda parte, apresentamos a metodologia de tra-
balho das mulheres com as práticas de saúde popular em 
que são adotados princípios da educação popular e ecolo-
gia dos saberes, bem como a metodologia da história oral. 
Sendo assim, criamos duas personagens fictícias para 
manter a confidencialidade dos relatos das entrevistadas e 
para facilitar a exposição escrita das informações em for-
ma de diálogos. As personagens irão fazer os relatos de al-
guns aspectos de como o trabalho do grupo SANAV é feito. 
Com suas narrativas, buscamos valorizar de forma inte-
grada as falas de todas as mulheres participantes do grupo. 
Assim teremos a oportunidade se saber como é a coleta, a 
identificação das plantas, o preparo dos medicamentos em 
forma de tinturas, chás, pomadas e banhos medicinais. 

No trabalho com as práticas de saúde, são estabelecidos 
diálogos e uso de outros saberes. Dentre os quais as          
mulheres estabelecem relações, está presente o uso do bio-
energético, que é uma técnica para fazer o diagnóstico de  
doenças e para fazer a indicação das ervas que devem ser 
receitadas. Os princípios de utilização dessa técnica têm 
como base a leitura da energia corporal de quem está sen-
do atendido, onde é feito todo um procedimento para o 
atendimento, que é sempre feito em dupla e com o uso de 
um bastão de metal. Aos atendimentos feitos às pessoas, 
somam-se também ao trabalho, algumas terapias corpo-
rais, como os banhos medicinais e as massagens. 
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ACMONM
Associação do Coletivo de Mulher
Organizada do Norte de Minas

IV Ação Internacional MMM / V Marcha do Coletivo de Mulheres Organizadas do Norte 
de Minas. Abril de 2015.

A associação do Coletivo de Mulheres organizadas do 
Norte de Minas Gerais (ACMONM) traz ações que for-
talecem as convicções decoloniais. As mulheres têm uma 
participação fundamental em ações para contrapor os 
efeitos dos modelos econômicos que impactam de forma 

negativa suas vidas e das comunidades em que estão in-
seridas. No feminismo popular e comunitário, de resistên-
cia e luta pelos direitos sociais, a essência das experiências 
de vida e motivações individuais de cada uma das partici-
pantes somam-se em uma luta organizada das mulheres do 
Norte de Minas frente, também, ao patriarcalismo e seu 
impacto opressor em suas vidas.

O Coletivo surge em 2007 e se formaliza enquanto asso-
ciação em 2010, resultante do acúmulo trazido pelas     
mulheres, seja de forma individual ou coletiva, na con-
vivência com o semiárido em suas dimensões ambientais, 
sociais, políticas e econômicas. A demanda pela criação do 
Coletivo surge, sobretudo, dos momentos de formação e 
conscientização das lideranças e das mulheres sobre 
temáticas que incidem diretamente na vida e acesso aos 
seus direitos. Esse processo também decorre dos resulta-
dos colhidos por meio da participação das mulheres nas 
ações realizadas pelos movimentos sociais e organizações 
que atuavam na região, o que pode ser sintetizado na fala 
de uma participante sócio fundadora do Coletivo, ao apon-
tar que “o Coletivo começou com a demanda de partici-
pação efetiva das mulheres nas instituições. Porque a gente 
só ocupava as pastas de suplência mesmo e era só pra     
constar” (AMORIM, 2016, p.138). 

A associação do Coletivo conta com 67 associadas com 
representatividade de mulheres das microrregiões do norte 
de Minas, sendo: Alto Rio Pardo, Serra Geral e Micror-
região de Montes Claros. As mulheres que compõem o co-
letivo advém de povos e comunidades tradicionais da 
região, como quilombolas, geraizeiras, caatingueiras, 
vazanteiras, agricultoras familiares e mulheres de outros 
movimentos sociais, como as atingidas por barragens e   
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assentadas da reforma agrária. 

Dentre as principais ações deste coletivo está a realização 
das Marchas Regionais de Mulheres, que teve Início em 08 
de março de 2009, quando o Coletivo de Mulheres do 
Norte de Minas realizou a I Marcha Regional de Mulheres 
na cidade de Montes Claros/MG. Seguindo com a                     
realização de mais cinco edições. Esses eventos chegaram a 
somar, em alguns momentos, a participação de 3.000     
mulheres. Em todas essas manifestações a bandeira de luta 
apresentada encontra-se ancorada nos impactos do              
esgotamento dos recursos naturais e os seus reflexos, prin-
cipalmente na saúde da população do campo. Tudo isso 
devido à ação de grandes projetos econômicos, principal-
mente da mineração, que cresce a cada dia na região como 
uma grande ameaça ao meio ambiente e de permanência 
das famílias na terra.

As marchas regionais contam com todo um processo de 
preparação embasado nos princípios da educação popular, 
com planejamento mediante apoio e participação de       
outros movimentos, de âmbitos regional e nacional. Nos 
momentos de encontro destaca-se, também, a metodolo-
gia adotada, que de forma participativa valoriza os saberes 
trazidos pelas comunidades e a agroecologia como outra 
maneira de relacionar com a natureza a partir de um mane-
jo sustentável que respeite os saberes tradicionais. Nesses 
momentos de encontro acontecem, também, a realização 
de oficinas temáticas, que apresentam as práticas popu-
lares de saúde como forma de denúncia e conscientização 
sobre os efeitos do uso de agrotóxico na saúde e na quali-
dade de vida das pessoas.

SANAV
Saúde Alternativa Natureza e Vida

Grupo SANAV: Eva, Maria Aparecida, Zezé, Adeida e Lourdes.

As práticas de saúde popular ganharam força e expandi-
ram sua abrangência para o município de Porteirinha e 
região a partir do trabalho com a agroecologia que já es-
tava sendo realizada pelo CAA-Norte de Minas e também 
com o trabalho da Irmã Mônica Porcina de Barros, conhe-
cida como “Irmã Mônica”, com o seu trabalho nos anos de 
1980 junto à Pastoral da Criança, que é uma iniciativa da 
Igreja Católica de abrangência nacional, cujo trabalho é 
composto por mulheres que atuavam de forma voluntária 
no atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade, princi-
palmente com o combate à desnutrição e à fome. E, anos 
depois, com o trabalho, também da Irmã Mônica, na Asso-
ciação Casa de Ervas Barranco de Esperança e Vida (ACE-
BEV), que tem uma atuação na promoção da saúde no mu-
nicípio e região de forma voluntária. 
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A motivação das mulheres para a atuação delas com as 
práticas populares de saúde está ancorada no conhecimen-
to adquirido ao longo de suas vidas com suas avós e mães. 
Somando-se, posteriormente, o conhecimento adquirido 
com outras lideranças da região, a partir da dinâmica ad-
quirida nos cursos e estudos feitos, principalmente com 
Irmã Mônica e Honório Dourado, que são referências im-
portantes na região no trabalho com as plantas medicinais.

Com a iniciativa da Associação do Coletivo de Mulheres 
Organizadas do Norte de Minas (ACMONM) no ano de 
2017, é criado o grupo Saúde Alternativa Natureza e Vida 
(SANAV). As ações do grupo SANAV, com as práticas de 
saúde popular, tem a sua sede principal no município de 
Porteirinha e composto atualmente por seis mulheres que 
residem na zona rural do município. 

Os atendimentos à população local são feitos com a uti-
lização de algumas terapias, tais como banhos medicinais, 
tinturas, chás e massagens. Os atendimentos acontecem no 
município de Porteirinha com o apoio e parceria do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais que disponibiliza para o 
grupo o espaço onde realizam as atividades.

As mulheres participantes do trabalho com as práticas em 
saúde do SANAV tem uma tarefa articulada em rede com 
outras mulheres do Coletivo de mulheres (ACMONM) 
que se encontram organizadas em outros pequenos nú-
cleos formados por mulheres que vivem nas microrregiões 
dos municípios de Riacho do Machados, Mirabela e Mon-
tes Claros. A Articulação dessas mulheres acontece por 
meio de trocas de saberes, colheita de ervas medicinais, 
produção de tinturas das ervas e plantas do Cerrado e da 
Caatinga. 

As Mulheres
Elas nas práticas de saúde popular

Energização das mãos para aplicação do bioenergético.

Apresentamos aqui as mulheres participantes da pesquisa 
Mulheres, Memórias e Práticas de Saúde: Educação Popu-
lar em Comunidades Rurais do Norte de Minas Gerais, 
que são as coautoras deste caderno. Nos depoimentos pes-
soais feitos oralmente e transcritos abaixo, trazem integral-
mente e exatamente como foram ditos, o significado e im-
portância de suas participações no movimento de mulheres 
e no trabalho com as práticas populares em saúde. As seis 
mulheres fazem parte da Associação de Coletivo de          
Mulheres Organizadas do Norte de Minas (ACMONM) e 
do grupo SANAV.
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Adeida Nogueira
Adeida Nogueira dos Santos

“Sou agricultora, aposenta-
da, viúva há 17 anos,      
moro na comunidade do 
Riachão. Antes de partici-
par do Coletivo de Mu-

lheres, eu tinha vontade de 
entrar em um grupo de mu-

lheres, mas eu achava difícil. 

Depois que passei a participar no sindicato dos tra-
balhadores rurais e no Coletivo de Mulheres participo em 
muitas reuniões. 

Até já viajei para outros lugares. Eu participo do Coletivo 
de Mulheres do Norte de Minas há mais de 10 anos, pelo 
qual fui convidada a participar do grupo SANAV que tra-
balha com as plantas medicinais. Antes de participar do 
grupo SANAV e de fazer um curso sobre tratamentos 
naturais, eu já fazia remédios caseiros para os meus filhos 
e para família, mas era assim, mais caseiro que nem a erva 
cidreira, o capim santo para cozinhar, ferver, ou batido no 
liquidificador. Hoje vejo que tomar remédio caseiro é   
melhor do que tomar remédio de farmácia, todo matinho 
que a gente vê no quintal da casa da gente é um remédio, 
muitas vez a gente não sabe, mas é um remedinho, aí eu 
aprendi e vou aprendendo aos poucos ainda.

No grupo SANAV eu faço atendimentos com as massagens, 
os banhos a vapor, ajudo a fazer as consultas com o uso do 
bioenergético e a preparar os remédios com as plantas me-
dicinais. Eu não sabia o que era massagem, não sabia fazer 
os remédios, com o tempo eu fui aprendendo. Foi muito 
bom, foi um aprendizado na minha vida”.
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Analdira Maria
Analdira Maria Santos Nascimento

“Sou lavradora, moro em 
Porteirinha, na comuni-
dade Córregos do Pará 
desde 8 anos de idade, 
próximo do Riachão, sou 

natural de Salinas. 

Antes não participava dos grupos, fui convidada por 
minhas vizinhas da comunidade onde eu moro e que já 
participavam do Coletivo de mulheres. O meu primeiro 
marido era assim, daqueles homens machista sabe. Na 
família tinha muitas coisas de relacionamentos que eu não 
sabia dar um conselho para melhorar a convivência.

Mas hoje graças a Deus eu participo do Coletivo de          
mulheres e aprendi muitas coisas pelo Coletivo, até onde a 
gente pode ir né. Porque a gente que não tem estudo, anti-
gamente era mesmo só trabalhar. No meu tempo de jovem 
era muito difícil estudar, os pais da gente criava a gente 
mais era na roça para trabalhar, tive uma infância muito 
sofrida e não tive estudo. 

Através do Coletivo nas nossas reuniões, eu aprendi muito 
e a dizer que a gente não deve ser mais nem menos, os di-
reitos têm que ser iguais. Aprendi a conviver com a família 

em casa, a dar conselhos para os filhos, netos e noras, 
mostrando que a mulher tem que ser tratada com mais    
respeito, não deve haver diferenças de tratamento entre 
homens e mulheres.

Eu já praticava o uso de plantas medicinais, plantando no 
meu quintal, com as experiências das avós, faço um         
chazinho de erva cidreira, de capim santo, sempre já tinha 
mais ou menos uma ideia de que era bom. Depois que pas-
sei a participar das reuniões e dos cursos e do grupo, cada 
dia é mais um aprendizado. E tem horas que ajudamos 
muitas pessoas com problemas. 

Além de ajudar a preparar os remédios, tenho ajudado 
muita gente. Eu trabalho mais com as massagens que é 
muito boa para a pessoa que está estressada. Eu já peguei 
paciente que sentou na cama arrastando as pernas de tão 
mal que estava, mais era ansiedade né, na hora da mas-
sagem eu sou tipo uma psicóloga para aquela pessoa, con-
versando, conversando, e dando a massagem na pessoa 
quando termina a massagem a pessoa já desce da cama e já 
sai caminhando e mais tranquila.

Eu sinto um prazer em trabalhar com esses remédios natu-
rais e terapias porque é muito bom. Só de uma pessoa che-
gar e falar para você que estava sentido isso e isso e passa-
mos pra ela um remédio e ela ficou bem. É a maior alegria 
que você tem, porque cada vez mais vai criando mais von-
tade de lutar e vencer e ajudar mais as pessoas.

Eu não tenho quase leitura, só mesmo pela vontade e pela 
fé que eu trabalho. Fiz os cursos para trabalhar com as er-
vas, porque sempre era mais na fala e com palavras né! Era 
mais na prática. A oportunidade de ter as ervas nós temos, 
nos nossos quintais, as plantas que não temos nos quintais, 
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nós vamos buscar lá nas serras nos Gerais que tem muitas 
plantas boas para a saúde.

 Este trabalho fortalece o Coletivo de mulheres, e a mim 
também porque é uma coisa que criamos juntas e somos 
reconhecidas por isso. Hoje já podemos ajudar as outras 
companheiras também na região”.

Eva Francisca
Eva Francisca de Jesus Santana

“Eu moro na comunidade 
de Queimadas, desde de 
menina tinha muita von-
tade de participar de     
atividades na comunidade,  

vivia procurando um jeito 
de fazer alguma coisa. 

Aos 16 anos de idade engajei no grupo da PJ-Pastoral de 
juventude, onde eu fui aprendendo a me comunicar e me 
tornei voluntária para ajudar as pessoas na minha comuni-
dade e também outras comunidades mais próximas. Anos 
depois eu me casei e só depois de ter minhas filhas que me 
engajei na Pastoral da criança onde atuei na comunidade 
como liderança na coordenação.

Antes de participar do Coletivo de mulheres, eu me sentia 
uma pessoa sem inserção social, conhecimentos das      
coisas, tinha baixa escolaridade. Eu não tinha referência 
onde buscar o conhecimento. Me sentia frustrada, chegan-
do a ter depressão com síndrome do pânico e a ser desen-
ganada pelos médicos.

No Coletivo de mulheres foi onde eu descobri a ser mulher 
guerreira, vendo a luta de algumas companheiras, a cora-
gem da mulherada aí me fez ser bem mais forte e ser cora-
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josa, me fez ser uma mulher mais autêntica, a ser mais 
guerreira e lutar pelos nossos direitos como mulher. O 
grupo SANAV foi importante para ter mais conhecimen-
tos e aprender a trabalhar com as plantas medicinais. E as-
sim, uma das importâncias maior que engloba isso é que 
no grupo nós produzimos as tinturas, os chás, estamos cu-
rando e salvando pessoas. Hoje eu cuido de pessoas com 
depressão e que voltam para agradecer dizendo que         
melhoraram. O grupo SANAV, criado pelo Coletivo de 
mulheres foi um grande passo em valorizar os saberes e o 
cuidado com as plantas e com a saúde da gente. 

Este é um saber que veio dos nosso povos tradicionais, nós 
precisamos propagar esse conhecimento, é importante 
para as pessoas da região. Com os conhecimentos tradicio-
nais de saúde as pessoas livram-se de um problema com 
coisas que é tão fácil de fazer. Mas este trabalho com a 
saúde é invisível em certas regiões está praticamente mor-
to, mas é importante. 

Hoje eu me vejo muito atarefada que chega a ser difícil  
fazer tanta coisa. Eu cresci, com muita capacidade e                       
empoderamento. Fui adquirindo o conhecimento com as 
pessoas, um aqui outro ali, tornando-se mais forte para 
trabalhar a serviço das pessoas e da comunidade principal-
mente com as comunidades tradicionais caatingueiras que 
eu pertenço e represento.

Eu passei a ser uma pessoa de luta e está mais presente na 
vida das pessoas, na vida da família. Consegui terminar o 
ensino médio, compreendi a importância do conhecimen-
to e da participação, da consciência e conquistas de                
direitos, a alegria de viver.

Atualmente tenho atuação também na AUVENOR — As-

sociação unidos pela vida, vencendo juntos no norte de 
Minas que tem projetos em 13 municípios, com hortas e 
mandalas comunitárias, criação de peixes, apicultura, 
criação de suínos, criação de galinhas poedeiras, frangos 
para abate, alambique de cachaça, fabriquetas de rapadu-
ras. Eu sou tesoureira da associação, sou sócia fundadora. 
O meu trabalho é mobilizar, orientar e acompanhar as pes-
soas nos projetos. No sindicato dos trabalhadores rurais de 
Porteirinha eu sou conselheira fiscal. Também participo 
como sócia do Centro de Agricultura Alternativa do Norte 
de Minas ( CAA-NM) e da Cooperativa Grande Sertão.

Eu participo da articulação Rosalino Gomes, é a articu-
lação dos povos tradicionais, eu sou a titular dos povos 
catingueiros na representação na articulação. Essa articu-
lação é para defender os direitos dos povos e comunidades 
tradicionais, a luta pelos territórios indígenas, quilombo-
las, caatingueiros vazanteiros, apanhadores de sempre 
viva, dentre outros. A Articulação também luta contra a 
violação de direitos dos povos tradicionais. E depois de um 
certo tempo eu fui convidada a ser conselheira nacional de 
povos e comunidades tradicionais-CNPCT. Eu me candi-
datei e depois do resultado eu acabei sendo a titular no 
conselho. Isso me tornou mais forte na luta pelos nossos 
direitos”.
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Maria Aparecida
Maria Aparecida de Jesus Batista

“Eu sou conhecida como 
Ninha, moro na comuni-
dade da Gangorra. Come-
cei a trabalhar com as 
práticas de saúde popular 
quando a irmã Mônica 

vinha na minha comuni-
dade, ela me convidava para 

ir ajudando nos atendimentos, 
com isso eu fui aprendendo.

Depois comecei estudando mais sobre o assunto e ai já 
faço um pouco mais. Eu fiz um cursinho de homeopatia, e 
um curso para aprender a trabalhar com o bioenergético e 
com a radiestesia para fazer os testes sobre as doenças no 
corpo. Tive juntamente com as outras participantes do Co-
letivo de mulheres, um aprendizado com a Irmã Mônica e 
com o Honório. Aí criamos o grupo SANAV e começamos 
atendendo com as consultas, com os banhos a vapor e com 
as massagens. Esta aprendizagem tem um tempinho bom 
que iniciamos, mas que estamos sempre procurando      
conhecer e estudar e aperfeiçoar mais.

No grupo SANAV, uma vez por semana, trabalho com os 
remédios fazendo tintura das plantas, colhendo as ervas. 
Trabalho com o teste do biodigital. Certa vez, nós aten-
demos uma mulher que estava vindo do médico com os 
exames. O que o médico falou que deu nos exames, nós 

falamos com ela sem saber de nada, falamos no teste com 
o bioenergético o mesmo que foi falado pelo médico. 

Para eu ir até o local para atender na cidade, fazer algum 
estudo ou preparar os remédios que nós utilizamos para 
receitar as pessoas, o mais difícil é o transporte até a ci-
dade. Para ir em Porteirinha eu ando a pé, doze              
quilômetros no total de sobe e desce ladeira, não é todo dia 
que eu acho alguém que me leva no ponto do ônibus. Mas 
é uma coisa que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas a ter 
saúde.

Meu estudo é pouquinho eu não estudei nem a 4ª serie, 
acho que isso é um dificultador para eu aprender e estudar. 
Mas mesmo assim, às vezes tem hora que eu agradeço mui-
to a Deus porque quando eu acho que estou lá embaixo 
que eu não sei nada eu vejo gente que eu sirvo para ser 
professora daquela pessoa. Esse trabalho contribuiu para o 
fortalecimento do Coletivo de mulheres e que é muito im-
portante para mim e para as companheiras, porque encon-
tramos muito com a mulherada, a gente conversa sobre 
saúde e muitas outras coisas.”
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Maria José
Maria José dos Santos

“Conhecida como Zezé do 
Riachão, antes de comple-
tar 16 anos me casei com 
meu namorado 20 anos 
mais velho do que eu. Com 
21 anos já tinha meus qua-

tro filhos. Os partos de três 
filhos foram feitos por minha 

mãe, que era parteira.           

O quarto filho foi no hospital, o médico me aconselhou a 
fazer uma ligação porque não tinham como eu tomar 
remédio para evitar.  Aí acabei fazendo uma ligação.

Eu não tinha experiência nenhuma com este trabalho com 
as práticas de saúde popular, quando criou a Pastoral da 
Criança na minha comunidade, e nessa criação da Pasto-
ral, as líderes foi me incentivando. Quando uma criança 
adoecia, a Pastoral sempre receitava os remédios caseiros. 
Então meus filhos até hoje todos eles gostam dos remédios 
caseiros, porque eles foram criados assim. E aí nessa luta 
toda eu sempre valorizando aqueles trabalhos que a Pasto-
ral da criança fazia. As líderes da pastoral sempre me leva-
va para as reuniões, parece que elas via meu interesse de 
aprender. E aí que foi que os meninos cresceram, todos 
foram embora, ficou eu o marido. Pensa que não, o marido 

adoeceu de chagas, desenvolveu no esôfago, ele teve que 
passar por uma cirurgia, não aguentou e veio a óbito. E 
assim eu continuei aquela luta sozinha.

Aí todo esse tempo não é para dizer que a vida é fácil. Eu 
passei por muita dificuldade, das pessoas achar que eu não 
era capaz, de não ter estrutura pra fazer qualquer coisa as-
sim mesmo nas comunidades, mas com o correr do tempo 
Deus vai dando aquela força pra gente, vamos conseguin-
do.

E aí acabou que através do Coletivo de mulheres, Lourdes 
vendo que não podia ficar isolada, me incentivou, arru-
mou, junto com a irmã Mônica, um curso sobre remédios 
naturais. Hoje coloco tudo isso em prática. Então junto 
com outras companheiras nós fizemos o curso. Através do 
sindicato, nós conseguimos um espaço para os atendimen-
tos e para montar a farmacinha e continuamos buscando 
cada vez mais conhecimento. 

Muitas pessoas, durante todo esse tempo de nossa atuação, 
já deram testemunho do uso dos nossos remédios. Através 
desses remédios naturais, nós conseguimos ajudar as pes-
soas e nos ajudar. Então quando falamos nos remédios 
naturais, pra mim, eu sinto que está no sangue que é uma 
coisa que já veio da minha mãe, que era parteira, e da 
minha avó. É uma trajetória com uma bagagem que vem 
de muitos anos.

 No trabalho com as massagens, eu acho que nessa hora eu 
sou uma massagista e eu acredito que faço vários papéis, 
porque tem a confiança nos relatos das pessoas. Eu dei 
uma massagem numa mulher, depois que terminou ela fa-
lou: “Posso te dar um abraço?” Eu falei: “pode!” Naquele 
tempo podia né...
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Ela me abraçou e falou assim: “Você é nota 10.”

No ano de 2020, acabei recebendo um convite para             
participar da política. As pessoas têm aquela aceitação da 
gente. Só que na hora do voto é meio fraco porque assim é 
o capitalismo, você passa na frente falando o povo tem 
aquela aceitação, mas o dinheiro passa atrás desmanchan-
do tudo que a gente fez. 

Pensei muito sobre isso depois dei o sim e entrei na políti-
ca ocupando a vaga da mulher, candidata a vereadora.    
Enfrentei! Foi um momento de experiência muito bom 
que eu passei. Pude falar sobre os trabalhos nossos do Co-
letivo de mulheres e o SANAV. Então assim, foi um mo-
mento marcante na minha vida”.

O atendimento com o bioenergético.

Maria de Lourdes
Maria de Lourdes de Souza Nascimento

“Sou baiana, constitui família aqui 
nas Minas Gerais, tem mais de 

30 anos que aqui estou. Vim 
para o Norte de Minas com 
22 anos, fugindo da fome e 
da seca. Achei o lugar mui-
to acolhedor e achava pela 
história que eu achei aqui 

no Norte de Minas, comecei 
a pensar que o povo daqui era 

pobre era de preguiça.

Quando cheguei para aqui, a gente conseguia tirar, cavar 
água na terra com a mão, e daí no Nordeste não, quando 
falava de seca era três anos sem pingar água no chão e aqui 
ficava oito meses e o povo tudo morrendo de reclamar.  
Então assim, um pouco do aconchego que temos no Norte 
de Minas um povo muito bom muito acolhedor e uma 
região que fala que é pobre, mas é muito próspera e que só 
precisa de chuva, quando chove tudo dá. E aí nessa luta de 
entender a pobreza do Norte de Minas que eu comecei a 
me engajar nesse projeto social do Norte de Minas. Fui            
participar do Farol de Desenvolvimento, fui escolhida para 
participar do CMDRS—Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural Sustentável. A partir do CMDRS tinha 
um projeto de proteção de bacia no qual fui escolhida para 
ajudar a pensar e disseminar ideias de proteção ambien-
tais, era um projeto em torno da bacia do Rio Mosquito, 
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mas eu não abria mão de proteger também a Serra Branca, 
porque era de onde vinha a água que eu bebia.

Nesse meio tempo que comecei a perceber a questão da 
educação das crianças na minha região, onde estava as cri-
anças que não passavam de ano. Fui para esse embate no 
desafio de virar professora sem ter formação adequada 
mas que não aceitava aqueles meninos não passarem de 
ano, porque falavam que aqueles meninos eram burros. 
Então fui para esse desafio de provar que não tinha criança 
burra. Posso dizer que foi uma das primeiras vitória minha 
no Norte de Minas foi provar que a criançada não estavam 
recebendo a atenção adequada.

Aí na minha história vivenciei esse negócio de que mulher 
não poderia sair de casa só. E aí, olhando a história das 
mulheres, muitas são chefes, arrimo de família e todas 
eram oprimidas, não podia sair de casa. Comecei semear 
isso no meio das famílias. E nesse negócio da escola come-
cei a observar as mães da meninada. Como era que viviam 
todas assustadas, preocupadas. Comecei a conversar com 
alguma delas. Comecei com o negócio do feminismo, a 
chamar algumas crianças grosseiras que maltratava as 
mães e comecei chamar e falar: “presta atenção”. Comecei 
cuidar dos meus filhos na questão desse machismo, apesar 
de eu não ter conseguido porque eu tenho um filho muito 
machista, mas assim, dei a minha filha a mesma condição 
que eu dei pra os filhos para não ser submissa igual a gente 
estava vendo no nosso meio. E foi assim que eu acabei indo 
para o sindicato dos trabalhadores rurais e aí fui convidada 
também a participar do Centro Agricultura Alternativa do 
Norte de Minas (CAANM), que era uma instituição mais 
regional onde lá dentro demos início a Associação do Co-
letivo de Mulher Organizada do Norte de Minas(AC-

MONM) e no decorrer do tempo foi criado o grupo Saúde 
Alternativa Natureza e Vida (SANAV), para trabalhar com 
os remédios da medicina natural. Nós fomos trabalhando 
e trazendo outros grupos de outros territórios do Alto Rio 
Pardo, as meninas do Riacho, na região de Varzelândia, 
mas o trabalho começou aqui em Porteirinha na Serra 
Geral com um grande apoio, também do sindicato dos tra-
balhadores rurais de Porteirinha. 

Falando da importância dos remédios naturais em minha 
vida, com 28 anos, nesta época, já tinha os três filhos, eu 
deixei de tirar meu útero por recomendação médica. Eu fiz 
o tratamento com argila, com remédio natural. Estou com 
57 anos hoje e meu útero está perfeito. Depois eu tive um 
nódulo no seio, então eu parti para o tratamento natural. É 
com muito orgulho falo que me tratei e tratei do meu 
irmão com câncer com tratamento com argila, com os 
chás, as tinturas e muita persistência. Foi constatado que 
ele estava com câncer, estava com a cirurgia marcada e 
tudo mais, depois ele voltou no médico e constatou a cura. 
O médico queria saber o que aconteceu. Como a gente não 
consegue convencer os médicos que foi o tratamento natu-
ral, a gente acaba falando “uê! não sei!” Mas nós sabíamos 
o que fizemos aqui. Isso está muito vivo na minha história 
de vida.”
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METODOLOGIA
A metodologia de trabalho 
do grupo SANAV
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Ana e Zelma
Apresentamos, nesta segunda parte, como acontece o tra-
balho do grupo SANAV com as práticas de saúde popular 
e o uso de plantas medicinais. Para isso, criamos duas per-
sonagens: a “Ana” e a “Zelma”, cujos nomes são formados 
pela junção das letras iniciais dos nomes da autora e das 
coautoras deste caderno. As iniciais dos dois nomes, a letra 
A do primeiro, e a letra Z do segundo, trazem, também, de 
forma simbólica, uma homenagem a todas as mulheres de 
A a Z do nosso alfabeto latino. São guardiãs dos saberes 
tradicionais em saúde que trazem pela ancestralidade a es-
sência, a motivação e a resistência no trabalho com a saúde 
e o uso das ervas medicinais. 

Portanto, em gestos permeados pelo cuidado, respeito, 
compromisso, responsabilidade, companheirismo, soli-
dariedade e coletividade, vejamos o que as nossas   perso-
nagens Ana e Zelma têm a nos dizer a seguir sobre a 
dinâmica do trabalho das mulheres do grupo SANAV: 

ANA: O passo inicial que quere-
mos falar para vocês é a identifi-
cação e coleta das ervas medici-
nais que são colhidas nos nossos 
quintais, no Cerrado e na 
Caatinga, os biomas predomi-

nantes na nossa região. Apresen-
tamos algumas dicas impor-

tantes:
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A identificação e            
coleta das plantas:
Para nós, é muito importante a interação com o meio am-
biente, respeitando os ciclos da natureza. Você observa pe-
los bichos. Aquela planta que enflorou e você não viu uma 
abelha ou uma formiga mexendo, ela não é uma planta 
certa para uso, ela pode ser venenosa.

No Cerrado e na Caatinga tem plantas que só encontramos 
no período chuvoso, pois fica mais fácil reconhecê-las, 
principalmente algumas menores, que são rasteiras no 
chão. No período de maturação das folhas, tem algumas 
plantas que começam a amadurecer e tem aquela carac-
terística que parece que está tudo morto, seco, sem folhas e 
flores. 

Nós coletamos, para preparar os remédios, as folhas, as 
cascas, as raízes, as sementes e batatinhas tipo o carapiá, o 
ruibarbo. Para utilizar as folhas e as cascas, é sempre bom 
ter o cuidado de retirar um galho para não estragar o tron-
co da planta.

O melhor horário para colher: as sementes, podemos     
colher qualquer hora do dia, mas, geralmente, as cascas e 
as ervas pequenas rasteiras a gente colhe pela manhã. 
Quanto mais cedo colher, melhor, das 7 às 10 horas da 
manhã. As flores, para preparar os florais, devem ser colhi-
das antes do sol nascer.

A preparação dos  
medicamentos:

ZELMA: Então, uma vez que já 
temos as ervas colhidas, agora 

é muito importante o cuida-
do com o preparo, para que 
os medicamentos sejam 

bem-feitos com segurança e 
não colocar em risco a vida 
de ninguém. A preparação 

das ervas para utilização é 
feita da seguinte maneira:

1- As ervas são deixadas de molho na água com um pouco 
de cloro, depois são lavadas, enxaguadas e colocadas em 
cima de uma mesa forrada com um pano para secar.

2- Depois de secas, as ervas são identificadas com os nomes 
e data da coleta.

3- Depois as cascas são cortadas e retornam para uma 
mesa forrada com um pano limpo para terminar a seca-
gem.

4- O processo de secagem pode levar de 4 a 5 dias para as 
folhas, e para as cascas pode demorar até 10 dias para com-
pletar o processo.

5- As ervas e cascas devem ser viradas para garantir que 
estão bem secas, sempre na sombra, nunca na luz direta do 
sol.



44 45

Tinturas de babosa. 

ZELMA: Os medicamentos que utilizamos na forma de tin-
tura, como na foto acima, exige muita atenção e alguns 
cuidados na preparação. 

Primeiramente, para a preparação das tinturas com as 
plantas, lavamos as garrafas de vidros escuros que serão 
utilizados. Nos padrões de higiene, utilizamos sabão líqui-
do, esterilizando as garrafas, os vidrinhos e as tampinhas 
com álcool, depois deixamos escorrer toda a água. Eles são 
colocados virados com a boca para baixo em uma bacia e 
permanecem lá até secarem completamente.

Depois, colocamos o álcool de cereais 70% nas garrafas, e 
na sequência colocamos as ervas, deixamos curtir por 21 
dias em local escuro. Utilizamos, no preparo, 300 gramas 
de erva para um litro de álcool. Tem algumas ervas que 
com 15 dias já estão prontas para o consumo. Passado esse 
prazo de dias em repouso curtindo no álcool, a tintura é 
coada usando medidores, com kits iguais aos usados em 
laboratórios, para medir as quantidades certas e serem co-
locadas nos vidros.

Curtiu 21 dias, vamos coar e colocar mais um pouco de 
álcool, deixando curtir novamente. Depois é coado e mis-

turado com a primeira coada, para ficar de igual para igual. 
A primeira coada vem muito forte e a segunda fica um 
pouco mais fraca, misturamos para ficar no mesmo pa-
drão. É importante marcar tudo certinho para não coar 
antes do dia nem depois. O vidros serão todos identifica-
dos com etiquetas com o nome, data de validade e uso me-
dicinal. O prazo de validade da tintura é de um ano, conta-
do a partir do momento que preparamos a tintura. Uma 
vez coadas, as tinturas ficam armazenadas e estarão pron-
tos para o uso.

O preparo dos florais:
ANA: No preparo dos florais, utili-

zamos somente as flores conforme 
descrevo para vocês a seguir:

No preparo do florais, as flores 
são colhidas antes das seis horas 
da manhã, colhemos só as 
flores. Primeiramente, você pega 

uma vasilha de vidro aberta, de 
preferência uma pedra tipo cris-

tal bem lavada e deixa ali só 
para essa finalidade.

Coloque um punhado de flores, a água a mineral, uma pe-
dra de cristal dentro da vasilha de vidro e depois cobre 
com um pano, coloque debaixo de uma planta e deixe lá, 
pelo menos, até às onze e meia da manhã. 

Durante o preparo não podemos ficar pegando nas flores, 
colheu, joga direto na água e deixa quieto.
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Depois do tempo determinado, é hora de recolher a       
vasilha com as flores, coar e colocar a água das flores com 
o álcool de cereais 70%, que é usado de 25% a 30%. De 
acordo, a quantidade do floral, o preparo da água e das 
flores é a quantidade do álcool acrescentada. O álcool é só 
para conservar o floral. No caso, nesse preparado vai ser a 
base do floral, que você vai multiplicar para fazer porções 
menores. São colocadas, dessa base principal, 9 gotas, de-
pois é bater por 100 vezes para dinamização do floral. Co-
locar em vidros menores com a indicação de dosagem de 
uso diário e data de validade.

O tipo do floral é de acordo com as cores. Tem o floral de 
flores brancas, que é para apaziguar a pessoa agitada, an-
siosa; o lilás é para ansiedade e depressão. Tem o floral com 
flores amarelas, que é para as pessoas tímidas que não têm 
coragem de falar em público. Aí cada uma das cores vai 
identificar com o tipo de pessoa, mas podemos fazer com 
cores misturadas também. 

ANA: Ah! Temos ainda duas observações importantes:

1- A primeira observação é sobre a higiene pessoal com o 
uso de avental e toca, mantendo a distância das                            
companheiras quando estamos trabalhado juntas. Evitar 
conversar e só falar o básico. 

2- A segunda observação é sobre o preparo das ervas secas 
para utilização nos chás e banhos. Depois da secagem das 
ervas, temos que empacotar as ervas e cascas em                
saquinhos de papel ou plástico identificados com os nomes 
das plantas e data de validade e seu uso medicinal. Deverão 
ser guardados em local que não receba luz direta do sol, de 
preferência em um local mais escuro.

Armazenamento das ervas secas.

Os procedimentos 
nos atendimentos:

ZELMA: É muito importante 
que o espaço físico seja         

acolhedor para atender as 
pessoas, que seja um local 
bem cuidado, com zelo e 
organização dos materiais. 

Abaixo, segue alguns pon-
tos que consideramos im-
portantes no atendimento 

das pessoas:

No registro dos atendimentos realizados, devemos utilizar 
uma ficha de acompanhamento, que deve constar os dados 
da pessoa atendida e as prescrições dos remédios. Pode ser 
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uma ficha simples, para fazer o acompanhamento quando 
a pessoa retornar ou mesmo para entrar em contato e saber 
como ela está se sentindo com o uso dos remédios. 

O espaço, as nossas mãos e todo o material que vamos uti-
lizar, antes do atendimento, é esterilizado com álcool 70%.

Na sala de atendimento, antes de iniciar a consulta, sempre 
pedimos para a pessoa deixar do lado de fora da sala tudo 
que for de metal, como o celular. Esses objetos podem cau-
sar interferência no procedimento da consulta.

Então, finalizada a consulta, a indicação dos medicamen-
tos é passada. A pessoa já sai dali com os remédios nas 
mãos. Nós não cobramos pela consulta, recebemos uma 
pequena contribuição das pessoas atendidas nos remédios 
que são receitados. Essa contribuição é para a compra dos 
insumos necessários para armazenamento dos remédios. 
Se a pessoa não tem condições de contribuir financeira-
mente, aceitamos o pagamento com trocas, com ervas que 
elas podem trazer ou fazemos doações. 

O uso do bioenergético 
para diagnóstico:
O bioenergético é um método de diagnóstico criado du-
rante os anos de 1976 a 1978 pelo médico japonês Yoshiaki 
Omura, residente em Nova York, nos Estados Unidos. Ele 
inventou e estabeleceu princípios que orientam esse méto-
do, definindo três pontos fundamentais para atender ao 
doente: 1º — Descobrir que órgãos estão doentes no cor-
po; 2º — Detectar doenças que existam nos órgãos; 3º — 

selecionar as plantas que o corpo precisa para se curar, sem 
que o intoxiquem ou lhe causem outro mal. No Brasil, tem 
início em 1993, com o missionário jesuíta Padre Renato 
Barth, que administrou os primeiros cursos do                                
bioenergético no país. O atendimento pelo bioenergético é 
um conhecimento que integra conhecer seu próprio corpo 
e sua energia e a do outro pelo contato físico. A energia das 
duplas tem que ser compatível. 

ZELMA: Para trabalhar com bio-
energético, você tem que gostar, 

porque você vai passar energia 
para sua companheira, tem 
que ser um trabalho que goste 
de fazer. E nem todos, quando 
vão fazer a dupla, dão certo, aí 

temos que testar a energia das 
pessoas para formar a dupla. 

ANA: Em todas as etapas do 
nosso trabalho sempre faze-
mos tudo de forma coletiva. 
Os atendimentos com o        
bioenergético é sempre em du-
plas. É o que iremos mostrar 
para vocês, agora, nas imagens a 
seguir, como isso acontece:
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Posição das mãos para aplicação do bioenergético.

1º momento: Iniciamos com um processo de harmoni-
zação das nossas energias, ou seja, das duas pessoas que 
irão fazer os atendimentos pelo bioenergético. Para testar a 
energia das pessoas que vão compor a dupla, você esfrega 
as suas mãos e depois uma pessoa da dupla coloca a mão 
para cima e a outra pra baixo e vão tentar levar as mãos 
sobre as mãos da outra pessoa. Aí quando a energia bate, 
elas vão sentir a energia da mão da outra pessoa puxar.  Às 
vezes as mãos está assim, quase a distância de um palmo, 
mas você já sente que as mãos se encontraram. A harmoni-
zação da energia em dupla, as pessoas vão sentir a energia 
circulando e, também, um calor entre as mãos.

Identificação dos órgãos do corpo humano no catálogo do bioenergético.

2º momento: Para realizar a consulta, nós utilizamos um 
raio de bicicleta de metal, uma pasta em formato de catálo-
go onde consta imagens dos órgãos e partes do corpo hu-
mano, imagens de protozoários, tipos de enfermidades, 
bactérias, vírus, etc. Na segunda parte deste material im-
presso, vem a relação dos tipos de plantas que são utiliza-
das nos tratamentos das doenças. E por fim, a ficha onde 
serão anotados as prescrições a serem feitas sobre a pessoa 
atendida.
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Catálogo e bastão utilizados na realização do diagnóstico pelo bioenergético. 

Durante o atendimento, a dupla ficam em pé, uma fica 
com o raio da bicicleta em uma mão e com a outra faz um 
anel com o dedo polegar e indicador que a segunda pessoa 
vai observando o movimento de abertura do anel à medida 
que o raio é apontado para as imagens da pasta e para a 
pessoa que está sendo atendida, também vai colocando sua 
mão sobre as imagens apontadas no catálogo. A pessoa que 
faz a dupla tenta abrir o dedo da outra pessoa e não con-
segue, é uma força muito grande, aí quando o dedo da pes-
soa aponta onde é que a pessoa tem o problema, o dedo 
abre com a maior facilidade. O procedimento é feito tam-
bém para fazer o levantamento das doenças, para receitar 
as ervas certas e a quantidade a ser utilizadas.

O atendimento com o bioenergético.

Quando iniciamos o atendimento à pessoa, primeiro va-
mos abrir a energia do timo dela e depois em todo o corpo. 
Faz o anelzinho do dedo e a outra fica com o ferrinho para 
caçar onde é que tá o timo da pessoa e a gente vai tentando 
abrir o dedo. O nosso dedo fica assim, bem colado e a hora 
que a gente vai para abrir aquele anelzinho, aí agora que 
abriu, achou o timo e damos sequência à consulta.

Aí continua, põe o catálogo na mesa e a pessoa vai colo-
cando a mão aberta nele, vai tirando e passando de folha 
em folha e gente continua o teste. Onde é que o dedo abre 
a gente tem que olhar o número da imagem no catálogo e 
depois vê o que que deu no teste. Depois, ali, a gente vai 
olhar, vai estudar aquilo que deu e checar com a pessoa se 
confere com as queixas trazidas por ela.
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ZELMA: É sempre bom lem-
brar que muitas vezes as       
pessoas não falam nada do 
que estão sentindo antes, de-
pois do teste com o bioenergéti-
co o diagnóstico bate com as 

queixas trazidas por elas.

ANA: Bem lembrado! Muitas 
vezes a pessoa que vem aqui 
para ser atendida já passou 
por um médico, fez exames e 
depois do teste fala assim: 
“Eu fui ao médico e ele falou 
que eu estava com isso mesmo, 
fiz todos os exames que ele pe-
diu e deu tudo isso mesmo”.

ZELMA: E passado o teste 
das queixas de enfermidades 
apresentadas, seguimos da 

mesma forma para saber o 
que a pessoa pode tomar, a 

dosagem e o tempo do trata-
mento.

Na testagem dos remédios, por exemplo: “nos problemas 
acusou que você está com anemia”. Aí vamos para a testa-
gem dos remédios. No catálogo, lá está escrito todos os 
medicamentos que podem ser utilizados para anemia. En-
tão vamos testar os remédios. Vamos colocar o dedo em 
todos os nomes dos remédios, vai passar em tudo, o dedo 
só vai abrir naquele remédio que vai servir para você. 

Algumas vezes acontece de o timo da pessoa que está sen-
do atendida não abrir. Nesse caso, podemos utilizar um 
raminho verde de uma erva para a pessoa segurar e o timo 
poder abrir, se mesmo assim o timo não abrir, pode ser 
outras interferências, como uso de algum objeto de metal 
no corpo ou se ela usa muitos medicamentos de farmácia, 
às vezes até a roupa interfere, de preferência usar roupa 
branca ou de uma cor mais clara.

ANA: Se mesmo assim não abrir o 
timo, aí passamos algum medica-
mento para a pessoa desintoxicar 
o organismo tomar e voltar em 
outro momento, depois de tomar 

a medicação.
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O banho a vapor           
e a massagem:

ANA: Nós também fazemos atendi-
mentos com algumas terapias, inde-
pendentemente de você ter feito a 
consulta pelo bioenergético. Muitas 

pessoas nos procuram para fazer um 
banho a vapor ou massagem.

São terapias aliadas aos tratamentos. No banho a vapor, 
podemos utilizar as ervas ou as tinturas feitas com as ervas. 
Caso você queira fazer o banho em casa, o banheiro pode 
ser adaptado utilizando uma cortina de plástico para fechar 
o ambiente para receber o vapor. O vapor poderá ser feito 
utilizando um equipamento elétrico específico para  va-
porização ou então, um balde com as ervas e água fervente.

O banho a vapor é feito de acordo com as necessidades que 
queremos tratar, pode ser utilizado quando estamos com o 
nariz e peito congestionados, gripe, para combater o can-
saço e o estresse, para renites alérgicas. As tinturas e ervas 
são de acordo com os problemas que as pessoas apresen-
tam queixas, por exemplo, para gripe usamos o eucalipto, 
a calêndula a alfazema, a aroeira e o angico. Geralmente 
são 40 minutos de banho e a pessoa sai de lá totalmente 
feliz e com leveza. 

A massagem:
“É um toque de mão, é um toque de energia das mãos da 
pessoa sobre um ser humano. Escuta de outras mulheres 
em um momento  terapêutico.” 

Zezé,
Participante do grupo SANAV

 ZELMA: Quando fazemos a mas-
sagem no corpo de uma pessoa, só 
no ato de massagear descobrimos 
muitas coisas. Tem lugar que 
você começa a massagear e a pes-
soa começa a dizer onde tem a 

dor, aí quando você vai comparar 
com os pontos no mapa do corpo, 

descobre muita coisa. 

Nos pés estão todos os pontos dos órgãos do corpo huma-
no. Por exemplo, no momento do teste do bioenergético, 
muitas vezes na pontuação aponta uma inflamação em de-
terminado órgão do corpo, quando você vai fazer a mas-
sagem no pé da pessoa, acusa o mesmo ponto do pé que 
está relacionado ao fígado. Na ilustração na próxima pági-
na mostramos para vocês onde estão os pontos principais 
que são trabalhados na massagem dos pés:
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Os florais.

Tintura de sucupira.
O mapa do pé com a identificação dos órgãos do corpo humano.
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MAPEAMENTO
Levantamento das plantas 
medicinais utilizadas nos 
tratamentos de saúde
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Este mapeamento foi realizado pelas mulheres coautoras 
desta publicação. Ele traz um levantamento das principais 
plantas medicinais do Cerrado e da Caatinga e dos quin-
tais dessas mulheres. As plantas apresentadas a seguir 
foram priorizadas por serem as mais utilizadas no grupo 
SANAV nos atendimentos e nas indicações dos medica-
mentos. Essas plantas medicinais são, muitas vezes, conhe-
cidas pela população local por diversos nomes populares e, 
muitas vezes, geram dúvidas e confusão na sua identifi-
cação e no seu uso medicinal. Sendo assim, aqui as pessoas 
poderão tirar suas dúvidas e adquirir novos conhecimen-
tos sobre a utilização das plantas medicinais para a nossa 
saúde.

Raízes:
A localização e abrangência do Cerrado e 
da Caatinga na região norte de Minas

Região Norte de Minas Gerais

Município de Porteirinha
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Alecrim
Nome Popular: 

Alecrim de jardim, Alecrinzeiro, Alecrim comum,            
Alecrim de cheiro, Rosa marinha, Erva coada, 

Alecrim da horta, Flor de Olímpio.

Nome científico: 
Rosmarinus officinalis

Onde é encontrada:
Família: Labiadas

Origem: Mediterrâneo
Cultivada em quintais, horta e vasos.

Uso Medicinal: 
Uso interno: chá quente para o alivio da taquicardia,    
para circulação sanguínea, digestivo, previne câncer,              

anti-inflamatório analgésico, melhora e protege o cabelo, 
ajuda o fígado a funcionar melhor, acalma e reduz dores e 
ácido úrico, artrite, dor de cabeça, constipação intestinal, 
inchaço, melhora a memória, melhora e protege a pele.

Tomar uma xícara de chá 3 x ao dia ou 30 gotas da tintura 
na água. A tintura é feita com álcool de cereais 70%, 

tomar 3 x ao dia.
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Alfazema
Nome Popular: 

Alfazema, Erva Santa Alfazema do Brasil

Nome científico: 
Alfazema (Aloysia Gratissima) 

Onde é encontrada:
Família: Verbenaceae 

Arbusto com flores brancas que

 pode ser cultivado no quintal.

Uso Medicinal: 
Uso interno: tintura, Chá, homeopatia. Eficaz na agitação e 
ansiedade. Ajuda a combater pressão alta, estabilizar bati-
mentos cardíacos, febre, depressão, má digestão, com efeito 

calmante e regulador menstrual.

Modo de usar: 1 ¼(quarto) da mão de quem vai tomar o 
chá, abafar em 1 litro de água fervente e deixar descansar 

por 10 minutos. Coar e tomar durante o dia.

*Para fazer a tintura Senhora Alta que regula a menstru-
ação que é composta por alfazema, tanchagem e losna.
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Angico
Nome Popular: 

Angico Vermelho, Angico preto, 

Angico-do-campo,  Arapiraca, Curupaí.

Nome científico: 
Anadenanthera macrocarpa

Anadenanthera falcata.

Onde é encontrada:
Familia:Fabaceae-Mimosoideae

América Latina, Cerrado

Uso Medicinal: 
Uso interno: depurativo, adstringente, cicatrizante, emul-
sificante, combate o catarro no peito, a tosse, doenças    
sexualmente transmissíveis, problemas uterinos, gripes e 

reumatismo.

Pode ser utilizado como chá ou tinturas.

* Usar as cascas de um galho para não danificar o tronco. 
Retirar as cascas do galho.
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Arnica
Nome Popular: 

Arnica Montana Arnica-do-mato, 

Arnica da chapada, Cura tombo.

Nome científico: 
Arnica montana L.

Arnica do campo Chionolaena latifolia 

(Benth.) Baker

Onde é encontrada:
Família: Asteraceae

Tem mais de 30 variedades. Conhecida em 

todo mundo. Em Minas Gerais mais 

nas regiões de montanhas.

Uso Medicinal: 
Uso interno: arnica Montana utilizada para tomar 

via homeopatia, e tinturas para tratamento 
da ansiedade e depressão.

Uso externo: arnica da Chapada /do mato 
usada para pomada.

Uso externo: anti-inflamatório em contusões.
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Aroeira
Nome Popular: 

Aroeira, Aroeira preta-do-sertão, 

Aroeira-do-campo,  Aroeira da Serra.

Nome científico: 
Aroeira (Myracrodrum urundeuva)

Onde é encontrada:
Família: Anacardiáceas

Árvore nativa do Cerrado e Caatinga

Uso Medicinal: 
Uso interno: no tratamento da infecção urinária, febre,   
diarreias, gonorreia, tosse, bronquite, gripe, infecções 
gerais, garganta inflamada, é cicatrizante, fortalece a imu-
nidade, antioxidante e previne envelhecimento precoce. 
Pode ser usada como chá ou tinturas, usa–se a entre casca 

da madeira.

Chá: 1 xícara 3 x ao dia ou 30 gotas da tintura 3 x ao dia. 
Não tomar o chá muito forte. Se for preciso, tomar no 

máximo por 2 semanas.

Uso externo: lavar feridas com o chá para cicatrizar rápido 
e com perfeição. Também pode tomar banho do chá mor-
no para problemas na pele, como coceira, alergias, feridas. 

*Atenção: retirar apenas um galho p/ não ferir o tronco 
preserve a natureza. 
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Açafrão
Nome Popular: 

Açafroa / açafrão

Nome científico: 
Cúrcuma longa L.

Onde é encontrada:
Família: zingiberaceae

Uso Medicinal: 
Uso interno: fazer o chá, tintura para anemia, 

dor de garganta, gripe, para inflamações.
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Babosa
Nome Popular: 

Aloe Vera, Aloés, Babosa

Nome científico: 
Aloes humilis,Aloesperfoliata,

aloes vulgaris, aloesbardadensis

Onde é encontrada:
Família: Liliáceas

Uso Medicinal: 
Folhas (gel da parte interna das folhas)

Uso externo: cicatrizante de feridas, alivia as dores de    
queimaduras e cicatriza, hidrata a pele e cabelo, pés racha-

dos e ressecados.

Uso interno: tintura 30 gotas 2 x ao dia

Vermífugo, antibiótico, antiviral, cicatrizante, antioxi-
dante, além de vitaminas e minerais, sulfato, ferro cálcio, 
cobre, potássio, manganês. Combate gases, intestino pre-
so, melhora a elasticidade da pele, flexibilidade do corpo, 
anti-inflamatório, articulações, ajuda a combater de-

pressão, combate ao câncer, diabetes, na digestão.
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Caiçara
Nome Popular: 

Caiçara

Nome científico: 
Solanum chenopodioides Lan

Onde é encontrada:
Família: Solanaceae

Uso Medicinal: 
Fígado, baço, próstata, câncer de útero. Arranque a raiz 
corta bem cortadinha, coloque à noite e deixar curtir. 

Tomar no outro dia por 15 dias e depois falhar 15 dias.
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Calêndula
Nome Popular: 

Calêndula, Maravilha de-jardim Malmequer, 

e bem me quer.

Nome científico: 
Calêndula officinales)

Hagonoi-tsina, Wedelia chinensis, sphagneticola 

calendulacea, CHINESE WEDELIA

Onde é encontrada:
Família: compostas

Originário da Europa, ilhas Canarias.

Japão, Índia, Malásia.

Uso Medicinal: 
Uso interno: tinturas, xaropes, chá.

Gripe e tosses alérgicas, antialérgica, anti-inflamatório,  
antiviral, antifúngica, alivia TPM, calmante, regulador      

menstrual.

Modo de usar: 1 ¼(quarto) da mão de quem vai tomar o 
chá abafar em 1 litro de água fervente, descansar por 10 

minutos, coar e tomar durante o dia.

Uso externo: banhos do chá das folhas, pomadas. Para a 
candidíase, alívio nas coceira na pele.
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Carapiá
Nome Popular: 

Carapiá

Nome científico: 
Dorstenia cayapia Vellozo. 

Onde é encontrada:
Família: Moraceae

Uso Medicinal: 
Uso da raiz; chá, tintura.

Uso interno: para criança quando os dentes estão nascen-
do tomar o chá, para estômago e verme, torrar a raiz e    

fazer o chá.
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Carobinha
Nome Popular: 

Carobinha

Nome científico: 
Jacarandá decurrens

Onde é encontrada:
Família: biginoniaceae

Uso Medicinal: 
Reumatismo, afecções na pele, alergias de calor, limpeza 

do fígado, do estômago, reumatismo, digestivo, anemia.
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Carqueja
Nome Popular: 

Carqueja

Nome científico: 
Baccharis trimera

Onde é encontrada:
Família: Asteraceae

Uso Medicinal: 
Uso interno: tintura e infusão na água fria. Limpeza do 
fígado, do estômago, reumatismo, digestivo, para anemia.

Uso externo: banho feridas, cabelo combate a caspa e se- 
borreia, e sinusite.
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Catinga de Porco
Nome Popular: 

Chá-de-Maria, Pau- de- rato, Catingueira, 
Chá- de - Maria, Caatinga-de- mulata.

Nome científico: 
Cenostigma pyramidale (Tul.) E. Gagnon & G. P. Lewis. 

Onde é encontrada:
Família: leguminosas originária

 das áreas da caatinga.

Uso Medicinal: 
Folhas, flores e Entrecascas nas compressas.

Uso interno: chá para tratamento das infecções catarren-
tas, diarreias, disenterias, expectorante, infecções intesti-
nais, gripes fortes. Má digestão, purificação do sangue,  

cicatrizante.
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Chá da Índia
Nome Popular: 

Chá da Índia

Nome científico: 
Camellia sinensis

Onde é encontrada:
Camellia sinensis

Família: teáceas(Theaceae)

Uso Medicinal: 
Uso interno: fazer a infusão das folhas. Usa para febre, es-
tômago, diarreia, anemia. Não pode ser misturado com 
leite ou dipirona. Bom para alergia e desintoxicar o orga- 

nismo.
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Cipó de São João
Nome Popular: 

Cipó de São João, Muquem.

Nome científico: 
Pyrostegia venusta

Onde é encontrada:
Família: Bignoniaceae

Uso Medicinal: 
Uso externo: banho, pomada, tintura 

Cura mancha brancas do vitiligo na pele. Banho lavagens 
vaginais, o óleo é bom para embelezar a pele, pano branco 

faz a infusão no álcool e vai passando na pele.

Uso interno: através de tintura é regulador de menstru-
ação, calmante.
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Cipó-Mil-Homens
Nome Popular: 

Cipó-mil-Homens, Papo de peru, 

Jarrinha do mato ou Brava

Nome científico: 
Aristolochia cymbifera Mart. 

Onde é encontrada:
Família: Aristolochiaceae

Uso Medicinal: 
Uso interno: chá da raiz, sementes. Por infusão, tintura ou 
homeopatia. Doença de chagas, fazer o chá das raízes junto 
com as sementes. Depurativo do sangue, anti-inflamatório, 

para diminuir a diarreia. Para inflamação na coluna.

Uso externo: o chá da raiz para tomar e colocar 
na argila para aplicar na coluna.
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Colônia
Nome Popular: 

Água de levante, Colônia.

Nome científico: 
Alpinia speciosa

Onde é encontrada:
Família: Zingiberáceas

Bastante cultivada em jardins.

Uso Medicinal: 
Usar a flor e raiz a flor é calmante.

Uso interno: para gripe, fazer o chá, o xarope ou tintura na 
infusão no álcool 70%. É bom para a gripe e dor de cabeça. 
A raiz é boa para diminuir a pressão alta. Feito o chá,    

também serve também para a dor no peito.
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Confrei
Nome Popular: 

Confrei, Orelha-de-ando, Capim-da- Rússia.

Nome científico: 
Siymphytium Officinalis

Onde é encontrada:
Família: Borragináceas

Origem: Europa é cultivada em 

jardins e hortas ou vaso.

Uso Medicinal: 
Somente indicado para uso externo.

Benefício: cicatrizante, adstringente, anticancerígeno,     
anti-inflamatório, antirreumático, trata inflamações, cica-

triza feridas e micose.

10 gramas de folhas para fazer o chá em meio litro de água 
e fazer compressa no local afetado.
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Erva-de-Serpente
Nome Popular: 

Erva-de-serpente, Cipó catinga, Erva-de-cobra.

Nome científico: 
Guaco (Mikania glomerata)

Onde é encontrada:
Família: Compostas

Origem sul do Brasil, Rio Grande do sul e São Paulo.

Pode ser cultivado em quintais.

Uso Medicinal: 
Uso interno: xaropes, chá.

Tratamento de gripe, tosse, rouquidão, infecção da gargan-
ta, bronquite, alergias, infecções da pele, ajuda no trata-

mento do reumatismo, e outros.

Modo de usar: adicionar algumas folhas cortadas em 1 xí-
cara de água fervente, desligar o fogo, deixar repousar por 
15 minutos, coe, adicione 3 a 4 colheres de mel. Tomar 3 a 

4 colheres por dia.

Obs.: o mel vai de acordo com a pessoa de usar mais, 
menos ou nenhuma quantidade de mel  se tem diabetes.

A quantidade de folhas é 1 quarto da mão de quem vai 
tomar o chá da erva seca, em 1 litro de água fervente. Re-
pouso 15 minutos, coe, adicione mel e toma durante o dia. 

Uso externo: indicado para banhos energéticos.
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Ipê
Nome Popular: 

Ipê (branco, amarelo, rosa), Pausado, 

Pau darco

Nome científico: 
tabebuia

Onde é encontrada:
Família:Bignoniaceae

Uso Medicinal: 
Uso interno: a garrafada do ipê rosa é usada para trata-
mento de próstata e câncer. Fazer a garrafada da casca, 
curtir na água e tomar 15 dias e falhar 15 dias, tomar 2 

colheres de sopa na água.
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Jatobá
Nome Popular: 

Copal, Courbaril, Jataí, 

Quebra Machado

Nome científico: 
Hymenaea stilbocarpada 

Onde é encontrada:
Família: Leguminosae.

Uso Medicinal: 
Uso interno: fazer chá e xarope da fruta. É fortificante para 

gripe e tosses, anemia.
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Manjericão
Nome Popular: 
Alfavaca Manjericão

Nome científico: 
Ocimum basilicum L.

Onde é encontrada:
Família: Lamiaceae 

Cultivado em hortas

Uso Medicinal: 
Uso interno: usa as folhas, as sementes e raiz. Cozinhar e 

fazer inalação.

Serve para colocar no tempero, dor de cabeça, sinusite, 
constipação. 

Uso externo: banho do chá. A semente é colocada no olho 
quando está com cisco ou uma irritação no olho. Depois 

de alguns minutos a semente limpa o olho irritado.
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Matruz
Nome Popular: 

Matruz, Mastruço, Erva-de-Santa-Maria.

Nome científico: 
Mastruz (Chenopodium Ambrosioides)

Onde é encontrada:
Família: Quenopodiáceas

Muito comum no Brasil. Pode ser encontrada 

em hortas e quintais, ou vaso

Uso Medicinal: 
Uso interno: é usado as folhas em xaropes, tinturas, extra-

tos, chá em infusão (abafado).

Anti-inflamatório, antiepilético, antirreumático, antimi-
crobiano, combate fungos, fortalece o sistema imunológi-
co, elimina vermes intestinais, má digestão, ajuda baixar a 

pressão alta.

Uso externo: cataplasma para desinflamar, tirar manchas 
no corpo, eliminar hematomas, cicatrizante.
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Melissa
Nome Popular: 

Melissa, Erva Cidreira, 

Dorme-dorme, não-me-toca.

Nome científico: 
Melissa officinalis

Onde é encontrada:
Família: laminaceae

Cultivada em hortas, 

jardins e quintais.

Uso Medicinal: 
Chá para gripe e resfriados fortes, calmante para dormir.
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Moringa
Nome Popular: 

Acácia branca, Moringueiro

Nome científico: 
Moringa Oleífera Lam

Onde é encontrada:
Família: moringaceae

Uso Medicinal: 
Uso interno: chá das sementes. É Antioxidante, combate a 
anemia, anti-inflamatório, desintoxicante, normaliza 
função intestinal, digestão, melhora a visão, previne úl-
ceras, antidiabético, antidepressivo, antirrugas, supressor 
de apetite, regulariza o colesterol, reduz o estresse, for-
talece músculos e ossos, fortalece o sistema imunológico, 
estimula o crescimento capilar, normaliza pressão arterial, 

maior clareza mental.
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Mulungu
Nome Popular: 

Mulungu, Capa-homem, Corticeira, Canivete, 
Bico de papagaio, Marrequeira, Murungu.

Nome científico: 
Mulungu (Erythrina mulungu)

Onde é encontrada:
Família: leguminosas

Origem Brasileira da Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica.

Uso Medicinal: 
Entre cascas, 2 centímetros curtido em água, chá, tintura.

Uso interno: tratamento da insônia, tranquilizante, alte- 
rações no sistema nervoso, agitação, ansiedade, ataques de 
pânico, depressão, epilepsia, enxaqueca, pressão alta insu-

ficiência urinária, bronquite asmática, calmante.

Tomar o chá da entre casca. Ou curtir em 1 copo de água e 
tomar a água curtida com a mesma 3 x ao dia. A tintura 
feita com álcool de cereais 70%. Adultos usam 25 a 30       

gotas 3 x ao dia.

Obs.: não retire cascas no tronco. Preserve a natureza, re-
tire num galho, apenas para usar da forma correta e preser-

var o tronco da árvore.
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Pariri
Nome Popular: 

Crajirú, Pariri, Cipó-cruz, Carajurú, 

Puca-panga, Cipó-pau, Piriranga.

Nome científico: 
Arrabidaea China verlot 

Onde é encontrada:
Família: Bignoniaceae

Encontrada na Amazônia até o Rio Grande do Sul, 

regiões da Mata Atlântica e Cerrado.

Uso Medicinal: 
Trata e previne doenças íntimas da mulher. Antimicrobia-
no, ajuda no tratamento e previne doenças causadas por 
bactérias e fungos, como candidíase, combate inflamações 

do câncer, inflamações no útero e conjuntivite.

Uso externo: fazer o banho de assento no caso de pro- 
blemas vaginais.

Uso interno: preparar, com 1 litro de agua fervente, 1       
colher de crajirú. Tampe e deixe repousar por 10 horas. 

Coar e tomar durante o dia.
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Pata de Vaca
Nome Popular: 

Pata de vaca, Pata de cavalo.

Nome científico: 
Bauhinia forficata link

Onde é encontrada:
Família: Fabaceae

Uso Medicinal: 
Uso interno: chá para acabar com a barriga, diabetes.

 Pode ser feita com outras ervas medicinais.
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Quebra Pedra
Nome Popular: 

Quebra Pedra

Nome científico: 
Phyllanthus niruri

Onde é encontrada:
Família: phyllanthaceae

Uso Medicinal: 
Uso interno: chá ou tintura, é bom para tirar pedra nos 

rins, diurética.
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Sabugueiro
Nome Popular: 

Sabugueiro, Sabugueiro da Europa, 

Sabugueiro negro.

Nome científico: 
Sambucus nigra

Sambucus graveolens Willd.

 e Sambucus peruviana Kunth.

Onde é encontrada:
Família: leguminosas

Origem Brasileira da Amazônia, 

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica.

Uso Medicinal: 
Uso interno: chá das flores, é antioxidante, contém vita- 
mina C, fibras, trata e previne gripes e resfriados, é depura-
tivo, nutritivo, bebida detox, ajuda expectorar, anti-               
inflamatório, ajuda no combate à congestão nasal, febre, 

dor de cabeça.

Chá das folhas é muito usado no combate ao sarampo e 
catapora, xícara de chá 3 x ao dia. No caso das flores, use 
500 de água fervente, deixar em infusão por 1 minuto, coe 

para tomar, pode adoçar com mel.

Uso externo: muito usado para banho o chá das flores para 
sarampo e catapora.
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Sucupira
Nome Popular: 

Sucupira

Nome científico: 
Pterodon emarginatus

Onde é encontrada:
Família: Fabáceas

Uso Medicinal: 
Uso interno: semente em chá ou tintura. Bom para dor de 

garganta, artrite, artrose e qualquer dor nos ossos.
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Umburana
Nome Popular: 

Umburana

Nome científico: 
Amburana cearensis.

Onde é encontrada:
Família: organogenesis.

Uso Medicinal: 
Uso interno: semente e casca em infusão na água fria.

Dor de cabeça, verminose, digestivo, para lavar a cabeça 
quando estiver gripado. Colocar no filtro para aromatizar 

a água.
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Unha D’anta
Nome Popular: 

Unha D’anta, Chapada, Pau-para tudo

Nome científico: 
Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev

Onde é encontrada:
Família das fabáceas, subfamília Faboideae

Típica do Cerrado

Uso Medicinal: 
Uso interno: chá da raiz e casca seca e moída. Tomar uma 
colher de chá ou ½ colher de sopa de  casca ou raiz moída 
em um copo 150 ml de água, abafar e deixar curtir um 

tempo.

Depurativo, para gripe, inflamação do intestino ou 
qualquer órgão do corpo, respiratório, tosse. Úlcera, es-

tômago, para acabar com vermes.

Para os animais de criação, torre a casca e dê junto água ou 
na comida.
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Socióloga, feminista e mes- 
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Educação da UFMG. Com 
as suas raízes norte minei-
ras, desde muito cedo   
embrenhada na sabedoria 
popular, conviveu com o 

universo do uso das plantas 
medicinais e cura praticado 

por suas ancestrais. 

Somando-se mais adiante à vida profissional e de militân-
cia social em movimentos de mulheres, em uma trajetória 
de quase 30 anos em que, junto a muitas mulheres, teve a 
oportunidade de conviver em muitas comunidades em 
Minas Gerais desenvolvendo ações sob recorte da edu-
cação popular, nas temáticas relacionadas a gênero, à saúde 
direitos sexuais e reprodutivos, segurança alimentar, 
economia solidária e organização comunitária. Na aca-
demia, teve a oportunidade de aprimorar o diálogo entre a 
produção do conhecimento das mulheres em movimentos 
sociais com o conhecimento científico na linha de pesqui-
sa Museus e divulgação científica. Almejou dar voz e valo-
rizar as lutas e resistências dos coletivos de mulheres do 
campo.
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