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Muito comum na terceira idade, podendo acometer também os jovens com 
predisposição genética, obesidade e hábitos alimentares inadequados que 
elevam as chances de um indivíduo ter diabetes mellitus com tratamento por toda 
vida. O objetivo deste estudo foi realizar o levantamento de espécies vegetais 
medicinais utilizadas na atenuação dos sintomas de diabetes mellitus. Para o 
levantamento, foram realizados questionários pré-elaborados, com questões de 
conhecimentos de plantas medicinais, forma de obtenção e método de 
tratamento; as entrevistas ocorreram no posto de saúde Professor Edgar 
Magalhães Gomes e entorno, em Inhoaiba, Campo Grande RJ. Foram realizados 
47 entrevistas, com um público diversificado, variando de 18 até 80 anos de 
idade, 62,5% dos entrevistados disseram não possuir nenhuma doença crônica, 
46,8% relataram ter diabetes mellitus e fazem acompanhamento médico 
regularmente, 55,3% tomam medicamento diariamente, 46,8% dos entrevistados 
conhecem ou usam planta medicinal concomitantemente a medicamentos 
alopáticos, entre as citadas estão: Cissus verticillata L. (Vitaceae), Cinnamomum 
zeylanicum Blume (Lauraceae), Bauhinia forficata L. (Fabaceae), Annona 
muricata L. (Annonaceae), Allium sativum L. (Liliaceae), 38,3% dos entrevistados 
já utilizaram alguma destas plantas citadas, pelo menos uma vez, 27,6% dos 
entrevistados relataram utilizá-las algumas vezes. O conhecimento empírico é o 
único meio de informação e continua sendo passado à próxima geração, 100% 
dos entrevistados que utilizam a fitoterapia como método alternativo, relataram ter 
aprendido a técnica com parentes ou vizinhos. A etnobotânica tem um grande 
papel levantando os espécimes, transformando o conhecimento e orientando de 
forma segura a utilização de plantas para tratamento de doenças crônicas, 
melhorando a qualidade de vida das pessoas.  
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