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Em Afogados da Ingazeira, plantas, ervas
e os remédios delas oriundos, os chamados fitoterápicos, passarão a integrar a política
pública municipal de saúde.
Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Artur Amorim, a Prefeitura irá implantar
uma farmácia viva, no prédio onde funciona a farmácia básica do município, na
Avenida Artur Padilha.
No local, também será instalado um laboratório para transformar plantas e ervas em
medicamentos, a serem distribuídos gratuitamente com a população. A informação foi
repassada pelo Secretário durante o primeiro Seminário Municipal de Plantas
Medicinais, promovido pela Prefeitura, na tarde de ontem (20), no Cineteatro São José.
Apenas dois municípios em Pernambuco promovem integralmente essa política: Brejo
da Madre de Deus e Vitória de Santo Antão. Afogados será o terceiro. A inspiração e
orientação para esse trabalho vem do renomado médico naturalista, Celerino
Carriconde, que apresentou durante a atividade, as potencialidades curativas das mais
diversas plantas e ervas, especialmente as encontradas em nossa região.
Durante o seminário, a Secretaria de Saúde de Afogados apresentou o resultado de uma
pesquisa feita na zona rural do município sobre plantas medicinais. Foram encontradas
42 espécies utilizadas pela população. 62% dos entrevistados cultivam-nas no próprio

quintal. Os demais, colhem no que resta de caatinga nativa ou ao longo dos caminhos e
estradas vicinais que ligam as comunidades.
O seminário lotou o cineteatro e reuniu profissionais de saúde, educadores, agricultores,
representantes de instituições como o IPA, Rotary Club, Diaconia e Sindicato de
Trabalhadores Rurais. A Câmara foi representada pelos vereadores Augusto Martins,
Raimundo Lima e Luiz Besourão.
“Essa é uma política inovadora, que respeita os saberes populares, que dialoga com essa
tradição e que vai permitir utilizar medicamentos fitoterápicos de qualidade, com efeitos
até melhores, e com baixíssimo custo,” destacou o Vice-Prefeito Alessandro Palmeira,
que representou o Prefeito José Patriota na audiência.
Além da farmácia viva e do laboratório fitoterápico, a Prefeitura está implantado uma
sementeira, em terreno próximo ao abatedouro regional, para cultivar diversas espécies
de plantas e ervas medicinais para serem utilizadas pela rede de saúde.
A Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o Sindicato dos trabalhadores
rurais, também atuará na mobilização dos agricultores, para participarem, doando e
recebendo sementes, participando de capacitações e eventos para troca de saberes e
experiências.
Segundo o Secretário de Saúde, a Prefeitura também vai atuar na orientação da
população a respeito do uso e manipulação correta das plantas no tratamento das mais
diversas enfermidades. Em um trabalho integrado, a Secretaria de Educação já está
implantando em diversas escolas, hortas e farmácias vivas, cultivadas pelas próprias
crianças.

