FICHA PROJETO - nº 138
Projeto: Implantação de Farmácias Vivas em Áreas Indígenas do Estado do Acre
Entidade Executora: Comissão Pró-Índio do Acre - CPI/AC
Local: Rio Branco - AC
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua Pernambuco, 964 Bosque
Telefone: 68-2240857
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

81.406

21.041

102.447

A questão: Progressiva perda dos conhecimentos e práticas tradicionais indígenas. O problema
de não-adaptação das doenças do "branco", leva os índios a tentar formas alternativas de lidar
com as epidemias.
Objetivo geral: Proteção e uso sustentável de recursos da flora nativa medicinal através do
resgate e adequação do conhecimento e práticas indígenas aos problemas de saúde atuais nas
áreas indígenas do Estado.
Objetivos específicos:
•
Implantar 5 Farmácias Vivas, sendo 4 nas áreas indígenas piloto (Área Indígena Alto Purus
e Jordão) e 1 no Centro de Formação dos Povos da Floresta para atendimento das
doenças mais comuns;
•
Difusão da experiência fitoterapeutica gerada e das técnicas de manejo dos
correspondentes recursos vegetais nas áreas indígenas acima citadas.
Atividades:
•
Levantamento das doenças, dos tratamentos e coleta das espécies vegetais com valor
terapêutico reconhecido tradicionalmente pelas populações indígenas com destaque
naquelas que tratam as doenças e sinais/sintomas de maior ocorrência;
•
Sistematização e elaboração dos dados;
•
Avaliação da eficácia terapêutica das espécies vegetais conforme critérios utilizados pelas
Farmácias Vivas existentes nos Serviços de Saúde no Brasil;
•
Implantação das Farmácias Vivas;
•
Avaliação da implantação de uma das Farmácias Vivas;
•
Elaboração e produção de material didático;
•
Realização de reuniões;
•
Troca de experiências
Principais dificuldades: Barreira linguística; desvalorização, por parte das novas gerações de
indígenas, dos recursos terapêuticos tradicionais e sobrevalorização dos medicamentos
industrializados; demora na identificação botânica; dificuldade de se fazer triagens e testes
farmacológicos concludentes; pouco conhecimento e experiência na implantação de Farmácias
Vivas
Estratégia de disseminação: Cursos, Reuniões, Material didático
Resultados:

•
•

•

O intercâmbio com antigos conhecedores de ervas medicinais proporcionou à comunidade
resgatar tradições culturais.
Além disso, houve uma sistematização dos dados para melhor conhecimento do
desenvolvimento das doenças nos índio (para isso, foi contratada uma
etnofarmacologista).
A troca de experiências com outras entidades, e a difusão da experiência com a produção
de materiais didáticos e reuniões, promoveu fortificou o projeto.

