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O Echinodorus macrophyllus é conhecido popularmente por chapéu-de-couro, muito
utilizado na medicina popular em diferentes tratamentos. Possui um alto valor medicinal,
uma vez que apresenta em seus constituintes químicos, sais minerais, tanino, iodo,
saponinas, flavonóides, triterpenos, alcalóides, holosídeos e heterosídeos cardiotônicos,
agindo como estimulante do suco biliar no intestino delgado e possibilitando a melhoria
da função renal. Age também nos quadros reumáticos, bem como na eliminação do
ácido-úrico. Originário do Brasil, está distribuído nos Estados do Paraná, Piauí, Amapá,
Amazonas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A ocorrência das
populações é esparsas em vazantes, beira de rio, campos alagáveis e siltosos, preferindo
solos de várzeas ou águas pouco profundas. Atualmente tem aumentado a procura de
tratamentos por meio de plantas medicinais. Na maioria das vezes é utilizada em
conseqüência da seletividade da medicina oficial, que tem se tornado inacessível à
maioria da população em decorrência da crise econômica. Esse comportamento reflete a
busca de alternativas para atender as suas necessidades. Em grande parte do Brasil essa
atividade resulta em extrativismo predatório, que tem como conseqüência à diminuição e
até a extinção local de muitas espécies. O presente estudo teve como objetivo revelar a
utilização medicinal da espécie E. macrophyllus entre raizeiros na cidade de Cáceres MT, Alto Pantanal. Este trabalho faz parte da primeira etapa do projeto de Adaptação de
uma coleção de plantas medicinais a dois sistemas de cultivo: solteiro e consorciado, no
Sudoeste do Estado de Mato Grosso (Plamed–SW), onde foi constituído um banco de
dados com base em registros de pesquisas realizadas na região sudoeste de MT. O estudo
foi desenvolvido utilizando-se de procedimentos metodológicos que se inscrevem no
campo da etnobotânica. Foram incluídos ainda dados obtidos por meio de entrevistas
estruturadas, semi-estruturadas e questionários fechados, delimitando exclusivamente a
utilização medicinal do E. macrophyllus por 3 raizeiros (universo) da cidade de Cáceres.
Foi mencionada pelos raizeiros a indicação e a utilização do E. macrophyllus como
diurético, depurativo do sangue, inchaço nos pés e para micose da pele. Embora a
literatura já traz a utilização do E. macrophyllus como diurético e depurativo do sangue,
não foi encontrada nenhuma citação deste em tratamentos de inchaço nos pés e micoses.
A sabedoria popular revela através deste trabalho a utilização inédita do E. macrophyllus
para inchaço nos pés e micoses na pele, antes não citada, gerando indicações para novos
estudos farmacológicos. Apoio Financeiro: FAPEMAT/UNEMAT.
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