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NOSSO SABER

Apresentamos para nossos leitores alguns de nossos 

remédios tradicionais que usamos em nossas comunidades 

indígenas, essas plantas geralmente temos em nossas 

roças, nos quintais de nossas casas e em hortas coletivas 

nas nossas Farmácias Verdes. As plantas foram essenciais 

nos últimos anos devido à pandemia, pudemos cuidar um 

do outro compartilhando com alguns parentes receitas e 

mudas, transmitindo um pouco de nosso saber ancestral 

sobre as plantas. 

A pandemia nos deixou preocupados, aflitos, porque era 

um vírus que fez e ainda está fazendo muitas vítimas e 

assim como outros vírus que dizimaram outras populações 

nativas, ficamos com medo que nosso organismo não 

conseguisse combater e se fragilizasse e acabássemos não 

resistindo. O conhecimento tradicional, repassado por 

nossos ancestrais, foi fundamental para nosso cuidado.  



A união entre as comunidades e lideranças, também 

foram importantes para a prevenção do coronavírus, 

assim como nossos anciãos, pajés, assopradores, nossas 

parteiras usaram seus conhecimentos tradicionais para 

com o corpo, usando ervas, óleos, plantas medicinais e 

principalmente seu saber fazer, para cuidar das pessoas 

dentro das nossas comunidades.

Nesta publicação, apresentamos uma seleção de 

algumas das plantas e receitas usadas pelas nossas 

conhecedoras e conhecedores indígenas. Mas é só o 

começo. Esperamos assim despertar o interesse para 

que novas receitas e saberes sejam incluídos, por isso ao 

longo do livro haverá espaço para anotações de novas 

informações. Assim, você poderá completar com as suas 

experiências e conhecimentos e fazer parte do processo 

de construção desse livro. 
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A IMPORTÂNCIA DAS 
NOSSAS PARTEIRAS 
INDÍGENAS NO 
COMBATE A 
COVID-19

“Algumas vezes, os profissionais de saúde não 
respeitam os conhecimentos das nossas parteiras e 
até mesmo desvalorizam o trabalho delas. Mas eles 
têm que respeitar a nossa cultura da mesma forma 
como nós respeitamos a cultura e o conhecimento 
deles, tanto na aldeia quanto no hospital, porque isso 
é um direito nosso.”
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As parteiras indígenas são muito importantes e têm um 

papel fundamental em nossas comunidades, pois são elas 

que fazem o acompanhamento das mulheres grávidas em 

muitas aldeias que não possuem posto de saúde, e até 

mesmo são elas que levam as mulheres ao posto de saúde, 

fazendo a orientação desde os primeiros meses de gravidez 

até o pós-parto. As parteiras se sentem importantes 

quando são chamadas, porque as mulheres têm confiança 

nelas, pensam no seu trabalho. Para elas, ser parteira é um 

dom, uma força, é ter coragem e fortalecimento, é dar 

orientação e amor, fazer o acompanhamento das famílias, 

passar confiança e trazer melhorias para as aldeias. As 

parteiras orientam para os cuidados das gestantes, dos 

bebês e de toda comunidade. Como reconhecimento pelo 

seu trabalho, também lutam por um salário.

A seguir alguns comentários das participantes das oficinas 

sobre as parteiras:
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“A parteira é considerada 
uma liderança, pois 
ela possui um grande 
conhecimento. Temos um 
respeito muito grande 
por essas mulheres, as 
parteiras, por elas terem 
uma grande sabedoria, 
o que nós jovens não 
temos e queremos 
aprender com elas”.
(EdianE, aldEia Kunãnã, rEgião do 
rio oiapoquE)

“Nós viemos aqui 
aprender com elas, 
elas são mestras, são 
médicas, elas são muito 
importantes para nós, a 
AMIM trouxe a união” 
(rEgiana galibis, aldEia Kumarumã, 

rEgião do rio uaçá)

“Uma parteira falou que 
aprendeu com a avó 
dela, e ela acompanhava 
e depois ela já saia pra 
fazer o parto junto com 
algumas parteiras. Na 
nossa cultura sempre 
vai três pessoas porque 
às vezes pode ter algum 
problema, então a outra 
já vai ao posto de saúde. 
Ela diz que parteira não 
é só para fazer o parto, 
mas é todo o cuidado com 
a mulher, o tratamento 
com as plantas. Se tiver 
com dor de barriga, 
ela tem o remédio para 
passar dor. Elas sabem 
fazer remédios, então a 
parteira não é somente 
para fazer o parto, ela 
também quer ensinar 
as filhas dela que elas 
possam aprender, a 
gente não sabe quando 
vai morrer e tendo uma 
filha ou neta que possa 
aprender com ela.”
(Tradução dE fala fEiTa por irEnE 
fElício, aldEia KumEnê, rEgião do 
rio uruKawá)
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As parteiras além de terem conhecimentos sobre o 

corpo, também dispõe de um vasto conhecimento sobre 

ervas, óleos, plantas medicinais que as auxiliam em seus 

tratamentos para com as mulheres, vejamos a seguir alguns 

relatos de parteiras sobre este tema. 

Dona Iracema do povo Palikur, apresentando alguns 

de seus remédios diz: “isso é um óleo de uma planta 

diferente, parecido com inajá, mistura com a banha do 

tucano para puxar a barriga da mulher e fazer a criança 

nascer rápido. Antes não usávamos tesoura, era com a 

flecha que cortavam o umbigo do bebê. Tem a planta que 

faz o chá para a mulher beber e desinflamar o útero. Tem 

o mani, antes eles usavam para tingir a linha de curauá 

para amarrar o umbigo do bebê”. Foi trazido a priprioca, 

misturado com folhas de goiaba e caju, com elas faz o chá 

para estancar o sangramento também no pós-parto. As 

mulheres misturam várias banhas com a andiroba para dar 

contrações na mulher.
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“A nossa parteira usa 
vários tipos de óleos para 
puxar a barriga da sua 
paciente grávida, para 
ver a posição do bebê. 
Quando usa esses tipos 
de óleos, a barriga da 
grávida fica bem macia. 
Esses são os óleos de 
tucumã, óleo de andiroba, 
sebo de holanda, banha 
de jacupel, folha de 
desinflama (...). Cada 
parteira usa um tipo de 
óleo porque a grávida 
se sente bem à vontade. 
Após o parto ela usa 
também para puxar a 
barriga da paciente 
que deu à luz para 
desinflamar o útero da 
mulher. Depois coloca 
folha de carrapato, em 
cima da barriga e amarra 
com pano, que nos 
indígenas chamamos de 
Kataplãn”. 
(sirEnE, JosEfa, ligia, dEolinda, 
aldEia ahumã, rEgião da br156)

“Eu vim aprender com 
minha tia, Elisangela, 
que faz parto. Quando 
ouvi falar da oficina vim 
aprender porque os mais 
velhos estão envelhecendo 
cada vez mais e nós é que 
vamos ficar para aprender 
e ensinar para os nossos 
filhos e ajudar um ao 
outro como faz para 
puxar a barriga e todo 
processo.” 
(JovEm galibi-marworno)
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Deixe aqui também o seu relato sobre a 
importância Das parteiras Da sua comuniDaDe: 
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PLANTAS USADAS 
NO TRATAMENTO 
DO CORONAVÍRUS E 
NO CUIDADO COM A 
GESTANTE
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Os povos indígenas da região do Oiapoque, em sua 

luta e combate ao Coronavírus, usaram muito de 

seus conhecimentos tradicionais sobre plantas e ervas 

medicinais da floresta, pois na maior parte das aldeias não 

tinham nenhum medicamento disponível em seus postos 

de saúde, quando a pandemia chegou, e mesmo depois 

não tiveram o suporte (suficiente) necessário dos órgãos 

competentes para lidar com o vírus. Então cada povo, cada 

aldeia teve que recorrer a floresta, aos seus conhecimentos 

para sobreviver. 

No combate a Covid-19 os povos indígenas do baixo 

Oiapoque usaram bastante chá de jambu, alho e limão, 

assim como usaram a caferana, não tomavam banho com 

água fria somente água morna. 

A nossa fé e as nossas orações também foram importantes 

para superar esse momento difícil pelo qual passamos.
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“Xarope para covid-19: 
pariri, raiz da chicória, 
folha de mucuracá, flor da 
cuia, flor do mamão, flor 
do urucum, limãozinho, 
mel e gengibre.”

“Nós usamos nossos 
remédios caseiros, 
fazendo nossos chás para 
Covid-19 com jambu, alho, 
limão. Fizemos também 
outros tipos, com outras 
plantas como a folha 
da graviola e gengibre, 
andiroba, mel, txotxo, 
uahá e folha de limão. 
Essas foram nossas 
plantas caseiras que nós 
usamos contra Covid-19, 
mas graças a Deus deu 
tudo certo.” 
(cirEnE, JosEfa, ligia E dEolinda)

compartilhe também as receitas usaDas pela sua 
alDeia para combater a coViD-19: 
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Cuidados com as gestantes

Os óleos e as banhas de animais são muito importantes para 

os povos indígenas, pois são ricos em propriedades curativas 

e ajudam no processo de cicatrizações e inflamações de 

feridas ou hematomas.

“O óleo de inajá serve para quando a mulher está de 
parto, passa na barriga da mulher, esquenta no pano 
e coloca na barriga quando a placenta não cai logo. O 
óleo de inajá serve também para garganta, para dores 
musculares, elas misturam com andiroba, tucumã, banha 
de anta, etc”. 
(grupo das mulhErEs da aldEia KumEnê)
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“A andiroba serve para dor 
na barriga, se a mulher tiver 
com dor esquenta o pano 
e coloca na barriga. Serve 
também para várias doenças 
e faz mistura com óleo de 
inajá, de coco, tucumã. 
Serve também para dor de 
garganta, faz o chá e coloca 
dentro, para reumatismo, 
mistura com outros óleos e 
banhas e passa nos braços e 
nas pernas, sempre usando 
andiroba misturado. Raiz 
de piprioca serve para a 
hora do parto, se a mulher 
teve o sangramento faz 
chá, misturado com folhas 
de caju, folhas de goiaba, e 
dá para a mulher ajudando 
a estancar o sangramento, 
serve também para diarreia”. 
(rosali, aldEia KumEnê)

“A folha da cuia serve 
para aumentar a dor na 
mulher, quando já está 
em trabalho de parto e 
não está sentindo muita 
dor faz o chá da folha, 
tira sete folhas e faz o 
chá e quando está pronto 
dá para ela tomar.” 
(cacica crEuza, aldEia ahumã)

na foTo, folhas E sEmEnTEs do 
carrapaTinho, Também conhEcido 
como mamona.
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As folhas de carrapatinho ou mamona, assim como as folhas 

de algodão, servem para colocar na barriga da mulher, 

após o parto. Assim como suas sementes são boas para 

puxar a barriga no pós-parto para ajudar a desinflamar e 

descer sangue, pode ser usado junto com óleo de tucumã. 

Outra planta bastante usada pelas mulheres é a japana, 

grelo do capitiu e erva de passarinho fazem um chá no 

pós-parto para ajudar a estancar o sangue. Também pode 

ser utilizado durante a menstruação.

compartilhe também sobre os cuiDaDos Das 
mulheres Da sua comuniDaDe com as gestantes: 
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NOSSA MEDICINA 
CONTRA OS MALES
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CiCatrizantes

Leite de banana, cascas 

de caju, taperebá, ameixa, 

xixi, verônica, manga, 

óleos copaíba, tucumã, 

andiroba e outros. 

Dores De Cabeça 
Folhas de limãozinho, 

emplasto de batata e de 

limãozinho, arruda.

Dores abDominais

Hortelãzinha serve para 

tirar gazes do bebê e 

serve para eliminar verme. 

Mastruz, quebra pedra, 

desinflama, capitiu, 

papagainho e mucuracá 

também são plantas 

usadas para isso.

Febre

Mucuracá, cipó de alho, 

folha de amador entre 

outros.

Diarreia 
Marupazinho, casca de 

caju, grelo de goiaba, 

fazer o chá tomar 3 vezes 

ao dia.

HemorroiDas

Ahixa, hasin uasei, hasin 

banan, koxõ. Marupazinho 

e casco do matamata.

inFeCção urinária

7 lágrimas de nossa 

senhora, 2 pedras da 

pescada branca, cana 

azedo.
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aFtas, sapinHo 
Pedaço de pano azul, leite 

da banana branca, leite de 

pião roxo.

Gripe 
Limão, mel, andiroba.

Gripe, Derrame, 

inFlamação e outros

Banhos com folha de 

limão, folha de manjericão, 

colocar no sereno.

QueDa De Cabelo

Folha de taramã. Fazer um 

creme usar todos os dias.     

Dor De estômaGo 
Cipó para tudo, fazer um 

chá tomar 3 vezes ao dia.

Gastrite 
Casca do pião branco, 

súcuba, leite do Amapá. 

Derrame, Colesterol, 

Diabete e DiGestão 
Muringa e gergelim serve 

para derrame, faz chá da 

folha ou da semente.

Dor De ouviDo

Trevo roxo.

HemorraGia 
Papagaiozinho, priprioca 

serve para hemorragia.
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aqui Você poDe seguir completanDo o seu liVro 
De receitas Da meDicina traDicional, explicanDo 
como tratar os Diferentes tipos De problemas 
que poDem afetar a saúDe Da pessoa: mal estar, 
Doença, feriDa, Dor, etc.



22 Como resultado das oficinas realizadas pela Associação das 

Mulheres Indígenas em Mutirão – AMIM, no âmbito do Projeto 

Crise – Fundo de Pandemia da The Nature Conservancy – TNC, ao 

longo de 2021, construímos esta pequena publicação, “NOSSO 

SABER: Plantas medicinais e práticas tradicionais – Povos Indígenas 

de Oiapoque no combate à Covid-19”. 

Os povos indígenas possuem um conhecimento milenar, que 

durante a pandemia da Covid-19 ajudou no combate ao vírus 

que afetou o mundo inteiro. É um saber tradicional que vem se 

perpetuando de geração em geração, entre avós, pais, tios, etc. 

A floresta é nossa grande riqueza, dela retiramos nosso alimento, 

nosso artesanato, nossa proteção e cura.

AS OFICINAS 
SOBRE 
CONHECIMENTOS 
TRADICIONAIS



23As oficinas foram realizadas nas cinco regiões (Rio Uaçá, Rio Urukawá, 

Rio Curipi, Rio Oiapoque e BR156) das Terras Indígenas Uaçá, Galibi e 

Juminã, localizadas no município de Oiapoque, no extremo norte do 

Amapá, fronteira com a Guiana Francesa. 

Mulheres dos povos Karipuna, Palikur, Galibi Marworno e Galibi 

Kali’na tiveram a oportunidade de participar das oficinas de trocas 

de saberes e puderam se encontrar novamente tendo em vista que 

a crise da pandemia as deixou por um longo período afastadas das 

atividades da AMIM. Com estas oficinas, foi possível fortalecer este 

grupo de mulheres que são lideranças em suas aldeias. As trocas de 

receitas e experiências com a Covid-19, as fez reconhecerem ainda 

mais a importância do tratamento milenar de seus ancestrais. Além de 

também reafirmar a importância do papel das parteiras tradicionais 

dentro das aldeias, incentivando novas mulheres a assumirem esse 

compromisso e dar continuidade a esse saber. 
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amim, alceu Karipuna e 
instituto aKar i

Durante as oficinas tivemos 

a colaboração do indígena 

Karipuna, médico e professor 

universitário, Alceu Karipuna, 

que coordenou as conversas 

com as parteiras falando da 

importância dos tratamentos 

tradicionais na recuperação dos 

doentes, no resguardo das grávidas e no pós-parto fazendo uma troca 

de experiências e aprendizagem, mostrando o quanto a medicina 

ocidental tem a aprender com os tratamentos e remédios tradicionais 

dos povos indígenas. Essa parceria foi muito importante para as 

comunidades indígenas de nossa região porque além de mostrar a 

importância do trabalho das parteiras e dos cuidados tradicionais, 

fazendo com que nossas parteiras e curandeiras vissem seus trabalhos 

com muito orgulho e valorizassem mais seus conhecimentos 

ancestrais, também houve atendimentos para a população indígena, 

por meio da equipe de médicos, psicólogos e profissionais de outras 

áreas, que acompanharam o doutor Alceu nas aldeias. 

A parceria foi fundamental para a concretização de um projeto voltado 

para o atendimento à saúde indígena, o Instituto Akari idealizado pelo 

médico Alceu Karipuna, que além da concretização de um sonho, 

a nossa parceria possibilitou também que o médico conhecesse as 

outras duas Terras Indígenas de Oiapoque, Galibi e Juminã, e voltasse 

para assisti-las com os médicos da Universidade Federal do Amapá – 

UNIFAP, na qual é professor da faculdade de medicina.
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lidianE dos sanTos malaquias

luciana sEvErino vidal

maria ivoni hoachucK

maria labonTE 
maria lidia nunEs

marilda dos sanTos

marli dos sanTos

marquEs dos sanTos forTE

minElvina nunEs dos sanTos

nilza sEvErino dE figuEirEdo

rEnaTa lod

rian nunEs andré

rosalina nunEs figuEirEdo

sEbasTiana vidal dE figuEirEdo

silvio nunEs vidal

sonia JEanJacquE

Tania nunEs andré

TaTiana nunEs da silva

zormEria Tomas

andrEia dos sanTos

arTEnisa dos sanTos Karipuna

dEocilEnE dos sanTos forTE

dEusiElE dos sanTos silva 
dEuziEnE macial dos sanTos

dilamar nunEs silva 
EdianE vidal amaral

Edna nunEs vidal

ElEn vidal dE figuEirEdo

Eudina dos sanTos

fabiola sEvErino figuEirEdo

gEmErson dos sanTos andré

gildo lEoncio sEdo

gracimar nunEs silva

irEnE nunEs

JaimE nunEs andré

JanETE labonTE vidal

JEfErson nunEs andré

Josué silva

KElianE silva gabriEl

oficina na aldEia Kunanã 
região Do rio oiapoque
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oficina na aldEia Kumarumã 
região Do rio uaçá 

adalnisa baTisTa nunEs

alcionE maria

amElia b. forTE

ana lucia alExandrE

aranaia nunEs narciso

ariana narciso malaquias

bEnziTa narciso ioio

cici labonTE policarpo

clEmiana nunEs dos sanTos

clEudianE dos sanTos

Elza dos sanTos figuEirEdo

EsTEliTa

ilda dos sanTos da paixão

ilma alExandrE

ionETE sanTos narciso

iracElia dos sanTos

isaura dos sanTos da paixão

isonEia monTEiro nunEs

izanJE dos sanTos

JosElia nunEs dos sanTos

JosEmilda nunEs dos sanTos

JuliEnE dos sanTos bErTiliano

JussETE charlEs dos sanTos

maria alicE monTEiro

maria aTilda nunEs

maria cElia dos sanTos

maria ElEna dos sanTos

maria iraídE dos sanTos

maria JacirEma dos sanTos galibis

maria rEgiana galibis nunEs

maria rosa Tobias

maria vanda campos dos sanTos

maria viTória alExandrE

marlucia alExandrE Tobias 
rEgilEia narciso ioio

siara bEJamim forTE

silinEia alExandrE dos sanTos

sirEnE fguEirEdo

zaninha alExandrE
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oficina na aldEia KumEnê 
região Do rio uruKawá 

angEliTa iaparrá

bETE labonTE salEs

cElia ioio fElício

cinEuza dos sanTos salEs

crEuza narciso ioio

crisTina iaprrá

ElizangEla narciso cosTa E silva 
hagar ioio

ilEia iaparrá

iracEma narciso

irEnE baTisTa fElício

irEnilza laboTE ioio 
izanilda sEdo ioio

JaquElinE iaparrá

JucEnilda iaparrá ioiô

JuliETa baTisTa

laiza baTisTa

lianE dos sanTos labonTê

libianE guiomE

luciná anTonio fElicio 
mailza ioio

maria iaparrá

marilEia labonTE marTins

naianE baTisTa fElicio 
nédia narciso

ozaniTa iaparrá

rosali guiomE

rosana ioio

sunamiTa fElício

xandoca marquisE

zEna iaparrá ioio
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oficina na aldEia sanTa izabEl 
região Do rio curipi 

alailza dos sanTos forTE

ana bEaTriz narciso dos sanTos

anizia baTisTa aniKá

bErnadETE dos sanTos

bETina dos sanTos

camila sanTos da paixão

cassia dos sanTos forTE

claudinEia forTE dos sanTos

daidE dos sanTos baTisTa

dina dos sanTos

doxianE dos sanTos baTisTa

Eliza dos sanTos forTE

ErEnEuza forTE

filomEna forTE aniKá

gizEli dos sanTos

iracElma dos sanTos damascEno

iranilda dos sanTos

izolETE dos sanTos

Janina dos sanTos forTE

JosEnE dos sanTos hipoliTo

JosianE forTE fElipE 
Josivania dos sanTos forTE

JuciEnE dos sanTos

KaTrinE dos sanTos forTE

lEilanE baTisTa aniKá

lETicia forTE

lidanira dos sanTos hipoliTo

lizianE forTE

loianE dos sanTos silva

luiEnE dos sanTos

macEnilda da paixão sanTos

maEly forTE dos sanTos 
maria das graças dos sanTos

maria das graças dos sanTos

maria luci forTE

maria rEnildE forTE

maria zErmiTa 
mariza dos sanTos

nina pimEnTEl forTE

paTricia fElipE forTE

simonE forTE

suanE dos sanTos baTisTa

TErEza fElipE forTE

yandala forTE
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oficina na aldEia ahumã 
região Da br-156 

adEnilza dos sanTos

ana claudia

azEnaidE dos sanTos

bruna dos sanTos almEida

cirEnE dos sanTos

crEuza maria dos sanTos

dalila dos sanTos olivEira

daniEla fElício baTisTa 
dEolinda labonTE

Eva dos sanTos

hEloisa dos sanTos

JanETE ioio labonTE

JanildE dos sanTos

Jarina dos sanTos

JosEfa dos sanTos

ligia baTisTa aniKá

maria naidE monTEiro

mariKa nunEs figuEirEdo

rEgilanE dos sanTos horTEncio 
rozilda dos sanTos da silva

safira anTonio fElicio

sElma maria



30 insTiTuTo aKari

alcEu Karipuna

JonaThan soarEs

ivan zorThEa

paTrícia braga

rafaEl simplicio

Ennara borgEs

fElipE lima 
gEsanE souza 
waldEcy cancEla

gabriEllE rEgo

lEila morais

luiza nobrE

iviE zorThEa

EquipE amim

bErnadETE dos sanTos

cláudia rEnaTa lod moraEs 
irEnE baTisTa fElicio

bruna dos sanTos

EvangElina sônia dos sanTos 
JEanJaquE

Janina dos sanTos forTE

KEyla paliKur



31colaboração

riTa bEcKEr lEwKowicz – iEpé

marcElo fErnando dominguEs – iEpé

EdErvan forTE dos sanTos

fErnando iaparrá

adEildo fElício iaparrá

izonildo pasTana macial

rEnaTa alvEs dE souza – Tipográfico comunicação

rEalização apoio




