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RESUMO. O presente trabalho relata a realização de um levantamento etnofarmacológico entre os mora-
dores de São Luiz Gonzaga (Rio Grande do Sul, Brasil), visando levantar junto à comunidade quais e para
que fins as plantas existentes na região são utilizadas na medicina popular. As amostras das espécies botâ-
nicas foram coletadas dentro do perímetro urbano do município, de outubro de 2003 a março de 2004, pa-
ra a realização de estudos taxonômicos e herborização. Os dados referentes ao uso etnofarmacológico, pa-
ra cada espécie utilizada, foram obtidos mediante questionário aplicado durante as entrevistas à popu-
lação local. As plantas coletadas e identificadas até o nível de espécie foram objetos de pesquisa na litera-
tura especializada quanto às suas características químicas, farmacológicas e toxicológicas.
SUMMARY. “Medicinal Plants Used by People from São Luiz Gonzaga, RS, Brazil”. This paper reports an
ethnopharmacological study made in São Luiz Gonzaga City, State of Rio Grande do Sul, Brazil, with the aim to
identify medicinal plants used by the local population for treating various diseases and ailments. Botanical
species were collected in the urban area, from October 2003 to March 2004, for taxonomic studies and herboriza-
tion. Ethnopharmacological information was obtained by interviewing medicinal plant users. Assessments of the
collected plants were based on chemical, pharmacological and toxicological data in scientific literature.




