Sumário
Apresentação
Presentación
1 - Medicina Tradicional y Políticas Públicas en Latinoamérica
Presentación
CONOCIMIENTO Y CURACIONES
Trasfondo y Prejuicios
Adónde podemos llegar?
CARACTERISTICAS DE LA MT Y DE LA MO
Objetivos directos e indirectos
Presencia y/o ausencia de institución
LOS PARADIGMAS Y SUS MEDICINAS
Del pensamiento simbólico (MT Æ)
al pensamiento racional (ÆMO)
De la simplificación (B Æ) a la complejidad (Æ C)
OBSERVACIONES FINALES
Notas bibliográficas

2 - A Natureza da gente

3 - Plantas medicinais, recursos em saúde
- Itambé (PE) e Pedras de Fogo (PB)
Apresentação
Escassez de plantas medicinais, problema ecológico
Porque as plantas são batizadas em latim ?
O cuidado quando se ensina um remédio
A volta da Natureza e a cultura popular no mundo
Nomes dos informantes
Plantas medicinais mais usadas pela população
de Itambé e Pedras de Fogo
Anexo - Índice do Relatório (inédito)

4. Fitoterapia, conhecimento e serviço público

5. Da Etnobotânica à complexidade fitoterápica
E assim nasceu a Etnobotânica
Fatores etnológicos / botânicos
Fatores teóricos
Fatores históricos
Observações finais

6 - Da cultura fitoterápica
Agradecimento e apresentação:
Ponto de partida comparativo:
Plantas Medicinais:
Significado antropológico da Fitoterapia –
Esquema da Ética Discursiva
Fitoterapia em Serviços Públicos

7. Antropologia do mundo das plantas medicinais
Antecedentes
Mateiro, o eixo da dobradiça entre conhecimento popular e científico
Entre gratuidade (pesquisa pura) e pragmatismo (pesquisa aplicada)
Uma Antropologia entre “ciências duras” e “ciências moles”
Antropologia entre Medicina Tradicional (MT) e Medicina Oficial (MO)
Antropologia entre os simples (plantas) e o complexo
Antropologia entre os remédios e o medicamento
Antropologia: do saber popular ao saber científico

8 – Do saber popular ao científico sobre plantas

nas prática de saúde

Apresentação
Em busca de interdisciplinaridade
Plantas, práticas de saúde e cultura popular
Deseducação e Educação em Saúde
Replantar a vida

9 – Experiência mexicana de estudo integrado de plantas
Projeto de investigação
Medicina Tradicional
Terapêuticas Tradicionais
Causas de demanda de atenção em saúde
Os recursos terapêuticos
Da flora.
Coleta botânica.
Seleção de plantas básicas
Experimentação - fluxo de estudo de uma planta
Relação com o corpo médico
Relação com a experimentação
Relação com o contexto da MT

