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RESUMO 

 

Na prática odontológica lidamos de forma rotineira com materiais oriundos de plantas 

medicinais, porém, na maioria das vezes, esse uso é limitado a manipulação pelo profissional, 

e não se estende à prescrição terapêutica, tampouco ao diálogo sobre seu uso. Diante dessa 

realidade, o objetivo desse trabalho foi dialogar com a comunidade do  município de 

Firminópolis sobre o uso de plantas medicinais em saúde bucal. Nos meses de outubro e 

novembro de 2009, durante estágio em Unidade Básica de Saúde da Estratégia Saúde da 

Família, realizado por meio de projeto de extensão curricular obrigatório. O mapeamento das 

potencialidades foi feito através de metodologia qualitativa, por Rodas de Conversa e 

aproximação de outros atores sociais. Aconteceram 6 rodas de conversa, das quais 

participaram 36 pessoas, e foram listadas 130 espécies vegetais de uso medicinal, sendo 34 

delas com indicação em saúde bucal, representando 26% do total. Destas, 14 estão presentes 

na Relação Nacional de Plantas de Interesse do SUS - RENISUS, representando 41% das 

citadas para saúde bucal. A goiaba, batata-doce, sangra-d’água e romã foram as plantas mais 

citadas, e a família Asteraceae obteve o maior número de espécies. Salientamos sobre o 

impacto positivo que houve na comunidade, através de um trabalho mais dialógico entre 

comunidade e trabalhadores/as de saúde; e o potencial existente para a continuidade de novos 

projetos como esse que valorizem os conhecimentos populares e otimizem o uso de plantas 

medicinais como prática terapêutica complementar nos serviços de saúde.  

 

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Saúde Bucal. Conhecimentos Tradicionais. Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1 As Plantas Medicinais: histórico de uso e panorama atual no Brasil  

  

Ao analisar a história de ocupação do Brasil e suas influências nas práticas 

terapêuticas, percebe-se vários alicerces que deram origem à miscigenação típica deste país, 

refletindo no estado da arte atual em conhecimentos e práticas de uso em plantas medicinais. 

Um desses alicerces trata-se da influência indígena. Diferentes etnias indígenas 

historicamente dominaram o conhecimento das plantas medicinais locais, nos quais seus usos 

eram transmitidos e aprimorados de geração em geração. Os primeiros europeus que aqui 

chegaram logo se depararam com uma grande quantidade de plantas medicinais sendo 

utilizadas, com um forte aspecto simbólico, típico dos indígenas. Tais conhecimentos foram 

absorvidos pelos europeus que passaram a viver no país, principalmente através daqueles que 

faziam incursões mais prolongadas com índios usualmente usados como ‘guias’, o que 

ampliou o contato com a flora medicinal brasileira (LORENZI, 2008). 

A presença dos escravos africanos contribui para esta influência através do uso 

que estes faziam de plantas trazidas da África, muitas delas originalmente utilizadas em 

rituais religiosos, e também, por suas propriedades farmacológicas empiricamente descobertas 

(LORENZI, 2008).  

As plantas medicinais têm como principal característica a presença de 

princípios ativos, sejam eles constituídos de uma única substância existente na planta, ou de 

um conjunto de substâncias que atuam sinergicamente, chamada de complexo fitoterápico. O 

uso de plantas medicinais tem evoluído ao longo dos tempos desde as formas mais simples de 

tratamento local, em preparações caseiras, como chá, tinturas e pós, até as formas 

tecnologicamente sofisticadas da fabricação industrial (LORENZI, 2008), através do 

isolamento de princípios ativos e a fabricação de medicamentos.  

Os seres humanos certamente experimentavam as plantas de seu ambiente, 

selecionando algumas para sua alimentação, alívio de males ou mesmo seu tédio e, rejeitando 

outras por serem prejudiciais ou tóxicas, transmitiam a experiência acumulada. Esse método 

de tentativa e erro, ou forma empírica de aquisição de conhecimentos não deve ser 

desprezado, pois assim surgiam descobertas fundamentais para a sobrevivência humana. 

(SIMÕES et al, 1995 apud KOCH, 2000). 

A história escrita comprova que o uso das plantas medicinais, como alternativa 

terapêutica, sempre acompanhou a humanidade, independente de comprovação científica. 
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Juntamente com outras terapias naturais, ela sustentou o sistema médico até fins do século 

XIX. Somente a partir desse tempo se iniciou a produção de medicamentos por via sintética. 

A farmacopéia médica de duzentos anos atrás era basicamente um compêndio botânico 

(CHOPRA E SIMON, 2001 apud PICCININI, 2008).  

Vale salientar que conhecimentos milenares testados pela observação in vivo 

dos efeitos medicinais e colaterais (inclusive letais), consolidados pela prática médica, 

geração após geração, foram deixados de lado em nome de um conhecimento que acabava de 

nascer e que prometia ser a ‘solução para todos os males’. Com o desenvolvimento de 

produtos terapêuticos tecnologicamente concebidos iniciou-se o processo de ‘industrialização 

da saúde’, ocorrendo concomitantemente com a mecanização da agricultura. Esse novo 

paradigma revelou-se de enorme ganho para a humanidade com o desenvolvimento de novos 

produtos e com a cura de inúmeras enfermidades, respaldado no método científico (FONTE, 

2004 apud PICCININI, 2008).  

Com o início da industrialização e conseqüente urbanização do país, a partir da 

segunda metade do século XX, o uso de plantas medicinais sofreu um declínio. 

Gradativamente, com o aumento da oferta de medicamentos sintéticos, aconteceu uma 

desvalorização dos conhecimentos tradicionais, tornando, muitas vezes, essas práticas como 

sinônimas de atraso tecnológico (LORENZI, 2008). Criou-se uma grande expectativa neste 

novo modelo, pois de fato, muitas doenças tidas como incuráveis ou de difícil tratamento, 

passaram a ser tratadas com sucesso. Porém, essa perspectiva logo mostrou seus limites. Não 

se conseguiu como era esperado, desenvolver sinteticamente todas as substâncias necessárias 

para dar conta das doenças conhecidas e tampouco se conseguiu controlar os inúmeros efeitos 

adversos dos novos medicamentos, o que, por sua vez, provocou, por exemplo, o surgimento 

de novas doenças, bactérias resistentes a antibióticos, intoxicações e mortes. (PICCININI, 

2008). 

Apesar do avanço da tecnologia, mais de 40% de toda a matéria prima dos 

remédios encontrados hoje nas farmácias continua sendo de origem vegetal (BONTEMPO, 

1994). Quase três quartos de todas as drogas derivadas de plantas prescritas nos dias de hoje, 

eram utilizadas na medicina indígena (RIFKIN, 1999).  

Em contraponto à medicina convencional, o uso de plantas medicinais serve 

como suporte terapêutico simples, de fácil acesso, baixo custo e ainda considerado eficaz para 

promover saúde. Exerce ainda um papel importante no contexto mundial, principalmente em 

lugares com pouco poder econômico (CARVALHO et al, 2008), ou onde o acesso a 

farmácias convencionais é restrito. 
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Dados recentes mostram que 80% da população mundial vive nos denominados 

países ‘em desenvolvimento’, e que apenas 20% da população mundial, que habita os países 

desenvolvidos, é responsável pelo consumo de 85% dos medicamentos industrializados 

disponíveis no mercado. No Brasil, os dados são parecidos, pois 20% da população consome 

63% dos medicamentos disponíveis e o restante encontra nos produtos de origem natural, 

especialmente nas plantas medicinais, a única fonte de recurso terapêutico. Esta situação pode 

ser melhorada de maneira incontestável, a partir do momento em que esforços conjuntos 

forem efetuados para solucionar problemas básicos de saúde, contando-se com a imensa 

colaboração das pesquisas com plantas medicinais. (DI STASI, 1996) 

Diante do exposto, convém lembrar que as novas tendências globais de uma 

preocupação com a biodiversidade e as idéias de desenvolvimento sustentável trouxeram 

novos ares ao estudo das plantas medicinais brasileiras, que acabaram despertando novamente 

um interesse geral na fitoterapia. Novas linhas de pesquisas foram estabelecidas em 

Universidades brasileiras, algumas delas buscando bases mais sólidas para a validação 

científica do uso de plantas medicinais (LORENZI, 2008).  

O Brasil destaca-se por possuir a maior biodiversidade do planeta, em torno de 

15 a 20% do total mundial. As plantas são destaque nessa biodiversidade, tendo o potencial de 

serem utilizadas como matéria-prima para a produção de fitoterápicos e outros medicamentos 

(BRASIL, 2001). Esse cenário faz com que as plantas medicinais brasileiras sejam alvo de 

inúmeras pesquisas científicas no exterior, que saem do país por biopirataria, resultando na 

descoberta de novas drogas e medicamentos, patenteados e comercializados por instituições e 

empresas estrangeiras (LIMA JÚNIOR, 2005). Na maioria das vezes, estas empresas não 

compartilham com as comunidades tradicionais os lucros destes investimentos ou lhes 

reconhece a origem dos saberes e práticas milenares, transformando a saúde em uma forma de 

acúmulo de riquezas.  

 

1.2 As Plantas Medicinais e o Sistema Único de Saúde 

 

A Organização Mundial de Saúde recomenda, desde a década de 1970, que os 

países desenvolvam ações no sentido de incluir as plantas medicinais na atenção primária 

(OMS, 1980 apud PICCININI, 2008). Nesse sentido, a persistência da prática de cultivo e do 

uso tradicional de plantas medicinais e seus efeitos observados foram despertando no meio 

científico o interesse de estudo em instituições públicas e privadas e a inclusão de tais práticas 

no sistema de saúde (PICCININI, 2008).  
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Em 2006, foi publicada a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS) através da Portaria nº. 97114. 

Esta política recomenda a implementação de ações e de serviços no SUS, as quais incluem a 

fitoterapia e as plantas medicinais, com o objetivo de garantir a promoção e a recuperação da 

saúde com ênfase na atenção básica em saúde. Além de propor o cuidado continuado, 

humanizado e integral em saúde, visa contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema 

com qualidade, eficácia, eficiência, segurança, sustentabilidade, controle e participação social 

(BRASIL, 2008).   

De acordo com o princípio da integralidade é importante que as pessoas sejam 

vistas como um todo, não apenas como um órgão ou tecido fisiopatologicamente alterado 

precisando de tratamento, e sim como sujeitos complexos, perpassando por várias dimensões. 

Nesse sentido, faz-se necessária uma urgente consonância das ciências médicas com as 

pessoas, de forma a atender às suas reais necessidades (LIMA JÚNIOR, 2005). 

Em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2008, acerca da inserção das 

Práticas Integrativas no SUS, constatou-se que a fitoterapia e uso de plantas medicinais 

consiste na modalidade mais encontrada, sendo praticada em 9% dos municípios pesquisados 

(BRASIL, 2008). Isso possivelmente reflete que está acontecendo um resgate de práticas e 

saberes que já existem nas comunidades, potencializando a implementação da política. 

Diante de avanços nesta discussão e da potencialidade farmacológica das plantas 

brasileiras, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Fitoterápicos e Plantas 

Medicinais (PNFPM) que tem como objetivo inserir, com segurança, eficácia e qualidade, 

plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia no SUS. O programa 

busca também promover e reconhecer as práticas populares e tradicionais de uso de plantas 

medicinais e remédios caseiros, incentivando a agricultura familiar a participar do processo 

produtivo, através do cultivo, manejo e beneficiamento de plantas medicinais (BRASIL, 

2007). 

Em fevereiro de 2009, foi publicado pelo Ministério da Saúde, a Relação 

Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), contendo 71 espécies. A 

finalidade é possibilitar o desenvolvimento de toda cadeia produtiva, relacionada à 

regulamentação, cultivo, manejo, produção, comercialização e preparo de plantas medicinais 

e fitoterápicos.  A lista será revisada e atualizada periodicamente (BRASIL, 2009).  

Nesses termos, a Portaria Interministerial nº 2.960, de 09 de dezembro de 2008, 

aprova o PNFPM e cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, com caráter 
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consultivo e deliberativo, composto por representantes do Governo e da Sociedade Civil, com 

a atribuição de monitorar e avaliar o PNPMF (BRASIL, 2008). 

Muitas discussões foram e estão sendo feitas para a implementação desta 

política. Participam destas discussões representantes de organizações de assentados da 

reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, Organizações não-

governamentais (ONG), universidades, instituições de pesquisa, empresas de assistência 

técnica e órgãos governamentais que estejam diretamente envolvidos com a temática das 

plantas medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2006). Isso sinaliza a importância da 

universidade na formação de profissionais que apoiem a PNPMF,  estimulem e conheçam os 

usos de plantas medicinais e fitoterápicos. 

 

1.3 A Extensão Universitária: alguns princípios  

 

Neste contexto, a Extensão Universitária é uma estratégia importante para que 

os acadêmicos possam vivenciar e estimular nas esferas da gestão e na atenção do SUS a 

implantação da PNFPM. Na Universidade Federal de Goiás (UFG) a extensão tem pautado 

suas ações por três objetivos: i) primeiro, integrar ensino e pesquisa na busca de alternativas, 

visando apresentar soluções para problemas e aspirações da comunidade; ii) segundo, 

organizar, apoiar e acompanhar ações que visem à interação da universidade com a sociedade, 

gerando benefícios mútuos; iii) terceiro, incentivar a produção cultural da comunidade 

acadêmica e comunidades circunvizinhas (UFG, 2009).  

Propomos que os projetos de extensão sejam mais vivos, dialogados com os 

saberes e as necessidades das comunidades apresentando seus acadêmicos a um mundo real, 

assim enriqueceríamos nossos olhares e contribuiríamos com a transformação social. Segundo 

Freire, o diálogo é uma exigência existencial. É um encontro em que se solidariza o refletir e 

o agir, buscando transformação e humanização, não podendo ser reduzido um ato de depositar 

idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem 

consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1983b) 

É possibilitada aos estudantes de alguns cursos da área da saúde a vivência 

cotidiana junto à comunidade de Firminópolis, ao realizarem estágio obrigatório em Unidade 

de Saúde do SUS. Esta pesquisa foi desenvolvida tendo como pano de fundo esta vivência,  

ao considerarmos indispensável este mergulho na realidade para entender o ‘entendimento’ do 

outro, ou seja, seus saberes e práticas, e neste sentido, otimizar a extensão para as reais 

necessidades e anseios desta comunidade.  
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1.4 Uso de Plantas Medicinais na Saúde Bucal 

 

Dentre as 71 espécies de plantas medicinais contidas na RENISUS, de acordo 

com Lorenzi (2008) e Cavalcante (2008) 53 destas espécies têm indicação de uso em saúde 

bucal. (ANEXO I) 

A prática odontológica utiliza-se de muitos materiais à base de plantas. Um 

exemplo dessa pratica é o uso do eugenol, principal composto extraído do óleo de cravo-da-

índia, caracterizando o inconfundível “cheiro do consultório odontológico”. Com base nessa 

referência Cavalcante (2008) sugere que esta seja adotada como planta símbolo da 

Odontologia. 

Porém, existe pouca prescrição de plantas medicinais por parte dos 

trabalhadores da Odontologia. Estudos comprovam o uso de plantas medicinais por parte dos 

usuários de serviços odontológicos, tornando necessário aos trabalhadores da área 

odontológica conhecer e indicar plantas medicinais para suprir as necessidades da população 

(SANTOS et al, 2009). 

Em levantamento das plantas utilizadas na cidade de Chapada dos Guimarães, 

Mato Grosso, constatou-se que a comunidade utiliza 87 espécies com finalidade terapêutica 

para manutenção e recuperação da saúde bucal, sendo uma opção tradicional de baixo custo e 

bastante utilizada (BORBA, 2006).  

Vale salientar que é importante a realização de pesquisas com base nos saberes 

populares, em diferentes regiões do país, sobre uso de plantas medicinais para problemas 

bucais, para que se possam identificar plantas com potencial para uso comprovado e seguro na 

odontologia (SANTOS et al, 2009). 

É necessário compreender também a saúde bucal de forma ampla para entender 

os valores e as necessidades individuais e coletivas, cujos determinantes são construídos por 

um confronto de saberes, interesses econômicos, práticas políticas, profissionais e pela mídia 

(BOTAZZO et al, 2003).  

Assim, é como base nesses fundamentos que se situa o nosso objeto de 

pesquisa monográfica – O uso das plantas medicinais na saúde bucal.  Nossa intenção maior é 

compreender como a comunidade do município de Firminópolis - GO faz uso de plantas 

medicinais em saúde bucal. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem o intuito de compreender o uso de plantas medicinais 

em saúde bucal pela comunidade do município de Firminópolis - GO.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Mapear as potencialidades da comunidade de Firminópolis, enquanto os 

atores sociais importantes para a difusão do uso das plantas medicinais; 

•  Listar as espécies vegetais  utilizadas  em saúde bucal na comunidade 

de Firminópolis; 

• Analisar a aplicação das plantas medicinais em Saúde Bucal citadas 

pelos participantes da pesquisa. 
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III. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Área de realização da pesquisa 

 

 

O trabalho de campo foi realizado no período de 14 de outubro a 06 de 

novembro de 2009, no município de Firminópolis. Este município está localizado a 123 km de 

Goiânia e possui uma área total de 406.109 km². De acordo com o censo do IBGE (2007) tem 

uma população de 10.286 habitantes. A sua principal atividade econômica é a agropecuária 

(COSTA, 2007). O município não apresenta instituições de ensino superior e em 2005 possuía 

oito escolas de ensino regular em atividade. A taxa de alfabetização é de aproximadamente 

85,8% entre indivíduos acima de 10 anos de idade, que é próxima da taxa de alfabetização 

nacional (SEPLAN/GO, 2007 apud COSTA, 2007).   

Na área da Saúde, o município possui oito estabelecimentos de saúde, sendo 

um para diagnose e terapia total, e sete estabelecimentos com atendimento médico e 69 leitos.  

A taxa de mortalidade infantil em 2005 foi de 24,8% por 1000 nascidos vivos.  Tal taxa pode 

ser considerada alta em relação aos países desenvolvidos, mas ela é menor que a taxa média  

nacional,  que  é  de  36%  (IBGE, 2007 apud COSTA, 2007).   

A aproximação dos estudantes com esse espaço de pesquisa aconteceu durante 

o cumprimento do estágio curricular no Campus de Firminópolis. Nesse município tivemos 

como infra-estrutura o Centro de Saúde Dr. Vânio de M. Melo, pertencente à Estratégia Saúde 

da Família - ESF e o Campus de Firminópolis.  

O Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária – 

CRUTACO, através de parceria entre Universidade Federal de Goiás e o município de 

Firminópolis possibilitou a realização de vivência multiprofissional, com atuação no SUS, 

mais especificamente na ESF, desenvolvendo atividades de promoção, prevenção, assistência 

e gestão em saúde.  O estágio conta atualmente com a participação de estudantes dos cursos 

de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia. 

 

3.2 Abordagem da pesquisa 

 

Nesta pesquisa, a abordagem utilizada para coleta de dados foi qualitativa. A 

opção desta se deu pelo fato de propiciar a análise de questões subjetivas, com base num 
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trabalho de compreensão em nível da realidade que trabalha com valores, crenças, hábitos, 

atitudes, representações, opiniões. Através do convívio com a comunidade, os estudantes 

ficam imersos na realidade do município e assim estabelecem relações de diálogo com os 

grupos de pessoas para a troca de saberes. 

A pesquisa qualitativa supõe contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada através do trabalho intensivo de campo 

(BOGDAN e BIKLEN, 1982). Considerando que o objetivo do trabalho foi compreender o 

uso de plantas medicinais em saúde bucal pela comunidade do município de Firminópolis- 

GO, o convívio e o diálogo permitiram entender como esse acontecia, e a partir desta vivência 

realizar as análises presentes neste trabalho. 

 

3.3 Os instrumentos para coleta de dados 

 

Para a realização da coleta de dados fez-se necessário três ações 

interdependentes: i) Seleção dos participantes; ii) Realização das rodas de conversa; iii) 

Revisão bibliográfica. 

 

 

 

3.3.1 A seleção dos participantes 

 

A seleção dos participantes foi feita através dos atendimentos realizados pelos 

estudantes na unidade de saúde (ESF). Nesse tempo houve a aproximação com a comunidade 

e a identificação de possíveis participantes do trabalho de pesquisa. No momento do 

atendimento, através de conversa com os usuários, pudemos abordar questões referentes ao 

uso de plantas medicinais.  

Neste diálogo, tínhamos algumas perguntas norteadoras que poderiam ser 

respondidas objetivamente ou não: a) você usa/usou plantas medicinais em saúde bucal? 

Cultiva/conhece alguém que cultiva plantas medicinais em casa? Gostaria de participar da 

pesquisa sobre o uso de plantas em saúde bucal no município de Firminópolis?  

Estas perguntas tinham como objetivo identificar pessoas que utilizassem 

plantas no seu cotidiano, ou mesmo chegar até outras pessoas que fossem referência para a 

comunidade pelos seus conhecimentos. Desta forma, as pessoas com maior potencial de 
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abrigar informações foram identificadas e estabeleceu-se um contato mais próximo através de 

visitas domiciliares. Assim, pudemos conversar e conhecer a realidade por elas vivida, sempre 

utilizando da abordagem acerca do uso das plantas como pano de fundo. Nessas conversas 

eram explicados os objetivos do projeto para identificar possíveis parceiros para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Através deste primeiro contato, foram convidados para as rodas de conversa: 

• Trabalhadores/as de saúde que atuam em Firminópolis, sendo eles: 

agentes comunitários de saúde, enfermeira/os, técnico/as de enfermagem, médico/as, 

cirurgiões-dentistas, auxiliares de consultório dentário, entre outros; 

• Estudantes de odontologia, farmácia e medicina; 

• Raizeiro/as, benzedeira/os; 

• Grupo da terceira idade Reviver. 

 

No total, participaram das rodas de conversa 36 pessoas, sendo 32 mulheres e 4 

homens. A média de idade dos participantes foi de 55 anos (ANEXO II). O público médio de 

cada roda de conversa foi de 20 pessoas.  

No que diz respeito à ocupação dos participantes, a maioria era composta de 

aposentados. Contamos ainda com 4 agentes comunitários de saúde, 1 técnica de enfermagem, 

3 raizeiros, 1 estudante de farmácia, 1 de odontologia, 1 assistente social da EMATER-GO 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado). 

Destaca-se neste trabalho que, entre os participantes das rodas de conversa, a 

maioria fazia parte do Grupo da terceira idade chamado Reviver. Este grupo se reúne uma vez 

por semana no Salão Paroquial da Igreja para o desenvolvimento de atividades manuais, como 

crochê, bordado e outros tipos de arte. Foi a partir da presença da técnica da EMATER neste 

grupo que se deu início ao trabalho específico com plantas medicinais, através da criação do 

horto medicinal da Unidade de Saúde Vanio de M. Melo. Na ocasião descobrimos que, há 

cerca de 1 ano, foram plantadas 30 espécies de plantas medicinais, porém até o 

desenvolvimento deste trabalho, o mesmo encontrava-se com poucos cuidados e o número de 

espécies presentes diminuiu para 8.  

 

3.3.2 As Rodas de Conversa 
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Depois deste contato inicial, deu-se início à realização das rodas de conversa. 

Foram realizadas 6 rodas de conversa, com duração de 3 horas cada uma (TABELA 1). A 

escolha da roda de conversa como metodologia foi uma maneira de facilitar o diálogo, pois 

nela se exercitam as possibilidades de ouvir e falar sobre suas experiências. Além disso, tinha-

se o intuito de desenvolver nos acadêmicos a habilidade de escuta e de aproximação com 

aquela realidade. 

Roda de 

conversa 

Data Participantes 

1 06/10/09 12 

2 15/10/09 26 

3 20/10/09 27 

4 27/10/09 13 

5 03/11/09 13 

6 05/11/09 26 

TABELA 1: Relação das datas de realização das rodas de conversa e número de participantes. 

 

A roda de conversa é uma metodologia da educação popular, fundamentada por 

Paulo Freire (1983) e inspirada pelos círculos de cultura. São espaços reconhecidos de diálogo 

e troca de saberes, nas quais há a possibilidade de reflexão sobre seu trabalho e o mundo, bem 

como sobre a capacidade em transformá-lo.  

 

FIGURA 1: Primeira roda de conversa - CRUTACO 

 



20 
 

As rodas eram organizadas preferencialmente em espaços abertos. Desta 

forma, 4 delas aconteceram no Campus CRUTACO, 2 no Salão Paroquial da Igreja e também 

no Lar Bom Samaritano. 

    
FIGURA 2:  Segunda roda de conversa, Salão Paroquial. 

 

No início de cada roda, acontecia um momento de apresentações. Cada pessoa 

falava seu nome, sua origem, como soube da realização das rodas. Isso foi importante porque 

apesar de a maioria já se conhecer, sempre existiam pessoas que estavam participando do 

trabalho pela primeira vez. Em seguida, eram apresentados os objetivos do projeto, a 

metodologia e o tema da pesquisa. Entre estes tópicos, salientou-se a importância da PNPMF 

no SUS, bem como a inserção desta temática de forma geral nos serviços de saúde. 

 

Para dar início aos relatos e troca de experiências, relatávamos brevemente o 

histórico de uso de plantas medicinais para despertar nos participantes uma reflexão sobre as 

suas próprias trajetórias de uso. Fizemos as seguintes indagações: Você conhece e/ou usa 

plantas medicinais? Com quem aprendeu? Como era o uso de plantas medicinais 

antigamente? Como é agora? O que mudou? Por quê? 
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 FIGURA 3: Terceira roda de conversa- CRUTACO 

 

É importante ressaltar que antes de se iniciar a roda de conversa foi lido e 

explicado o TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO III), por 

exigência do Comitê de ética para realização de pesquisa com seres humanos. Após 

esclarecimentos sobre a pesquisa, leitura e assinatura do TCLE, os participantes tinham 

garantidos o direito de retirada do mesmo a qualquer momento da pesquisa, sem penalização 

alguma ou prejuízo para o mesmo.  

 

3.3.3 Revisão bibliográfica 

 

A revisão bibliográfica foi baseada nas espécies de plantas medicinais 

utilizadas em saúde bucal pela comunidade de Firminópolis mais relevantes/citadas durante a 

pesquisa, salientando aquelas que estão presentes na RENISUS com indicação de uso em 

saúde bucal.  

 

3.3.4 Organização e análise dos dados 

  

Os dados coletados foram organizados para fins de análise em duas etapas: 

1ª etapa: Ouvimos cuidadosamente as falas gravadas/filmagens e fizemos 

leituras das informações registradas no diário de campo com a finalidade de identificarmos as 
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potencialidades da comunidade de Firminópolis - GO com o uso das plantas medicinais, bem 

como para fazer a listagem e análise dessas plantas.  

2ª etapa: Selecionamos as informações para apresentar os resultados da 

pesquisa, considerando as aproximações e ou distanciamentos expressos nos conteúdos das 

falas dos participantes e que, no nosso entendimento mais explicitam os objetivos da presente 

pesquisa.  

 

IV. RESULTADOS  

 

 

4.1 Potencialidades da comunidade de Firminópolis para o uso das plantas medicinais 

 

Nesta seção, pretendemos discorrer um pouco sobre as potencialidades da 

comunidade de Firminópolis para o uso das plantas medicinais percebidas durante a realização 

deste trabalho. Entendemos que essas potencialidades podem acontecer através de pessoas que 

ainda mantém seus conhecimentos e práticas, e de outros atores sociais que atuem localmente 

através de diferentes instituições.  

Os dados da pesquisa evidenciaram que as mulheres que participaram das 

pesquisa e que são vinculadas ao Grupo da Terceira Idade Reviver acumularam muitos 

conhecimentos a respeito do uso de plantas medicinais, tornando-se presença imprescindível 

nas rodas de conversa e no desenvolvimento da pesquisa.  

Nesse sentido, ficou evidente que a maioria das participantes adquiriu os 

conhecimentos sobre as plantas medicinais através da relação com os pais e familiares, que em 

alguns casos, utilizavam somente plantas como forma terapêutica. Leontina dizia: “meu pai era 

raizeiro e fazia muitos chás. Meus pais não procuravam médicos, a gente foi criado na base de 

chás”.  

Quanto ao fato de usarem as plantas medicinais foi relatado que isso acontece, 

mas falta um espaço para o cultivo e maior aprendizado com as plantas medicinais. Uma 

participante disse que “já havia sido plantado várias vezes, mas não foi adiante devido à falta 

de cuidados”.  

Nesse sentido, demandou-se nos primeiros encontros a construção de um novo 

horto medicinal que servisse como local de cultivo e coleta de plantas, ou seja, um espaço de 

vivência e aprendizados. Por isso, foi planejado para o próprio desenvolvimento dessa 

pesquisa, o plantio de um horto. De fato, a partir desse momento as pessoas começaram a 
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preparar as mudas para serem plantadas, e a idéia foi amadurecendo no grupo, até que no 

último dia de roda de conversa, fizemos esse plantio.  

Ainda sobre o uso das plantas medicinais, a Diretora da Unidade de Saúde - a 

enfermeira Maria Izabel, afirmou que tinha interesse na realização de projetos com plantas 

medicinais e demonstrou vontade de reativar o horto medicinal.  Vale salientar que, à medida 

que avançava a realização das rodas de conversa, os participantes explicitavam seus anseios 

individuais e coletivos sobre o cultivo das plantas e sobre como usá-las. Ainda demonstraram 

interesse sobre a PNPMF. Nesse caso específico, a citada enfermeira disse desconhecer o 

programa e ficou interessada quanto à implantação do programa na Atenção Básica.  

A Assistente de Desenvolvimento Social da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural– EMATER, Flávia Paulino de Araújo Lima, se entusiasmou muito ao saber da 

existência da PNPMF, a qual desconhecia. Foi ela quem iniciou o plantio do horto medicinal na 

ESF e teve atuação fundamental na realização desta pesquisa, afirmou ainda que o PNPMF será 

de extrema importância para auxiliá-la na captação de recursos para projetos com a 

comunidade.  

 

4.1.2 Como era o uso de plantas medicinais antigamente? Como é agora? O que mudou? 

Por quê?  

 

A respeito de como era o uso das plantas medicinais antigamente os 

participantes das rodas descreveram um panorama do acesso aos serviços de saúde, a partir da 

década de 1950. Assim, relataram as dificuldades de acesso ao sistema de saúde e, por isso, as 

plantas por muitas vezes, nessa realidade vivida, era única alternativa. A participante Joana 

disse: “a gente não ia ao médico, quando inchava a boca, inflamava, doía demais, dor mesmo 

(...). Aí a gente fazia os chás, banhava a boca três vezes por dia até que Deus ajudava e 

melhorava”. Ainda sobre a limitação do acesso à saúde pública Maria da Guia acrescenta: 

“Antes não tinha recurso, tinha que apelar pra isso mesmo”.  

Foi relatado que antigamente as pessoas sabiam mais sobre as plantas e que 

hoje sabem menos. Os participantes atribuíram isso a falta de interesse das pessoas mais jovens 

com o uso de plantas medicinais e que ainda, por vezes, desvalorizam essa prática. Essa idéia é 

bem representada pela fala de Joana “os mais jovens não sabem de nada, muitos falam que isso 

não vale nada (...). Falam pra ir ao médico e dentista, que eles sabem o que é bom”. Ainda 

sobre essa não valorização dos jovens acerca das plantas medicinais, Maria da Guia faz a 
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seguinte observação: “as pessoas mais jovens não acreditam mais nas plantas, só em remédios 

de farmácias”. 

Nos dias atuais, mesmo com o aumento da oferta a serviços de saúde, o uso das 

plantas medicinais continua sendo a primeira opção terapêutica da maioria das participantes, 

sendo relatado que “primeiro eu vou nas plantas e faço meus remédios, só se não melhorar que 

vou no médico” 

A posição do grupo quanto ao declínio no uso de plantas medicinais é que a 

oferta de medicamentos da farmácia fez com que as pessoas não procurem as plantas. Ainda 

comentaram sobre a pressão da indústria farmacêutica.  Maria da Guia disse: “O avanço da 

medicina fez com que não se use mais as plantas, os laboratórios só querem vender remédios, e 

se você sarar com remédio caseiro, não vai comprar (o que eles vendem)”. 

No decorrer das conversas foi bastante comentado sobre a postura dos 

trabalhadores de saúde, em relação ao uso de plantas medicinais. Jovita fala sobre o assunto: 

“Só tinha um médico que falava pra tomar chá, mas agora nenhum. Se você perguntar pras 

pessoas aqui, se usam chás, podem não falar, porque os médicos e dentistas danam com a 

gente, falando pra não tomar”. Foi relatado que as pessoas, no momento dos atendimentos, 

omitem que estão utilizando as plantas. Isso acontece porque que não querem sofrer com 

críticas e proibições por parte dos trabalhadores/as de saúde.  

Os relatos demonstram que as pessoas tentam camuflar para os 

trabalhadores/as de saúde o uso de plantas medicinais. Sobre isso Sebastião revela: “aqui tem 

muita gente que vai no postinho com um saco de planta escondido, nem mostra pro doutor, 

quando sai de lá, vai tomar a planta”. Também Desirê diz: “eu entrava no hospital em Goiânia 

com uma garrafa de chá escondida, pro meu cunhado que tava internado, eu falava que era 

suco”. 

Os participantes das rodas de conversa demonstram apreciar os diálogos sobre 

o uso das plantas e por várias vezes fizeram apreciações desse trabalho relatando: “é muito 

importante esse trabalho pras pessoas lembrar das plantas que está muito esquecido”.  

Vale lembrar que diante da perspectiva de implantação do PNPMF, as pessoas 

acham importante que os trabalhadores/as de saúde também participem de projetos acerca das 

plantas medicinais, pois muitos desconhecem os efeitos terapêuticos dessas, e por diversos 

motivos, proíbem o seu uso.  

 

4.2 Espécies vegetais utilizadas em saúde bucal na comunidade de Firminópolis 
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Enquanto as conversas aconteciam, as pessoas se sentiam muito à vontade para 

falar e contar suas experiências com o uso de chás, colírios, bochechos. Apesar de ter sido 

explicitado que o foco da pesquisa eram as plantas de uso em saúde bucal, as pessoas sempre 

contavam suas experiências sobre diversas indicações.  

Foram citadas nos seis encontros, 130 espécies vegetais de uso medicinal 

(ANEXO IV), sendo 34 delas com indicação em saúde bucal, representando 26% do total de 

plantas citadas. Destas, 14 estão presentes na RENISUS, representando 41% das citadas para 

saúde bucal (TABELA 2). Abaixo, listamos as plantas utilizadas, com seus respectivos nomes 

científicos, família botânica, indicações e partes utilizadas pela população, e se constam ou 

não na RENISUS.  

 

NOME 
POPULAR NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

INDICAÇÕES 
POPULARES 

PARTE 
UTILIZADA 

RENI
SUS 

Abacate Persea americana Lauraceae EX; FB; DD Folha x 
Alecrim Rosmarinus officinalis Lamiaceae AF; FB; CA Folha   
Algodão Gossypium hirsutum Malvaceae EX; FB  Folha   
Aroeira  Myracrodruon urundeuva Anacardiaceae DD; GI Folha e casca   
Articum-do-
campo  Annona coriacea Annonaceae EX; DD; FB;  Folha   
Babosa Aloe arborescens, Aloe vera Asphodelaceae QB; FB Folha x 
Barbatimão Stryphnodendron adstringens  Leguminosae EX; FB Casca x 

Batata-doce Ipomoea batatas Convolvulaceae 
EX;DD;FB;HE; 
BS;QB;GI;AF Folha   

Beladona Atropa belladona Solanaceae EX Folha   
Café Coffea arabica Rubiaceae DD;EX Semente   
Calêndula Calendula officinalis Asteraceae FB Flor x 
Camomila Matricaria camomilla Asteraceae AF Flor x 
Cana-caiana Saccharum officinarum Poaceae DD Folha   
Coco-bacuri Scheelea phalerata Palmae DD Fruto   
Confrei  Symphytum officinale Asteraceae EX Folha   
Cravo-da-índia Syzygium aromaticum  Myrtaceae DD;AE Folha e flor   
Erva-andorinha  Euphorbia brasiliense Euphorbiaceae FB Látex   
Gengibre Zingiber officinalis Zingiberaceae IB Raiz x 

Goiaba Psidium guajava Myrtaceae 
EX; FB; IG; 
HE 

Casca, folha e 
fruto x 

Hortelã Mentha spp Lamiaceae AS; CA Folha x 
Limão Citrus spp. Rutaceae AS Fruto   
Losna Artemisia absinthum Asteraceae FB; EX; DD Folha x 
Malva Malva sylvestris Malvaceae FB Folha x 
Marcelinha Anthemis cotula Asteraceae DD Flor   
Moreira Maclura tinctoria Euphorbiaceae DD Látex e casca x 
Picão Bidens pilosa Asteraceae AF Folha   
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Rabo-de-tatu Centrosema bracteosum  Leguminosae AF Raiz   
Romã Punica granatum Lythraceae EX; FB;  Fruto x 
Salsa Petroselinum sativum  Apiaceae QB Planta Inteira x 
Sangra-d’água Croton urucurana Euphorbiaceae FB; EX; IB;  Casca e látex   
Sucupira-branca Pterodon emarginattus  Leguminosae IB Semente   
Terramicina Alternanthera brasiliana Amaranthaceae AB; FB Folha   
Tomate  Solanum lycopersicum Solanaceae CL Flor e folha   
Transagem Plantago major Plantaginaceae GI; EX; FB Folha x 

Legenda       
  Abscessos BS Dor de dente DD 

 Aftas AF Feridas na boca FB 
 Anestésico AE Hemorragia HE 
 Antibiótico AB Queimaduras na boca QB 
 Antisséptico AS Cândidas CA 
 Cicatrizante na 

extração dentária EX Gengiva Inflamada GI 
 Clareareamento CL Inflamação na boca IB 
 TABELA 2: Plantas utilizadas em saúde bucal. 

As plantas citadas pra saúde bucal pertencem a 21 famílias botânicas. A família 

mais citada foi Asteraceae com 6 espécies (17,6%), seguida de Euphorbiaceae e Leguminosae 

com 3 espécies cada uma (8,8%); Lamiaceae, Malvaceae, Myrtaceae e Solanaceae cada uma 

com 2 espécies (5,8%). As demais famílias obtiveram 1 espécie cada uma (2,9%), conforme 

FIGURA 4.   

 
FIGURA 4: Distribuição das famílias encontradas conforme sua representatividade.  
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4.2.1 As plantas utilizadas e as formas de preparo 

 

Dentre as espécies citadas, a batata-doce, a sangra-dágua, a romã e a goiaba, 

tiveram a maior freqüência de uso.  

Sobre o uso da batata-doce e da goiaba na saúde bucal coletamos dentre outros, 

os seguintes depoimentos: 

 “Chá da casca de batata-doce também é para infecção de dente”; “Chá de 

folha de batata-doce para gengiva infeccionada.”; “para boca inchada, é bom a folha da 

batata-doce, com sal, faz o chá e gargareja”  

“Já ouvi dizer que a casca da goiabeira é bom para boca, pra gengiva”  

“Pega três brotinhos da folha da goiaba, se quiser dar uma fervida põe, se não, 

dá uma esfregada nela e põe em infusão. É pra infecção, afta e diarréia. Eu já usei, tinha 

extraído um dente e infeccionou, usei e melhorou.” (Maria da Guia) 

Outras espécies citadas foram o articum-do-campo, transagem e aroeira. 
Nesses casos, os participantes disseram respectivamente:  

“Ferve as folhas e faz o gargarejo, é bom pra infecção” “Uma vez tava com 
dor de dente, infeccionado, fiz bochecho e banhei com articum, melhorou”.  

“ Usa a transagem para inflamação na boca. Feito o chá de 1 a 5 folhas” 

“Aroeira é bom pra pessoa gargarejar, pra dor de dente, quando está com a 

gengiva inflamada. Deixa ela de molho em um pouquinho de sal, só a salmorinha.” 

Em face desses depoimentos fica evidente o uso das plantas medicinais na 

saúde bucal. Nesse sentido, vale destacar que os participantes das rodas não só indicavam as 

plantas, mas se preocupavam em ditar a receita para o uso.  
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FIGURA 5: Quarta roda de conversa: oficina formas de preparo de plantas medicinais  

 

Outros dados coletados sobre o uso das plantas e as formas de preparos foram 

os apresentados por: 

Zilda- “Usei flor branca, alecrim e camomila. Ferve  a água e põe as plantas 

na água fervida (..) escalda a planta. Depois lava a mão, enrola o dedo com uma gaze e 

passa. Descobri num livro, não fui eu que inventei não, inclusive é pra sapinho. Usa 1 vez por 

dia. De outra vez usei 2 vezes, foi tiro e queda. Falei até para o médico a receita, e ele sabia, 

mas indicou remédio de farmácia,  Nistatina, mas não funcionou.” 

Elizabete - A folha da cana-caiana é bom para baixar o colesterol e para dor de 

dente. Ferve a folha miudinha, para colesterol bebe, e para dor de dente bochecha.  

Desirê - “O picão tem que ser bem fervido”; “O café amargoso, sem açúcar, 

também serve para infecção dentária. Aí bochecha, se quiser colocar álcool, pode também.”; 

“torra o pão até ficar preto, com mel e passa no dente pra clarear. Pode passar na escova 

também. A flor do tomateiro clareia os dentes.” 

Carolina- “Usa limão com sal e cinza. Passa para os dentes não apodrecer. Eu 

tenho 65 anos e os dentes naturais. Quando eu era pequena meu tio disse pra eu passar, ele ta 

lá com 70 anos e os dentes naturais”.  

Um achado interessante nessa pesquisa foi o uso da planta chamada moreira. 

Uma seiva retirada por uma incisão no tronco é colocada em cima do dente que está doendo. 

Sendo relatado o alívio da dor, porém acontece a perda do dente, posteriormente. “Passa a 

dor de dente, mas também arrebenta o dente, não serve mais” (Antonio Mulatinho). “Uma 
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vez meu dente tava doendo, minha mãe falou pra colocar o leite de moreira. Sarou a dor, mas 

arrebenta o dente, ninguém usa isso mais. Fica só o caquinho lá dentro” (Carolina).  

Durante as rodas observamos que o principal modo de preparo de plantas 

medicinais era a decocção ou cozimento, e geralmente essa não é a maneira adequada para o 

preparo de folhas, flores e partes moles da planta.  Segundo Cavalcante (2008) esse preparo 

deve ser feito por infusão: coloca a erva dentro de uma vasilha com tampa, preferencialmente 

de louça, vidro ou esmaltado (deve-se evitar alumínio), depois despeja água fervente, tampa 

por 5 a 10 minutos e côa. A infusão é chamada de escaldar a planta. 

Sobre a forma de preparo das plantas medicinais, Vitor, estudante do curso de 

Farmácia falou sobre a importância de se preparar as plantas medicinais da forma correta, para 

que seja extraído o máximo da planta, sem perder princípios ativos. Então falamos sobre as 

formas mais indicadas para o preparo de cada parte da planta, para se alcançar o efeito 

esperado. Essa orientação se fez necessário porque uma prática muito comum relatada foi a do 

cozimento, ou decocção, que em excesso pode diminuir ou até mesmo anular o efeito da planta. 

Durante as rodas de conversas foram citadas diversas formas de preparo e uso de 

plantas medicinais, como sumo, emplastro, tinturas, garrafadas, chás (infusão e decocção), 

saladas, pós. 

As espécies citadas com uso em saúde bucal tiveram as seguintes indicações: 

abscessos, aftas, anestésico, antibiótico, antisséptico, cicatrizante na extração dentária, 

clareamento, dor de dente, feridas na boca, hemorragia, queimaduras na boca, “sapinhos” 

(candidose), gengiva inflamada, inflamação na boca. 

Um das participantes fez o seguinte comentário sobre o uso das plantas em saúde 

bucal. “é muito interessante usar as plantas medicinais, pois hoje os medicamentos de 

farmácia ‘melhora’ uma coisa e ‘empeteca’ três ou quatro” (Mônica). Esse relato demonstra 

um entendimento de que os remédios possuem efeitos colaterais e reações adversas.  

 

 

4.2.2 Aspectos sobre Cultivo e Manejo   

 

Como já foi relatado na seção 4.1, os participantes da pesquisa falaram da 

existência de um horto medicinal e demonstraram desejo de reativar o projeto iniciado há um 

ano, replantando na Unidade de Saúde as espécies que morreram. Entretanto, neste local, as 

mesmas foram descuidadas, pois não havia ninguém que desse continuidade ao horto. Neste 
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sentido, é importante que projetos de construção de hortos tenha o cuidado de observar as 

possibilidades de continuidade.  

 

FIGURA 6: Sexta roda de conversa, Plantio do Horto Medicinal no Lar Bom 

Samaritano. 

Para tanto, por meio da pesquisa nos dispusemos a fazer o plantio de algumas 

espécies com os participantes das rodas de conversa. Deparamo-nos com uma situação 

intrigante ao chegar ao posto de saúde. Encontramos um funcionário da prefeitura saindo com 

um aplicador de ‘veneno’. Em esclarecimento com a diretora da unidade, a Enfermeira Maria 

Isabel, disse que havia sido aplicado “remédio” para matar as ‘ervas daninhas’, e que a pessoa 

que aplicou tinha tomado o cuidado para não colocar nas plantas medicinais.  

A enfermeira disse ainda que sempre passam esse “remédio” e que tudo iria 

ficar limpinho para poder plantar. Esta foi uma situação em que tivemos de lidar com essa 

temática, delicada, pois, ao mesmo tempo que é perigosa para a saúde, é uma atividade de 

rotina, e por vezes abordar questões deste tipo requer habilidade e diplomacia.  

Em conversa com a outra enfermeira, ela referiu que as pessoas continuam 

utilizando as plantas para fazer chá, “todos os dias as pessoas vão aí e usam essas plantas”  e 

que esse ano é a segunda vez que o herbicida é utilizado. Ela diz não conhecer os perigos do 

veneno. Introduzimos o assunto sobre o Roundup® e ela achou importante uma reunião com 

toda a equipe de saúde para se falar sobre o assunto.  
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FIGURA 7: Plantio de mudas no Lar Bom Samaritano.  

Sobre o uso de herbicidas nas plantas, as pessoas relataram que é muito comum 

na cidade o uso de venenos desse tipo, pois ninguém quer capinar com enxada e que assim é 

mais fácil. Sebastião acrescenta: “A vaca morre quando come planta tratada com veneno. O 

Tordon® prejudica qualquer tipo de árvore, diz que ela nunca mais vive e nada vive naquele 

lugar. E o Furadam® dura 6 meses numa planta.” 

Em virtude desse acontecimento, achamos necessário tratar dessa questão na 

próxima roda de conversa. Assim, buscamos fazer uma reflexão sobre o uso de agrotóxicos e 

os efeitos em nosso organismo.  Abordamos o tema no sentido de esclarecer que aquela terra 

está contaminada com esse herbicida, que é tóxico, e que passar em uma planta não impede a 

contaminação de outras, afinal, a absorção é sistêmica, no ambiente. Ressaltamos também que 

este tipo de intervenção é totalmente contra-indicado para o cultivo e uso de plantas 

medicinais, pois possuem alto poder de efeito sobre o organismo, como qualquer substância 

medicinal. Então diante dos esclarecimentos ficou mais visível para os participantes o motivo 

pelo qual não poderíamos plantar novas espécies na Unidade de Saúde, e ainda teriam a 

necessidade de aguardar um tempo sem utilizar as plantas.  

É importante, ainda, salientar sobre o manejo de plantas medicinais, que 

algumas delas foram citadas como raras, ou que “já não se encontra mais pelo cerrado, como o 

articum-do-campo”. (Helena). Neste sentido, salientamos que uma abordagem importante a ser 

feita é sobre o risco de extinção de algumas espécies de uso medicinal, principalmente quando 

o acesso está relacionado ao extrativismo das plantas, sem cultivo.  
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4.2.3 Dose e toxidez  

O relato sobre os riscos de intoxicação com plantas aconteceu em praticamente 

todas as rodas. Jovenita diz “preferir tomar remédios de farmácia, pois existem plantas que 

são tóxicas para algumas pessoas, já vi isso acontecer”. Apesar de ela ser uma pessoa 

referência na comunidade por cultivar as plantas em casa e conhecê-las e de já tê-las utilizado 

bastante, por ter aprendido com sua avó, hoje em dia ela relatou que evita o uso plantas  e que 

“não mistura comprimidos com plantas”. 

Sebastião diz que determinadas plantas são tóxicas e fala sobre a importância 

de tomar doses pequenas de algumas delas. “Não podemos achar que porque é planta, não 

faz mal (...), tomar uma grande quantidade não significa que vai fazer mais efeito, como se 

fosse um remédio convencional (...) algumas pessoas fazem o chá e vão tomando como se 

fosse água. Tem que tomar mais pouco, duas ou três vezes, pra não ser venenosa, intoxicar.” 

Ao ser relatado o uso de alguma planta com potencial de intoxicação, as pessoas 

falavam sobre os seus riscos e benefícios. Etelvina assim comenta: “o barbatimão é muito bom, 

mas tem que ser pouco, porque ele cura, mas mata também”  

Ainda sobre essa questão, Antônio Mulatinho diz “é importante usar as 

plantas da maneira certa, os remédios de farmácia são bons, muitas vezes até melhor que as 

plantas, mas tem que usar do jeito certo.”  

Helena comentou sobre o confrei: “é ótimo para cicatrização e machucado, 

mas tem de tomar cuidado, pois se tomar muito, envenena”.  

Tivemos também dados sobre a espécie moreira. Carolina diz: “já usei o leite da 

moreira, mas “estoura” o dente , mas a dor passava, hoje ninguém usa mais,  era antigamente 

quando não tinha dentista”  

No caso específico do uso da moreira foi relatado que as pessoas que colhiam o 

látex dessa planta possuíam status de dentista, pela capacidade de eliminar a dor de dente. 

Nessa perspectiva, Antônio Mulatinho, raizeiro há mais de 40 anos, diz: “a moreira passa a 

dor de dente, já tirei muito leite pra curar dente e reumatismo, mas ela “arrebenta” o dente, 

você usa, a dor passa, mas com um tempo o dente não presta mais e ele cai”. 

 



33 
 

] 

FIGURA 8: quinta roda de conversa e oficina formas de preparo de plantas 

medicinais.  

 

4.3  Listagem e análise através de revisão bibliográfica das espécies  vegetais  utilizadas  

em saúde bucal na comunidade de Firminópolis. 

 

1. Abacate  

Nome científico: Persea americana Mill. 

Família: Lauraceae 

É uma planta perene cultivada em quase todas as regiões tropicais e subtropicais 

de diversos países, inclusive o Brasil. Das folhas, que exalam odor de anis quando maceradas, 

pode-se extrair óleo essencial com alto teor de metil chavicol, utilizado na aromatização de 

alimentos. Segundo Cavalcante (2008), o abacate possui uma substância química, o glutatione, 

capaz de prevenir o câncer de boca e garganta.  O mesmo autor relata que o chá por infusão das 

folhas frescas, em bochechos ou gargarejos, combate as afecções da boca e garganta, além de ter 

ação analgésica, podendo ser usado nas nevralgias faciais e nas dores de dente. Mastigar as 

folhas frescas do abacateiro fortalece as gengivas e cura estomatites.  

2. Alecrim  

Nome científico: Rosmarinus officinalis L.  

Familia: Lamiaceae 
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Em seus constituintes estão o óleo essencial contendo principalmente: pineno, 

canfeno, cineol, borneol, acetato de bornila, cânfora, diterpenos. Possui também: ácidos 

orgânicos, saponina, traços de alcalóides, príncipios amargos e taninos. Uso interno: Infuso: 20g 

de planta por 2 litro de água, tomar 2 a 3 xícaras ao dia. Folhas secas: 2 a 4g três vezes ao dia ou 

por infusão. Extrato fluido em álcool 45%: 2 a 4 ml três vezes ao dia. (CAVALCANTE, 20008) 

Uso externo: Infuso a 5%.  (

O extrato do alecrim Rosmarinus officinalis L. foi efetivo na inibição de 

aderência de S. mitis, S. mutans e S. sobrinus. Em estudo in vitro em comparação com o 

gluconato de clorexidina, revelou igual atividade de inibição de síntese de glucano com efeito 

inibitório de aderência sobre Streptococcus mutans. (SILVA et al, 2008) 

TESKE e TRENTINI, 2001). 

Em uso tópico local é considerada cicatrizante, antimicrobiana com 

Staphylococus e  Monilia (LORENZI, 2008) 

3. Algodão 

Nome científico: Gossypium hirsutum L. 

Família: Malvaceae 

Embora a eficácia e a segurança do uso desta planta ainda não tenham sido 

comprovadas cientificamente, sua utilização vem sendo feita com base na tradição popular em 

quase todos os países onde ocorre. No Brasil, a literatura etnofarmacológica  refere seu uso na 

forma de chá, preparado com as folhas como cicatrizante. As flores e frutos ainda verdes são  

usados em casos de micoses como frieiras, panos brancos e impigens, friccionados 

localmente. A análise fitoquímica dos botões florais registra a presença de óleos essenciais 

contendo compostos carbonílicos, hidrocarbonetos, alcoóis e indóis; registra também resinas, 

esteróis, triterpenóides, açúcares, ácidos graxos e aminoácidos da casca da  raiz. (LORENZI, 

2008) 

 

4. Aroeira  

Nome científico: Myracrodruon urundeuva Allemão 

Família: Anacardiaceae 



35 
 

A casca do caule ou as folhas da chamada aroeira-do-sertão Tem ação 

comprovada como adstringente, analgésica, antiinflamatória, anti-hemorrágica e cicatrizante. 

Tem efeito contra aftas e outras úlceras bucais (CAVALCANTE, 2008) 

Estudo farmacológico pré-clínico do extrato aquoso da entrecasca, bem como 

extrato hidroalcóolico, e especialmente o extrato obtido com acetato de etila, mostraram 

significante efeito antiinflamatório, anti-ulcerogênica e cicatrizante. O extrato aquoso mostrou 

baixo nível de toxidez em ratos por via oral, exceto em ratas prenhas quando administradas 

durante longo tempo. Esses resultados permitem recomendar seu uso oral como 

antiinflamatório e cicatrizante. (LORENZI, 2008). 

Nas inflamações da gengiva e da garganta faz-se o gargarejo ou bochecho com 

o cozimento diluído com uma a duas partes de água, duas ou mais vezes por dia. (LORENZI, 

2008). 

5. Babosa  

Nome científico: Aloe vera (L.) N. L. Burm 

Família: Asphodelaceae 

Planta que possui folhas grossas, que liberam um suco viscoso ao serem 

cortadas, cultivada para fins medicinais e cosméticos. Seu sumo mucilaginoso possui 

atividade cicatrizante, para casos de queimaduras, ferimentos superficiais e ação 

antimicrobiana sobre bactérias e fungos. Por apresentar compostos antraquinônicos, são 

tóxicos quando ingeridos em doses altas, podendo causar nefrite aguda. (LORENZI, 2008) 

Um dos principais microorganismos responsáveis por insucesso endodôntico é 

o Enterococcus faecalis, que mesmo após o selamento do canal, persiste e auxilia na 

reorganização de um novo biofilme. Gel de Aloe vera in natura apresentou atividade 

antimicrobiana sobre a referida bactéria, mas estatisticamente menor e significante em relação 

ao gel clorexidina 2 % e ao gel de clorexidina 0,12%. (SEMENOFF, 2008). 

Em estudo comparativo entre diferentes tipos de dentifrícios na inibição de 

Streptococcus mutans, aqueles que apresentavam na sua composição Aloe 

vera/própolis/complexo cobre-clorofila, tiveram 100 % de eficácia na inibição das colônias de 

S. mutans. (SOUZA-GUGELMIN, 2006) 

Extrato de Aloe vera in natura foi utilizado em estudo para verificar a 

contração de feridas cutâneas em ratos, os quais foram submetidos a cirurgia para retirada de 

1 cm² de dorso ate atingir o tecido subcutâneo. Mostrou-se que esse extrato teve importância 
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estatisticamente significativa, mostrando uma maior contração da ferida, devido à ação 

cicatrizante da babosa. (SEGUNDO, 2007) 

Em estudo para avaliar a resposta do complexo dentino- pulpar in vivo após 

capeamento direto com Aloe vera em ratos, mostrou-se biocompatibilidade do fitoterápico 

devido ao pH mais próximo do fisiológico(6,8) com ausência de áreas necróticas, 

bioatividade, pois estimula os odontoblastos a formarem uma barreira mineral, onde essa 

formação de barreira mineral foi semelhante a estimulada por hidróxido de cálcio e atividade 

antimicrobiana, apresentando atividade bacteriostática.(GALA-GARCIA, 2005) 

6. Barbatimão 

Nome científico: Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 

Família: Leguminosae 

Possui como constituintes químicos alcalóides, flavonóides, terpenos, 

estilbenos, esteróides, inibidores de proteases (como a tripsina) e taninos (VASCONCELOS 

et al, 2004). 

O barbatimão tem ação antisséptica, antibacteriana, antiescorbútica, 

cicatrizante, adstringente e anti-hemorrágica. Taninos são os componentes majoritários do 

barbatimão, sendo que estes compostos têm sido associados com efeitos antimicrobianos. 

(CAVALCANTE, 2008). 

Orlando (2005) observou atividade antimicrobiana in vitro do extrato 

hidroalcoólico bruto da casca do barbatimão para Enterococcus faecalis, Kocuria rhizophila, 

Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans e Candida krusei. Para 

Toledo (2002), o extrato obtido das cascas do barbatimão tem atividade antibacteriana contra 

Bacillus subtilis. 

O pó da casca do barbatimão aplicado topicamente atua como cicatrizante. Já o 

chá de barbatimão, em bochechos, atua contra a cárie dentária, pois consegue evitar a 

reprodução do Streptococcus mutans. É também adstringente, cicatrizante e cura feridas 

bucais. Quanto à posologia, fazer o chá das folhas ou da casca e bochechar com um copo com 

água, colocar 15g da casca de barbatimão e deixar sob fervura por 5 minutos. Após isto, 

amornar e coar. Tem ação antisséptica bucal e inflamatória (CAVALCANTE, 2008). 

Rebecca et al. (2002) estudaram a farmacologia preliminar do barbatimão e 

observaram que o extrato aquoso da casca tem significativo efeito cicatrizante sobre a ferida. 
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Os mesmos autores demonstraram que o extrato aquoso de barbatimão possui atividade 

antiinflamatória, analgésica e uma atividade protetora da mucosa gástrica. 

 No Hospital de Câncer em Jaú-SP, um medicamento preparado com o 

decocto de sua casca está sendo usado com sucesso para prevenir queimaduras resultantes da 

radioterapia. (LORENZI, 2008) 

7. Batata-doce  

Nome científico: Ipomoea batatas (L.) R. Br. 

Família: Convolvulaceae 

Herbácea de caule rasteiro, nativa da América. Sua análise fitoquímica revelou, 

além do amido, quantidades menores de flavonóides livre e glicosilados derivados do ácido 

caféico, glicosídeos do nerol e do borneol, e triterpenóides especiais. (LORENZI, 2008) 

Os extratos alcoólico e aquoso dos tubérculos têm atividade antimicrobiana 

contra Neisseria catharralis e Candida albicans, a monilia causadora de aftas. (LORENZI, 

2008) 

Segundo Cavalcante, 2008  o chá das folhas tem indicação comprovada em 

bochechos combate gengivites, pulpites, dor de dente e aftas, além de evitar a reprodução de 

bactérias cariogênicas. 

8. Calêndula 
Nome científico: Calendula officinalis L.  
Família: Asteraceae 

É uma flor de origem européia que se adaptou muito bem ao clima brasileiro, 

sendo encontrada com mais facilidade nas regiões sul e sudeste do país. As folhas e flores 

possuem ação antialérgica, suavizante, antiinflamatório, cicatrizante, antisséptica. Não e 

recomendado o uso interno durante a gestação devido sua ação emenagoga, mas em 

tratamentos superficiais de pele não há contra indicações (TESKE, 2001). 

Suas flores possem quantidades significantes de saponinas, triterpenos, alcoóis 

e ésteres de ácidos graxos, carotenóides, flavonóides, cumarinas, hidrocarbonetos e ácidos 

graxos (HAMBURGUER et al., 2003). Entre as propriedades medicinais atribuídas as suas 

flores são: antiinflamatória, analgésica, antitumoral, bactericida, cicatrizante, sedativa e 

imunomoduladora (BROWN & DATTNER, 1998). 

São usados as folhas, flores e caules em forma de chá e bochechos tendo ação 

antisséptica, antiinflamatória, cicatrizante, analgésica, bactericida e fungicida 

(CAVALCANTE, 2008). 
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O óleo essencial de Calendula officinalis L. tem um grande potencial de ação 

antifúngica (GAZIM et al. 2008). O uso da seiva de diferentes órgãos do gênero Calendula 

tem-se mostrado um eficiente antimicrobiano principalmente nos microorganismos 

Pseudomonas syringae, P. fluorescens, Xanthomonas campestris, Agrobacterium 

tumefaciens. Tornando-se assim uma opção de escolha para o tratamento alguns tipos de 

infecções bacterianas.(RADIOZA, 2007). 

Comprovou-se que alvéolos tratados pós extração dentária em camundongos 

com complexo Symphytum officinale e Calendula officinallis teve aceleração do reparo, 

viabilizando um possível recurso terapêutico odontológico (BALDUCCI-ROSLINDO et al., 

1999). 

 

9. Camomila  

Nome científico: Chamomilla recutita (L.) Rauschert 

Família: Asteraceae 

A parte usada para fins terapêuticos são os capítulos florais secos ao ar e 

conservados ao abrigo da luz. São usadas devido a sua ação imunoestimulante, ansiolítica, 

sedativa, cicatrizante, através de pomadas e cremes que podem ser aplicadas para alivio de 

inflamação na gengiva e como antivirótico no tratamento de herpes- propriedades estas 

devidas ao (-)-a-bisabolol. (LORENZI, 2008) 

É eficaz no tratamento de infecções das mucosas, produzindo efeitos 

refrescantes e adstringentes. São comuns relatos de reações alérgicas à camomila, a qual se 

deve ter uma precaução nas suas indicações. Doses excessivas podem interferir em alguma 

terapia de anticoagulação. Seu uso excessivo deve ser evitado no período de gestação e 

amamentação (NEWAL, 2002). 

As preparações de camomila agem nos mediadores inflamatórios da cascata do 

acido araquidônico, tendo efeitos inibitórios da 5- lipooxigenase e ciclooxigenase. 

Apresentam também ações bacteriostáticas, principalmente conta bactérias gram-positivas e 

propriedades fungistáticas, como contra Candida albicans. Os preparos à base de camomila 

tratam processos inflamatórios cutâneos de origem bacteriana e não bacteriana, ferimentos, 

abscessos e fistulas na cavidade oral. (SCHULZ, 2002) 

No tratamento de neoplasias na região de cabeça e pescoço, uma das técnicas 

utilizadas é a radioterapia, o que leva a inúmeros efeitos colaterais, entre eles a mucosite, a 
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qual pode ter seu grau e sintomas aliviados com o uso de chá de camomila, devido a ação 

antiinflamatória da referida substância. (CARDOSO, 2005) 

Em estudo com 32 pacientes, que usaram uma pomada à base de extrato de 

camomila para alívio de dor das ulcerações aftosas, classificadas como aftas, e gengivo 

estomatite herpética, foi considerado como sucesso terapêutico em 94% dos casos após uma 

semana de uso do produto, com alivio total da dor, a aprovação em relação à textura, gosto e 

facilidade de aplicação do medicamento e sem relatos de reação adversa ao produto. 

(WEHBA, 2008). 

10. Cravo-da-Índia 
Nome científico: Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry 
Familia: Myrtaceae 

O cravo da índia tem como principal constituinte químico o eugenol cerca de 

70 a 98%, além de 10 a 15% de acetato de eugenilo e 5 a 12% de humuleno e cariofileno, o 

que representa cerca de 99% da essência da planta. Estudos demonstram ainda que ele é 

eficiente como anti-séptico e analgésico, sendo que seu óleo é utilizado na odontologia 

(MAEDA, et al., 1990; COSTA, 1994 e CALVALCANTE, 2008). 

O eugenol, principal componente da extração do óleo da planta, faz parte de 

cimentos odontológicos e de outros produtos antissépticos de higiene bucal, tendo 

comprovado efeito aromático, analgésico, desinfetante, antisséptico, cicatrizante, anestésico 

suave, antifúngico e antiviral. Outro estudo demonstra que ele é eficiente no tratamento como 

antiinflamatória e antinoceptiva periféricas. (CAVALCANTE, 2008)  

O eugenol pode ser aplicado dentro do alvéolo dentário no tratamento das 

alveolites, na composição de vários produtos odontológicos, como nas pastas zinco-

eugenólicas, colutórios (antissépticos bucais), em cimentos endodônticos e em cimentos 

restauradores provisórios, com a função de analgésico e antisséptico. (CAVALCANTE,  

2008). 

Em 1 xícara de chá colocar 1 colher das de chá de cravos e adicionar água 

fervente. Abafar por 10 minutos e depois coar. Ainda morno, fazer bochechos de 3 a 4 vezes 

ao dia. (CAVALCANTE,  2008). 

Combate-se a dor de dente, o mau hálito, a infecção gengival e as estomatites 

também com o bochecho do chá por infusão de cravos. Não se deve mascar o cravo, mesmo 

estando ele na sua forma comercial e própria para o consumo, pois mesmo assim ele ainda 

contém alta concentração de eugenol e pode ferir a boca. Também não podemos cozinhá-lo ou 

fervê-lo em demasia, se não perderá as suas propriedades medicinais. O uso interno desta 
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planta é contra-indicado para gestantes, pois o seu óleo essencial pode provocar contração da 

musculatura uterina. (CAVALCANTE,  2008). 

11. Gengibre 
Nome científico: Zingiber officinale Roscoe 
Família: Zingiberaceae 
 

Erva rizomatosa com cheiro e sabor picante. Seu óleo essencial responde pelo 

aroma e ação antimicrobiana. Ensaios farmacológicos citam como principais propriedades a 

ação antimicrobiana local  para rouquidão e inflamação da garganta, antiinflamatória, 

antiviral, antialérgica (LORENZI, 2008). 

 O gengibre possui comprovada ação antimicrobiana, mas em estudo para 

avaliar a susceptibilidade in vitro de bactérias bucais a tinturas fitoterápicas, o gengibre 

apresentou baixa atividade frente às bactérias cariogênicas. Outros estudos complementares 

devem ser feitos, pois a forma de apresentação da substância e a forma de extração dos 

princípios ativos podem influenciar a atividade antibacteriana. (SOARES, 2006) 

 
12. Goiaba  
Nome científico: Psidium guayava L. 
Família: Myrtaceae 

 

Segundo Lorenzi, 2008, a análise fitoquímica da folha mostra a presença de 

óleo volátil rico em bisaboleno e outros sesquiterpenos, acetais, dietoximetano, dietoxietano. 

O extrato aquoso do broto da goiabeira mostrou intensa atividade contra Salmonella, Serratia 

e Staphylococcus.  

 É antisséptico bucal e cicatrizante nas afecções da boca e garganta. Nas 

ulcerações da mucosa bucal fazer bochechos com o chá ou suco das folhas, brotos ou casca da 

goiabeira.  (CAVALCANTE,  2008). 

São usadas a casca da goiabeira, as folhas tenras e os brotos  foliares. O chá por 

infusão ou decocção das folhas tenras são indicados  nas afecções bucais, como aftas, dor de 

dente, gengivites, estomatites, herpes, candidoses e úlceras bucais. Possui propriedade 

antibiótica, adstringente, anti-hemorrágico, antiescorbútica e cicatrizante (CAVALCANTE,  

2008). 

Na dor de dente e nas inflamações bucais, bochechar ou beber o chá ou suco 

das folhas ou da casca da goiabeira. Fazer a decocção de 30g de folhas da goiabeira em um 

litro de água e bochechar  de 3  5 vezes  ao dia. Pode-se ainda passar um cotonete embebido 
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com esse chá ou suco sobre a gengiva, durante a erupção dentária, para diminuir a coceira. 

(CAVALCANTE,  2008). 

 

13. Hortelã 
Nome científico: Menta piperita L. 
Família: Lamiaceae 
 

Estudos farmacológicos destacam importante atividade contra fungos e 

bactérias. Tem seu uso consagrado em todo o mundo como medicação útil nos casos de 

inflamação da boca e dores.  (LORENZI, 2008) 

A menta tem ação refrescante e de sabor agradável, sendo usada na 

composição de materiais de moldagem, tem ação analgésica local, propriedades antissépticas 

e anestésica. As folhas frescas são usadas para massagem nas gengivas e combatem também a 

piorréia. O óleo essencial e a menta, por sua ação aromática, são usados na composição de 

cremes dentais medicinais, pastilhas e pomadas anestésicas. São usados o caule ou as folhas 

secas e bem moídas. (CAVALCANTE,  2008).  

 Para combater a dor de dente,  bochechar  o suco ou chá das folhas de hortelã. 

Pode-se aplicar também dentro do dente uma mecha de algodão embebida com hortelã. Nas 

halitoses bochechar o chá das folhas de hortelã 3 vezes ao dia. (CALVALCANTE, 2008). 

 

14. Limão 
Nome científico: Citrus spp. 
Família: Rutaceae 
 

Tem como constituintes químicos principais limonina, ácidos ascórbico, 

cítrico, málico; óleo essencial, geraniol, terpineol e cânfora. Tem indicação para combater 

“sapinhos”, previne inflamações bucais, gengivites, halitose e aumenta a salivação. Para aftas, 

língua geográfica, inflamações da boca, bochechar ou gargarejar o chá do sumo do limão. 

Para herpes é indicado passar o sumo de limão 3 vezes ao dia. (CAVALCANTE, 2008) 

Apesar de seu extenso emprego a eficácia e segurança de suas preparações 

ainda não foram comprovadas cientificamente (LORENZI, 2008) 

 

15. Losna  
Nome científico: Artemisia absinthium L. 
Família: Asteraceae 
 

A losna possui propriedades capazes de aumentar o fluxo salivar. Sua 

composição química é bastante complexa, tendo a tujona como principal componente. São 
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encontrados ainda homoditerpenos peroxidados. A dose a ser usada é de no máximo 3 xícaras 

do chá por dia preparado por decocto.   A administração de altas doses pode provocar vômitos 

e dores intestinais. (LORENZI, 2008)  

Para combater a dor de dente é usada popularmente fervendo em um copo de 

vinho durante dois minutos dois galhos de losna. Bochechar e engolir alguns goles. É contra 

indicado para gestantes, pois é abortiva. (CAVALCANTE, 2008) 

 
 
 
16. Malva 
Nome científico: Malva sylvestris L. 
Família Malvaceae 
 

Tem propriedades químicas devidas às mucilagens (contendo pentoses, 

hexoses, ácido galacturônico), os ácidos fenólicos (clorogênico, cafeico, ácido p-cumarico), as 

antacianinas (malvina, malvidina), os flavonóides, os taninos, as vitaminas A, B1, B2, C, os 

oxalato de cálcio, resinas e os aminoácidos (lisina e leucina). (TESKE, et al 2001). 

Trabalhos têm demonstrado que extratos da malva são eficazes para inibir o 

crescimento  de bactérias do biofilme dental e fungos da candidose oral. Portanto pode-se 

sugerir o uso dessa planta como meio alternatico na terapêutica odontológica. (ALVES, et al 

2009; CAROLINO, 2006) 

Pode ser usada internamente para inflamações da pele, boca e garganta, dor de 

dente e gengivites, externamente para combater abscessos e aftas (

O decocto das folhas de malva é usado em colutório e gargarejo, ferver 3 

folhas de malva em 2 xícaras de água e fazer bochechos várias  vezes ao dia 

(CAVALCANTE,  2008). 

CAVALCANTE,  2008; 

TESKE et al, 2001). 

Durante a erupção dentária, a criança pode mastigar os ramos de malva, pois 

acalmam a dor e desinflamam as gengivas o chá por infusão não deve ser ingerido por 

diabéticos. (CAVALCANTE,  2008). 

 

17. Moreira 
 Nome científico: Maclura tinctoria D. Don ex Steud. 
Família: Moraceae  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822009000200028&lang=pt�
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822009000200028&lang=pt�
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 Estudos  preliminares  de  atividade antimicrobiana evidenciaram  que  esta 

espécie  possui efeito  antibacteriano a Streptococcus  sanguinis,  Streptococcus mutans, 

acteroides fragilis, Prevotella nigrescens, Fusobacterium nucleatum e Porphyromonas  

gingivalis mostrando potencial de inibir o  crescimento  das  bactérias periodontopatogênicas . 

(LAMOUNIER, 2009) É necessária a realização de novos estudos para se conhecer com 

detalhes as propriedade dessa planta.  

Teste em ratos estudaram a atividade antiinflamatória e analgésica, concluindo 

que os extratos etanólicos e a scandenone, uma isoflavona isolada, demonstraram possuir 

atividade anti-inflamatória e antinociceptiva (KUPELI, 2006), ou seja, a capacidade de impedir 

a detecção de estímulos lesivos

 

. 

18. Picão 
Nome científico: Bidens pilosa L. 
Família: Asteraceae 
 

Essa planta tem sido objeto de muitos estudos farmacológicos nos últimos 

anos, os quais validaram algumas das propriedades a ela atribuídas pela medicina tradicional. 

Sua atividade bactericida contra bactérias gram-positivas foi demonstrada. Outro grupo de 

cientistas demonstrou uma significativa atividade antiinflamatória em estudo farmacológico 

com ratos. Estudos com o fitoquímico fenilheptatrina isolado dessa planta demonstraram que 

possui propriedades antibióticas e citotóxicas através de fotossensibilização. Num estudo 

farmacológico publicado em 1996, foi constatado que o extrato dessa planta inibe a síntese de 

prostanglandinas, que faz parte de processos metabólicos ligados a doenças inflamatórias. 

Esses estudos concluem para a possibilidade de uso na medicina tradicional para o tratamento 

de ferimentos contra inflamações e infecções de bactérias (LORENZI, 2008). 

Análises fitoquímicas identificaram a presença de derivados de poliacetilenos e 

tiofanos, ainda flavonóides, esteróis, acetilenos, taninos. (LORENZI, 2008). Em outros 

estudos aparecem aminas,  triterpenos, fenóis, glicosídios, benzenóides, carbonato de sódio, 

potássio, cálcio, ácido salicílico, albumina e óleo essencial (CAVALCANTE, 2008).  

19. Romã 
Nome científico: Punica granatum L. 
Família: Punicaceae 

A literatura etnofarmacológica refere o uso do pericarpo para tratamento de 

inflamações na boca e na garganta. Externamente na forma de infusão em bochechos e 

gargarejos, é usada contra gengivites. A análise fitoquímica da planta registra além dos 

alcalóides, a presença de até 28% de taninos gálicos na casca do caule e dos frutos, em menor 
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quantidade nas folhas; nas sementes 7% é composta de óleo principalmente o ácido punícico. 

Os ensaios farmacológicos realizados com extrato do pericarpo mostraram atividade contra 

bactérias patogênicas.(LORENZI, 2008) 

A romã tem apresentado ação bactericida e bacteriostática sobre o biofilme 

dental (Pereira et al., 2006). Cavalcante (2008), afirma que a planta tem ação adstringente, 

antibacteriana, antifúngica, antinflamatória, antisséptica, antivirótica, cicatrizante e 

mineralizante. Ele afirma ainda que a casca da raiz, do tronco, do fruto e as sementes 

combatem as lesões bucais, como as aftas, gengivites e estomatites. Por causa da sua ação 

adstringente e antisséptica, a romã está presente na composição de alguns dentifrícios tendo 

ação efetiva contra o Streptococcus mutans e estafilococos. 

O suco de romã, o decocto das flores secas, ou o infuso da casca do fruto em 

bochechos ou gargarejos. Ou ainda fazer a decocção de ¼ da casca de um fruto em 1 copo de 

água  por 10 minutos, coar, esfriar e bochechar 3 vezes ao dia. (CALVALCANTE, 2008). 

20. Salsa 
Nome científico: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 
Família: Apiaceae 

Na composição das sementes destacam-se óleo essencial contendo apiol e 

miriscitina (90%) e um pouco de pineno, felandreno, algumas flavonas, flavonóides apiina e 

apigenina. A parte verde contém além do óleo essencial elevado teor de vitamina do 

complexo B. 

É utilizada para o alívio de abscessos e feridas, na forma de cataplasma, 

preparado amassando em pilão, três colheres de sopa de folhas e hastes frescas picadas, 

juntamente com uma colher de mel de abelhas, até formar uma pasta, que deve ser espalhada 

sobre gaze e colocada na área afetada. Seu óleo essencial não deve ser ingerido durante a 

gravidez pelo risco de provocar aborto.(LORENZI, 2008) 

O chá ou macerado das folhas ou raiz é indicado para lavar a boca, dentes e 

língua. Para combater a dor de dente, esmagar um pouco de folhas, uma gota de azeite de 

oliva e uma pitada de sal. Colocar o preparado sobre o local da dor em cataplasma. 

(CAVALCANTE, 2008) 

21. Sangra-d’água 
Nome científico: Croton urucurana Baill. 
Família: Euphorbiaceae  

Quando seu tronco é cortado ou ferido, libera uma seiva que, em contato com o 

ar, se torna resinosa e toma cor vermelha como sangue, daí a razão de alguns de seus nomes 

populares. Durante séculos os índios tem utilizado sua seiva para pincelar ferimentos e 

estancar sangramentos, acelerando a cicatrização. Embora sua segurança e eficácia ainda não 
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tenham sido comprovados, sua utilização vem sendo feita com base na tradição popular, que 

lhe atribui propriedades antiinflamatórias, antissépticas, antiviral, cicatrizante. A maioria dos 

estudos publicados elucida suas propriedades cicatrizantes, atribuídas a dimetilcedrusina, da 

classe das lignanas e o alcalóide taspina. (LORENZI, 2008) 

Tanto sua casca como sua resina são exportadas por uma indústria 

farmacêutica nos Estados Unidos que já registrou duas patentes par duas substâncias isoladas, 

sendo uma delas indicada com uso tópico no tratamento de herpes. (LORENZI, 2008)  

 

22. Terramicina  
Nome científico: Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 
Família: Amaranthaceae 
 

Em estudo farmacológico in vitro com extrato dessa planta, obtido com 

solventes orgânicos, apresentou uma significativa citotoxicidez em tumores e considerável 

atividade antitumoral. As populações nativas e indígenas das Guianas usam suas folhas como 

adstringente. (LORENZI, 2008). 

As folhas e flores têm ação analgésica. O chá por infusão ou decocto da folha é 

indicado na dor de dente e como antiinflamatório. (CAVALCANTE, 2008) 

 

23. Transagem 
Nome científico: Plantago major L. 
Família: Plantaginaceae 
 

Devido à mucilagem presente nas folhas, exerce uma ação protetora das 

mucosas inflamadas promovendo a diminuição do processo inflamatório. Tem a propriedade 

de destruir um grande número de microorganismos e estimular a epitelização. Os taninos 

conferem a propriedade adstringente, formando revestimentos protetores, atenuando a 

sensibilidade e dificultando infecções, além de proporcionar uma ação hemostática. (TESKE, 

2001).  

Na sua composição estão presentes flavonóides, esteróides, mucilagens, 

taninos, saponinas, ácidos orgânicos e alcalóides. O amplo emprego dessa planta nas práticas 

caseiras e seus diversos estudos químicos e farmacológicos preliminares, constituem-se em 

motivo suficiente para a realização de estudos mais aprofundados, que venham consolidá-la 

como medicamento eficaz. (LORENZI, 2008) 
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Navarro et al (1998) comprovaram clinicamente o efeito antinflamatório e 

antibacteriano do colutório a base de uma tintura de Plantago major sobre microrganismos da 

placa dental e gengivite, sugerindo a utilização como suplemento efetivo para o controle da 

gengivite e da placa bacteriana supra gengival. 

Segundo Cavalcante (2008), o colutório antiseptico de suas folhas combate as 

afecções da boca e garganta. As  folhas e raízes são adstringentes, o chá combate a febre, dor 

de dente, inflamações gengivais, GUNA, aftas. A transagem também é usada contra abscessos 

dento-alveolares, GEHA (gengivo-estomatite herpética aguda), tártaros, cárie dentária e 

bruxismo. 
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V. DISCUSSÃO  

 

 

5.1 Considerações sobre as indicações populares e a respectiva validação das pesquisas  

 

 

  À luz da literatura bibliográfica podemos concluir que inúmeras indicações de 

uso referido durante a pesquisa são sustentadas por comprovações científicas. Ainda 

constatamos que muitas plantas têm na tradição popular sua principal referência de uso, 

salientando a importância de estudos que valorizem e resgatem este tipo de conhecimentos e 

práticas. Encontram-se pesquisas sobre eficácia de muitas plantas, mas com certeza existe um 

caminho a ser percorrido pelas pesquisas/pesquisadores neste sentido.  

Além da pesquisa científica através de publicações, o relato cotidiano destas 

pessoas usuárias do sistema de saúde pode ser de grande valia para a consolidação do uso 

clínico no tratamento e prevenção das afecções orais. É importante salientar que as pesquisas 

hoje são orientadas por métodos de teste in vitro,  e que as práticas testadas por muitas 

gerações ainda acontecem, são pesquisas in vivo. Com a conciliação destes métodos 

poderemos avançar para que uma não se sobreponha à outra, pois ambas são de extrema valia 

no avanço do uso de plantas medicinais. 

Durante a pesquisa foi relatado o uso do abacate para feridas na boca, dor de 

dente e extrações dentárias. Na bibliografia consultada há referências a sua ação analgésica e 

o uso em estomatites. A substância química, o glutatione, tem efeito na prevenção do câncer 

bucal. Portanto, as comprovações científicas corroboram em parte das indicações citadas pela 

população.  

O uso do alecrim foi citado acerca do uso contra aftas e feridas na boca. Na 

literatura pesquisada encontramos referência ao uso tópico cicatrizante, efeito inibitório de 

aderência sobre Streptococcus mutans, Staphylococus e  Monilia. Os estudos científicos 

demonstram o potencial dessa espécie para a produção de fitoterápicos de uso odontológico, e 

confirmam em parte o uso encontrado durante a pesquisa. 

O algodão é utilizado para feridas na boca e após extrações dentárias. A 

eficácia e segurança do uso desta planta não foram comprovadas cientificamente. A literatura 

etnofarmacológica traz referências do uso de suas folhas como cicatrizante; e das flores e 

frutos ainda verdes, usado em casos de micoses como frieiras, panos brancos e impigens. 
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Portanto, é uma planta com grande potencial, e as informações são convergentes, mas ainda 

requer estudos que os comprovem.  

Estudos comprovam que a aroeira possui efeito antiinflamatório, adstringente, 

cicatrizante, analgésico, anti-hemorrágica e antiulcerogênica, sendo assim, confirmam o uso 

citado pela população para dor de dente e em inflamações gengivais. 

O uso tópico da babosa foi citado para combater feridas na boca, e os estudos 

comprovam sua ação cicatrizante, nos casos de queimaduras, ferimentos superficiais. Esta é 

uma planta que tem seu uso muito difundido, e as pesquisas têm corroborado sua atividade 

medicinal. É uma planta com alto potencial para produção de fitoterápicos de uso 

odontológico. Por conta de sua atividade antimicrobiana a Enterococcus faecalis, estimula os 

odontoblastos a formarem barreira mineral, semelhante à estimulada por hidróxido de cálcio e 

ainda possui atividade bacteriostática. 

O barbatimão é usado, pela população pesquisada, em extrações dentárias e 

feridas na boca. Pesquisas mostram sua ação antisséptica, antibacteriana, antiescorbútica, 

cicatrizante, adstringente, anti-hemorrágica, antiinflamatória, analgésica e uma atividade 

protetora da mucosa gástrica. Vem sendo usado oficialmente para prevenir queimaduras 

resultantes da radioterapia. Portanto, os estudos têm comprovado o uso tradicional.  

A batata-doce foi muito citada durante a pesquisa, sendo a planta com o maior 

número de indicações de uso em saúde bucal. Usada em extrações dentárias, dor de dente, 

feridas na boca, hemorragia, abscessos, gengiva inflamada e aftas; para qualquer alteração na 

cavidade oral. Estudos comprovam que os extratos alcoólico e aquoso dos tubérculos têm 

atividade antimicrobiana contra Neisseria catharralis e Candida albicans, a Monilia sp.. 

Existe ainda indicação comprovada em bochechos para combater gengivites, pulpites, dor de 

dente e aftas, além de evitar a reprodução de bactérias cariogênicas. Esta espécie, pelo grande 

número de citações de uso e pelo considerável espectro de comprovações apresentou, neste 

estudo, um destaque quanto seu potencial.  

A calêndula é utilizada por suas propriedades cicatrizantes em feridas da boca e 

para alergias. Estudos comprovam suas propriedades medicinais como antiinflamatória, 

analgésica, antitumoral, bactericida, fungicida, cicatrizante, sedativa e imunomoduladora. 

Pode ser viabilizada como um possível recurso terapêutico odontológico. 

A camomila foi citada como sendo útil no tratamento de aftas. Estudos 

mostram sua ação cicatrizante, para alívio de inflamação na gengiva, como antivirótico no 

tratamento de herpes, é imunoestimulante, ansiolítica, sedativa e fungistática. É eficaz no 

tratamento de infecções das mucosas, ferimentos, abscessos e fístulas produzindo efeitos 
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refrescantes e adstringentes. Com base nos estudos já realizados, e na tradição de uso, essa 

planta se mostra promissora na produção de medicamentos de uso odontológico.  

O cravo-da-índia foi indicado como anestésico usado em dor de dente. Essa 

planta é com certeza a mais utilizada na odontologia, na forma do eugenol. Estudos têm 

comprovado seu efeito aromático, analgésico, antinflamatório, desinfetante, antisséptico, 

cicatrizante, anestésico suave, antifúngico e antiviral. Pela sua grande difusão na odontologia, 

seu uso in natura pode ser mais incentivado, e ainda tem grande potencial de compor a lista 

RENISUS. 

O gengibre foi citado para inflamações na boca, e vale salientar que no 

entendimento de alguns participantes, as inflamações de garganta fazem parte da boca. 

Ensaios farmacológicos citam como principais propriedades a ação antimicrobiana local  para 

rouquidão e inflamação da garganta, antiinflamatória, antiviral, antialérgica. Portanto, as 

informações conferem.  

A goiaba é muito utilizada, sendo indicada em extrações dentárias, hemorragia, 

feridas na boca, inflamação na gengiva. Através de estudos comprovou-se propriedades 

antisséptica bucal e cicatrizante nas afecções da boca e garganta, antibióticas, adstringente, 

anti-hemorrágico e antiescorbútica. Esta planta foi muito citada, e já existem muitos estudos 

comprovando sua eficácia, faz parte da lista RENISUS, portanto, já é tempo dos profissionais 

de saúde se apropriarem destas evidências e valorizarem esta planta na sua prática cotidiana. 

O uso da hortelã foi indicado como antisséptico, anestésico, e para cândidas, e 

tem seu uso consagrado em todo o mundo como medicação nos casos de inflamação da boca e 

dores. Estudos farmacológicos destacam importante atividade contra fungos e bactérias, além 

da ação analgésica local, propriedades antissépticas e anestésica. Portanto, está corroborado 

seu uso através de pesquisas. 

Limão foi indicado com eficiente na prevenção de cárie, como anti-séptico. 

Encontramos relatos na literatura a indicação para aftas, língua geográfica, herpes, como 

antiinflamatório, contra gengivites, halitose e para aumentar a salivação. Apesar de seu 

extenso emprego a eficácia e segurança de suas preparações ainda não foram comprovadas 

cientificamente, sendo urgente a realização de estudos que comprovem estas propriedades e 

permitam o desenvolvimento e a difusão de seu uso.  

A losna foi uma das plantas mais citadas durante a pesquisa, sendo utilizada 

para feridas na boca, dor de dente e no pós-cirúrgico em extrações dentárias. A planta possui 

propriedades capazes de aumentar o fluxo salivar. Apesar do extenso uso popular dessa 

espécie, não encontramos muitos relatos na literatura que comprovem o uso dessa planta. 
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A malva foi citada pra feridas na boca. Trabalhos têm demonstrado que 

extratos da malva são eficazes para inibir o crescimento  de bactérias do biofilme dental e 

fungos da candidose oral, ainda pode ser usada para combater abscessos, aftas, nevralgias, dor 

de dente e gengivites. Possui um grande potencial de difusão de uso. 

A moreira  foi citada para dor de dente. Estudos preliminares  de  atividade 

antimicrobiana evidenciaram  que  esta espécie  possui efeito  antibacteriano, inibindo o  

crescimento  das  bactérias periodontopatogênicas. Possui atividade antiinflamatória, 

analgésica e antinociceptiva. É necessária a realização de novos estudos para se conhecer com 

detalhes as propriedades dessa planta, tendo em vista a credibilidade com que as pessoas 

relataram o seu efeito para a dor de dente, salientando, porém, a perda posterior do mesmo, 

talvez relacionada à dose ou forma de aplicação utilizada. 

Convém lembrar que o termo citado “arrebenta o dente”, refere-se, 

possivelmente, à diminuição da pressão pulpar, provocando alívio imediato da dor,  porém 

acompanhada de necrose pulpar e posterior perda  dentária. 

O picão é usado para combater aftas. Suas atividades antiinflamatória, 

bactericida, antibióticas e citotóxicas foram demonstradas pelas pesquisas.  

 A romã teve sua indicação para feridas na boca e em extrações dentárias. A 

literatura etnofarmacológica refere o uso para tratamento de inflamações na boca e na 

garganta, contra gengivites. Tem ação bactericida e bacteriostática sobre o biofilme dental; 

adstringente, antifúngica, antinflamatória, antisséptica, antivirótica, cicatrizante. Esta planta 

foi muito citada, possuem estudos que comprovam sua eficácia, e está presente na lista 

RENISUS, portanto, seu uso na odontologia é de extrema relevância. 

O uso da salsa foi relatado para queimaduras na boca. A literatura refere-se 

quanto ao uso para o alívio de abscessos e feridas. É indicado para lavar a boca, dentes e 

língua e combater a dor de dente. Não encontramos referências quanto ao uso em 

queimaduras na boca. Pode ser aprofundada a pesquisa sobre suas propriedades pelo seu 

potencial, principalmente pela grande difusão que existe de seu uso no cotidiano.  

O uso da sangra-d’água foi indicado para inflamação na boca, feridas na boca e 

extrações dentárias. Sendo uso muito comum entre as participantes da pesquisa. São 

encontrados relatos na literatura de uso como antisséptica, antiviral. A maioria dos estudos 

publicados elucida suas propriedades cicatrizantes e antiinflamatórias e o uso tópico no 

tratamento de herpes. 
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A terramicina é utilizada como antibiótico e em feridas da boca. Estudos 

mostraram uma significativa citotoxidez em tumores e considerável atividade antitumoral. É 

usada como antiinflamatória, adstringente e para dor de dente.  

O uso da transagem é feito nos casos de gengiva inflamada, extração dentária e 

feridas na boca. Na literatura encontramos registros de uso nos casos de gengivite ulcerativa 

necrosante aguda, gengivo-estomatite-herpética aguda, aftas, abscessos dento-alveolares, 

tártaros, cárie dentária. Estudos comprovaram o efeito antiinflamatório e antibacteriano sobre 

microrganismos da placa dental e gengivite. Esta planta possui grande difusão popular de uso 

pela sua eficácia, portanto, estudos que continuem avaliando seu potencial, bem como sua 

crescente difusão são imprescindíveis.  

Pudemos perceber, ao comparar as pesquisas realizadas com o uso popular, que 

as plantas com indicação como cicatrizante e as utilizadas no pós-cirúrgico de extrações 

dentárias tiveram maior convergência nas indicações de uso e pesquisas. Além disso, muitos 

outros usos estão comprovados cientificamente, valendo uma maior atenção nestas eficácias 

para compor tratamentos odontológicos complementares.  
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Através do diálogo com diversos atores envolvidos e do comprometimento 

desses com este trabalho é que foi possível sua realização e seu resultado bem sucedido. 

Afinal, houve uma sensibilização muito forte pelos participantes e a articulação feita entre 

diversas instituições presentes (EMATER, UFG, Secretaria Municipal de Saúde, SUS, Grupo 

Reviver) no município fortaleceu os laços entre comunidade, universidade e serviços de 

saúde. Só através dessa articulação é que podemos vislumbrar a continuidade do trabalho, não 

se limitando apenas à estada dos estudantes no município.  

Lembramos que uma das metas da PNPMF “promover e reconhecer as práticas 

populares e tradicionais de uso de plantas medicinais e remédios caseiros, incentivando a 

agricultura familiar a participar do processo produtivo, através do cultivo, manejo e 

beneficiamento de plantas medicinais”. Neste sentido, a comunidade de Firminópolis 

mostrou-se com grande potencial de atender a vários desses aspectos. Além dos moradores, 

com seus conhecimentos, vários outros atores citados neste trabalho se encontram em 

consonância para o desenvolvimento dessa política. Além do uso, várias pessoas se 

mostraram cultivando as plantas, e juntamente com a vocação agrícola do município, tem 

possibilidade de se inserir nesta cadeia produtiva. 

As plantas da horta medicinal da Unidade de Saúde são utilizadas diariamente 

pelos trabalhadores da unidade, porém esta prática não se estende aos profissionais de saúde. 

Tampouco houve relato de indicação de planta medicinal por parte de cirurgião dentista aos 

usuários. Isso diverge de um uso relativamente difundido de plantas medicinais para saúde 

bucal, representado nesse trabalho por 26% de todas as plantas citadas. 

Se trouxermos também elementos contidos na PNPMF, constatamos que existe 

um desencontro de valorização de práticas integrativas, e, portanto, é muito importante 

salientar neste trabalho o grande potencial que existe em interrelacionar estas perspectivas para 

contribuir para promoção de saúde.  

Durante os primeiros contatos, na unidade de saúde, algumas pessoas estavam 

receosas em falar sobre o uso de plantas medicinais, muitas até negando o uso de plantas num 

primeiro momento, e depois de uma aproximação, visita domiciliar, mostravam-se grandes 

conhecedoras de plantas medicinais, e suas formas de uso. Constatamos que existe um histórico 

de repressão por parte dos profissionais em relação às práticas de uso em plantas medicinais, 

desvalorizando essas práticas quando relatadas nas unidades de saúde.  
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Este fato desperta, como pudemos sentir, um sentimento de indignação nas 

pessoas. Existem, claramente, vertentes ideológicas que levam à desvalorização do uso de 

plantas medicinais, influenciadas pelo avanço da indústria farmacêutica, que ficaram evidentes 

em muitos relatos.  

A nosso ver, isso vai à contramão de um trabalho em saúde que tanto respeite 

esse conhecimento tradicional, raiz da prática terapêutica, como esteja aberto para aprender 

com estas pessoas. Quanto mais o profissional estiver aberto para entender esse histórico de 

uso, como se proponha a compartilhar conhecimentos multiprofissionais, mais estará aberto e 

capacitado para contribuir para promoção de saúde. É importante lembrarmo-nos do papel da 

Universidade, pública, onde podemos, nós profissionais, nos utilizar destas das instâncias da 

pesquisa para corroborar essas práticas, ou mesmo a um trabalho mais educativo e construtivo 

com essas pessoas, e não contra elas. 

Foi salientado também pela população o valor de um tipo de trabalho como 

este, com diálogo acerca dos usos de plantas medicinais. Foi citado que “É muito importante 

esse trabalho pras pessoas lembrar das plantas que ‘está’ muito esquecido”, ou seja, existe 

uma demanda clara por trabalhos mais dialógicos.   

Alguns participantes da pesquisa ficaram preocupados com a descontinuidade 

dessas práticas e cobram que a Universidade realize, juntamente com a comunidade, projetos 

abordando plantas medicinais. Isto fica como um aprendizado, demonstrando o grande 

potencial que existe quando há um programa de extensão que proporcione tamanho suporte de 

recursos humanos em um município como Firminópolis. Foi constatado, durante esse trabalho, 

uma grande desilusão das pessoas quanto às propostas levadas pelos estudantes para aquela 

comunidade. Existe uma percepção de que a extensão que hoje acontece lá é pouco produtiva, 

pois não vai além de um assistencialismo ou de visões verticais no sentido universidade-

comunidade. Por outro lado, nos pareceu que a comunidade pôde enxergar com esse trabalho, 

uma forma de extensão um pouco mais produtiva, talvez esclarecendo melhor qual pode ser o 

trabalho de uma universidade dentro de uma comunidade.  

O grupo Reviver, juntamente com a assistente social Flávia e os trabalhadores/as 

da ESF, quando se uniram para criar uma horta medicinal na unidade de saúde, estavam se 

apropriando deste espaço, construindo a participação da comunidade dentro das unidades de 

saúde. Era uma forma sutil de que  as plantas medicinais estão presentes na comunidade, 

muitas vezes como primeiro recurso terapêutico que utilizam, que necessitam. Dessa forma, o 

fechamento desse trabalho com o plantio dessa nova horta, tornou-se um fim de uma pesquisa, 
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mas com certeza reacendeu em muitas pessoas uma relação mais profunda de cuidado com as 

plantas e consigo mesmas, e pode tornar-se o início de muitos outros projetos.  
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ANEXO I. Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS - RENISUS 

Nome Científico Nome Popular 
Saúde 
Bucal 

Persea spp (P. gratissima ou P. americana) abacate x 

Ananas comosus abacaxi x 

Cynara scolymus alcachofra  

Lippia sidoides alecrim-pimenta x 

Allium sativum alho x 

Vernonia condensata alumã, boldo-da-bahia  

Morus sp amora x 

Portulaca pilosa amor-crescido  

Carapa guianensis andiroba x 

Schinus terebinthifolius = Schinus aroeira aroeira-vermelha x 

Ruta graveolens arruda x 

Vernonia spp* (V. ruficoma ou V. polyanthes) assa-peixe  

Orbignya speciosa babaçu x 

Aloe spp* (A. vera ou A. barbadensis) babosa x 

Cordia spp* (C. curassavica ou C. verbenacea)* baleeira  

Stryphnodendron adstringens = Stryphnodendron barbatimam barbatimão x 

Anacardium occidentale caju x 

Calendula officinalis calêndula x 

Chamomilla recutita = Matricaria chamomilla = Matricaria 
recutita camomila 

x 

Costus spp* (C. scaber ou C. spicatus) cana-do-brejo x 

Alpinia spp* (A. zerumbet ou A. speciosa) cardamomo  

Baccharis trimera carqueja x 

Rhamnus purshiana cáscara-sagrada  

Equisetum arvense cavalinha x 

Casearia sylvestris chá-de-bugre x 

Justicia pectoralis chambá, anador x 

Arrabidaea chica cipó-cruz x 

Copaifera spp* copaíba x 

Tagetes minuta cravo-de-defunto  

Curcuma longa cúrcuma x 

Polygonum spp* (P. acre ou P. hydropiperoides) erva-de-bicho  

Chenopodium ambrosioides erva-de-santa-maria x 

Solidago microglossa erva-lanceta  

Maytenus spp* (M. aquifolium ou M. ilicifolia) espinheira-santa x 

Eucalyptus globulus eucalipto x 

Plectranthus barbatus = Coleus barbatus falso-boldo  

Kalanchoe pinnata = Bryophyllum calycinum* folha-da-fortuna  



 
 

Foeniculum vulgare funcho x 

Harpagophytum procumbens garra-do-diabo  

Zingiber officinale gengibre x 

Psidium guajava goiaba x 

Mikania spp* (M. glomerata ou M. laevigata) guaco x 

Mentha spp* (M. crispa, M. piperita ou M. villosa) hortelãs x 

Achillea millefolium infalivina, mil-folhas x 

Tabebuia avellanedeae ipê-roxo x 

Syzygium spp* (S. jambolanum ou S. cumini) jamelão x 

Solanum paniculatum jurubeba x 

Artemisia absinthium losna x 

Malva sylvestris malva x 

Ocimum gratissimum manjericão-cravo, alfavacão x 

Passiflora spp* (P. alata, P. edulis ou P. incarnata) maracujá x 

Eleutherine plicata marupazinho  

Momordica charantia melão-de-são-caetano  

Erythrina mulungu mulungu x 

Bauhinia spp* (B. affinis, B. forficata ou B. variegata) pata-de-vaca  

Apuleia ferrea = Caesalpinia ferrea * pau-ferro, jucá x 

Bidens pilosa picão-preto x 

Jatropha gossypiifolia pinhão-roxo x 

Eugenia uniflora  pitangueira x 

Mentha pulegium poejo x 

Phyllanthus spp (P. amarus, P.niruri, P. tenellus e P. urinaria) quebra-pedra x 

Punica granatum romã x 

Croton spp (C. cajucara ou C. zehntneri) sacaca x 

Salix alba salgueiro branco, chorão x 

Petroselinum sativum salsa x 

Glycine max soja x 

Plantago major transagem x 

Trifolium pratense trevo  

Uncaria tomentosa unha-de-gato x 

Lamium album urtiga-branca x 

Dalbergia subcymosa verônica x 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II: LISTA DE PARTICIPANTES DA PESQUISA E SUA RESPECTIVA 

IDADE. 

Participantes das Rodas de Conversa Idade 
Almerinda Padilha dos Santos 71 
Ana Maria Alves Barbosa Azara 58 
Antonia alves Rabelo 52 
Antônio Ribeiro de Souza                                                                                      77 
Baltazar de Araujo                                                                                   56 
Carolina Maria alves 65 
Daymy Nunes S. Araujo 58 
Dezire de Almeida Brasil 66 
Doralina Candida de Deus 65 
Eliene Lucas R Oliveira 38 
Fabiana Marques Gontijo   34 
Flávia Paulino de Araújo Lima                                                                    38 
Floripa da Luz Oliveira      57 
Helena Alves Machado 65 
Hilda Rita Rodrigues 52 
Itelvina Lourenço dos Santos 62 
Joana Candida da Mata 65 
Jovenita C Gois 55 
Jovita Alves Rabelo                               64 
Lazara Maria C. Moreira 45 
Leontina Maria de Oliveira 57 
Lieci Maria Soares 75 
Maria Barbosa Candida 62 
Maria da Guia F. Fernandes 55 
Maria de Lourdes da Costa 72 
Maria Delfina da Silva 76 
Maria Ferreira Lopes                             43 
Marina Jacinta de Oliveira 63 
Mônica Adriana Azará            36 
Nacionita Barbara Barbosa 58 
Sara Renovato 22 
Sebastião Batista                          55 
Videlina Medeiros Rios 70 
Vitor Lúcio de Souza Aguiar 24 
Zilda Alves dos Santos 55 
Zilda de Oliveira Carvalho  52 

 

 

 



 
 

ANEXO III: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma 

pesquisa. Meu nome é Tatiana Oliveira Novais, sou o pesquisador responsável e minha área 
de atuação é Odontologia em Saúde Coletiva 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua 
e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de 
forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(s) 
pesquisador(es) responsável(is), Cailo Almeida nos telefones: 62- 39452355 ou 81259137. 
Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos 
telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 
- Título: As plantas medicinais utilizadas em saúde bucal pela comunidade do município de Firminópolis - 

GO 

- justificativa: Resgatar o conhecimento sobre plantas medicinais e seus usos em saúde bucal  
- Objetivos: Dialogar com a comunidade do município de Firminópolis sobre o uso de plantas medicinais em 
saúde bucal. 
 
- Procedimentos utilizados da pesquisa: Rodas de conversa para coleta de dados. 
- Você será convidado para a realização das rodas de conversa e terá a autonomia e o direito de participar ou não 
do fornecimento de informações para a pesquisa. Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
também estará autorizando o uso dessas informações e imagens  para publicação. As informações coletadas 
serão de domínio público. 
- Você  terá  garantido a liberdade de retirar o seu nome a qualquer momento da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 
Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 
Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º de 

matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 
_____________________________________________, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e 
esclarecido(a) pelo pesquisador(a)  ______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos 
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 
interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 
 
 

Local e data:_______________________________________________ 

 

 

 

 
 



 
 

ANEXO IV: LISTA GERAL DE ESPÉCIES CITADAS DURANTE A PESQUISA 

 

Nome Popular 
Açoita-cavalo Cardo-santo Funcho Nó-de-cachorro 
Abacate Carobinha Gengibre Pata-de-vaca 
Agrião Carobinha-do-

campo 
Gervão Pau-d’óleo 

Alecrim Carqueja Goiaba Pau-ferro 
Alfazema Carvoeiro Guaco Picão 
Algodão Cáscara-sagrada Guiné Picão-cipó 
Algodãozinho-do-
campo 

Catuaba Hortelã Pichuri 

Alho Cavalinha Hortelã-baiano Pimenta-do-
reino 

Alho-satico Cifre-de-carneiro Ingerca Poejo 
Almescla Cipó-angu Insulina Porangaba  
Arnica Cipó-batatinha Jaborandi Porreta-malina 
Aroeira Cipó-calda Jaborandi-do-

campo  
Pracová  

Arruda Cipó-da-índia Japecanga Rabo-de-tatu 
Articum-do-campo Cipó-escada Jarrinha  Romã 
Artimijo Cipó-maravilha Jatobá Salsa 
Aveloz Cipó-santo Jequitibá Salsa-de-

paredão 
Babosa Cipó-suma Juá-cipó-de-

espinho 
Sangra-d’água  

Bálsamo Coco-bacuri Jucá  Sene 
Barbatimão Coentro-do-pará Jurubeba Sete-sangrias 
Batata-doce Confrei Laranja Sucupira  
Beladona  Congonha-de-bugre Limão Suma 
Boa-noite-branca Conta-de lágrima Lírio Sumaré 
Botica-inteira  Cravo-da-índia Lobeira Taiuiá 
Café Dente-de-leão Losna Tarumã 
Cainça  Didali Manacá Terramicina 
Cambota Elevante Maracujá Tomate 
Camomila Erva-de-lagarto Marapuama Transagem  
Cana-caiana Erva-de-santa-

maria 
Marcelinha Unha de gato 

Canela-de-ema Espinheira-santa Maria-pobrinha Vergatesa 
Canela-de-veia Esporão Mentrasto Vidalga  
Capim-caboclo Fedegoso Moreira Vinhático 
Capim-navalha Flor-branca Nega mina   
Carapiá  Folha-santa Nim   
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