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APRESENTAÇÃO:
 

AS  P LANTAS  MEDICINAIS  ESTÃO  NO  NOSSO  DIA  A  DIA  E  PODEM SER
USADAS  TANTO  NA  PROFI LAXIA ,  COMO NO TRATAMENTO  DE  INFECÇÕES
BUCAIS.  
O  SEU  CUSTO  ACESSÍVEL  AL IADO  AOS  BENEFÍCIOS  É  CONSIDERADO COMO
EXCELENTE  ALTERNATIVA  NA  PRÁTICA  ODONTOLÓGICA.APESAR  DE  SER  UM
PRODUTO  NATURAL ,  AS  P LANTAS  DEVEM SER  UTI L I ZADAS  COM CAUTELA ,
POIS  TAMBÉM PODEM SER  TÓXICAS  E  CAUSAR  E FE I TOS  INDESEJÁVEIS
QUANDO O  SEU  PREPARO  NÃO  É  F E I TO  DE  FORMA CORRETA.  
MUITAS  P LANTAS  MEDICINAIS  JÁ  SÃO  UTI L I ZADAS  NA
ODONTOLOGIA ,PORÉM OBSERVA-SE  AINDA POUCA  ADESÃO  DO  DENTISTA  E
ACREDITA-SE  QUE  ISTO  SE  DEVE  A  FALTA  DE  CONHECIMENTO  SOBRE
FI TOTERÁPICOS  E  DE  COMO PRESCREVÊ-LOS.  POR  TAIS  MOTIVOS ,ESTE  E-
BOOK FOI  PENSADO,  PARA  CONTRIBUIR  COM INFORMAÇÕES  SOBRE  P LANTAS
MEDICINAIS  PARA  ESTE  PROFISSIONAL  E  POSSIBI L I TAR  PRESCRIÇÃO  DE
FORMA SEGURA  E  RESPONSÁVEL  NA  PRÁTICA  CL ÍNICA.
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ANDIROBa

hyto.over-blog.com

 
(Carapa guianensis Aubl.)

 

ESPÉCIE: Carapa guianensis Aubl.

 
FAMÍLIA: Meliaceae.
 
AÇÃO DE INTERESSE: Anti-inflamatória, analgésica e cicatrizante.
 
INDICAÇÃO NA ODONTOLOGIA: Lesões na mucosa bucal  (mucoside).
 
PARTE UTILIZADA: Óleo da semente.
 



ANDIROBA 
(Carapa guianensis Aubl.)

 
 
MODO DE PREPARO: Adicionar 1 (uma) colher de chá (2g) de óleo e          
 9 (nove) colheres de chá (18g) de água filtrada em um recipiente com
tampa.
 
MODO DE USO: Umedecer um algodão com a mistura e coloca-lA em
contato com o local dolorido ou inflamado, de duas a três vezes ao dia,
após escovar os dentes. Agitar vigorasamente o frasco antes de cada
uso.
 
ARMAZENAMENTO/VALIDADE: Adicionar a mistura em frasco de vidro ou
PET e manter em geladeira por no máximo 7 dias.
 
PRECAUÇÕES: Retirar o algodão embebido do produto após a fricção do
mesmo sobre a mucosa.



Barbatimão
 

amazon.com

ESPÉCIE: Stryphnodendron adstringens.

 
FAMÍLIA: Fabaceae.

 
AÇÃO DE INTERESSE: Anti-inflamatória E ANTIMICROBIANO.
 
INDICAÇÃO NA ODONTOLOGIA: CANDIDÍASE e antisséptico.
 
PARTE UTILIZADA: Cascas.
 

(Stryphnodendron barbatimam Mart)



Barbatimão
 

 
MODO DE PREPARO: Utilizar 2 colheres de sopa (20g) de casca do
barbatimão (previamente higienizada e seca) para 1(um) litro de água
filtrada e ferver por 10 minutos. Retirar do fogo e deixar em repouso
por 5 minutos, em seguida coar. 
 
MODO DE USO: Bochechar ½ (50 mL) copo de decoto por 5-10 minutos,
três vezes ao dia, após escovar os dentes. 
 
ARMAZENAMENTO/VALIDADE: Adicionar o preparado em frasco com tampa
e manter em geladeira por no máximo 7 dia.
 
PRECAUÇÕES: Não engolir após o bochecho.
 

(Stryphnodendron barbatimamMart)



 
( Matricaria chamomulla L.)

CAMOMILA

cm-mafra.pt

 
ESPÉCIE: Matricaria chamomilla L.
 
FAMÍLIA: Asteraceae.
 
AÇÃO DE INTERESSE: Analgésica.
 
INDICAÇÃO NA ODONTOLOGIA: Aftas e erupção de dentes de leite.
 
PARTE UTILIZADA: Inflorescências.



 
(Matricaria chamomilla L.)

CAMOMILA

 
MODO DE PREPARO: Adicionar 1 (uma) colher de sopa (1-2g) de
inflorescências secas em 150 mL de água quente filtrada. Manter a
infusão em recipiente fechado e em repouso até resfriar e coar. 
 
MODO DE USO: Bochechar ½ (50 mL) copo de chá recém preparado por 5
minutos, três vezes ao dia, após escovar os dentes.
 
ARMAZENAMENTO/VALIDADE: Adicionar o preparado em frasco com tampa e
manter em geladeira por no máximo 7 dia.
 
PRECAUÇÕES: Não engolir o produto após bochecho. 
Não  utilizar  em crianças com idade inferir a 12 anos. Recomenda-se
para criança ¼ (12,5 mL) da dose. Não usar em gestantes e lactantes
durante tratamento com radioterapia.



 
(Syzygium aromaticum)

 

      ESPÉCIE: Syzygium aromaticum.
 

FAMÍLIA: Myrtaceae.
 
AÇÃO DE INTERESSE: Anti-inflamatória e antimicrobiana.
 
INDICAÇÃO NA ODONTOLOGIA: Inflamação, mau hálito, cárie e aftas.
 
PARTE UTILIZADA: Botões florais secos.

 

br.blastingnews.com

CRAVO DA ÍNDIA



 
( Syzygium aromaticum)

 
 

MODO DE PREPARO: Adicionar 1 (uma) colher de sobremesa de botões
florais secos em uma recipiente e sobre ela adicionar 1½ (50 mL)
copo de água fervida. Manter o chá (infusão) em recipiente fechado
e em repouso até resfriar, em seguida coar. 

MODO DE USO: Bochechar ½ (50 mL) copo de chá recém preparado por 5
minutos, três vezes ao dia, após escovar os dentes.
 
ARMAZENAMENTO/VALIDADE: Não é indicado armazenamento, pois o
óleo essencial (eugenol) é perdido para o ambiente.
 
PRECAUÇÕES: Não engolir o produto após o bochecho.

CRAVO DA ÍNDIA



 
( Zingiber officinale R. )

GENGIBRE

boaforma.abril.com.br
 

ESPÉCIE: Zingiber officinale R

 
FAMÍLIA: Zingiberaceae.

 
AÇÃO DE INTERESSE: Anti-inflamatória e antisséptica.
 
INDICAÇÃO NA ODONTOLOGIA: Inflamação na garganta e mau hálito.
 
PARTE UTILIZADA: Rizomas.



 
( Zingiber officinale R. )

GENGIBRE

 
 
MODO DE PREPARO: Adicionar 1 (uma) colher de sobremesa de rizoma
fresco, cortado em rodelas finas para 150 mL de água filtrada e fervida
por 2 minutos. Manter o decoto em recipiente fechado até resfriar, em
seguida coar. 
 
MODO DE USO: Bochechar ou gargarejar ½ (50 mL) copo de decoto por 5
minutos, três vezes ao dia, após escovar os dentes. 
 
ARMAZENAMENTO/VALIDADE: Adicionar o preparado em frasco com
tampa e manter em geladeira por no máximo 7 dia.
 
PRECAUÇÕES: Não engolir após o bochecho.
 



 
( Psidium guajava L.)

GOIABA VERMELHA

br.freepik.com 
 
ESPÉCIE:Psidium guajava, L.
 
FAMÍLIA:Myrtaceae
 
AÇÃO DE INTERESSE: Anti-inflamatória, antiséptica e a Adstrigente.
 
INDICAÇÃO NA ODONTOLOGIA: Mau hálito,tratamento candidíase
 
PARTE UTILIZADA: Folhas.



 
( Psidium guajava L.)

GOIABA VERMELHA

br.freepik.com

 
 
MODO DE PREPARO: Adicionar 1 (uma) colher de sopa (1-2g) de folhas secas
em um recipiente e sobre elas em 150 mL de água filtrada e fervida.
Manter a infusão em recipiente fechado e em repouso até resfriar, em
seguida coar. 
 
MODO DE USO: Bochechar   ½ (50 mL) copo de chá por 5-10 minutos, três
vezes ao dia, após escovar os dentes. 
 
ARMAZENAMENTO/VALIDADE: Adicionar o preparado em frasco com tampa e
manter em geladeira por no máximo 7 dias.
 
PRECAUÇÕES: Não engolir após o bochecho.



 
( Menta spicata)

HORTELÃ

opas.org.com
 

ESPÉCIE: Mentha spicata.

 
FAMÍLIA: Lamiaceae.

 
AÇÃO DE INTERESSE: antimicrobiana.
 
INDICAÇÃO NA ODONTOLOGIA: halitose.
 
MATERIAL UTILIZADO: Folhas frescas.
 



 
( Menta spicata)

HORTELÃ

 
 
MODO DE PREPARO: Adicionar (2) colheres de sopa de folhas frescas em
um recipiente e cobrir as folhas com 150 mL filtrada natural, deixar
em repouso por 15 minutos e em seguida coar.
 
MODO DE USO: Bochechar ou gargarejar ½ (50 mL) copo de decoto por 5
minutos, duas vezes ao dia, após escovar os dentes. 
 
ARMAZENAMENTO/VALIDADE: Adicionar o preparado em frasco com
tampa e manter em geladeira por no máximo 3 dia.
 
PRECAUÇÕES: Não engolir após o bochecho. Contra indicado para
gestantes, lactantes, crianças menores de 5 anos.



 
(Ocimum basilicum L.)

MANJERICÃO

mundoboaforma.com 
 
ESPÉCIE: Ocimum basilicum L.

 
FAMÍLIA: Lamiaceae.

 
AÇÃO DE INTERESSE: Anti-inflamatória, analgésica e antimicrobiana.
 
INDICAÇÃO NA ODONTOLOGIA: Inflamação na garganta e aftas.
 
MATERIAL UTILIZADO: Folhas frescas.



 
(Ocimum basilicum L.)
MANJERICÃO

 
 
 
MODO DE PREPARO: 1 (uma) colher de sobremesa de folhas fresco em 150 mL
de água e ferver por 2 minutos. Manter a infusão em recipiente fechado
e em repouso até resfriar e coar.
 
MODO DE USO: Bochechar ou gargarejar ½ (50 mL) copo do extrato das
folhas por 5 minutos, duas vezes ao dia, após escovar os dentes. 
 
ARMAZENAMENTO/VALIDADE: Adicionar o preparado em frasco com tampa
e manter em geladeira por no máximo 7 dias.
 
PRECAUÇÕES: Não engolir após o bochecho. Contra indicado para
gestantes e lactantes.



PRÓPOLIS

www.giromarilia

 
 
MATRIAL: Composto por cera e resina das plantas
coletadas pelas abelhas da espécie
Apis mellifera.
AÇÃO DE INTERESSE: Anti-inflamatória, analgésica e
antimicrobiana.
INDICAÇÃO NA ODONTOLOGIA: Aftas, cárie e inflamação
na garganta.
MATERIAL UTILIZADO: extrato flúido



PRÓPOLIS

www.giromarilia

 
 
MATERIAL UTILIZADO: extrato flúido
 
MODO DE PREPARO: Adicionar 1 colher de sobremesa de extrato de
própolis em um recipiente e ½ (50 mL) de água filtrada.
 
MODO DE USO: Bochechar ou gargarejar ½ (50 mL) copo do extrato por 5
minutos,duas vezes ao dia, após escovar os dentes.
 
ARMAZENAMENTO/VALIDADE: Adicionar o preparado em frasco com
tampa e manter em geladeira por no máximo 7 dia.
PRECAUÇÕES: não utilizar por longo período de tempo, pois causa
manchas no esmalte dentário.



PRESCRIÇÃO (MODELO)
-Dr. (Nome completo do profissional)

 

-CRO (Nº registro profissional)

 

-Nome do paciente:

 

-Via bucal:

 

-Droga vegetal:

 

 

-Phyllanthus niruri,    Quebra pedra,       Partes aéreas.

 

 

-Infusão: Em 150 mL de água quente (uma xícara pequena

de chá), adicionar 1 colher de sopa (3 g) das partes aéreas.

Tampar o recipiente e deixar em repouso por 10 a 15

minutos e filtrar.

 

-Tomar uma xícara (150 mL) 3 vezes ao dia, por x dias.

 

-Assinatura e carimbo:

 

-Data:
 

Nomenclatura Nome popular Parte Utilizada

Forma de Utilização Modo De Preparo

Modo de uso e posologia



P/

 

Uso bucal

 

Carapa guianensis Aubl, Andiroba, óleo.
 

 Modo de Preparo: Adicionar 1 (uma) colher de chá (2g)

de óleo e 9 (nove) colheres de chá (18g) de água filtrada

em um recipiente com tampa.

 

MODO DE USO: Umedecer um algodão com a mistura e

colocá-lo em contato com o local dolorido ou inflamado,

de duas a três vezes ao dia, após escovar os dentes.

Agitar vigorasamente o frasco antes de cada uso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATA: CARIMBO: 



P/

 

Uso bucal

 

Stryphnodendron adstringens, Barbatimão, Cascas.
 
 MODO DE PREPARO: Utilizar 2 colheres de sopa (20g)

de casca do barbatimão (previamente higienizada e

seca) para 1 (um)  litro  de  água  filtrada  e  ferver  por 

10 minutos. Retirar do fogo e deixar em repouso por     

 5 minutos, em seguida coar.

 

MODO DE USO: Bochechar ½ (50 mL) copo de decoto

por 5-10 minutos, três vezes ao dia, após escovar os

dentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATA: CARIMBO: 



P/

 

Uso bucal

 

Matricaria chamomilla L.,Camomila, In�lorescências.
 

 MODO DE PREPARO: Adicionar 1 (uma) colher de sopa

(1-2g) de inflorescências secas em 150 mL de água

quente filtrada. Manter a infusão em recipiente fechado

e em repouso até resfriar e coar.

 

MODO DE USO: Bochechar ½ (50 mL) copo de chá recém

preparado por 5 minutos, três vezes ao dia, após

escovar os dentes.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATA: CARIMBO: 



P/

 

Uso bucal

 

Syzygium aromaticum, Cravo da Índia , Botões �lorais
secos.
 

MODO DE PREPARO: Adicionar 1 (uma) colher de

sobremesa de botões florais secos em uma recipiente e

sobre ela adicionar 50 mL de água fervida. Manter o

chá (infusão) em recipiente fechado e em repouso até

resfriar, em seguida coar.

 

MODO DE USO: Bochechar ½ (50 mL) copo de chá recém

preparado por 5 minutos,três vezes ao dia, após

escovar os dentes.

Para Aftas: Aplicar 1 (uma gota) do macerado sobre as

aftas 3 (três) vezes ao dia.

 

 

 

 

 
 

DATA: CARIMBO: 



P/

 

Uso bucal

 

Zingiber officinale R., Gengibre, Rizoma.
 

MODO DE PREPARO: Adicionar 1 (uma) colher de

sobremesa de rizoma fresco,cortado em rodelas finas

para 150 mL de água filtrada e fervida por 2 minutos.

Manter o decoto em recipiente fechado até resfriar, em

seguida coar.

 

 

MODO DE USO: Bochechar ou gargarejar ½ (50 mL)

copo de decoto por 5 minutos, três vezes ao dia, após

escovar os dentes.

 

 

 

 

 
 DATA: CARIMBO: 



P/

 

Uso bucal

 

Psidium guajava L., Goiaba Vermelha, Folhas.
 

MODO DE PREPARO: Adicionar 1 (uma) colher de sopa

(1-2g) de folhas secas em um recipiente e sobre elas em

150 mL de água filtrada e fervida. Manter a infusão em

recipiente fechado e em repouso até resfriar, em

seguida coar.

 

MODO DE USO: Bochechar ½ (50 mL) copo de chá por 5-

10 minutos, três vezes ao dia, após escovar os dentes.

 

 

 
 

DATA: CARIMBO: 



P/

 

Uso bucal

 

Mentha spicata, Hortelã , Folhas frescas.
 

MODO DE PREPARO: Adicionar (2) duas colheres de

sopa de folhas frescas em um recipiente e cobrir as

folhas com 150 mL filtrada natural, deixar em repouso

por 15 minutos e em seguida coar.

 

MODO DE USO: Bochechar ou gargarejar ½ (50 mL)

copo de decoto por 5 minutos, duas vezes ao dia, após

escovar os dentes.

 

 
 

DATA: CARIMBO: 



P/

 

Uso bucal

 

Ocimum basilicum L., Manjerijão, Folhas frescas.
 

MODO DE PREPARO: Adicionar (2) duas colheres de

sopa de folhas frescas em um recipiente e cobrir as

folhas com 150 mL filtrada natural, deixar em repouso

por 15 minutos e em seguida coar.

 

MODO DE USO: Bochechar ou gargarejar ½ (50 mL)

copo do extrato das folhas por 5 minutos, duas vezes

ao dia, após escovar os dentes.

 
 

DATA: CARIMBO: 



P/

 

Uso bucal

 

Própolis

 

MODO DE PREPARO: Adicionar 1 colher de sobremesa

de extrato de própolis em um recipiente e ½ (50 mL) de

água filtrada.

 

 

 

MODO DE USO: Bochechar ou gargarejar ½ (50 mL)

copo do extrato por 5 minutos,duas vezes ao dia, após

escovar os dentes.

 
 

DATA: CARIMBO: 
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