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A biodiversidade brasileira tem um valor econômico essencial, com sua amplitude de espécies 

vegetais de caráter medicinais, sendo tradicionalmente consumidas de vários modos. O uso 

das plantas medicinais por profissionais da odontologia é pouco conhecido por falta de 

conhecimento e poucas publicações cientificas na área, mas o conhecimento tradicional, 

aquele oriundo do senso comum e que é comprovado por publicações científicas, nos trás 

informações a respeito de plantas e suas diversas partes com fins terapeuticos voltados para o 

tratamento de enfermidades da cavidade oral. Dessa forma, o presente trabalho tem o 

objetivo, ampliar os conhecimentos sobre as plantas medicinais que podem ser utilizados na 

odontologia, fazendo comparações em diferentes tipos de uso, se realmente são eficazes e a 

função que desempenham quando utilizadas para uma determinada finalidade. Informar e 

esclarecer para comunidade acadêmica quais são as plantas medicinais e como são utilizadas 

no tratamento de enfermidades na cavidade oral.  Será desenvolvida uma pesquisa de revisão 

de literatura nas Bases das bibliotecas eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electrone Library Online (Scielo) e Google 

Acadêmico, com base em publicações datadas de 2015 até 2019. Serão selecionados artigos 

atualizados, em português, inglês e espanhol, textos completos. A relevância do estudo é por 

possibilitar novos olhares sobre o uso de plantas medicinais ou suas partes de acordo com a 

forma de preparo e uso para tratar enfermidades da cavidade bucal, as conseqüências do uso 

incorreto e que também irá conter gráficos de comparações e resultados em relação ao uso 

tradicional e o uso científico.  
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