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Resumo: O Brasil é um país que possui grande diversidade de plantas que são 

utilizadas na fitoterapia e que eventualmente levam a descoberta de novas 

substâncias que servem de base para produção de medicamentos à base de 

plantas. Muitos desses remédios são descobertos por meio da observação ou 

estudos etnobotânicos realizados com populações tradicionais que por anos utilizam 

de tais produtos naturais. Dentre estes há Juazeiro (Ziziphus joazeiro), uma árvore 

muito apreciada pelo povo nordestino e que de modo em geral é utilizada para fins 

medicinais, alimentícios ou de higiene. Comum no uso da higiene bucal, sua casca 

possui propriedades higienizantes, ação detergente, adstringente e antisséptica. Por 

meio da revisão de estudos literários realizados, constatou-se que vários trabalhos 

em relação ao uso do Juazeiro como substância benéfica para a proteção e 

tratamento dentário relatado pelo conhecimento popular. Com base nesses aspectos 

a presente pesquisa tem por finalidade constatar o uso do Ziziphus joazeiro pela 

população como produto benéfico para proteção dentária. As comunidades onde 

será desenvolvido o projeto são: Sítio Lagoa da Mata (Araripe-CE) e Serra de Salitre 

(Salitre-CE). Trata-se de uma pesquisa amostral caracterizada como um estudo 

quanti-qualitativa e será realizada em duas etapas, inicialmente a pesquisa 

bibliográfica e, em seguida, a aplicação de formulários semiestruturados aos 

habitantes das comunidades, para que assim, sejam obtidos os dados necessários 

para interpretação. Com a realização deste estudo pretende-se mostrar um 

panorama entre as técnicas populares usadas por comunidades para a manutenção 
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e prevenção da saúde bucal, sem a necessidade do uso de agentes químicos, com 

uso de produtos extraídos da natureza. Ainda se espera que se obtenham 

informações sobre a interferência direta ou indireta em outros aspectos da vida 

(saúde, agricultura e renda) dos moradores dessas comunidades. 
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