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Resumo 

Esse projeto teve como objetivo fazer análises 
químicas para caracterização de amostras de chás 
de plantas medicinais que os pacientes utilizam 
para bochechos ou como uso interno como 
tratamento para fins médico-odontologicos. As 
análises foram feitas seguindo a farmacopéia e 
foram conduzidas para espectroscopia de 
ressonância magnética nuclear (RMN) para que 
pudesse identificar e caracterizar as diferenças 
entre os chás utilizados em diferentes 
concentrações de Malva sylvestris L., Eugenia 
caryophyllata, Menta spicata, trazendo informações 
para que possa-se prescrever estes fitoterápicos 
aos pacientes de forma segura, tendo visto o baixo 
custo, fácil acesso, além de identificar possíveis 
agentes que possam causar toxicidade.  

Introdução  

Estudos conduzidos pelo grupo de pesquisa 
ACUBENS/CNPq/UEPG sobre a frequência do uso 
dessas plantas medicinais demonstraram que 80% 
dos entrevistados as utilizam como tratamento 
(PAULOSSI, 2011), assim, é importante avaliar 
através da RMN os chás destas plantas medicinais 
por terem um baixo custo econômico e fácil acesso 
a população. RMN é uma técnica permite analisar 
as amostras vegetais in natura e nas suas formas 
em chás, não sendo um método destrutivo ou 
invasivo (PRETO, 2011). LIMA (2018) utilizando a 
técnica de RMN, estudaram a formação do acetato 
de eugenila, um produto natural encontrado em 
diversos óleos essenciais, que apresenta diversas 
atividades biológicas como anticancerígena, 
acaricida, antioxidante e no setor industrial, 
utilizado como aromatizante. 

Material e Métodos 

Foram utilizados 3 tipos de chás (Malva 
sylvestris L., Menta spicata, Eugenia caryophyllata, 
que foram feitos seguindo a farmacopéia brasileira 
(método da infusão), em concentrações 
diferentes(25, 50, 100g) utilizando 100 ml água 
destilada (em ponto de ebulição) as folhas foram 
pesadas secas em uma balança de precisão 
(GEHAKA). 

Resultados e Discussão 

As amostras preparadas serão submetidas a 
análises por RMN e voltametria cíclica, para a sua 
caracterização. Na Figura 1 pode-se observar o 
espectro em RMN do acetato de eugenila, um dos 
componentes da Eugenia caryophyllata. 
 

 
Figura 1. Espectro de RMN ¹³C (75 MHz, CDCI3). 

Conclusão  

 As técnicas analíticas de RMN e voltametria 
cíclica podem ser utilizadas para a caracterização 
de amostras vegetais, identifcando qualitativamente 
os potenciais princípios ativos presentes nas 
preparações farmacêuticas utilizadas pela 
população brasileira na forma de chás como 
coadjuvantes nos tratamentos das condições 
patológicas na cavidade oral. 
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