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Resumo 

A incorporação de extratos secos de plantas medicinais 
em formulações é recomendada porque estes são 
facilmente obtidos, padronizados, e incorporáveis em 
formas de dosagem (PAULOSSI, 2011). A análise 
térmica e a espectroscopia Raman, são exemplos de 
métodos utilizados para caracterizar drogas e 
medicamentos fitoterápicos. O objetivo deste estudo 
será caracterizar matéria vegetal “in natura”, extratos 
umidos, secos e nebulizados de plantas medicinais 
utilizados em Odontologia. Amostras de matéria vegetal 
de folhas, casca, flores e raízes de plantas medicinais 
foram obtidas em lojas de produtos naturais e 
preparadas para análise. 

Introdução  

A utilização de plantas como fármacos é observada 
desde a pré-historia para tratamento de enfermidades e 
diminuição de dor. Estas plantas medicinais, tem sido 
utilizadas de diferentes formas através do preparo de 
raízes, cascas, flores, folhas frescas e secas, em formas 
de infusão (chá) e outros métodos (PAULOSSI, 2011). 
Um exemplo desta aplicação é a caracterização da 
curcumina que é uma substância presente no rizoma da 
Curcuma longa L., e possui várias propriedades, sendo 
seu principal uso como corantes na alimentação. Mas 
seu uso não se restringe apenas a isto, vários estudos 
mostram os benefícios desta substância na saúde, como 
redução de dores de estômago, no tratamento de 
diabetes, antiinflamatórios, antioxidantes, antitumoral e 
efeitos na cavidade oral (CECÍLIO FILHO et al., 2000; 
TEIXEIRA, 2009). As técnicas termoanalíticas podem ser 
utilizadas para este fim, por possibilitar a determinação 
dos teores de umidade e cinzas, e a espectroscopia 
pode também ser utilizada, pois ao emitir radiação, pode 
caracterizar e identificar estruturas de moléculas e 
compostos (SANTOS, 2019). 

Material e Métodos 

Primeiramente foram realizadas buscas sobre o tema, 
em plataformas SCIELO, CAPES, ANVISA e GOOGLE. 
Foram adquiridas amostras de matéria vegetal de raízes, 
cascas, flores e folhas de plantas medicinais comumente 
encontradas em mercados, lojas e farmácias de 
produtos naturais em Ponta Grossa e Curitiba. 
Adicionalmente, plantas medicinais serão coletadas na 
região dos Campos Gerais de Ponta Grossa – Paraná, e 
as exsicatas preparadas e identificadas no herbário da 
UEPG. Os materiais vegetais foram separados em 18 

eppendorfs, e após levados ao CLABMU da UEPG para 
posterior análise. 

Resultados e Discussão 

Termogravimetria 

Não obtivemos resultados utilizando este equipamento, 
pois contamos com problemas técnicos no laboratório.  

Espectroscopía Raman 

As amostras preparadas foram submetidas a testes no 
espectrômetro Raman. Cada uma das 18 amostras foi 
testada e os resultados, interpretados e finalizados 
através de gráficos.  

 

 

  

Conclusão  

Através deste presente estudo concluímos que o uso de 
técnicas de analise de plantas medicinais trás um grande 
avanço no conhecimento, onde podemos identificar e 
qualificar substancia nelas presentes através de 
características próprias de cada uma, podendo assim, 
serem reconhecidas em outras analises através de seu 
padrão já conhecido.  
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Figura 1. Gráfico da amostra 1, obtida através da espectroscopia Raman. 


