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RESUMO

O objctivo deste trabalho é verificar se chás caseiros de plantas brasileiras utilizados para controlar a diarreia
de crianças, atendem às especificações da OMS (Organização Mundial de Saúde) para composição química
considerada eficaz no controle da diarreia infantil. Este estudo envolve a Técnica de Ativação Ncutrônica c o
Rcator de Pesquisa TRIGA MARK I IPR RI do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear da
CNEN.

INTRODUÇÃO

Nesta última década tem sido observada uma acentuada volta
do homem ao uso de produtos naturais nos campos dos alimentos e
dos medicamentos, entre outros. O interesse por plantas medicinais
tem ressurgido e cada vez mais se expande o comércio gerado cm
torno destes recursos.

No Brasil, por razões culturais e mesmo religiosas, muitas
doenças foram sempre tratadas com plantas. Um exemplo é a diarreia
infantil que sendo um problema universal, que além de causar mortes,
contribui para a desnutrição que afcta milhares de pessoas nos países
em desenvolvimento. É mais crítica na infância e leva à morte pela
perda de água c sais do corpo. E muito comum nas favelas,
principalmente devido a fatorcs sociais como o desmame prematuro,
uma vez que a mãe precisa trabalhar e não pode mais amamentar o
bebé. Outro fator que contribui para o aparecimento da diarreia é a
debilidade física e se a criança apresenta outra doença, o que é

bastante comum, aumenta z gravidade da situação [1]. Na diarreia há
uma necessidade da reabsorção de sais minerais, pois há perda dos
líquidos digestivos, podendo surgir intensa espoliação aquosa e
clctrolítica. O conhecimento desse fato é de grande importância para
o tratamento da desidratação e do desequilíbrio ácido-base que
ocorrem em tais circunstâncias. Praticamente, todo o sódio, potássio e
cloro são, em condições normais, absorvidos através do trato
gastrintestinal, sendo menos do que 2% de sódio e 10% de potássio, o
eliminado com as fezes. Em presença de diarreia, grandes quantidades
desses íons são perdidos nas fezes.

A flora medicinal mineira é ainda pouco pesquisada, embora
muito utilizada, principalmente no interior do Estado. Algumas das
plantas medicinais [2] e suas partes que são usadas para chás são
mostradas na Tabela 1.

Tabela l- Plantas Medicinais e suas Propriedades

^Jorne Vulgar

Açoita -cavalo

Baibatimão

Caíqueja

Goiabeira

rfaracujá-acu

Pitanga

Poojodas

Panchageni

Nome Científico

•uehea Grandiflora,
-uehea spcciosa,
Srotera marítima.
Stryphnodendion,
iaibatiman,
vlimosa Virginalis,
Acácia Adstringes.
Jaccharis crispa,
Saccharis triptera,
Jacharis articulata,
Jaccharis genistelloides.

Psidiuin guajava

"assiflora,
quandrangularis.
Eugenia pitanga,
Stenocalyx Pitanga,
Stenocalys michelu.
Mentha pulegium,
hilcgium vulgare.

•"lantago major

Família

'iliáceas

Leguminosas

omposta

vlirtáceas

'assifloriáceas

Mirtáceas

^ambiadas

'lantagináceas

Parte
Utilizada

Casca

Casca

'lanta toda

Casca da
E;oiabeira
:olhas

olhas

Planta florida

Planta toda

Outras
Aplicações

leumatismo, Disenteria, Hemorragia
banhos), artrite, diarreia, leucorréa,

tumores (chás)
ilemorragia.Dianéia, Hemorragia
,eucomía

Anemia, Cálculos biliárcs.Diarréia,
Doença da bexiga, Fígado c rins,
jiflamação de garganta e vias urinárias

dianéia, dcsinterias, Catanos
íastrintestinaisturbcculose
Calmante, sedativo, asma, coqueluche,
convulsão infantil, diarreia, disenteria.
Diarreia, abaixa a pressão arterial

Acidez e ardor estomacais, Amorcxias,
Distúrbios gastrintestinais, arrotos,
iiarréis, enjoo, catarros, tosse, rouquidão,
nsônia, transtorno menstruais c
reumatismo.
Depurativas, cicatrizantes cxpcctorantes e
icmostáticas, Por via horal: diarreia, aidor
do estômago, afecções respiratórias,
disenterias e inflamações crónicas dos rins
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Há uma campanha governamental no sentido de difundir a
terapia de rcidratação oral (TRO), mas ainda não tem mostrado
resultados, talvez porque a solução não tenha sido totalmente aceita.
No entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) admite que
alguns hábitos regionais possam minimizar o problema,

A composição de sal para a reidratação oral recomendada pela
OMS Organização Mundial de Saúde [3] c: Na (90 mmol/L), K (20
minol/L) c Cl (SÓ mmol/L).

METABOLISMO DO SÓDIO, CLORO E POTÁSSIO

Sódio
A manutenção da hidratação normal c da pressão osmólica

depende principalmente do conteúdo catiônico total dos líquidos
orgânicos. Já que o sódio constitui a maior fração do total catiônico
do líquido extracclular, ele desempenha importante papel na
hidratação. É o principal Cuiion dos líquidos extracclularcs, embora
exista uma certa migração continua, desse elemento do líquido
extracelular para o intracelular. É também de suma importância no
controle da irritabilidade c cxcitabilidadc ncuromuscular.

Cloro

O cloro, principal ânion extracelular, praticamente não existe
nos líquidos intracelulares, cxccto no caso das hcmácias c das células
dos rins, estômago c intestino. O cloro representa uma das maiores
fraçõcs de ânions dos líquidos extracclulares e, associado ao sódio,
contribui para a manutenção do pH normal desses líquidos.

O cloreto plasmático pode baixar um pouco durante os
períodos de secreção gástrica ativa de ácido clorídrico e eleva-se
novamente no período pós- digestivo (reabsorção do conteúdo
intestinal).

Potássio

O potássio é o principal cátion nos líquidos intracelulares.
Uma certa migração de potássio ocorre continuamente do interior das
células para os líquidos extracclulares (inclusive para o plasma). Tal
passagem mostra-se acelerada em presença de perda excessiva de
líquido intracelular, sendo a fração mobilizada de potássio excretada
prontamente, cm condições normais, através dos rins. A perda
excessiva de liquido extracelular (desidratação), resultante de: vómito,
diarreia, diurese ou fístula intestinal, provoca a passagem de líquido
intracelular e de potássio, para o compartimento extracclular, de onde
pode mais facilmente, ser eliminado do organismo. O potássio
também regula a irritabilidade ncuromuscular.

METODOLOGIA

Ativação Ncutrônica

A técnica de ativação ncutrônica c baseada na absorção de
neutrons pelo núcleo-alvo do elemento a ser determinado, tornando-
se radioativo. Este decai, emitindo, preferencialmente, radiação gama.
Para esta análise é utilizado o Reator TRIGA MARK I IPR-R1 do
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear-CNEN. Os
dispositivos para irradiação de amostra são: tubo central, mesa
giratória e dois terminais pneumáticos.

No cálculo da alividadc que uma amostra apresentará após a
irradiação, deve ser considerado o fluxo estacionário de neutrons
térmicos c outros parâmetros nucleares [4]. A equação que fornece
esta atividndc c:

A = /l00.»;.(l-c~X/)

Onde:

Aa é a constante do proporcionalidade,
m é a massa do nuclídco na amostra,
X .é a constante de desintegração radioativa c
t o tempo de irradiação.

Para as análises por ativação ncutrônica, as amostras devem ser
homogéneas c os teores dos elementos são calculados por regressão
linear, através da comparação da atividadc da amostra com uma curva
de padrões, processada cm paralelo.

PARTE EXPERIMENTAL

As amostras foram preparadas na forma de chás. Para o
preparo destes foram pesadas 40 g da parte da planta indicada na
Tabela l, c o chá foi preparado com l litro de água destilada. Outros
detalhes estão apresentados na mesma tabela. Os chás foram prc-
concentrados para um volume de 500 mL. Depois foram preparadas
aliquotas de 8 mL em tubos de polietileno lacrados, para serem
irradiados juntamente com os padrões.

-Preparo de Padrões

Os padrões de cloro e sódio foran preparados a partir de
soluções obtidas pela dissolução do cloreto de sódio. O sal,

. inicialmente foi desidratado a 250°C por 2 horas e resfriado cm
dessccador. Depois foram tomadas aliquotas e dissolvidas cm água
desmineralizada. C padrão de potássio foi obtido pesando-se uma
alíquota de cloreto de potássio, e dissolvendo-a com água. Todos os
sais utilizados são de pureza analítica.

- Irradiação e Contagem

As amostras e os padrões forau. irradiados simultaneamente
sob um fluxo de 6,6x10^ n.cm'^.s'l, por um período de 5 minutos,
no reator TRIGA MARK l IPR-R1 (CDTN/CNEN). Para a
determinação de sódio c potássio, os espectros de raios gama das
amostras foram levantados, após um tempo adequado de
decaimento, sob os fotopicos correspondentes aos raios gama do Na-
24 (2753,6 keV) e K-42 (1524,7 keV).
A especlrometria gama foi realizada em um sistema de alta resolução
constituído de um detector (Ge-Li) acoplado a um analisador
multicanal e microcomputador por elctrônica apropriada.

Para a determinação do cloro, a espectrometria foi efctuada
logo após a irradiação, obtendo-se a área sob o pico de energia de
1642,0 keV correspondente ao Cl-38.

Tabela 2 - Concentrações dos elementos nos chás a partir de plantas medicinais

Amostras Chás

Açoita cavalo
Barbatimão
Carqueja
Goabcira
Maracujá-açu
Pitanga
Pocijo
Tanchagcm

Elementos em mmol/L

Na
1 0,01 6 ±0,007

0,036 ± 0,017
0,050 ±0,01 7
0,017±0,007
0,364± 0,017
0,091± 0,017

*

0,046 ±0,017

K
2,6 ±0,1

^_ 6,8 ±0,1
18,7 ±0,3
10,7 ± 0,2

25 ±1
8,7 ±0,1

+
4,6 ± 0,7*

Cl
0±1
8±1
4±1
2±1
27 ±2
3±1
3±1
12 ±1



RESULTADOS

O método de análise descrito neste trabalho foi aplicado a
determinação de Na, K c Cl cm amostras de chás caseiros. A Tabela
2 mostra os resultados c desvios padrões obtidos nas análises destes
elementos.

CONCLUSÃO

O presente trabalho tem a finalidade de sclecionar quais
plantas são adequadas coino chás caseiros para o tratamento de
diarreia infantil, conforme os teores estipulados segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS) para os elementos Na, K c
Cl. Os resultados encontrados até agora demonstram que nenhum
destes chás atendem a estas especificações, não sendo portanto,
eficazes no combate a diarreia. Estudos complementares estão sendo
feitos por comparação de métodos diversos de determinação dos
elementos e também pela análise de outras plantas utilizadas pelo
povo como remédio caseiro.
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ABSTRACT

The objective of this work is to verify whether the home-made
teas from Brazilian plants, used of control of childish diarrhea have
been efficient reaching the composition recommended by World
Health Organization (WHO).

This work has been canned out using the neutron activation
analysis and the TRIGA MARK I reactor, the IPR-Rl, in lhe Centro
de Desenvolvimento da Tecnologia NucIcar-CNEN.


