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RESUMO

A Eugenia uniflora L., conhecida como Pitangueira, é uma planta nativa do Brasil muito utilizada na medicina popular para tratar dores 
menstruais, diarreia, problemas no estômago, diabetes, colite, gripe e tosse. Sua infusão também é utilizada para combater a disenteria, a 
hipertensão, o colesterol e o reumatismo. Pelo fato de uma grande parcela da população recorrer ao uso de plantas medicinais para o tratamento 
de diversas patologias, a análise de possíveis efeitos tóxicos é importante para auxiliar no seu uso seguro e eficaz. Essa investigação pode ser feita 
através do sistema Allium cepa. O presente estudo objetivou-se analisar os possíveis efeitos citotóxicos, mutagênicos e atiproliferativos da infusão 
de folhas de Eugenia uniflora L. através do Sistema Allium cepa. Foram utilizados quatro tratamentos com quatro bulbos de A. cepa em cada um. 
Em dois tratamentos os bulbos foram expostos à infusão de E. uniflora na concentração de 3 g/L. Para produzir essa infusão as folhas foram 
deixadas por 10 minutos em água destilada com  temperatura inicial de 100°C, sendo a infusão posteriormente filtrada. Nos outros dois 
tratamentos os bulbos foram submetidos à solução de paracetamol 800 mg/L (controle positivo) e à água destilada (controle negativo). O tempo 
de exposição total foi de 48 horas. Na análise macroscópica, para verificação da toxicidade da infusão das folhas de E. uniflora, as raízes foram 
medidas após esse intervalo de tempo. As três maiores raízes de cada bulbo foram utilizadas para calcular o comprimento médio das raízes de 
cada um dos bulbos. O tamanho médio observado nas raízes expostas à infusão de E. uniflora foi  0,476 cm no primeiro tratamento e 0,643 cm no 
segundo tratamento. As raízes expostas ao controle positivo apresentaram tamanho médio 0,660cm e aquelas submetidas ao controle negativo o 
tamanho médio foi de 1,843 cm. A comparação estatística com o teste T-Student por meio do programa Excel entre o branco e o positivo, 
demostrou que os dois grupos apresentaram crescimento de raízes estatisticamente diferentes. A comparação entre o branco e os dois 
tratamentos expostos à infusão comprovou a diferença estatística entre os crescimentos das raízes, diferentemente da análise feita com o 
controle positivo. O teste T-Student realizado com as raízes expostas à infusão das folhas de E. uniflora mostram que esses grupos são 
estatisticamente equivalentes, garantindo a confiabilidade dos resultados. Na análise microscópica as raízes coletadas foram colocadas em ácido 
clorídrico a 5N por 20 minutos, lavadas com água destilada por 5 minutos e coradas com orceína acética 2%. Foi analisado um total de 120 células 
em cada tratamento, diferenciando-as em interfase e não interfase (células em divisão) com o propósito de determinar o índice mitótico médio 
de cada um. Também foram verificadas ocorrência de anormalidades cromossômicas. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo 
teste T- Student. O controle positivo apresentou índice mitótico médio de 24,162%. No controle negativo o resultado observado foi de 37,080% e 
os tratamentos com a infusão apresentaram 26,455% e 23,745% como índice mitótico médio, sucessivamente. Os testes estatísticos 
demostraram semelhança entre os dois tratamentos expostos à infusão e entre eles e o controle positivo. Ficou atestada a diferença estatística 
entre o controle positivo e o controle negativo. Também existe diferença estatística entre os índices mitóticos das raízes expostas à infusão e o 
controle negativo. Desta forma o potencial tóxico da infusão de E. uniflora ficou comprovado pela verificação da redução do crescimento das 
raízes de A. cepa. Os valores do índice mitótico confirmaram a capacidade citotóxica e antiproliferativa da infusão da planta na concentração 
analisada. Existem indícios de que, nessa concentração, a infusão de E. uniflora possui atividade mutagênica uma vez que foram observadas 
mutações como a  presença de pontes e quebras cromossômicas.
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