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INTRODUÇÃO

Jambolão é o nome popular da Eugenia jambolana também conhecida como jamelão, jambeiro, azeitona etc. É uma planta originária da Índia que se adaptou muito bem ao clima brasileiro. Seu cultivo se dá através de sementes que se desenvolvem bem em qualquer tipo de solo, porém permeáveis e profundos. Prefere climas quentes e úmidos, principalmente de regiões litorâneas. Frutífica de janeiro a maio. É uma grande árvore, muito ramificada onde suas folhas lisas e brilhantes são bastante utilizadas em diversos tratamentos como diurético, antiinflamatório[6], anti-hipertensivo [1, 3 e 5 ], antigota [6], hipoglicemiantes e hipotriglicemiantes[2]. Estudos têm reportado os efeitos fisiológicos da utilização deste vegetal em ratos e coelhos, bem como a utilização de parte deste vegetal como folhas, casca, sementes e polpas. As suas folhas são utilizadas na forma de chá após decocção, e usada em substituição à água.  A Eugenia jambolana tem sido estudada no tratamento para dificultar a formação de radicais livres, bem como no controle das taxas de triacilgliceróis [4]. A região é muito conhecida como a região onde há um consumo elevado de chás de todos os tipos na forma de infusão, decocção ou até mesmo na água no chimarrão. 
Portanto, com o objetivo de verificar se o uso indiscriminado desse vegetal poderá causar dano à saúde, como na alteração do peso de órgãos (fígado, baço, rins e ceco) em relação ao peso corporal foi realizada a pesquisa,  e para esta foram utilizados 28 ratos em 4 diferentes tratamentos: tratamento padrão e tratamentos com 1; 3 e 6g de jambolão em 250ml de água (A, B, C e D respectivamente). 
	

MATERIAL E MÉTODOS

    Foram colhidas folhas da planta em uma árvore localizada no campus universitário da Universidade Federal de Pelotas /RS. As amostras foram processadas no máximo doze horas pós-colheita.
	Para obtenção do pó das folhas seguiram-se as etapas descritas a seguir:
1° Recepção da matéria prima
	A matéria prima foi colhida nos períodos da manhã ou da tarde e encaminhada ao local de processamento.
2° Seleção
	As amostras do jambolão foram selecionadas manualmente e as folhas danificadas doram eliminadas.
3° Lavagem
	As folhas foram lavadas cuidadosamente em água corrente, após com água destilada.
4° Secagem
	As amostras foram secas e dispostas sobre papel pardo em uma bancada ao ar livre sob temperatura ambiente.
5° Moagem
	A fim de facilitar a moagem as folhas de jambolão foram cortadas em pedaços de aproximadamente em centímetro de comprimento e após foram passadas em um moedor “Fritsch-Pulverisette 14, Rotor-speed Mill”, obtendo um pó fino de 16 mesch.
6° Estocagem
	A estocagem foi feita em vasilhames de vidro fechados com tampas de rosca e revestidos com papel pardo a fim de proteger da luz.

Material biológico:
    Foram utilizados 28 ratos da linhagem Wistar com 21 dias de idade, separados em lotes de sete ratos cada um. Cada rato é uma repetição.
	Gaiola 1 (T1): sete ratos alimentados com ração Nuvital e água destilada (dieta padrão);

Gaiola 2 (T2): sete ratos alimentados com  ração Nuvital e chá de jambolão preparo com saquinhos contendo 1 grama de pó de jambolão em 250 ml de água destilada;
Gaiola 3 (T3): sete ratos alimentados com  ração Nuvital e chá de jambolão preparo com saquinhos contendo 3 gramas de pó de jambolão em 250 ml de água destilada;
Gaiola 4 (T4): sete ratos alimentados com  ração Nuvital e chá de jambolão preparo com saquinhos contendo 6 gramas de pó de jambolão em 250 ml de água destilada;

Preparo das amostras
	Essa parte do processo dividiu-se em etapas, as quais serão descritas a seguir:
1° Pesagem das amostras:
	As amostras foram separadas em saquinhos pesando 1g, 3g e 6g utilizando a balança analítica modelo Analytical Standard, OHAUS.
2°Preparo das infusões:
	As infusões foram preparadas mergulhando-se os saquinhos com pó de jambolão em 250 ml de água destilada quente (não fervente) por dez minutos, após esperou-se até atingir a temperatura ambiente.
3° Administração
	As infusões foram administradas a 28 ratos em quatro gaiolas com 7 ratos por gaiola durante 30 dias.
    Ao final deste período os ratos foram anestesiados, sacrificados e os órgãos retirados para análise.


3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

    A utilização da Eugenia jambolana em (3) diferentes concentrações demonstrou uma aparente influência no peso dos órgãos e no peso corporal dos animais quando comparados com a gaiola padrão que não recebeu esse tipo de infusão, pois as gaiolas onde houve administração de chá de jambolão apresentaram menor peso dos órgãos e também menor peso corporal (com exceção da gaiola B que teve um pequeno ganho de peso).
    Em relação ao peso dos animais pode - se constatar que quando comparados com o peso dos animais da gaiola padrão, que tem uma média de 241,70g, os animais da gaiola D que receberam uma concentração maior de jambolão teve um menor ganho de peso, chegando a média de 231,5g, esse fato nos sugere que o jambolão interfere no ganho de peso corporal.
    Em relação ao peso dos órgãos dos animais quando comparados aos da gaiola padrão podemos observar, através das médias dos pesos de cada órgão por gaiola,  que os animais da gaiola D, os quais receberam infusão com maior concentração de jambolão, apresentaram menor peso no fígado, baço e rins. Já o mesmo não ocorreu com o peso do ceco que foi menor nos animais da gaiola B (Tabela 1)

Tabela 1:  Média dos pesos dos órgãos de ratos wistar conforme concentração de jambolão utilizada.

Animais
Fígado
Baço
Rins
Ceco
Gaiola Padrão (A) 
12,10
0,68
2,05
4,47
Gaiola B
11,57
0,67
1,92
4,28
Gaiola C
11,44
0,63
1,96
4,49
Gaiola D
11,15
0,62
1,85
4,38
 	
	.

CONCLUSÕES

Conclui-se que todos os animais tiveram ganho de peso, no entanto os animais da gaiola D que receberam maior concentração de chá, o ganho de peso foi bem menor comparando com o padrão e com os outros tratamentos. Em relação ao peso dos órgãos houve também uma diminuição no peso do fígado, baço e rins quando comparados com o padrão, entretanto o mesmo não ocorre com  o peso do ceco da gaiola C que teve um pequeno acréscimo.
	Para chegarmos a uma conclusão final necessita-se de maiores repetições do experimento, sugerimos que o mesmo seja associado ao exame histopatológico dos órgãos.
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