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Introdução: O uso de plantas para fins medicinais é uma forte alternativa para o tratamento de doenças 
patológicas, amplamente difundidas na medicina popular. No entanto, algumas dessas plantas podem ter 
efeitos indesejáveis e podem causar condições tóxicas para o indivíduo (Lazarou & Heinrich, 2019). 
Objetivo: Portanto, o trabalho teve como objetivo determinar o potencial toxicológico de infusões de 
folhas secas de Rosmarinus officinalis L., Peumus boldus, Melissa officinalis L., Ocimum basilicum L. e 
Catharanthus roseus. Material e métodos: Para o teste de Allium cepa, as infusões foram preparadas 
de acordo com os padrões populares, 200 mL de água fervente para 100 g de folhas por 10 minutos, e 
então semeadas, e uma semente foi adicionada a cada poço para avaliar a germinação e o crescimento 
do Allium cepa (Iganci et al. 2006). Os dados foram submetidos à análise de variância, e quando 
significativos pelo teste F, as médias foram comparadas pelo test Tukey, (p≤0,05). Resultados e 
discussão: Das infusões utilizadas, a infusão de Melissa officinalis L. teve a maior taxa de germinação 
56%, enquanto Catharanthus roseus e Ocimum basilicum L. tiveram uma taxa de germinação de 33% e 
22%, respectivamente. As infusões de Rosmarinus officinalis L. e mirtilo tiveram a menor taxa de 
germinação de 11%. De acordo com a taxa de crescimento, Rosmarinus officinalis L., Peumus boldus, 
Melissa officinalis L, Ocimum basilicum L. e Catharanthus roseus tiveram escores de 0,44; 0,44; 1,56; 
0,33; e 0,77, respectivamente. Pode-se concluir que as infusões de Rosmarinus officinalis L. e Peumus 
boldus apresentam os maiores riscos de toxicidade, seguidas do manjericão. Porém, todas as infusões 
apresentaram toxicidade, evidenciando a importância do consumo consciente e a necessidade de mais 
trabalhos que possam indicar doses seguras para o consumo dessas infusões. 
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