
ESTUDOS ANATÔMICOS EM FOLHAS DE Lepechinia speciosa
( A. ST.- HIL. EX. BENTH) EPLING (LAMIACEAE)

Miriam Pereira Fragoso & Regina Braga de Moura

Curso de Farmácia – Universidade Estácio de Sá – Campus Akxe – Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
reginabraga1@yahoo.com.br

A fitoterapia no Brasil é uma prática terapêutica alternativa, que vem aumentando devido aos
altos custos dos medicamentos. Este incremento proporcionou um aumento nas pesquisas de
novas drogas de origem vegetal. Nesse contexto, a família Lamiaceae tem despertado
interesse dos pesquisadores, motivados pela comprovação do potencial medicamentoso de
algumas de suas espécies. Lepechinia speciosa, é uma espécie de Lamiaceae, endêmica do
Brasil, com eficácia antimicrobiana de seu óleo essencial comprovada. Apesar disso, não
houve até o momento, qualquer trabalho que fizesse a descrição de suas características
anatômicas, a qual é imprescindível na fundamentação dos estudos de identificação das
substâncias secretadas para viabilizar a aplicação terapêutica desta espécie em um
fitoterápico. Com o propósito de fornecer subsídios para o estudo farmacognóstico desta
espécie, realizou-se a caracterização anatômica das folhas expandidas de L. speciosa,
coletadas de um só indivíduo, no Parque Nacional de Itatiaia, a 2364 metros de altitude. As
folhas foram fixadas em álcool 70% e utilizou-se uma metodologia para tecidos animais na
confecção das lâminas permanentes. Em micrótomo foram realizados cortes transversais
seriados de 5μm  de espessura, de ápice, nervura principal, bordo e pecíolo em micrótomo. A
dissociação da epiderme foi realizada por solução de peróxido de hidrogênio/ácido acético
(1:1,v/v), e coloração com safranina 1%. Demais cortes, corados por Safrablau utilizando-se
métodos usuais. Na face adaxial, em vista frontal, a epiderme apresenta, células poliédricas,
paredes anticlinais retas e espessas, estômatos anisocíticos, tricomas pluricelulares
ramificados ou simples. Face abaxial com epiderme formada de células com paredes
anticlinais sinuosas, abundância de tricomas pluricelulares ramificados ou simples e
unicelulares. Estômatos anomocíticos, anisocíticos e paracíticos; mesofilo dorsiventral.
Pecíolo cilíndrico, com 4 feixes vasculares colaterais e 1 central em forma de arco. Nervura
principal proeminente na face abaxial com cutícula pouco espessa. Feixe vascular em forma
de arco, colateral. Bordo de contorno arredondado e rugosidades bem pronunciadas. A
abundância e diversidade de tricomas são bons parâmetros farmacognósticos para a
legitimação de Lepechinia speciosa ( A. St.- Hil. ex. Benth) Epling.
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