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As folhas de melão-de-são-caetano (Momordica charantia L.-Cucurbitaceae) são
 popularmente usadas para o tratamento de escabioses e dermatites. Está entre
 as drogas vegetais indicadas pela RDC 10/2010, necessitando de parâmetros
 para o controle de qualidade e notificação junto à ANVISA. Características
 morfoanatômicas podem ser usadas na autenticação de drogas vegetais. Este
 trabalho tem como objetivo a descrição da arquitetura das folhas de Momordica
 charantia, como um dos parâmetros para o controle de qualidade desta droga
 vegetal. Folhas completamente expandidas do 4°-5° nó foram coletadas de
 diferentes indivíduos no Município de Maricá, RJ. O comprimento e largura
 foliares foram medidos no local de coleta, com auxílio de paquímetro. Folhas
 fixadas em álcool 70% foram diafanizadas e coradas e a descrição da arquitetura
 realizada com auxílio de microscópio estereoscópio. As análises das folhas
 indicaram como resultado que M. charantia possui folhas simples, com 5
 diferentes subunidades inscritas no ápice de um pecíolo espesso na base,
 desprovido de adereços e posição marginal. Quanto à forma é classificada como
 ovalada, simétrica, sendo o ângulo da base obtuso largo e ápice agudo,
 mucronado. A lâmina foliar possui dentes serrados sendo todos de primeira
 ordem, com a distância de um dente por centímetro e espaço regular entre os
 dentes. O formato do dente é côncavo na parte apical e na basal é convexa. A
 incisão dos dentes é arredondada. As nervuras primárias, totalizando 7, são
 denominadas palinactinodroma. As nervuras secudárias são do tipo cladódromo e
 terminam na própria margem. As nervuras terciárias alcançam a margem ou são
 alternadas percorrentes, sinuosas e inconsistentes. As nervuras quaternárias são
 poligonais regulares reticuladas. Os ramos quinternários são dicotomizados. O
 estudo da arquitetura foliar de M. charantia apontou parâmetros importantes para
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 o correto diagnóstico da droga vegetal.
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