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Resumo 

A Farmacopeia Brasileira define as descrições 
macroscópicas, microscópicas, microscópicas do pó e 
de impurezas como parâmetros essenciais para o 
controle de qualidade de drogas vegetais. Utilizando-se 
métodos usuais em microscopia de luz, objetivou-se 
fornecer as características morfoanatômicas e os 
respectivos desenhos de Actea racemosa e Anemone 
pratensis, a fim de produzir as respectivas monografias 
para a Farmacopeia Homeopática Brasileira. 

Introdução  

O controle da qualidade de drogas vegetais inicia com a 

correta identificação da espécie vegetal por meio das 

características morfoanatômicas. Actaea racemosa é 

uma espécie nativa da América do Norte em que 

extratos do rizoma e raiz são utilizados para o 

tratamento da menopausa (von Zepelin, 2017) bem 

como na homeopatia e em medicamentos fitoterápicos 

(ANVISA, 2019). Anemone pratensis, espécie nativa da 

Europa central e oriental, é utilizada em disfunções 

digestivas, tratamento de tensão pré-menstrual e 

cefaleia (PLANTAMED, 2019). 

Material e Métodos 

Ensaios anatômicos 
Raiz e rizoma das espécies estudadas foram 
seccionados transversalmente à mão livre, utilizando as 
técnicas usuais em microscopia de luz (Kraus and 
Arduin,1997).  
Análise histoquímica 
Foram utilizados os reagentes: Sudam III para detectar 
compostos lipofílicos (Foster, 1949); cloreto férrico 2% 
para a pesquisa de compostos fenólicos (Johansen, 
1940); floroglucinol/HCl para verificar a presença de 
lignina (Sass, 1951) e lugol para evidenciar os grãos de 
amido (Berlyn and Miksche, 1976).  
Análise microscópica do pó 
As amostras foram pulverizadas em moinho e as 
lâminas provisórias preparadas com água. O registro 
dos resultados foi realizado com microscópio fotônico 
acoplado à máquina fotográfica.  

Resultados e Discussão 

A partir dos ensaios realizados, procedeu-se a 
descrição morfoanatômica e a elaboração de desenhos 
para compor as monografias farmacopeicas. As 
características morfoanatômicas fornecem subsídios 
para a identificação da droga vegetal e contribuem 
para o controle da qualidade. 

 
Figura 1.  A. pratensis – Morfoanatomia da droga vegetal. 1 – fragmento 

de rizoma. 2 - ramo: caule (ca); folha basal (fb); folha caulinar (fc); folha 
senil (fs); 3, 4, 5 – Secção transversal: 3 - rizoma: floema (fl); medula 
(me); parênquima cortical (pc); periderme (pe); raio parenquimático (rp) 
e xilema (xi); 4 - caule: feixe vascular (fv);  tricomas tectores (tt); 5 - 
folha senil: cutícula (ct); epiderme (ep); feixe vascular (fv); parênquima 
esponjoso (pe) 

 
Figura 2. A. racemosa - Morfoanatomia da droga vegetal. 1. ri – rizoma. ra 

– raiz; 2, 3, 4 - Secção transversal. 2 - região externa do rizoma: cambio 
(ca); floema (fl); grãos de amido (ga); parênquima cortical (pc) e súber 
(su); 3 – visão geral da raiz; 4 - região externa da raiz: endoderme (en) e 
xilema (xi). 

Conclusão  

Os caracteres morfoanatômicos evidenciados no estudo 

fornecem subsídios para o controle da qualidade, sendo 

que a descrição e os desenhos produzidos farão parte 

das monografias de cada droga na Farmacopeia 

Homeopática Brasileira.  
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