
 

 

 

                                                                

 
 

UTILIZAÇÃO DO MAYTENUS ILICIFOLIA MART. EX REISSEK, 
CELASTRACEAE (ESPINHEIRA

RESUMO 

Introdução: A Maytenus ilicifolia
nativa da Região Sul do Brasil. É conhecida popularmente como “espinheira
“espinheira-divina”, “cancorosa” e outros. Possui propriedades antiulcerogênicas 
comprovadas, e essas atividades farmacológicas estão ligadas aos grupos dos taninos e 
flavonoides. As plantas medicinais com ação sobre o trato gastrointestinal assumem grande 
importância na sociedade atual. É um dos fitoterápicos presentes na Relação Nacional de 
Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). É utilizada no tratamento de úlceras e 
gastrites crônicas, feridas e ulcerações, quando utilizada por via oral. O objetivo foi fazer um 
levantamento das atividades terapêuticas da espinheira santa como fitoteráp
gastrite e úlceras gástricas e com isso fornecer contribuição teórica para o aprimoramento 
dos estudos clínicos. Materiais e métodos: 
brasileiros publicados em revistas científicas, observando as dat
Formulário de Fitoterápicos Farmacopeia Brasileira
envolvendo Maytenus ilicifolia
fitoterápicos, as buscas foram feitas no Google acadêmico, 
Online (SciELO), Portal Regional da BVS, Base de Dados da Pesquisa Agropecuária, e 
Sciencedirect. Resultado e discussão: 
década de 20 desde quando se teve estudos descritos. A busca n
utilizadas foi observado que há poucos trabalhos publicados relacionados a espinheira
como fitoterápicos ou planta medicinal. E para a construção do presente estudo foram 
utilizados os que faziam referência sobre gastrites e úlc
dos anos 2013, 2012 e 2015 que continham os dados necessários para esse estudo, pois 
tratavam da planta em si, sua região, suas características, ação como fitoterápico, seus 
afeitos comprovados, sua utilização e sua di
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A Maytenus ilicifolia Martius ex Reissek é uma espécie da família Celastraceae, 
nativa da Região Sul do Brasil. É conhecida popularmente como “espinheira

divina”, “cancorosa” e outros. Possui propriedades antiulcerogênicas 
e essas atividades farmacológicas estão ligadas aos grupos dos taninos e 

flavonoides. As plantas medicinais com ação sobre o trato gastrointestinal assumem grande 
importância na sociedade atual. É um dos fitoterápicos presentes na Relação Nacional de 

as Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). É utilizada no tratamento de úlceras e 
gastrites crônicas, feridas e ulcerações, quando utilizada por via oral. O objetivo foi fazer um 
levantamento das atividades terapêuticas da espinheira santa como fitoteráp
gastrite e úlceras gástricas e com isso fornecer contribuição teórica para o aprimoramento 

Materiais e métodos: Teve como base de pesquisa artigos academicos 
brasileiros publicados em revistas científicas, observando as datas de publicação e o 
Formulário de Fitoterápicos Farmacopeia Brasileira. Para a busca foi analisado dados 

Maytenus ilicifolia Martius ex Reissek no campo de plantas medicinais e 
fitoterápicos, as buscas foram feitas no Google acadêmico, Biblioteca Eletrônica Científica 
Online (SciELO), Portal Regional da BVS, Base de Dados da Pesquisa Agropecuária, e 

Resultado e discussão: O uso medicinal com a M. Ilicifolia 
década de 20 desde quando se teve estudos descritos. A busca nas bases de pesquisas 
utilizadas foi observado que há poucos trabalhos publicados relacionados a espinheira
como fitoterápicos ou planta medicinal. E para a construção do presente estudo foram 
utilizados os que faziam referência sobre gastrites e úlceras gástricas, totalizando 3 artigos 
dos anos 2013, 2012 e 2015 que continham os dados necessários para esse estudo, pois 
tratavam da planta em si, sua região, suas características, ação como fitoterápico, seus 
afeitos comprovados, sua utilização e sua diferença entre outras duas espécies de plantas a 
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Martius ex Reissek é uma espécie da família Celastraceae, 
nativa da Região Sul do Brasil. É conhecida popularmente como “espinheira-santa”, 

divina”, “cancorosa” e outros. Possui propriedades antiulcerogênicas 
e essas atividades farmacológicas estão ligadas aos grupos dos taninos e 

flavonoides. As plantas medicinais com ação sobre o trato gastrointestinal assumem grande 
importância na sociedade atual. É um dos fitoterápicos presentes na Relação Nacional de 

as Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). É utilizada no tratamento de úlceras e 
gastrites crônicas, feridas e ulcerações, quando utilizada por via oral. O objetivo foi fazer um 
levantamento das atividades terapêuticas da espinheira santa como fitoterápico para a 
gastrite e úlceras gástricas e com isso fornecer contribuição teórica para o aprimoramento 

Teve como base de pesquisa artigos academicos 
as de publicação e o 

. Para a busca foi analisado dados 
Martius ex Reissek no campo de plantas medicinais e 

ca Eletrônica Científica 
Online (SciELO), Portal Regional da BVS, Base de Dados da Pesquisa Agropecuária, e 

Ilicifolia é datado da 
as bases de pesquisas 

utilizadas foi observado que há poucos trabalhos publicados relacionados a espinheira-santa 
como fitoterápicos ou planta medicinal. E para a construção do presente estudo foram 

eras gástricas, totalizando 3 artigos 
dos anos 2013, 2012 e 2015 que continham os dados necessários para esse estudo, pois 
tratavam da planta em si, sua região, suas características, ação como fitoterápico, seus 

ferença entre outras duas espécies de plantas a 
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Sorocea bonplandii (Baill.) e 
porém, comumente utilizadas no lugar da espinheira
encontrados, dos anos  2003, 
informações parecidas com já usadas. 
analisados, pode-se observar que os anos das publicações foram de 2003 a 2015, sendo o 
de 2015 o trabalho mais atualizado e
necessário estudos mais recentes sobre a Espinheira
encontrando a indicação da planta para o tratamento de problemas gastrointestinais.

Palavras-chave: Espinheira-santa 1; Fitoterápicos 2; Gastrite 3; Plantas medicinais 4.
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(Baill.) e Zollernia ilicifolia (Brongn.) que são de famílias diferentes, 
porém, comumente utilizadas no lugar da espinheira-santa. Outros artigos também foram 
encontrados, dos anos  2003, 2005, 2006, 2007 e 2010. Foram excluídos por conter 
informações parecidas com já usadas. Conclusão: Considerando o número de artigos 

se observar que os anos das publicações foram de 2003 a 2015, sendo o 
de 2015 o trabalho mais atualizado encontrado relacionado com a busca e com isso faz
necessário estudos mais recentes sobre a Espinheira-santa. E em todos os artigos foi 
encontrando a indicação da planta para o tratamento de problemas gastrointestinais.

santa 1; Fitoterápicos 2; Gastrite 3; Plantas medicinais 4.
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(Brongn.) que são de famílias diferentes, 
santa. Outros artigos também foram 

2005, 2006, 2007 e 2010. Foram excluídos por conter 
Considerando o número de artigos 

se observar que os anos das publicações foram de 2003 a 2015, sendo o 
ncontrado relacionado com a busca e com isso faz-se 

santa. E em todos os artigos foi 
encontrando a indicação da planta para o tratamento de problemas gastrointestinais. 

santa 1; Fitoterápicos 2; Gastrite 3; Plantas medicinais 4. 


