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Espinheira santa  

Maytenus ilicifolia Mart ex Reiss (Celastraceae) 

• NOMES POPULARES: 

cancerosa, cancorosa, sombra de 

touro, espinheira divina, 

espinheira santa 

 

• USO POPULAR:  

anti-ulcerogênico, hiper acidez, 

dispepsias funcionais 
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   Magalhães (2002) 



Maytenus ilicifolia 

• Espinheira Santa: porque pode ser considerada como um 

modelo de estudo? 

 

• Informações etnofarmacologicas 

• Estudos pré-clínicos  

• Estudos clínicos 
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 Maytenus ilicifolia: um pouco de história 

• “ a espinheira santa é analgésica, desinfetante, tonificante 
e cicatrizante. Nas gastralgias, acalma rapidamente a dor. 
Nas doenças lesionais do estômago – na gastrite crônica, 
na úlcera por exemplo – gasta o medicamente o maior 
prazo para as preparações, mas as melhoras se fazem 
sentir rapidamente. É tonificante, por que reintegra às suas 
funções o estômago dos dyspépticos, os hypotônicos e o 
intestino dos antônicos constipados. É porém cicatrizante, 
porque cicatriza as feridas. Desde a simples perturbação 
funcional às  lesões da mucosa, o medicamento tem 
decidida ação curativa” 

 

• Comunicado do Dr Aloisio França  à Sociedade de 
Medicina do Paraná  - 1922 
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• Década de 20/30: registros dos primeiros 

estudos (Silva Araújo e Lucas, 1930) 

• Indicações populares  perturbações gastro-

intestinais: hiperacidez, úlceras gástricas e 

duodenais, dispepsias funcionais. 
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 Maytenus ilicifolia: um pouco de história 



• Hoehne (1939) 

- Stelffeld, 1954 

- Bernardi & Wasicky, 1959 

- Pereira e Campos, 1960 

- Zelger, 1981 

- Simões e col, 1986 
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 Maytenus ilicifolia: um pouco de história 



• Mato Grosso: populações tradicionais (Van den Berg, 1980) 

- Parte utilizada:  folhas e raízes 

- Indicações: anti-cancerígena, antiinflamatória e úlcera 
estomacal 

• Mato Grosso do Sul: conhecedores de plantas medicinais 
(Van den Berg & Silva 1988) 

- Parte utilizada:  folhas e raízes (chás) 

- Indicações: depurativo do sangue e infecções 
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 Maytenus ilicifolia: um pouco de história 



Maytenus ilicifolia: etnofarmacologia 

• Vale do Ribeira: extratores de plantas medicinais 

(Born, 2000) 

Parte utilizada: folhas 

 - indicações:tratamento de úlceras 

• Países Sul Americanos: anti-cancerígena, 

contraceptiva, cicatrizante, analgésica, 

antiasmática, emenagoga e anti-séptica 

(Gupta, 1995; Montanari et al, 1998).  
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Maytenus ilicifolia: estudos pré-clínicos 

1980-1990: PESQUISA COM A PLANTA 

utilização de um abafado da ES 

Estudos  farmacológicos e toxicológicos pré-

clínicos 

marcante ação anti-úlcera 
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CEBRID X CEME 1988 

- Carlini, E.A. & Braz, S. - Efeito protetor do liofilizado  obtido do 
abafado de Maytenus sp (Espinheira-santa) contra a úlcera gástrica 
experimental em ratos.  21-35. 

- Oliveira, M.G.M. & Carlini, E.A. - Efeitos farmacológicos da  
administração aguda da espinheira-santa (Maytenus  ilicifolia). 37-48. 

 

 

-   

 

 

 

 

- Carlini,  E. A.;  Macaubas,  C. I. P.; Oliveira, 
M.G.M.; Barbosa, V.P.- Toxicologia pré-clínica da 
Espinheira-santa (Maytenus  ilicifolia). 49-66. 

- Carlini, E. A.  &  Frochtengarten, M. L. - 
Toxicologia Clínica  (Fase I) da Espinheira-santa 
(Maytenus ilicifolia).  67-73. 

- Geocze, S.; Vilela, M.P.; Chaves, B.D.R.; Ferrari, 
A.P.; Carlini, E.A. - Tratamento de pacientes 
portadores com  dispepsia  alta ou úlcera péptica 
com preparações de  Espinheira-santa  
(Maytenus ilicifolia). 75-87.  
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Maytenus ilicifolia: patente japonesa 
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Maytenus ilicifolia: estado da arte  

Caminho percorrido  uso e o conhecimento a respeito da 
planta, partindo da indicação popular, e mencionando itens 
como: 

 - Distribuição geográfica 

 - Caracterização anatômica 

 - Plantio e comercialização 

 - Perfil fitoquímico / farmacologia 

 - Estudos pré-clínicos e clínicos 

 - Mecanismos de ação 

E finalizando com o medicamento. 
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Medicamentos fitoterápicos no SUS 
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Isoflavona de soja valeriana 

Espinheira santa 



17 



 

18 



Farmacopeia brasileira 5ª ed. 
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 mês  ano 

omeprazol 20.177.250 242.127.000 

espinheira 

santa 
250.000 3.000.000 

Fonte: Ata De Registro de Preço Nº 337/2015-SMS-G - PMSP 

Consumo médio de cápsulas para distúrbios gástricos  
Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura de São Paulo  



Considerações finais 

• Planejamento na distribuição 

• Divulgação entre prescritores/pacientes 

• Capacitação dos prescritores 
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Obrigado 
rtabach@unifesp.br 

maudall@ufsj.edu.br 
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