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                       “Espinheira Santa” 

 
Nomenclatura botânica...................... Maytenus ilici-
folia Mart. ex Reiss. 
Nome popular ...................................... Espinheira-
Santa 
Parte usada .......................................... Folhas 
Padronização/Marcador ................... Taninos totais 
Formas de uso ...................................... Extratos, 
tintura 
Indicações / Ações terapêuticas ........ Dispepsias, 
coadjuvante no tratamento de gastrite e 
úlcera gastroduodenal 
Dose Diária ............................................ 60 a 90 mg 
taninos 
Via de Administração ........................ Oral 
 

 
Ramo de M. ilicifolia em estado de frutificação. 
 Fonte: Revista Brasileira de Farmacognosia 
 

Maytenus ilicifolia Mart.exReiss é uma plan-
ta originária do Brasil pertencente a família Celas-
trácea, popularmente conhecida como Espinheira 
Santa. .A Espinheira Santa é indicada na prevenção 
e tratamento de gastrite, úlcera gástrica e duodenal, 
esofagite de refluxo, distensão abdominal, má diges-
tão e acidez. A planta possui sua segurança,eficácia 
e qualidade comprovada pelo Ministério da Saúde. A 
Maytenus ilicifolia possui Taninos Condensados 
como constituintes químicos, sendo utilizados como 
marcadores no controle de qualidade de extratos e 
medicamentos fitoterápicos. 

Desde 2007 o SUS já fornece fitoterápicos 
feitos a base de espinheira santa para gastrite e 
úlceras, distribuídos em 13 unidades federativas 
(RN, PB, SE, BA, TO, MT, DF, GO, RJ, PR, SC, RO 
e RS). Os medicamentos fitoterápicos utilizados pelo 
SUS são aprovados pela ANVISA e, por isso, são 
considerados seguros e eficazes para a população. 

Pesquisas têm demonstrado que o chá de 
Espinheira Santa pode apresentar resultados tão 
eficientes quanto os dois principais líderes do mer-
cado de drogas anti-úlcera. A indicação popular do 
chá feito das folhas da Espinheira Santa foi compro-
vada cientificamente por vários pesquisadores 

Embora comprovada à eficácia no tratamen-
to de alguns tipos de câncer, sua indicação foi  para 
tratamento de úlceras, indigestão e gastrite crônica 
com registros de uso para estes propósitos desde 
1930.Suas capacidades como anti-ulcerogênica 
foram demonstradas num estudo de 1991 que mos-
trou que um simples chá de água quente com extra-
to da Espinheira Santa consegue ser tão eficiente 
quanto dois dos principais líderes do mercado de 
drogas anti-úlcera,Ranitidine (Zantactm) e Cimetidi-
ne (Tagamenttm) e que foi mostrado causar um  
aumento do pH. Os estudos de Toxicologia também 
foram publicados em 1991, que demonstrou a segu-
rança do uso da planta sem efeitos colaterais. Mas, 
a planta não deve ser usada por mulheres que este-
jam amamentando, pois, pode diminuir a secreção 
de leite; não deve ser utilizado nos três primeiros 
meses de gestação, pois não foram feitos testes 
nesse sentido. 
  A parte utilizada da planta são as folhas que 
devem ser secas à sombra e guardadas em sacos 
de papel. 

O chá é preparado por infusão, com uma 
colher de chá da erva, para cada xícara de água. Os 
resultados são melhores quando usamos o chá 
morno, pela manhã, em jejum, e a noite ao deitar. 

Cuidado! As aparências enganam 

 
Sorocea bomplandii Bailon 
Fonte: Revista Brasileira de Farmacognosia 

 
São vendidas 

várias plantas pareci-
das com a Espinheira 
Santa pertencentes ao 
mesmo gênero, mas 
não a mesma espécie. 
A Sorocea bomplandii 
Bailon está sendo co-
mercializada livremente 
nas feiras e bancas 
populares como se 

fosse a Maytenus ilicifolia Mart.exReiss.Alguns pes-
quisadores já estudaram a S. bomplandii,e, através 
de pesquisas fitoquímicas e farmacológicas, verifica-
ram a presença de flavonóides e a ação analgésica 
e anti-ulcerogênica semelhante a da M. ilicifolia. No 
entanto, não existem estudos comparativos de efi-
cácia entre as duas espécies, nem estudos que 
assegurem a falta de toxicidade crônica de S. bom-
plandii, o que se pode tornarr um risco para aqueles 
que consumir esta espécie. 

 



 

Atenção usuário de plantas medicinais 

 
As plantas medicinais, mesmo sendo medicamentos naturais, podem intoxicar, cegar, provocar co-

ma e até matar. Todas as plantas têm mais de um principio ativo, e alguns dos princípios ativos podem ser 
contra indicados para o usuário. As informações deste Cimplant é utilizada para fins educacionais, de pes-
quisa e informação. Elas não devem ser utilizadas para diagnosticar,tratar,curar ou prevenir qualquer doen-
ça, muito menos  substituir a terapêutica indicada pelo médico.Consulte sempre um especialista e tenha 
cuidado especial em manusear as ervas. 
 
 

MAIS INFORMAÇOES 
 

ENDEREÇOS DE CONTATO: cimplamt@ufsj.edu.br ou www.ufsj.edu.br/cimplamt/index.php 
 
FONTES CONSULTADAS: 
 
No site: portal.saude.gov.br                                                                                                                
 
PLANFAVI: Sistema de Vigilância em Plantas Medicinais www.cebrid.epm.br 
 
RESPONSÁVEIS POR ESTA EDIÇÃO: Professor Doutor João Máximo de Siqueira, acadêmicos de 
Farmácia (estágio supervisionado), Thales Maranha de Carvalho (iniciação científica).  
Agradecemos a colaboração da prefeitura municipal de Divinópolis, MG, aos preceptores farmacêuticos 
vinculados a SEMUSA/Divinópolis, ao CNPq e Fapemig. 
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