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O presente trabalho teve por objetivo analisar a influência do fitoterápico Maytenus ilicifolia na gastroproteção, com
ênfase para a eficácia deste fitoterápico na doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), uma patologia que acomete parcela
significativa da população brasileira. Os efeitos colaterais de fármacos como os inibidores da bomba de prótons têm preocupado a comunidade científica, e os resultados positivos de várias pesquisas em torno da Maytenus ilicifolia têm despertado
cada vez mais o interesse dos estudiosos, gerando um amplo leque de informações e dados em publicações científicas
acerca deste fitoterápico (conhecido popularmente como espinheira-santa no Brasil), o qual que tem sido difundido na
rede pública de saúde do país como alternativa mais eficiente e menos onerosa do que os medicamentos convencionais.
Concluiu-se que este fitoterápico, de fato, tem seu valor confirmado na gastroproteção, além de ser um método eficaz e
mais acessível para o tratamento do refluxo gastroesofágico (DRGE). A metodologia utilizada na elaboração desta pesquisa
foi a revisão bibliográfica na base de dados das revistas SCIELO e PUBMED.
Palavras-chave: doença do refluxo gastroesofágico; gastroproteção; bomba de prótons; Maytenus ilicifolia.

Abstract
This study aimed to analyze the influence of herbal Maytenus ilicifolia to gastroprotection, with emphasis on the effectiveness of herbal medicine in gastroesophageal reflux disease (GERD), a pathology that affects a significant portion
of the population. Side effects of drugs such as proton pump inhibitors have worried the scientific community, and the
positive results of several studies around this herbal medicine have increasingly attracted the interest of scholars, generating a wide range of information and data on scientific publications about Maytenus ilicifolia, which is commonly (known
as holy-thorn in Brazil) and has been widespread in national public health network as a more efficient and less costly
alternative than conventional drugs. It was found that this herbal has its value confirmed for gastroprotection, besides
being an effective and affordable method for the treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD). The methodology
used in the preparation of this research was the literature review in the database of SCIELO and PUBMED magazines.
Keywords: gastroesophageal reflux disease; gastroprotection; proton pump; Maytenus ilicifolia.
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A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)
é uma patologia frequente na população, e a sua
expansão nos últimos anos a tornou um importante
problema de saúde pública1.
No ocidente, a prevalência da DRGE é alta:
estima-se que afeta cerca de 20-50% dos adultos
e geralmente está associada a um grande impacto
econômico para os portadores da doença e para
a saúde pública, sendo também frequente em
crianças e lactantes2-4.
Conceitualmente, a DRGE é definida como o
fluxo retrógrado e contínuo do conteúdo gástrico
para o esôfago, independente de sua fisiologia2,3.
Pode ocorrer em circunstâncias fisiológicas
ou patológicas em qualquer pessoa, desde
crianças até adultos e pessoas idosas3. As causas,
consequências e tratamento desta patologia já
foram objeto de inúmeras pesquisas5.
O tratamento para a DRGE, em regra, é
farmacológico. Dentre os medicamentos utilizados
para seu tratamento, os mais comuns são os que
promovem a inibição da secreção ácida, em
especial os inibidores da bomba de prótons
(IBP). Entrementes, os fármacos, em sua maioria,
apresentam reações adversas e não são eficazes
na cura da patologia6. Outros estudos evidenciam
que os inibidores da bomba de prótons podem
potencializar a ocorrência de problemas de saúde,
como os riscos de eventos cardiovasculares em
pacientes com problemas coronários ou, ainda,
o risco maior de desenvolvimento de pneumonia
adquirida na comunidade7,8.
Por isso, cresce o interesse dos pesquisadores
em torno de medicamentos fitoterápicos para o
tratamento da DRGE9.
A planta Maytenus ilicifolia, conhecida
popularmente como espinheira-santa, cancerosa,

cancorosa-de-sete-espinhos, dentre outras
denominações, tem sido apontada como uma
alternativa eficaz e menos agressiva para o
tratamento de algumas doenças, dentre as
quais a DRGE. Na medicina popular, este
fitoterápico é bastante conhecido no tratamento
das dispepsias, gastrites, úlceras, dentre outras
doenças gastrointestinais10.
Feitas essas considerações de cunho preliminar,
o presente trabalho tem por objetivo fazer uma
análise acerca da influência do fitoterápico
Maytenus ilicifolia na gastroproteção, os possíveis
efeitos colaterais e as interferências do fitoterápico
no processo digestivo.
A doença do refluxo gastroesofágico –
DRGE – e o papel da nutrição
A DRGE é uma condição bastante comum no
mundo ocidental. Na verdade, na prática médica
é considerada uma das afecções mais comuns. De
elevada prevalência, e devido a fatores como a
grande variabilidade clínica (sintomas), impactos
econômicos e prejuízos para a qualidade de vida,
além de gastos significativos com a investigação,
diagnóstico e tratamento da doença, tornou-se
importante problema de saúde pública e tem
estimulado, desde a década de 80, a realização
de congressos internacionais e nacionais com
a finalidade de aprimorar o conhecimento da
patologia e tratamento mais eficaz para as pessoas
com DRGE6.
Os pesquisadores já fizeram algumas tentativas
de classificação da DRGE, haja vista a sua
complexidade e diversidade variável de sintomas
clínicos. A mais usual é apresentada no quadro
1, sendo fundamentada em três critérios: clínica,
endoscopia e pHmetria (CEP).

Revista Brasileira de Nutrição Funcional - ano 15, nº 63, 2015

A

Introdução

Quadro 1. Classificação CEP da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE).
X
Clínica

-

Endoscopia Não realizada
pHmetria
Não realizada

0

1

2

3

Assintomático Manifestações esofágicas Manifestações extraesofágicas Manifestações esofágicas
e extraesofágicas
Normal
Esofagite erosiva
Esofagite mais complicações
Normal
Índice normal de
Refluxo patológico
sintomas positivos

Fonte: Adaptado de: Moraes Filho6.
1 - Paciente que apresenta manifestações esofágicas, exame endoscópico revelando esofagite e pHmetria normal com índice de sintomas
positivo: a DRGE será classificada como C1E1P1; 2 - Paciente com manifestações esofágicas, exame endoscópico normal e pHmetria
com resultados patológicos será classificado como C1E0P2; 3 - Paciente com manifestações esofágicas, exame endoscópico normal
e pHmetria com resultados patológicos será classificado como C3E1PX.
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No quadro 2 são listados os sintomas clínicos são parecidos com doenças cardiovasculares,
mais comuns na prática clínica. Conhecê-los é de como, por exemplo, o ataque cardíaco.
suma importância, uma vez que alguns dos sintomas
Quadro 2. Manifestações clínicas da DRGE.
Manifestações esofágicas
Manifestações pulmonares
Manifestações orais
Pirose
Regurgitação ácida

Dor torácica retroesternal sem estar associada a doenças do coração
Asma, bronquite, tosse crônica, pneumonias de repetição, hemoptise.
Aftas, desgaste dos esmalte dentário, halitose
Sensação de queimação retroesternal
Retorno do conteúdo ácido ou alimentos para a cavidade bucal

Fonte: Adaptado de: Moraes Filho6.
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Essas manifestações podem ser frequentes e
duradouras, a depender de cada caso concreto.
Certo é que as mesmas causam uma piora
significativa na qualidade de vida do paciente.
Há, ainda, o risco, a depender do grau e evolução
da doença, de o paciente desenvolver o esôfago
de Barrett11.
Com os avanços da tecnologia, ficou mais
fácil fazer o diagnóstico da DRGE, sendo que
uma das técnicas mais utilizadas é a endoscopia
digestiva alta. Outra técnica desenvolvida e que
tem demonstrado maior precisão em relação
ao diagnóstico é a imagem de banda estreita,
desenvolvida em 19995.
Com a confirmação do diagnóstico, o profissional
de saúde prescreve a medicação para o paciente. Os
inibidores da bomba de prótons (IBP) apresentam
a vantagem de promover a inativação das bombas
de prótons das células parietais, podendo reduzir a
produção de ácido pelo estômago em até 95%. Tais
medicamentos são considerados, na atualidade,
como os mais potentes inibidores da secreção
gástrica disponíveis no mercado12.
As reações adversas dos IBP são as seguintes:
crescimento de bactérias no estômago, diarreia, dor
de cabeça, prisão de ventre, náuseas e flatulência,
redução da densidade dos ossos e ocorrência de
maior possibilidade de fraturas e gastrite atrófica12.
Devido aos efeitos indesejáveis, especialmente
nos pacientes que fazem uso prolongado do
medicamento, e a sua ineficácia na cura do DRGE,
os pesquisadores buscam nas plantas medicinais
alternativas mais eficazes não apenas em relação
a essa patologia como também em várias outras,
como as infecções e insônia, por exemplo.
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Uma das causas do DRGE é a nutrição
inadequada. No estudo conduzido por Lukic et al.13
os autores demonstraram que os hábitos alimentares
têm preponderância no desenvolvimento do
DRGE, esôfago de Barrett e adenocarcinoma
esofágico, destacando o prejuízo considerável
do álcool, do café, do cigarro, das comidas
condimentadas e do consumo rápido dos alimentos
e da mastigação insuficiente no desenvolvimento
das patologias aqui citadas.
Medidas dietéticas são muito importantes no
tratamento da DRGE, sendo preconizada por
médicos, nutricionistas e outros profissionais
da área de saúde a necessidade de mudanças no
estilo de vida. Isso, obviamente, inclui a adoção
de alterações nos hábitos alimentares, ou seja, o
espessamento da dieta (que diminui os episódios
de refluxo), a mastigação correta dos alimentos,
a diminuição do volume de cada refeição e a
substituição dos alimentos que contribuem para
o desenvolvimento ou piora do quadro da DRGE.
As plantas medicinais no tratamento das
enfermidades
Nos relatos dos pesquisadores acerca da
evolução do uso das plantas medicinais, foi
possível concluir que desde o início da civilização
o homem fazia uso de algumas plantas para cura
ou alívio dos sintomas de enfermidades9.
Na atualidade, um grande número de pessoas
em todo o mundo faz uso das plantas medicinais. A
crença no poder curativo das plantas, a facilidade
de acesso às mesmas e o preço acessível são fatores
que contribuíram para a expansão de seu uso nos
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vem crescendo junto à comunidade médica, até
porque os estudos científicos, em sua maioria,
comprovam a sua eficácia e segurança15.
Família Celastraceae e o gênero Maytenus
A espinheira-santa (Maytenus ilicifolia),
pertencente à família Celastraceae, é uma planta
que pode tingir até três metros, quando cultivada
em jardins externos.
Foram os indígenas que descobriram alguns
dos poderes curativos da planta. De acordo com
os relatos de Cipriane16, desde 1922 essa planta
tem sido utilizada no tratamento dos problemas
gastrointestinais, podendo ser encontrada em
países com clima tropical, como Brasil, Paraguai,
Uruguai e Argentina.
A família Celastraceae contém 98 gêneros e
aproximadamente 1.264 espécies. Os principais
constituintes químicos isolados são os triterpenos
pentacíclicos friedelânicos e quinoídicos, os
sesquiterpenos, os secofriedelanos, os esteroides,
os derivados agarofurânicos, os glicosídeos, as
proantocianidinas, os flavonoides glicosilados,
os alcaloides piridínicos sesquiterpênicos e as
catequinas17. O gênero Maytenus ilicifolia, por
sua vez, é constituído por 225 espécies, sendo que
no Brasil já foram catalogadas 77 espécies e 14
variedades da planta. Sua principal característica,
de fato, é a presença de espinhos no bordo foliar16.
No Brasil, o uso científico desta planta no
tratamento de algumas doenças teria se iniciado
a partir da década de 20, sendo que desde este
período se tem algum registro escrito de sua
utilização. É uma planta nativa da região Sul
do país. Também é típica da Mata Atlântica,
localizada principalmente nas matas originais17.
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últimos anos9.
No Brasil, a utilização das plantas medicinais
é crescente entre as comunidades indígenas e
a população mais carente. Deve ser dito que a
demanda também vem crescendo na classe mais
favorecida.
Os fitoterápicos, assim como todos os
medicamentos, devem oferecer garantia de
qualidade, ter efeitos terapêuticos comprovados,
composição padronizada e segurança de uso
para a população. A eficácia e a segurança
devem ser validadas por meio de levantamentos
etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas
em bibliografia e/ou publicações indexadas e/
ou estudos farmacológicos e toxicológicos
pré-clínicos e clínicos. A qualidade deve ser
alcançada mediante o controle das matériasprimas, do produto acabado, materiais de
embalagem, formulação farmacêutica e estudos
de estabilidade14.
De acordo com os dados da ANVISA14, grande
parte da população dos países em desenvolvimento
depende da medicina tradicional, pois esses países
utilizam práticas tradicionais na cura das doenças.
Em termos estatísticos, 85% dos produtos usados
na medicina tradicional utilizam as plantas e suas
preparações no combate das patologias.
O Brasil, pela diversidade de sua flora, tem
um grande potencial para o desenvolvimento da
medicina tradicional. Em verdade, é expressivo o
número de pessoas no país que utiliza as plantas
medicinais. O comércio em torno disso também
é significativo14.
O Ministério da Saúde implantou, em 2003,
uma política nacional de fitoterápicos e plantas
medicinais. Este programa se configura como
uma opção alternativa dentro do SUS para aqueles
que têm preferência em utilizar medicamentos
naturais14.
A Relação Nacional de Plantas Medicinais
de Interesse ao SUS (RENISUS) contempla
aproximadamente 70 espécies de plantas medicinais
que podem ser usadas como medicamentos
fitoterápicos no Sistema Único de Saúde14.
Porquanto, verifica-se que a utilização de plantas
medicinais tornou-se um recurso terapêutico
alternativo de grande aceitação pela população e

Propriedades terapêuticas da Maytenus
ilicifolia e sua utilização no tratamento
da doença do refluxo esofágico
Com o aumento das pesquisas realizadas
sobre esse fitoterápico, descobriram-se as suas
propriedades terapêuticas, que estão listadas no
quadro 3.
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Quadro 3. Propriedades terapêuticas da Maytenus ilicifolia.
Propriedades
Atividade gástrica
Atividade antineoplásica
Atividade antimicrobiana

Atividade no sistema nervoso central
Atividade sobre a espermatogênese
Outros efeitos

Tratamento da úlcera péptica e gastrite; quanto maior o tempo de tratamento maior a
gastroproteção; marcante efeito gastroprotetor comprovado em alguns estudos.
Alguns estudos apontam para a redução de tumores, sobretudo gástricos, com a utilização
da substância.
Forte atividade antimicrobiana contra várias bactérias Gram-positivas. Tais efeitos
foram corroborados com a demonstração que os extratos das folhas e raízes têm efeito
antimicrobiano para vários patógenos, dentre eles Staphylococcus aureus e Streptococcus sp.
Possui atividade sedativa, que potencializa (efeito sinérgico) o sono por barbitúricos.
Alguns estudos evidenciam que não houve alteração na espermatogênese com o uso de
M. ilicifolia.
Atividades anti-inflamatória e antioxidante.

Fonte: Adaptado de Oliveira, Coulaud-Cunha, Colaço10.
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De acordo com a literatura pesquisada, os
estudos clínicos já realizados mostram diversas
aplicações da Maytenus ilicifolia nas doenças
estomacais, de modo que as indicações de seu
poder digestivo são sempre acentuadas10.
Os fitoterápicos são utilizados por automedicação
ou prescrição médica, sendo cada vez maior o
número de pessoas que recorrem aos fitoterápicos
sem mesmo procurar orientação profissional. Por
isso, cresce o interesse em torno do estabelecimento
de programas de farmacovigilância em relação
aos fitoterápicos em países da Europa e nos
Estados Unidos. Tais programas já retiraram
diversos fitoterápicos do mercado em razão da sua
toxicidade, inclusive no Brasil18.
No Brasil foi publicado um estudo toxicológico
com Maytenus ilicifolia, do qual participaram
voluntariamente 24 indivíduos, sendo 12 homens
e 12 mulheres entre 20 a 40 anos de idade. Durante
o estudo, foram ministradas doses crescentes
do fitoterápico, e os resultados obtidos foram
animadores, pois não foram observadas alterações
significativas nas funções hepáticas, pancreáticas
e renais. Hormônios, lipídeos, glicose, sódio,
potássio, cálcio e fósforo também mantiveram
valores considerados normais17.
Porém, alguns estudos clínicos afirmam que as
reações adversas existem, mas quando comparadas
aos medicamentos tradicionais, acabam sendo
consideradas insignificantes. Testes realizados
com camundongos e seres humanos, por exemplo,
evidenciaram excelente tolerância terapêutica,
toxicidade muito baixa e pouca possibilidade de
34

efeitos tóxicos e cumulativos10.
Em seres humanos, os efeitos colaterais já
listados pelos estudiosos são a hipersensibilidade e
a alergia aos componentes do extrato de Maytenus
ilicifolia, cefaleia, boca seca e dor articular nas
mãos. No que tange às contraindicações, os
estudos clínicos não recomendam sua prescrição
para crianças, lactantes e gestantes18.
Quanto ao efeito de gastroproteção, a maioria
dos estudos dá ênfase a essa propriedade da
Maytenus ilicifolia. Oliveira, Coulaud-Cunha e
Colaço10 relataram que os estudos farmacológicos
e clínicos, sobretudo a partir de 1988, possuem
resultados concordantes em relação ao efeito
gastroprotetor da planta, sendo eficaz no tratamento
de patologias como a DRGE e a úlcera péptica,
entre outras. Para Moraes Jesus e Cunha17, o efeito
gastroprotetor parece ser indiscutível, tendo em
vista a relevante ação terapêutica, principalmente
antiulcerogênica, dada sua eficácia farmacológica
e segurança.
Conclusão
Foi possível concluir, com este estudo,
que os medicamentos convencionais, em sua
maioria, possuem efeitos colaterais significativos,
constituindo um grande desafio para a pesquisa e
o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos
mais eficazes, menos tóxicos. Este é o caso da
Maytenus ilicifolia para o tratamento da DRGE,
dentre outros males que acometem o estômago.
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