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A fitoterapia é o método de cura mais antigo que se conhece e antecipa-se a qualquer
outra  forma  conhecida  de  terapia.  Recentemente  as  plantas  medicinais,  que  eram
consideradas  remédios  de  segunda  categoria,  voltaram  a  ser  discutidas  graças  à
comprovação  de  ações  farmacológicas  relevantes  e  de  uma  excelente  relação
custo/benefício.  Sabe-se  que  a  partir  de  plantas  descritas  e  usadas  pelo  conhecimento
popular  foram  descobertos  diversos  medicamentos  usados  até  hoje  pela  medicina.  A
doença  ulcerosa  péptica  do  estômago  e  duodeno  (úlcera  péptica)  é  uma  patologia
caracterizada  pela  destruição  da  mucosa  destes  órgãos,  resultado  da  redução  dos
mecanismos  de  defesa  natural,  tendo  como  sintomas  principais  dores  intensas  e
hemorragias. Este trabalho objetivou compilar e descrever dados sobre o uso de Maytenus
ilicifolia  Reissek  (espinheira-santa)  no  tratamento  da  úlcera  péptica.  Este  pesquisa
qualitativa foi realizada com base na compilação de dados em livros e artigos científicos
disponíveis em bibliotecas especializadas. A espinheira-santa amplamente utilizada pelas
populações, tornou-se conhecida pela medicina brasileira em 1922, através dos estudos do
professor  Aluízio  Franca,  da  Faculdade  de  Medicina  do  Paraná,  que  descreveu  a
importância  do  seu  uso  no  tratamento  de  úlceras  pépticas  do  estômago  e  duodeno,  sua
principal aplicação na atualidade. Em 1998, através do programa de fitoterapia coordenado
pela  Central  de  Medicamentos,  a  espinheira-santa  teve  sua  ação  comprovada  no
tratamento de úlceras gástricas. Atualmente faz parte da lista simplificada de fitoterápicos
registrados da Agencia Nacional de Vigilancia  Sanitária,  a  qual  descreve a  padronização
do  seu  extrato,  dosagem  e  posologia.  A  espinheira-santa  é  um  dos  fitoterápicos
distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. 
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