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Conhecida popularmente como Espinheira 
Santa, a Maytenus ilicifolia já tem 
consagrada sua atividade gastroprotetora. 
A planta medicinal símbolo de Santa 
Catarina está estritamente vinculada a 
cultura popular, bem como desempenha 
um papel importantíssimo no tratamento 
de desordens gastrointestinais. Sabendo 
do enorme potencial desta planta, o 
presente estudo visa avaliar outras 
utilizações para a Maytenus ilicifolia além 
do que já se encontra consolidado. 
 
 
 
Utilizou-se para o estudo folhas 
desidratadas de Maytenus ilicifolia, 
obtidas no Horto Municipal de 
Caçador/SC. O extrato bruto foi obtido 
com solvente hidroalcoólico (50:50) com 
posterior rotaevaporação e liofilização. O 
teor de fenóis totais foi determinado 
método espectofotométrico de Folin 
Ciocalteau, utilizando como padrão ácido 
gálico. Para a determinação de 
flavonoides totais utilizou-se o método de 
Rio et al, (1996). A curva de calibração 
será realizada usando como padrão a 
quercetina e os resultados expressos em 
mg de equivalente de quercetina/g de 
extrato. O potencial antioxidante foi 
realizado pelo método de captura do 
radical 2,2-difenil-1- picrilhidrazil (DPPH).  
 

 
O extrato obtido de Maytenus ilicifolia 
apresentou teor de fenóis totais de 
199,7µg eq ácido gálico/grama de extrato. 
Teor de flavonoides de 35,95 µg 
equivalentes de quercetina/grama de 
extrato. A análise de atividade 
antioxidante in vitro através do método de 
eliminação do radical DPPH demonstrou 
que a concentração necessária do extrato 
em estudo eficiente para reduzir 50% do 
radical DPPH (EC50) foi de 23,91ug/mL 
+/- 1,0. 
 
 
Os resultados mostraram que o extrato 
hidroalcoólico das folhas de M. ilicifolia 
possuem alta atividade antioxidante, 
atribuídas ao poder sequestrante de 
radicais livres. Os compostos fenólicos 
estão dispostos principalmente como 
polifenóis presentes em várias classes de 
metabólitos secundários. As reações mais 
importantes que ocorrem nos polifenóis 
estão relacionadas com o potencial redox. 
Dessa forma a planta em estudo 
apresenta teor considerável de fenóis e 
flavonoides, além de atividade 
antioxidante sendo uma fonte de interesse 
científico e comercial. 
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