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Introdução: Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss., Celastraceae, é conhecida popularmente como 

espinheira-santa, sendo muito utilizada no Brasil para tratamento de úlceras gástricas.¹ Já foi 

demonstrada em M. ilicifolia a ocorrência de diversos compostos como taninos condensados e 

flavonoides o que justifica seu uso como anti-inflamatório e antiulcerogênico.² Atualmente, 

sabe-se que a bactéria Helicobacter pylori, contribui para o desenvolvimento de doenças como 

úlcera gástrica ou duodenal, gastrite, adenocarcinoma gástrico e linfoma.3 Alguns estudos 

demonstraram que catequinas (taninos condensados) apresentam ação anti-H. pylori, e efeito 

terapêutico frente às lesões da mucosa gástrica induzida pela bactéria.4 Neste contexto, este 

trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de extratos de M. ilicifolia, preparados com 

diferentes líquidos extratores, e de suas frações, frente ao crescimento da H. pylori. Material e 

métodos: Os extratos brutos (EB) de M. ilicifolia foram obtidos por turbo extração com cinco 

diferentes líquidos extratores água (1), etanol:água 50:50 (2), etanol:água 70:30 (3), etanol:água 

96:4 (4), acetona:água 7:3 (5). Os EB foram particionados com acetato de etila e n-butanol, 

resultando nas frações acetato de etila, n-butanólica e aquosa (FAE, FnB, FAQ). Os cinco 

extratos e as quinze frações foram testados frente ao crescimento da H. Pylori pelo método de 

microdiluição em caldo e inibição da enzima urease.5 Resultados e discussão: Dentre as amostras 

testadas, as que apresentaram resultado mais significativo no teste de microdiluição, 

aproximando-se de 90% a inibição do crescimento bacteriano com CIM 50% entre 64 e 128 

µg/ml, foram: EB 5; FAE EB 2, FAE EB 4, FAE EB 5, e FnB EB 5. Para o teste de inibição da 

enzima urease os EB e frações mais promissoras foram as obtidas a partir dos líquidos extratores 

etanol:água 50:50 e acetona:água 7:3, com porcentagem de inibição da enzima entre 37 e 47%. 

Conclusões: Desta forma, a fração acetato de etila do extrato 2 e a fração n-butanólica do extrato 

5 foram as que demostraram atividade antimicrobiana mais promissora contra a bactéria H. 

pylori, com CIM 50% de 64 µg/ml para ambas amostras no teste de microdiluição e, 40,5 % e 

47,08% de inibição da urease respectivamente.  
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