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RESUMO. Maytenus ilicifolia (espinheira-santa) é conhecida por suas propriedades antiulcerosas, sendo
empregada no tratamento de quadros de dispepsias. Avaliou-se a qualidade de 18 amostras comercializa-
das em diferentes regiões do Estado do Paraná, Brasil. As amostras foram analisadas segundo parâmetros
preconizados na Farmacopéia Brasileira 4a edição e legislação vigente. Os métodos empregados examina-
ram aspectos referentes a apresentação do produto, características organolépticas, físico-químicas e mi-
crobiológicas. Nenhuma amostra cumpriu plenamente as exigências dos testes, demonstrando que estas
apresentam algum tipo de desvio de qualidade, sendo necessário reforçar a fiscalização para garantir ao
consumidor produtos adequado para o uso e função terapêutica indicados.
SUMMARY. “Quality Evaluation of Commercial Samples of Maytenus ilicifolia (espinheira-santa) sold in the
Parana State”. Maytenus ilicifolia (“espinheira-santa”) is known for its antiulcerous proprieties and is used to
treat stomach problems. This work describes the quality study of eighteen samples marked in different parts of
Parana State, Brazil, by using parameters of Brazilian Pharmacopoeia and specific legislation. The methods eval-
uated aspects concerning the presentation of the product and organoleptic, physico-chemical and microbiological
characteristics. All the samples had some sort of irregularity in relation to the official code. The results showed
that is necessary to intensify the inspection to ensure the quality necessary for the use and therapeutic indication
of this product.




