
COMPOSIÇÃO FITOQUÍMICA E USOS MEDICINAIS DA ESPADA-DE-SÃO-
JORGE (Sansevieria trifasciata): UMA REVISÃO

SILVA, J.D.S1; SILVA, M.T.S2

CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO1

FACULDADE DO MÉDIO PARNAÍBA2

RESUMO

Introdução: Sansevieria trifasciata (S. trifasciata) é uma espécie de planta com
flores pertencente à família Asparagaceae e gênero Sansevieria, compreende
cerca de 70 espécies em todo o mundo, algumas espécies tem antecedentes
etnofarmacológicos, particularmente a S. fasciata. Este estudo objetiva realizar
uma revião acerca da composição fitoquímica e usos medicinais de S. fasciata.
Metodologia: Trata-se de uma   revisão bibliográfica de cunho explicativo e
quali-quantitativo,  que  teve  como  base  dados  de  artigos  das  plataformas,
SciELO,  ScienceDirect  e  Pubmed,  empregando-se  as  palavras  chaves:
Bismuto,  Suscetibilidade  antimicrobiana  e  Resistência  bacteriana.   Foram
selecionados livros, artigos originais e de revisão no período de 1996 a 2018.
Resultados e Discussão:  A planta inteira,  assim como a infusão de folhas
espremidas  de  S.  trifasciata,  são  comumente  utilizadas  por  apresentarem
eficácia  terapêutica  no  tratamento  de  dores  de  ouvido,  úlceras,  faringite,
coceira  na  pele,  problemas  urinários,  inchaços,  febre,  proteção  espiritual  e
tosse. Estudos químicos evidenciaram a presença de sapogeninas esteróides,
glicósidos  de  pregnano,  forte  presença  de  saponinas  esteróides,  e
homoisoflavonóides  do  tipo  sappanina.  Conclusões:  Foi  possível  perceber
ampla utilização principalmente em países orientais, onde a tradicional cultura
de plantas medicinais é datada desde civilizações antigas. Também foi possível
estabelecer  forte  presença  de  saponinas  esteroidais,  apresentando  ampla
gama de bioatividades.

Palavras-chave – Avaliação química, Plantas medicinais, Usos terapêuticos.
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ABSTRACT

Introduction: Sansevieria trifasciata is a species of flowering plant belonging to
the family Asparagaceae and genus Sansevieria, comprises about 70 species
worldwide, some species have ethnopharmacological antecedents, particularly
S.  fasciata.  This  study  aims  to  conduct  a  review  about  the  phytochemical
composition and medicinal uses of S. fasciata. Methodology: This is an quali-
quantitative  explanatory  bibliographic  review,  based  on  articles  from  the
platforms, SciELO, ScienceDirect and Pubmed, using the keywords: Bismuth,
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Antimicrobial susceptibility and Bacterial resistance. Books, original and review
articles were selected from 1972 to 2018. Results and Discussion: The whole
plant, as well as the infusion of squeezed leaves of S. trifasciata, are commonly
used  because  they  have  therapeutic  efficacy  in  the  treatment  of  earaches,
ulcers,  pharyngitis,  itchy  skin,  urinary  problems,  swelling,  fever,  spiritual
protection and cough. Chemical studies have shown the presence of steroidal
sapogenins, pregnane glycosides, strong presence of steroidal saponins, and
sappanin-like homoisoflavonoids.  Conclusions: Foi  possível  perceber ampla
utilização  principalmente  em países  orientais,  onde  a  tradicional  cultura  de
plantas medicinais é datada desde civilizações antigas. Também foi possível
estabelecer  forte  presença  de  saponinas  esteroidais,  apresentando  ampla
gama de bioatividades.

Keywords - Chemical evaluation, Medicinal plants, Therapeutic uses.
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INTRODUÇÃO

O uso  de  plantas  medicinais  é  um fato  desde  civilizações  mais  antigas,  a
usabilidade  e  eficácia  por  vezes  é  algo  valide  de  questionamentos.  O
surgimento  de novas estratégias medicamentosas conscientemente aliado a
fitoterapia,  torna  o  tratamento  farmacoterapêutico  mais  seguro  e  eficaz
(TOMASIN, 2010).

Sansevieria  trifasciata  (S.  trifasciata)  é  uma  espécie  de  planta  com  flores
pertencente à família Asparagaceae e gênero Sansevieria, compreende cerca
de 70 espécies em todo o mundo, principalmente em área secas e áridas dos
trópicos e subtrópicos do Velho Mundo, é nativa da África, onde é considerado
o mais importante centro de sua biodiversidade (COELHO-FERREIRA, 2009;
LU; MORDEN, 2014).

Na  África  do  Sul,  algumas  espécies  tem antecedentes  etnofarmacológicos,
particularmente  a S.  fasciata, que  vem  sendo  utilizada  principalmente  no
tratamento de doenças inflamatórias, além de ser comercializada sob a forma
de droga bruta, para tratar picadas de cobra (ANTUNES et al., 2003).

Esta planta é frequentemente chamada de Cânhamo da corda de víbora, planta
de cobra, língua-de-sogra e Espada de São Jorge (no Brasil). Possui extensa
utilização terapêutica na medicina folclórica (COELHO-FERREIRA, 2009). Este
estudo  visa  realizar  um  levantamento  bibliográfico  acerca  da  composição
fitoquímica e usos medicinais da espada-de-são-jorge (S. trifasciata).

METODOLOGIA

Utilizou-se   no   presente   estudo   uma   revisão bibliográfica de cunho
explicativo,  de  natureza  quali-quantitativa,  que  teve  como  base  dados  de
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artigos das plataformas, SciELO, ScienceDirect e Pubmed, empregando-se as
palavras  chaves:  Sansevieria  trifasciata,  Composição  fitoquímica  e  Usos
medicinais. Foram selecionados, artigos originais e de revisão no período de
1996  a  2018.  Como  critério  de  inclusão,  foram  considerados  aqueles  que
tratavam  sobre  as  características  e  atividades  dos  compostos  fitoquímicos
sobre  S.  trifasciata,  e  como  critério  de  exclusão,  foram  desconsiderados
aqueles que não se correlacionavam com usos medicinais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos químicos sobre S. trifasciata feitos anteriormente, mediante isolamento
de compostos, evidenciaram a presença de sapogeninas esteróides, glicósidos
de pregnano, forte presença de saponinas esteróides, e homoisoflavonóides do
tipo sappanina, sendo estes dois últimos relatados em cerca de 240 espécies
de várias partes de plantas das famílias Asparagaceae e Fabaceae (MIMAKI et
al., 1996; LIN et al., 2014).

Segundo Lin et al. (2014), os homoisoflavonóides são uma subclasse bastante
incomum de flavonóides, raramente encontrados na natureza, relatados nas
famílias  Asparagaceae  e  Fabaceae,  possuem  uma  ampla  gama  de
bioatividades,  incluindo  efeito  antimicrobiano,  anti-mutagênico,  anti-
angiogênico,  antioxidante,  imunomodulador,  antidiabético,  citotóxico,
vasodilatador e anti-inflamatório.. De acordo com a triagem fitoquímica feita por
Ighodaro  et  al.  (2017),  é  possível  estabelecer  presença  de  flavonóides,
terpenóides,  glicósidos  cardíacos,  alcalóides  taninos,  antraquinonas  e
glicósidos.

Na  África  do  Sul,  algumas  espécies  tem antecedentes  etnofarmacológicos,
particularmente  a S.  fasciata, que  vem  sendo  utilizada  principalmente  no
tratamento de doenças inflamatórias, além de ser comercializada sob a forma
de droga bruta, para tratar picadas de cobra (ANTUNES et al., 2003).

A planta inteira, assim como a infusão de folhas espremidas de S. trifasciata,
são comumente utilizadas por apresentarem eficácia terapêutica no tratamento
de dores de ouvido,  úlceras,  faringite,  coceira na pele,  problemas urinários,
inchaços, febre, proteção espiritual e tosse (ANBU et al., 2009).

As saponinas esteroidais têm muitas atividades fisiológicas e farmacológicas,
incluindo  efeitos  anti-inflamatórios,  antivirais,  antibacterianos,  calmante,  e
também exerce atividade sobre o controle da glicemia e redução da pressão
arterial.  Estudos  in  vivo e  in  vitro,  demonstraram  que  estes  compostos
possuem  uma  ampla  gama  de  atividades  antitumorais,  como  inibição  da
proliferação, indução de apoptose, autofagia e supressão da invasão tumoral
na metástase (LI et al., 2015; HAO et al., 2013).

Figura 1. Mecanismos moleculares anticâncer das saponinas esteroidais.
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Fonte: ZHAO et al., 2018 (Adaptado)

As saponinas esteroidais (Figura 1) apresentam atividades anticâncer, mas os
mecanismos  de  ação  precisam  ser  continuadamente  elucidados.  A
determinação de alvos específicos das saponinas esteroidais é necessário para
validar ainda mais suas aplicações em a prevenção e tratamento de doenças
humanas. Mais adiante, com advento de avaliações in vivo, o desenvolvimento
de drogas é de grande interesse (ZHAO et al., 2018).

CONCLUSÕES

Este  trabalho  envolve  levantamentos  bibliográficos  acerca  da  composição
fitoquímica e usos medicinais  de  S. trifasciata. Foi  possível  perceber  ampla
utilização  principalmente  em países  orientais,  onde  a  tradicional  cultura  de
plantas  medicinais  é  datada  desde  civilizações  antigas.  Em  análises
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fitoquímicas  foi  possível  perceber  forte  presença  de  compostos  saponinas
esteroidais,  os  mesmos  apresentam  ampla  gama  de  bioatividades,  como
efeitos anti-inflamatórios, antimumorigênicos, antiviral e antibacteriano.
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