
 

BOLDO PO 
 

 Antiespasmódico, colerético, hepatoprotetor, laxante. 
 

DCB: Não constam 

 
 
Indicações: 

 

Boldina tem ação diurética suave e colerético, sendo por isso usado também no tratamento de cálculos biliares, 

cálculo das vias urinárias, cistite, reumatismo e principalmente no tratamento da colelitíase com dor. As preparações a 

base de boldo são também utilizadas para cefaléia, dor de ouvido, coriza, reumatismo, fraqueza, edema generalizado, 

dispepsia, flatulência, dor menstrual, sífilis, gonorréia e gota, outras indicações sugeridas incluem o uso do boldo como 

sedativo, hipnótico leve, laxante e anti-helmintico. O Boldo Chileno é indicado para cálculos biliares, possui propriedades 

estimulantes e tônicas. Ativa a secreção salivar e do suco gástrico, utilizado em casos de hipoacidez e dispepsias. (Teske, 

1994). 

 
Propriedades: 

 

O Boldo Chileno é um arbusto oriundo dos Andes chileno introduzido posteriormente para outras regiões, cresce 

adaptando-se em zonas de pouca umidade, de solos rochosos, podendo adaptar-se nas condições das províncias centrais 

do Chile. A parte de utilidade na terapêutica é a folha, as flores, de coloração branca ou amarela, campanuladas, são 

terminais e dispostas em cachos de 5 a 12 flores. O fruto é uma drupa, de cor amarela, reunida geralmente de 2 a 5, com 

apículo e de cor escura. Apresenta odor aromático característico, canforáceo e levemente acre, que se acentua com o 

esmagamento. Sabor amargo e um tanto acre.  O boldo é um ingrediente menor encontrado em mais de 60 preparações 

utilizadas principalmente na América do Sul e na Europa. Sua apresentação esta na forma de chá, tintura e extrato. Os 

extratos são obtidos das folhas secas de Peumus (Monimiaceae). São encontrados pelo menos 17 alcalóides diferentes nas 

folhas e nas cascas da arvore do boldo. As folhas secas possuem um conteúdo total de alcalóides de 0.25 a 0.5%. São 

utilizadas as folhas secas de Peumus boldus (Monimiaceae) seu principio ativo mais importante, a boldina, tem ação 

diurética suave e coleretica, estimulante da digestão e na hiperuricemia devido ao seu alto teor de ascaridol, o óleo 

essencial é usado como anti- helmíntico.   

 A boldina é constituindo por cerca de 0.1 % da folha seca é a mais rica em alcalóide. A casca é muito mais rica 

em alcalóides, sendo a boldina responsável por aproximadamente 75% do conteúdo total de alcalóides. Outros compostos 

incluem flavonoides óleos vegetais um cumarinico, resina e taninos. Além da boldina, contém óleo essencial rico em 

ascaridol, cineol, alfa-pineno e eugenol. Devido ao seu alto teor de ascaridol, o óleo essencial é usado como anti-

helmintico.   

Apesar de o boldo ser uma planta medicinal amplamente utilizada, seus efeitos fisiológicos e mecanismos de 

ação ainda não estão bem esclarecidos. Não se dispõe de dados farmacocineticos, farmacodinâmicos e fisiológicos em 

seres humanos. Em estudos realizados em cães, foi constatado que o boldo exerce efeito diurético, aumentando a 

excreção urinaria em 50%, em outros estudos constatado que o boldo relaxa a musculatura lisa e prolonga o tempo de 

transito intestinal, um processo mediado pelo menos em parte por ações anticolinergicas. 

A boldina atua como bloqueador alfa-adrenergico e como antagonista de cálcio em ratos. O boldo é uma planta 

medicinal mais utilizadas no Chile. Quanto as suas principais indicações terapêuticas elas consistem no tratamento de 



distúrbios digestivos e hepatobiliares. Alguns estudos clínicos realizados em seres humanos parecem validar seu uso em 

distúrbios digestivos.   

 

 
Contra-indicações: 

 

O boldo esta contra-indicado para pacientes com distúrbios do SNC ou do sistema respiratório ou gestantes e 

lactantes. Não se deve administrar ao uso interno o óleo essencial devido à presença do ascaridol (a essência, a partir de 

300 mg pode provocar vômitos, diarréias, além de causar irritação renal e em doses mais elevadas podem produzir um 

efeito narcótico e convulsivante). 

          Por sua ação coleretica, não deve ser utilizado nos casos de obstrução das vias biliares. Na gravidez, a 

esparteína tem atividade ocitócica. Na infância e lactação existe perigo de neurotoxicidade pelos alcalóides 

 

 
Dose Usual / Posologia: 

 

O extrato seco é usado na faixa 100 a 500mg ao dia, as refeições, o extrato fluido na faixa de 2  10 ml ao dia, a 

tintura na faixa de 10 a 20 ml e o pó na faixa de 2 a 6.0 g ao dia. 
 

 
 
Precauções: 

 

Manter as partes do boldo fora do alcance das crianças, avisar os pacientes com problemas respiratórios para 

evitar o produto, precaução para não ingerir o óleo volátil do boldo, visto que seu índice de toxicidade é desconhecido. 
 

 

 
Reações Adversas: 

 

Efeitos sobre o SNC incluindo convulsões, distúrbios da coordenação e reflexos exagerados. O Óleo volátil do 

boldo pode ser tóxico, em grandes doses o boldo pode causar paralisia dos nervos motores e sensoriais e por fim das fibras 

musculares, causando morte por parada respiratória. 

 

 

 
Interações Medicamentosas: 

 

Não constam. 
 

 

 
Informações Farmacotécnicas: 

 

Não constam. 
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Informações mais completas e referências científicas disponíveis sob consulta.  
Entre em contato conosco através do e-mail: sac@deg.com.br  

ITF boldo – V.01 – maio / 2007 

 


