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Utilização da Boswellia serrata para 
tratamento das doenças inflamatórias 

intestinais

Use of Boswellia serrata for the treatment of inflammatory bowel disease

Resumo
As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças crônicas, de etiologia desconhecida, mas capazes de desenvolver uma reação 
inflamatória de natureza imunológica na mucosa digestiva. Elas são representadas por três doenças: a retocolite ulcerativa inespecífica 
(RCUI), a doença de Crohn (DC) e a colite indeterminada. No tratamento das DII, os pacientes muitas vezes necessitam de medicação 
ao longo da vida, e a baixa adesão à terapia com medicamentos convencionais (corticoides, imunossupressores e outros) tem sido uma 
importante barreira para o sucesso do tratamento. Com isso, nos últimos anos, a medicina alternativa e complementar vem sendo uma 
opção cada vez mais utilizada para tratamento dos portadores de DII, e algumas formas desse tratamento incluem a fitoterapia. Uma 
planta que vem sendo estudada com vistas ao tratamento das DII é a Boswellia serrata devido a suas propriedades anti-inflamatórias. 

Palavras-chave: doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, doença de Chron, Boswellia serrata, fitoterapia, salai guggal, 
medicina alternativa e complementar.

Abstract
Inflammatory bowel disease (IBD) are chronic diseases of unknown etiology, but able to develop an inflammatory reaction of immune 
nature in the digestive mucosa. They are represented by three diseases: ulcerative colitis (UC), Crohn’s disease (CD) and indeterminate 
colitis. In the treatment of IBD patients often require medication throughout life, and poor adherence to conventional therapy drugs 
(corticosteroids, immunosuppressives etc.) has been an important barrier to successful treatment. Thus, in recent years, alternative 
and complementary medicine has been an alternative increasingly used to treat patients with IBD and some treatments include herbal 
medicine. One plant that has been studied aiming at the treatment of IBD is the Boswellia serrata because its anti-inflammatory properties.

Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Chron’s disease, Boswellia serrata, herbal medicine, salai guggal, alternative 
medicine and complementary.
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A
Introdução

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são 
doenças crônicas, de etiologia desconhecida, mas 
capazes de desenvolver uma reação inflamatória 
de natureza imunológica na mucosa digestiva. Elas 
são representadas por três doenças: a retocolite 
ulcerativa inespecífica (RCUI), a doença de Crohn 
(DC) e a colite indeterminada1. Essas patologias 
estão frequentemente associadas a distúrbios 
nutricionais significativos como, por exemplo, 
desnutrição proteico-calórica, deficiência de 
vitaminas e elementos traços2. No tratamento 
das DII, os pacientes muitas vezes necessitam 
de medicação ao longo da vida, e a baixa adesão 
à terapia com medicamentos convencionais 
(corticoides, imunossupressores e outros) tem 
sido uma importante barreira para o sucesso do 
tratamento, além de estar sendo associada com 
um risco aumentado de infecção3.

Contudo, nos últimos anos, a medicina 
alternativa e complementar vem sendo uma 
alternativa cada vez mais utilizada para tratamento 
dos portadores de DII, por suas propriedades 
mais naturais, e também como uma opção para 
os pacientes que apresentam reações adversas ao 
tratamento convencional. Algumas opções desse 
tratamento incluem a   fitoterapia, a suplementação 
dietética e alguns tratamentos que trabalham o 
corpo e a mente3. 

Uma planta que vem sendo estuda com vistas 
ao tratamento das DII é a Boswellia serrata. Este 
artigo tem como objetivo avaliar a atuação dessa 
planta no tratamento das doenças inflamatórias 
intestinais. Para isso, foi realizada uma revisão 
bibliográfica em revistas indexadas em bases 
de dados como PubMed, Scielo e Bireme, além 
de livros textos e publicações de instituições 
governamentais e não governamentais, e as 
palavras-chaves utilizadas para pesquisa foram: 
Boswellia serrata, inflammatory bowel disease, 
doenças inflamatórias intestinais, fitoterapia, salai 
guggal, retocolite ulcerativa, doença de Chron e 
medicina alternativa e complementar.

Doenças inflamatórias intestinais

As doenças inflamatórias do intestino (DII) 
possuem etiologia desconhecida, contudo, 
podem desenvolver uma reação inflamatória de 

natureza imunológica na mucosa digestiva. Elas 
são caracterizadas por três tipos de doenças: 
a retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI), a 
doença de Crohn (DC) e a colite indeterminada. 
Na retocolite ulcerativa, apenas o cólon é 
acometido; na doença de Crohn, qualquer parte 
do trato digestivo pode ser acometida; a colite 
indeterminada é a situação de acometimento do 
cólon por um processo inflamatório de difícil 
caracterização entre RCUI e DC1.

Essas doenças são um problema de saúde 
pública em muitos países. A incidência varia dentro 
de diferentes regiões: na Ásia e na América do Sul, 
por exemplo, as taxas de incidência da RCUI e 
da DC são de 0,5 e 0,08 por 100.000 habitantes, 
respectivamente; já nos EUA, a incidência é de 
11 por 100.000 habitantes para RCUI e 7 para 
100.000 habitantes para DC. A idade de início 
da doença está entre os 15 e os 30 anos, tendo 
um segundo pico entre os 60 e os 80 anos, e não 
há predominância de sexo. Sugere-se que as 
DII decorram de anormalidades imunológicas 
celulares, ou seja, da reatividade anormal dos 
linfócitos T da mucosa gastrointestinal a uma 
microflora normal não patogênica, porém a 
patogênese permanece desconhecida. As DII 
caracterizam-se por inflamação intestinal crônica 
não infecciosa e manifestam-se clinicamente por 
diarreia, dor abdominal, perda ponderal e náuseas. 
A mortalidade é baixa e geralmente acontece nos 
primeiros anos da doença. Isto ocorre quando 
há alterações nutricionais, podendo causar 
desidratação e anemia, que aumentam a morbidade 
gerada pelas crises de diarreia. Nas doenças de 
longa duração, a mortalidade está associada ao 
risco de câncer de cólon4.

Boswellia serrata

A bosvélia (Boswellia serrata), pertencente ao 
gênero Burseraceae, é uma árvore ramificada de 
tamanho médio a moderado encontrada na Índia, 
no norte da África e no Oriente Médio. A resina 
obtida da casca (tronco) dessa planta é conhecida 
por seu papel importante na medicina ayurveda 
e mais recentemente tem sido utilizada pela sua 
atuação em processos inflamatórios5. 

Nas últimas décadas, preparados a partir do óleo 
de goma da resina de Boswellia serrata e outras 
espécies de bosvélia, também chamado de incenso 
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ou olíbano, tornaram-se cada vez mais populares 
em alguns países europeus para o tratamento de 
uma variedade de doenças inflamatórias crônicas, 
incluindo artrite reumatoide, doenças intestinais 
crônicas, asma brônquica, edema cerebral e 
outros6.

Acredita-se que a Boswellia serrata tenha 
essa função anti-inflamatória por causa do seu 
conteúdo de ácidos bosvélicos, que são inibidores 
específicos, não competitivos e não oxirredutores 
da 5-lipo-oxigenase, enzima essencial que faz 
a biossíntese dos leucotrienos (mediadores 
inflamatórios). Ela contém, ainda, terpenoides, 
açúcares e óleos voláteis. Até 16% da sua resina 
é composta de óleo essencial. Quatro ácidos 
triterpenos pentacíclicos também estão presentes, 
como os ácidos beta-bosvélicos (ácido 11-ceto-
bosvélico e ácido acetil-11 ceto-beta-bosvélico), 
seus principais constituintes5.

Efeitos farmacológicos

As resinas de espécies de Boswellia são utilizadas 
para o tratamento de doenças inflamatórias 
na medicina tradicional indiana (medicina 
ayurvédica). Essas resinas são misturas complexas, 
que apresentam em seus extratos orgânicos brutos 
misturas de mono, di e triterpenos. Os triterpenos 
pentacíclicos majoritários contidos nessas espécies 
são os ácidos b-bosvélico (BA), a-bosvélico, 
3-acetil-b-bosvélico, 3-acetil-a-bosvélico, 11-ceto-
b-bosvélico (KBA), 3-acetil-11-ceto-b-bosvélico 
(AKBA). Esses ácidos classificam-se com um 
esqueleto triterpênico do tipo oleanano ou ursano, 
sendo que esses esqueletos já demonstraram, 
em outras espécies, atividades farmacológicas 
interessantes, como analgésica, imunossupressora, 
antileucêmica, hepatoprotetora, além da ação anti-
inflamatória7.

Essa resina da Boswellia serrata também 
apresentou outros efeitos promissores anti-
inflamatórios e antitumorais, como inibição da 
elastase leucocitária humana, melhora dos sintomas 
relacionados à colite e asma brônquica. Estudos 
têm evidenciado que a resina possui capacidade 
de: inibição de topoisomerase I e IIa pelos ácidos 
acetil-bosvélicos; morte de células tumorais, 
especialmente pela ação do AKBA: inibição do 
crescimento celular, mantendo as células na fase 
G1; bloqueio da expressão e função do receptor 

androgênico em linhagem de células cancerígenas 
da próstata; aumento da apoptose induzida por 
citocinas e agentes quimioterápicos; inibição da 
invasão e supressão da osteoclastogênese por meio 
da inibição da expressão do gene regulador NF-
kB (fator nuclear kappa B). Ademais, pesquisas 
com B. carteri, B. frereana, B. sacra e B. serrata 
demonstraram que essas espécies inibem enzimas 
do citocromo P4507.

Os fármacos comumente utilizados para o 
tratamento de doenças inflamatórias são inibidores 
de ciclo-oxigenase (COX), antagonistas de 
leucotrieno e inibidores de lipo-oxigenase. Os 
inibidores de 5-lipo-oxigenase (5-LOX), enzima 
chave da biossíntese de leucotrienos, são objetos 
de várias pesquisas, tendo em vista a importância 
das doenças inflamatórias atualmente, bem como 
a grande quantidade de reações indesejáveis 
ocasionadas por anti-inflamatórios não-esteroidais. 
Inibidores de 5-LOX foram encontrados na resina 
de espécies do gênero Boswellia, e o AKBA 
apresentou o máximo de inibição de 5-LOX, 
enquanto que o BA apresentou inibição parcial7.

Mecanismo anti-inflamatório

Durante séculos, a resina de goma de Boswellia 
serrata tem sido utilizada para o tratamento de 
várias doenças inflamatórias. O ácido triterpeno 
pentacíclico e os ácidos bosvélicos são os 
principais constituintes responsáveis por essa 
propriedade anti-inflamatória.

A supressão de síntese de leucotrienos, por meio 
da inibição inespecífica da 5-LOX pelos ácidos 
bosvélicos, caracteriza o principal mecanismo 
para o efeito anti-inflamatório. Entre os ácidos 
bosvélicos conhecidos, o ácido 3-acetil-11-
ceto-b-bosvélico (AKBA) possui a mais potente 
atividade inibidora da 5-LOX. O AKBA é o menor 
constituinte obtido da extração da bosvélia e varia, 
tipicamente, de 2 a 3%8,9.

Tratamento de retocolite ulcerativa ines-
pecífica (RCUI) e doença de Chron (DC) 
utilizando Boswellia serrata 

A maioria das terapias para DII à base de 
plantas tem sido associada com efeitos adversos 
mínimos. Este tipo de tratamento acaba sendo 
uma opção atraente para muitos pacientes, 
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particularmente aqueles com uma preferência 
por “remédios naturais”, aqueles que fizeram 
cirurgia e aqueles que experimentaram efeitos 
colaterais com o tratamento medicamentoso 
convencional, além do custo que acaba sendo 
menor do que as doses elevadas de mesalazina, o 
agente mais amplamente utilizado no tratamento 
convencional3. Sendo assim, existem alguns 
estudos que relatam efeitos positivos do uso de 
Boswellia serrata para tratamento de RCUI e DC.

No estudo de Hartmann et al.10 foram avaliados 
os efeitos anti-inflamatório e antioxidante do 
extrato da planta. Esse extrato foi utilizado no 
modelo experimental de colite ulcerativa aguda 
induzida pela administração de ácido acético 
(AA). O experimento foi realizado com 25 ratos 
Wistar pesando 350 g, os quais foram divididos 
em 5 grupos (controle, controle + bosvélia, 
colite, colite + bosvélia e bosvélia + colite). O 
extrato de Boswellia serrata (34,2 mg/kg/dia) 
foi administrado por gavagem oral, durante 2 
dias antes e após a indução de colite com 4 ml a 
4% de AA. A pressão do esfíncter anal no grupo 
colite obteve uma diminuição significativa em 
comparação com o dos grupos controle (p<0,001). 
A análise dos valores da peroxidação lipídica 
(LPO) obtida por meio de substâncias que reagem 
com ácido tiobarbitúrico (TBARS) mostrou um 
aumento significativo do LPO no grupo colite em 
comparação com os grupos controle (p<0,001). 
Os níveis de óxido nítrico e a expressão de sintase 
de óxido nítrico (iNOS) mostraram um aumento 
significativo no grupo colite comparado ao grupo 
controle (p<0,01). Tanto o pré-tratamento quanto 
o tratamento com Boswellia serrata mostraram 
redução significativa da peroxidação lipídica, 
do óxido nítrico e iNOS, além de melhora na 
lesão tecidual e na pressão do esfíncter anal em 
animais com RCUI. Concluiu-se que o extrato 
de Boswellia serrata tem propriedade anti-
inflamatória protetora e efeitos antioxidantes que 
inibem os mediadores inflamatórios na colite 
experimental aguda. Os autores indicam que 
o extrato da planta pode representar uma nova 
terapia no futuro para RCUI.

Outro estudo, de desenho randomizado, buscou 
comparar a eficácia da terapia à base de plantas 
com a mesalazina. A amostra foi constituída de 
30 pacientes portadores de RCUI ativa crônica 
que foram suplementados com goma de resina 

da Boswellia serrata contendo 0,63% de KBA, 
0,70% de AKBA, 1,5% de ácido bosvélico acetil-
beta (900 mg por dia em três doses; n = 20) ou 
sulfassalazina (3 g por dia em três doses; n = 10) 
por 6 semanas. Catorze dos 20 pacientes tratados 
com goma de resina da Boswellia serrata e 4 de 
10 tratados com sulfassalazina tiveram remissão 
da doença. Dezoito de 20 pacientes tratados 
com a goma de resina da Boswellia serrata e 6 
de 10 pacientes com sulfassalazina mostraram 
melhora em um ou mais parâmetros, incluindo 
as propriedades como fezes, histopatologia, 
microscopia eletrônica de varredura, hemoglobina, 
ferro sérico, cálcio, fósforo, proteínas, leucócitos 
totais e eosinófilos. Portanto, a preparação com 
óleo de goma de resina de BS foi eficaz no 
tratamento de colite crônica11. 

Um estudo feito por Borelli et al.12 forneceu 
evidências de que a Boswellia serrata contribui 
para normalizar tanto a motilidade como as 
alterações associadas à DII. No estudo em questão, 
avaliou-se o efeito do ácido bosvélico 3-acetil-
11-ceto-beta, um dos compostos mais eficazes 
entre os ácidos bosvélicos testados in vitro até 
o momento. Os resultados mostraram que o 
ácido bosvélico 3-acetil-11-ceto-beta é eficaz em 
evitar as contrações induzidas pela acetilcolina, 
sugerindo, assim, que este composto pode ser 
responsável, pelo menos em parte, pela ação 
antiespasmódica da Boswellia serrata e também 
por ação na inflamação.

O estudo de Singh et al.13, conduzido com 34 
pacientes portadores de RCUI em graus II e III, 
avaliou o efeito do extrato alcoólico de óleo de 
goma da resina de Boswellia serrata (350 mg três 
vezes ao dia durante 6 semanas). Foram avaliados 
aspectos das fezes, histopatologia, microscopia 
de varredura de biópsia retal e parâmetros 
sanguíneos, incluindo hemoglobina, ferro sérico, 
cálcio, fósforo, proteínas, o total de leucócitos 
e eosinófilos. Oito pacientes (grupo controle) 
receberam sulfassalazina (1 g três vezes ao dia). 
Houve melhora dos sintomas abdominais e diarreia 
em 90% dos pacientes tratados com o extrato 
e em 100% dos pacientes controle, porém sem 
constatar diferença estatisticamente significante 
entre os grupos. A remissão ocorreu em 82,4% 
dos pacientes tratados com bosvélia e em 75% 
dos pacientes controles, não sendo encontrada 
diferença estatisticamente significante para esta 
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variável13. Essas diferenças não significantes entre 
os resultados do medicamento e do fitoterápico 
evidenciam que o resultado exercido pela planta 
foi semelhante ao medicamento. 

Di Lorenzo et al.14, em seu estudo de revisão 
sobre as propriedades anti-inflamatórias de 
plantas, encontraram publicações relatando 
o efeito positivo da Boswellia serrata em 
vários biomarcadores, tais como: óxido nítrico, 
MDA, LTC4, metaloproteases-3, contagem de 
eosinófilos, infiltração de leucócitos, entre outros. 
Em uma visão global, seis estudos relataram 
benefícios, com um número total de indivíduos 
muito mais elevado do que o número amostral de 
estudos que mostraram nenhum benefício (308 vs. 
72). Em relação aos desfechos sólidos, o número 
de indivíduos que participaram de 9 estudos 
que mostram resultados positivos também foi 
superior ao número de indivíduos dos estudos sem 
benefícios (443 contra 82). A dor é o sintoma que 
parece responder melhor para o tratamento: 353 
indivíduos em sete estudos testemunharam uma 
redução da dor após o tratamento com a bosvélia. 

A meta-análise de Rahimi et al.15 realizou 
subanálises com base no tipo de DII e tipo de 
planta e encontrou resultados indicando indução da 
remissão clínica pela planta Artemisia absinthium 
e pela Boswellia serrata. De maneira geral, os 
resultados mostraram que os medicamentos à 
base de plantas podem induzir, de forma segura, 
resposta clínica e remissão em pacientes com 
DII, sem efeitos significativos sobre endoscopia 
e os resultados histológicos. Contudo, o pequeno 
número de estudos e a heterogeneidade (os 
ensaios continham medicamentos fitoterápicos de 
diferentes plantas administradas a pacientes com 
diversos subtipos de DII, e os julgamentos eram 
desagregados) tornam os resultados limitados para 
a obtenção de conclusões seguras. 

Em outro estudo, foi desenvolvido um produto 
contendo Boswellia serrata com 30% a mais 
de AKBA (BE30 ou 5-Loxin®) com o intuito 
de se obter um produto com maior efeito anti-
inflamatório, o qual foi confirmado analisando 
as bases moleculares do BE-30, constatando a 
inibição de fatores pró-inflamatórios como TNF-α 
(fator de necrose tumoral-α) e a modulação da 
atividade da enzima 5-LOX, sendo a AKBA o 
componente da planta com maior propriedade 
anti-inflamatória pela inibição da 5-LOX. 

Porém, a biodisponibilidade do produto após a 
administração via oral foi baixa, sendo necessário 
criar um novo produto (denominado Aflapin) 
para associar à fórmula um óleo não volátil para 
melhorar a biodisponibilidade, apresentando 
20% de AKBA. Dessa forma, foi analisada a 
eficácia anti-inflamatória dos produtos Aflapin e 
BE-30 in vivo em modelo animal, verificando-
se, respectivamente, 53,6% e 36,7% de melhora 
na proteção contra inflamação induzida. É 
interessante notar que uma mesma dose de 100 
mg/kg de peso corporal de Aflapin conferiu 17,9% 
melhor proteção anti-inflamatória (p = 0,0102) 
em relação ao BE-308. Portanto, estes resultados 
podem sugerir efeitos positivos em potencial nas 
DII, os quais precisam ser confirmados em novos 
estudos com essas formulações.

Em um estudo duplo-cego, randomizado, 
grupo-paralelo, realizado com 102 pacientes com 
DC ativa, buscou-se avaliar o efeito do extrato 
de Boswellia serrata sobre a doença. Quarenta e 
quatro pacientes foram submetidos ao tratamento 
com extrato de Boswellia serrata (3 doses de 400 
mg, 3 vezes/dia), e o outro grupo de 39 pacientes, 
com mesalazina (3 doses de 500 mg, 3 vezes/dia), 
por 8 semanas. O parâmetro primário escolhido 
foi o índice de mudança da atividade da doença 
entre o início e o final da terapia, e também foi 
testada a não inferioridade do extrato de Boswellia 
serrata em relação ao tratamento padrão com 
mesalazina. Em 60% dos pacientes que fizeram o 
uso do Boswellia serrata houve remissão da DC, 
porém a diferença entre os dois tratamentos não 
pôde ser estatisticamente significativa, contudo, os 
autores consideraram que a segurança e eficácia 
da Boswellia serrata parece ser superior a uso da 
mesalazina em termos de uma avaliação de risco/
benefício, e que o tratamento com a bosvélia não 
é inferior ao tratamento com mesalazina16.

Gupta et al.17, mostraram que a utilização do 
extrato da Boswellia serrata (350 mg 3 vezes/
dia, durante 6 semanas) pode ser um tratamento 
eficaz para RCUI, uma vez que 14 dos 20 pacientes 
tratados apresentaram uma melhora dos sintomas 
e remissão da doença. Além disso, o tratamento 
com o extrato em comparação com o tratamento 
convencional, que utiliza sulfassalazina, não 
demonstrou quaisquer efeitos secundários. 

Syrovets et al.18 demonstraram que diferentes 
doses de Boswellia serrata favoreceram a inibição 
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da geração de TNF-α por monócitos estimulados 
com lipopolissacarídeo em humanos.

Estudos in vitro e em modelos animais mostraram 
que o ácido bosvélico inibe seletivamente a 
5-lipoxigenase e possui propriedades anti-
inflamatória e anti-proliferativa. Além disso, ele 
não causa úlceras gástricas em animais, e sua ação 
provavelmente acontece através de mecanismos 
diferentes da inibição da síntese de prostaglandina, 
ao contrário de outras drogas anti-inflamatórias. 
No entanto, o ácido bosvélico falha em mostrar 
propriedade analgésica ou antipirética19. 

No estudo de Krieglstein et al.20, foi relatado 
que extrato etanólico de Boswellia serrata, 
(administrado via oral em duas doses, 17,1 e 34,2 
mg/kg peso/dia) ou seu constituinte, o AKBA (3,4 
e 5,1 mg/kg peso/dia) – um inibidor potente da 
síntese de leucotrienos –, por 2 dias, demonstraram 
uma atenuação significante das características 
inflamatórias da ileíte induzida por indometacina 
em ratos. 

Corroborando os achados anteriores, outros 
dois estudos sugeriram que o tratamento com 
Boswellia serrata em modelos experimentais 
foi capaz de atenuar a adesão de leucócitos e 
de plaquetas, proteger a mucosa contra danos 
no tecido e normalizar a motilidade intestinal 
alterada, reduzindo a diarreia sem afetar o trânsito 
intestinal21,12. 

Latella et al.22 demonstraram que a combinação 
do extrato botânico de Boswellia serrata com 
Scutellaria baicalensis impediu o desenvolvimento 
de fibrose no cólon experimental em colite 
induzida por ácido trinitrobenzeno sulfônico 
(TNBS).

Em contraste com os estudos que relataram 
efeito positivo, Kiela et al.23 relataram que a 
Boswellia serrata não mostrou efeito benéfico 
sobre o processo inflamatório nos modelos 
experimentais induzidos por dextrano sulfato de 
sódio (DSS) e TNBS. 

Holtmeier et al.24, em um estudo randomizado, 
duplo-cego, placebo controlado, realizado em 
22 centros na Alemanha, avaliaram a eficácia e 
segurança em longo prazo do uso de extrato de 
Boswellia serrata na manutenção da remissão da 
DC em 108 pacientes. Em 52 semanas, não houve 
diferença significativa na proporção de pacientes 
em remissão clínica entre o tratado ativamente e o 
grupo placebo (59,9% vs. 55,3%). O tempo médio 

da recidiva também não foi diferente entre os dois 
grupos (171 vs. 185 dias).

Sabe-se que, em pacientes com retocolite 
ulcerativa, os níveis de leucotrieno B4 (LTB4) 
nos dialisatos retais e nas amostras da mucosa 
do cólon estão aumentados, mas níveis normais 
são encontrados em pacientes com a doença 
em repouso. Um estudo in vitro, realizado 
através da avaliação de neutrófilos do sangue 
periférico em câmaras de Boyden, mostrou 
que o LTB4 foi responsável por algumas das 
atividades quimiotáticas envolvendo a mucosa 
na colite ulcerativa. Além disso, as terapias 
atuais para RCUI, tais como corticosteroides e 
mesalazina, produzem inibição significativa da 
síntese de LTB4. Estudos clínicos sobre RCUI, 
no entanto, mostraram que a inibição de 5-LOX 
não teve correlação com a remissão da doença, 
e que os inibidores de 5-LOX não diferiram 
significativamente do placebo na eficácia clínica. 
Assim, os autores consideraram que a segmentação 
por via da síntese de leucotrienos parece não ser 
suficiente para o tratamento da RCUI e que, assim, 
a Boswellia serrata não teria função nesse caso25.

Além disso, o estudo de Kiela et al.23, 
anteriormente descrito, verificou que os ratos 
alimentados com suplemento de Boswellia serrata 
exibiram hepatomegalia e evidência de esteatose, 
um fenômeno confirmado in vitro com células 
HepG2. A análise da matriz das células hepáticas 
destes ratos identificou um número de genes 
envolvidos no metabolismo de xenobióticos, na 
desintoxicação e no metabolismo dos esteroides 
que foram significativamente induzidos ou 
inibidos pelos extratos botânicos.

Com base nos resultados supracitados, a 
maioria dos estudos relatou efeitos positivos com 
o uso da Boswellia serrata. Somente um estudo25 
mais antigo questiona se a via de inibição seria 
realmente pela supressão LTB4, concluindo que 
a Boswellia serrata não teria efeito nesse tipo 
de tratamento. Contudo, atualmente sabe-se 
que a rota do processo inflamatório dessas DII 
envolveria, sim, essa rota inflamatória, tanto 
que os medicamentos utilizados no tratamento 
convencional atuam bloqueando essa via.

Dose usual

A dose típica de Boswellia serrata é de 450 
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mg a 1.200 mg diários, dividida em 3 tomadas ao 
longo do dia, sendo que um estudo que utilizou 
900 mg/dia obteve resultados satisfatórios 
para RCUI11. Os extratos padronizados são 
recomendados por oferecerem 60% de ácidos 
bosvélicos5,11. Em pacientes com gastrite ou 
doença de refluxo gastroesofágico pré-existente, 
o uso de extrato de Boswellia serrata deve ser 
cuidadoso6. Na gravidez, a Boswellia serrata tem 
sido reportada por exercer atividade emenagoga, 
podendo interferir na gestação, sendo, portanto, 
contraindicada5.

Conclusão

A fitoterapia vem sendo muito utilizada pelos 
pacientes com DII com resultados muito positivos. 
Analisando os estudos, existem evidências 

crescentes do extrato do óleo de resina da goma de 
Boswellia serrata mostrando dados promissores 
de eficácia e aceitável perfil de segurança no 
tratamento de DII, com efeito comparável ao 
tratamento convencional e muitas vezes mais 
interessante, considerando o risco/benefício. No 
entanto, mais ensaios clínicos com preparações 
padronizadas, com estabelecimento de dosagens 
adequadas e feitos por um período maior são 
necessários, considerando que o tratamento para 
essas doenças inflamatórias acaba sendo por 
um longo período. Mas, tomados em conjunto, 
todos esses estudos sugerem a eficácia dessa 
nova abordagem terapêutica, não só quando o 
tratamento convencional falha ou não é tolerado, 
mas também em alguns casos como tratamento 
de primeira linha. 
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