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Herbs and ergogenic action: scientific evidences
Resumo
O uso de fitoterápicos como recurso ergogênico para melhora do desempenho no esporte é descrito há vários anos.
Diversos benefícios são atribuídos a algumas plantas, incluindo a capacidade de aumentar níveis hormonais, principalmente
de testosterona, e, com isso, estimular vias associadas à síntese proteica. Dentro desse contexto, muitos fitoterápicos
são vendidos e consumidos por atletas e praticantes de atividade física. A ciência, porém, não suporta alguns desses
benefícios, e uma análise dos estudos científicos existentes é importante. Sendo assim, a presente revisão bibliográfica
pretende investigar as evidências científicas atuais que justificariam ou não a utilização desses produtos com o propósito
de melhorar o desempenho físico ou aumentar a massa muscular. Plantas como Tribulus terrestris, Mucuna pruriens,
Lepidium meyenii, Coleus forskohlii e Eurycoma longifolia foram incluídas e discutidas neste estudo. A literatura ainda é
escassa nesse sentido, e este artigo sugere a realização de mais estudos com um bom desenho metodológico, randomizados,
duplo-cegos e placebo-controlados para verificar a eficácia desses fitoterápicos como recurso ergogênico.
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Abstract
The use of herbs as an ergogenic aid to improve performance in sports is ancient. Several benefits are attributed to
plants, including the ability to increase hormone levels, specially testosterone, and thereby, stimulate pathways associated
with protein synthesis. In this context, many herbs are consumed by athletes and physical activity practitioners. However,
science does not support some of these benefits, and a review of existing scientific studies is important. Therefore, this
review aimed to investigate scientific evidences to justify or not the use of these products to improve physical performance
or increase muscle mass. Herbs as Tribulus terrestris, Mucuna pruriens, Lepidium meyenii, Coleus forskohlii and
Eurycoma longifolia were included and discussed in this review. The literature is still scarce, and further studies with
good methodological design, randomized, double-blind and placebo-controlled should be done to verify the effectiveness
of these herbals as ergogenic aid.
Key-words: herbs, muscular mass, muscular hypertrophy, ergogenic, strength, testosterone.
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selecionadas pesquisas em português, inglês e
espanhol, prevalecendo publicações dos últimos
10 anos (2004 a 2014). Algumas publicações
O consumo de fitoterápicos com o objetivo
anteriores a 2004 foram utilizadas quando
de melhorar performance e resultados com as
representavam estudos clássicos ou importantes
práticas esportivas não é recente, porém o número
sobre os temas.
de estudos científicos relacionando o consumo
desses produtos com o aumento de massa muscular
Tribulus terrestris
ainda é escasso1. Algumas plantas, como Tribulus
terrestris e Mucuna pruriens, são utilizadas
A planta Tribulus terrestris (TT) é uma erva
frequentemente por praticantes de musculação
rasteira, da família Zygophyllaceae, usada há
com o propósito de aumentar massa muscular,
muito tempo pela medicina tradicional na Grécia,
mas o número de estudos é limitado e ocorre, na
China e Índia (medicina ayurvédica) para o
verdade, uma tentativa de extrapolar os resultados
tratamento de infertilidade, impotência, disfunção
para a hipertrofia muscular, já que os estudos
erétil e libido baixa. Desde a década de 80, seu
são realizados, na maioria das vezes, devido às
extrato começou a ganhar adeptos entre atletas
propriedades afrodisíacas dessas plantas2,3.
e indivíduos que buscavam hipertrofia muscular
Na medicina tradicional, o uso de algumas
baseado na crença de que esse produto promoveria
plantas com propriedades afrodisíacas representa
aumento dos níveis de testosterona6.
uma das modalidades mais antigas de tratamento
Em estudos com modelos animais 7-9 ,
da disfunção sexual, que inclui disfunção erétil ou
TT promoveu aumento de testosterona, diimpotência, hipogonadismo, ejaculação precoce,
hidrotestosterona, dehidroepiandrosterona e
entre outros1. Alguns desses estudos mostraram
hormônio luteinizante (LH). Porém analisando os
melhorias da função sexual e aumento de
estudos controlados com seres humanos, o mesmo
hormônios sexuais, como testosterona e hormônio
resultado não se confirma, conforme discutido a
luteinizante (LH). E, devido a esse aumento de
seguir.
hormônios, principalmente a testosterona, o uso
Rogerson et al.10 avaliaram os efeitos de 5
dessas plantas começou a ser difundido entre
semanas de consumo de 450mg/dia de extrato
indivíduos que buscam melhora do desempenho
padronizado de TT (60% de saponinas) na força
e hipertrofia muscular2.
muscular e composição corporal de 22 jogadores
A testosterona apresenta um papel importante
de rúgbi, durante fase de preparação, que também
tanto no aumento da síntese proteica quanto na
incluía treinamento de resistência. Nesse estudo
redução do catabolismo, o que, consequentemente,
duplo-cego, controlado e randomizado, os autores
poderia levar a hipertrofia do músculo esquelético4.
verificaram que a força muscular e a massa livre
Porém cabe ressaltar que a testosterona apresenta
de gordura aumentaram tanto no grupo controle
diversas funções no organismo, e o seu aumento
quanto no grupo que consumiu TT, mas não houve
não necessariamente irá representar maior ganho
diferenças significativas entre ambos, mostrando
de massa muscular4,5.
que a suplementação com TT não interferiu nesses
Assim, esta revisão pretende descrever as
resultados. O consumo de TT não aumentou a taxa
evidências científicas que justificariam ou não
urinária de testosterona/epitestosterona, portanto
a utilização de alguns fitoterápicos comumente
não seria identificado em um exame de doping
usados para o aumento de massa muscular.
nessa dosagem e duração, segundo os autores.
O presente estudo é uma revisão bibliográfica,
Em outro estudo duplo-cego e randomizado11,
realizada no período de junho a julho de 2014, com
21 homens jovens, com idades entre 20 e 36 anos,
consulta às bases de dados LILACS, MEDLINE
foram divididos em 3 grupos experimentais. Um
e SciELO. Utilizou-se como critério de busca o
dos grupos recebeu a dosagem de 10mg de TT/kg
formulário básico com os seguintes descritores:
de peso; o segundo grupo recebeu a dosagem de
fitoterápicos, massa muscular, hipertrofia
20mg de TT/kg de peso; e o terceiro foi o grupo
muscular, ergogênico, força e testosterona. Foram
Introdução
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Mucuna pruriens
A Mucuna pruriens (MP) é uma leguminosa da
família Fabaceae, de origem tropical, encontrada
principalmente na África, na Índia e no Caribe.
Essa planta é usada normalmente em função de
suas propriedades afrodisíacas, adaptógenas e
como reparadora em problemas de infertilidade17,18.
A maior parte dos estudos com essa planta a
relacionam com a doença de Parkinson, em
função da boa concentração de levodopa (L-dopa)
presente19. As propriedades antioxidantes desse
fitoterápico podem estar associadas a mecanismos
que explicariam a melhora da fertilidade, já
que espécies reativas de oxigênio em excesso
podem provocar estresse oxidativo e prejudicar
a fertilidade masculina e qualidade do sêmen20-22.
Em estudos conduzidos com animais20,23, o
consumo de MP promoveu melhoras na fertilidade,
com aumento dos níveis de testosterona e melhora

da motilidade e contagem de espermatozoides.
Em humanos, Gupta et al. 24 avaliaram os
efeitos do consumo de sementes de MP em pó
(5g/dia), em uma única dose com leite durante
3 meses. Foram avaliados 180 homens inférteis,
subdivididos em 3 grupos de acordo o perfil
de contagem de espermatozoide e comparados
com 50 indivíduos controles férteis. Os autores
observaram aumentos dos níveis de testosterona
e LH nos três grupos após o tratamento com MP,
principalmente entre os indivíduos com menor
contagem de espermatozoides e classificados
como oligospermas. Também foi observada
redução de hormônio folículo estimulante (FSH)
e prolactina e melhora na contagem e motilidade
dos espermatozoides. Ainda segundo os autores,
MP mostrou-se eficaz para o tratamento de
infertilidade e promoveu o restabelecimento do
equilíbrio hormonal.
Em outro estudo caso-controle com
humanos, Sukla et al.25 demonstraram aumentos
de testosterona, LH, dopamina, adrenalina
e noradrenalina em 75 indivíduos inférteis
comparados a 75 homens férteis saudáveis,
considerados controles. Além disso, houve
também redução de FSH e prolactina, além de
restabelecimento da contagem e motilidade de
espermatozoides.
Sukla et al.26 realizaram um estudo com 60
homens inférteis pareados a 60 homens no grupo
controle e observaram que a suplementação
com 5g/dia de MP reativou o sistema de defesa
antioxidante, restaurando a atividade das enzimas
superóxido dismutase, catalase e glutationa, além
de reduzir cortisol e melhorar a qualidade do
sêmen em indivíduos inférteis.
Embora os resultados em humanos demonstrem
uma melhoria no perfil hormonal de homens
inférteis com o consumo de MP, são escassos ou
inexistentes estudos controlados e randomizados
para o uso desse fitoterápico, e investigações
mais criteriosas são necessárias para avaliar o real
efeito da MP nos hormônios, como testosterona e
LH também em indivíduos saudáveis. Ademais,
não foram encontrados estudos que avaliassem
os efeitos ergogênicos dessa planta; todavia,
de maneira semelhante ao Tribulus terrestris,
existem estudos que avaliaram os níveis séricos
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controle. Foram utilizadas cápsulas de 200mg
de extrato seco de TT padronizado (60% de
saponinas). Não houve diferenças significativas
entre os três grupos para os seguintes hormônios:
testosterona total, LH e androstenediona. Ainda
segundo os autores, os mecanismos de ação
das saponinas do TT precisam ser mais bem
investigados, uma vez que não agem direta ou
indiretamente na produção androgênica em
homens jovens.
Outros autores também não encontraram
diferenças significativas no aumento
de testosterona, tanto em estudos com TT
consumido isoladamente 12 como associado a
outros fitoterápicos e compostos13-15. Em revisão
sistemática, Qureshi et al.6 também afirmaram que
o consumo de TT não foi eficaz para aumentar
os níveis de testosterona em humanos. Segundo
posicionamento da International Society of
Sports Nutrition, o TT é classificado como
produto aparentemente ineficaz para a construção
muscular16.
Dessa forma, os dados da literatura apresentados
anteriormente ainda não suportam a indicação do
TT como composto para aumento de testosterona
ou de massa muscular, e mais investigações são
necessárias.
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de testosterona com a suplementação de MP, um
dos motivos pelos quais o uso destas plantas vem
sendo extrapolado para indivíduos que buscam
aumento de desempenho ou hipertrofia muscular.
Lepidium meyenii
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A Lepidium meyenii (LM), também conhecida
como maca, é uma planta da família Brassicaceae
que cresce na região andina no Peru, de alta
altitude, na qual esse fitoterápico é consumido há
mais de 2 mil anos em função de suas propriedades
afrodisíacas, sendo utilizado no tratamento de
disfunção sexual, infertilidade, alterações de
humor e memória, entre outros27,28.
Não foram encontrados estudos que
relacionassem o consumo de LM com hipertrofia
muscular. Assim como nos fitoterápicos citados
anteriormente, os estudos com LM avaliam
normalmente os efeitos dessa planta em fertilidade
e níveis hormonais, conforme apresentado na
sequência.
Zenico et al.29 avaliaram o consumo de 1.200mg
de LM duas vezes ao dia, durante 12 semanas,
em indivíduos inférteis. Esse estudo duplo-cego,
randomizado e placebo-controlado demonstrou
uma melhora significativa na função sexual nos
indivíduos que consumiram LM, porém não houve
alterações nos níveis séricos de testosterona total,
testosterona livre, LH, FSH e prolactina.
Outro estudo duplo-cego, placebo-controlado
e randomizado também mostrou que os efeitos do
consumo de 3,5g por dia de LM em pó durante
12 semanas não foi relacionado com alterações
hormonais em mulheres na pós-menopausa30.
Outros dois estudos clínicos randomizados
realizados com homens saudáveis também
evidenciaram que o consumo de LM não promove
alterações hormonais31,32.
Assim, embora atue na melhoria da disfunção
sexual, mais estudos são necessários para avaliar
se o consumo de LM pode promover aumento de
massa muscular e quais mecanismos poderiam
estar relacionados, uma vez que mudanças
hormonais não foram descritas.
Coleus forskohlii
O Coleus forskohlii (CF) é uma planta nativa
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da Índia, pertencente à família Labiatae, usada
durante muitos anos para tratar desordens de
pele e problemas respiratórios33. Essa planta é a
única fonte de forskolin, um diterpeno que tem a
propriedade de aumentar a atividade da adenilato
ciclase, promovendo, assim, o aumento do AMP
cíclico e, consequentemente, maior estímulo da
lipólise34. Embora esse fitoterápico seja mais
conhecido por seus efeitos termogênicos, ele
também recebe atenção de indivíduos que buscam
aumento de massa muscular, com a crença de que
também ocorre aumento dos níveis de testosterona.
No posicionamento da International Society
of Sports Nutrition16, o CF é incluído na lista de
suplementos para perda de peso e classificado
como “muito cedo para se afirmar”, ou seja, mais
estudos ainda são necessários para a confirmação
dessa propriedade.
Apenas um estudo encontrado apresentou
aumento dos níveis de testosterona após o consumo
de CF. Godard et al.35 avaliaram o consumo de
250mg de CF padronizado a 10% de forskolin,
duas vezes por dia, em homens com sobrepeso
ou obesos, em estudo duplo-cego, randomizado e
placebo-controlado. Os resultados evidenciaram
redução significativa da gordura corporal e do
percentual de gordura, e houve uma tendência para
o aumento da massa magra. Ainda, demonstrou
aumento dos níveis de testosterona livre, e as
concentrações de testosterona total aumentaram
no grupo que consumiu CF e reduziram no grupo
placebo.
Por outro lado, Henderson et al.36 mostraram,
em mulheres com sobrepeso, que a suplementação
de 250mg de CF padronizado a 10% de forskolin,
duas vezes por dia durante 12 semanas, não
resultou em redução de peso e mudança da
composição corporal. Segundo os autores, a
suplementação com CF apenas atenuou o ganho
de peso em mulheres com sobrepeso.
Não foram encontrados estudos que
apresentassem resultado positivo para o aumento
de massa muscular, e apenas o estudo de Godard
et al.35, citado anteriormente, verificou aumento de
testosterona e tendência para aumento da massa
magra. Assim, mais estudos ainda são necessários
para avaliar os efeitos do consumo de CF na
hipertrofia muscular.

Fitoterápicos e ação ergogênica: evidências científicas
Eurycoma longifolia
A Eurycoma longifolia (EL) apresenta
propriedades afrodisíacas e energéticas tanto
em homens quanto em mulheres, além de outros
efeitos como aumento na produção de testosterona
e melhorias na performance física e mental37,38.
Henkel et al.39 avaliaram o consumo de 400
mg por dia de extrato de EL por 5 semanas em 25
indivíduos ciclistas (13 homens e 12 mulheres)
com idades entre 57 e 72 anos. Esse estudo
comparativo demonstrou aumento dos níveis de
testosterona total e livre e da taxa testosterona/
cortisol, tanto em homens como em mulheres.
Também houve aumento da força em ambos os
sexos.
Contrariando os resultados anteriores, Ismail
et al.38 não encontraram aumento significativo dos
níveis de testosterona em 109 homens com idade
entre 30 e 55 anos utilizando 300mg por dia de
EL durante 12 semanas. Esse estudo demonstrou
melhorias na libido, ereção, motilidade de
espermatozoides e, ainda, perda de peso em
indivíduos com sobrepeso, mas não houve
alterações de testosterona.
Chen et al.40 avaliaram o consumo de 400mg
de EL em 13 atletas durante 6 meses em um
estudo duplo-cego, placebo-controlado e cruzado.
A suplementação favoreceu o aumento de
testosterona e não alterou parâmetros urinários que
pudessem colocar em risco o consumo por atletas
submetidos aos exames antidoping.

Outros estudos que utilizaram dosagens
menores ou por curtos períodos de tempo não
demonstraram efeitos no aumento de testosterona
ou força muscular41-43.
Considerações finais
O consumo de fitoterápicos com o objetivo de
hipertrofia muscular ganha novos adeptos a cada
dia. Em sua maioria, esse consumo ocorre baseado
na ideia de que esses fitoterápicos promoveriam
aumento dos níveis séricos de testosterona. Entre
os fitoterápicos citados nessa revisão, a Eurycoma
longifolia apresenta estudos mais controlados,
sendo que um destes indicou aumento nos níveis
de testosterona e força em humanos. O Tribulus
terrestris e a Lepidium meyenii parecem não
interferir nos níveis hormonais, e outros possíveis
mecanismos de ação precisam ser investigados. A
Mucuna pruriens e o Coleus forskohlii necessitam
de mais estudos com bons desenhos metodológicos
que correlacionem a suplementação com os
níveis de testosterona e massa muscular. De uma
maneira geral, a literatura nesse assunto ainda é
escassa, e este artigo de revisão sugere fortemente
a realização de bons estudos duplo-cegos, placebocontrolados, randomizados e com metodologia
adequada para avaliar a eficácia e segurança desses
fitoterápicos como possíveis suplementos com
finalidade ergogênica.
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