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A suplementação de crisina minimiza a 

conversão de testosterona em estrogênio, 

proporcionando o aperfeiçoamento do uso da 

testosterona por atletas3,4. 

CCrriissiinnaa    

TTrraaiinniinngg  PPeerrffoorrmmaannccee  

EEnnhhaanncceerr  

A crisina aumenta os níveis de testosterona sanguíneos e 

leva a maior tônus muscular, energia mental, vigor e 

vitalidade5,6. 

A suplementação de Tribulus terrestris melhora os 

parâmetros de força e resistência muscular, a densidade 

mineral óssea e reforça sistema imunológico7. 
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EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 

A crisina é um flavonoide obtido da Passiflora caerulea (Passifloraceae), conhecida popularmente como 

Blue Passion Flower, uma espécie semelhante ao maracujá comum, usada como suplemento nutricional. 

Age inibindo a aromatase, uma enzima do citocromo P450 que catalisa a conversão de andrógenos em 

estrógeno, e ação inibidora sobre a xantina oxidase, que diminui a formação de ácido úrico, além de 

também possuir ação ansiolítica e antioxidante
1
.  

Quando a concentração de testosterona no sangue atinge 

certo nível, converte-se em outras substâncias menos 

anabólicas. Junto à redução dos níveis de testosterona, a 

conversão pode causar sintomas irritantes e desconfortáveis, 

como ocorre com o alto índice de estrógeno, como o 

surgimento de mamilos sensíveis ou mudanças nos órgãos 

masculinos
3,4

.  

O cérebro ativa e desativa a produção de testosterona 

baseando-se nos níveis de estrógenos. Quanto mais altos são 

os níveis de estrógenos, menos testosterona será produzida. 

A crisina reduz os níveis de estrógenos, bloqueando sua 

conversão a partir da testosterona
3,4

. 

Tanto os fisiculturistas como os atletas de competição 

procuram maneiras de aumentar seus níveis de testosterona 

naturais. O organismo converte de forma natural a 

testosterona em estrogênio e esse processo é chamado de 

aromatização, que é acelerado conforme aumentam os níveis 

de testosterona. A crisina minimiza esta conversão
3,4

. 

O seu principal uso é para aumentar os níveis de testosterona 

na andropausa. É considerada uma “isoflavona anabólica” e 

por isso tem sido muito utilizada por atletas como forma de 

aperfeiçoar o uso da testosterona naturalmente produzida 

pelo organismo, inibindo a sua conversão em estrógenos
3,4

. 

 

Os flavonoides são um grande grupo de metabólitos secundários da classe 

dos polifenóis, componentes de baixo peso molecular encontrados em 

diversas espécies vegetais. Os benefícios do consumo de flavonoides 

incluem, entre outros, efeitos anti-inflamatório, hormonal, anti-

hemorrágico, antialérgico e anticâncer. São ainda responsáveis pelo 

aumento da resistência capilar e também dos denominados fator ou 

substância P, auxiliando na absorção da vitamina C
2
.  

A biossíntese dos esteroides é cada vez mais estudada como um alvo de 

disruptores endócrinos. A enzima chave neste ponto é aromatase, a qual a 

ação principal é a desmetilação do carbono 18 e a aromatização do anel A 

do carbono 19 de esteroides. Além disso, certos metabólitos secundários 

contendo lactonas têm sido sugeridos para interferir potencialmente na 

síntese de esteroides com base nas similaridades estruturais com 

hormônios esteroides endógenos
3
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EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 

Estudo avalia os efeitos da crisina na virilidade de modelos vivos6. 

Neste estudo, modelos vivos machos foram aleatoriamente designados aos seguintes tratamentos durante 30 dias: 

 

Controle: 

Placebo  

Grupo: 

Crisina 

Grupo:  

Benzoflavona 

Resultados:  

 Os modelos vivos que receberam crisina e benzoflavona exibiram maior libido quando permitida a interação com 

modelos fêmeas; 

 Ambos os grupos tratados apresentaram maior contagem de espermatozoides e maior potencial de fertilização; 

 Os modelos dos grupos tratados apresentaram maiores níveis de testosterona, tônus muscular e energia mental, 

além de maior vigor e vitalidade. 

AA  ssuupplleemmeennttaaççããoo  ccoomm  ccrriissiinnaa  aauummeennttaa  ooss  nníívveeiiss  ddee  tteessttoosstteerroonnaa  ssaanngguuíínneeooss  ee  lleevvaa  aa  mmaaiioorr  ttôônnuuss  mmuussccuullaarr,,  

eenneerrggiiaa  mmeennttaall,,  vviiggoorr  ee  vviittaalliiddaaddee66.. 

Estudo avalia os efeitos de suplementos herbais na concentração de hormônios sexuais5. 

Neste estudo, 55 pacientes, com idades entre 30 e 59 anos, foram atribuídos aleatoriamente a dois protocolos de tratamento por 28 dias: 

 

Grupo controle (n=27) 

Placebo  

Grupo I (n=28) 

Saw palmetto 300mg + Crisina 625mg + Tribulus terrestris 750mg 

Resultados:  

 As concentrações séricas de testosterona total e de PSA não 

foram alteradas com a suplementação; 

 Foi observado o aumento dos níveis séricos de androstenediona 

(342%), de testosterona livre (38%) e de diidrotestosterona 

(71%); 

 Os aumentos da testosterona livre, androstenodiona e 

diidrotestosterona não foram relacionados à idade dos pacientes. 

Os níveis séricos de testosterona livre, testosterona total, androstenediona, diidrotestosterona, estradiol, antígeno prostático específico (PSA) e concentrações 
de lipídios foram medidos antes e durante todo o período de suplementação. 
 

AA  ccrriissiinnaa  aapprreesseennttaa--ssee  ccoommoo  uummaa  ooppççããoo  ddee  ssuupplleemmeennttoo  qquuee  ppeerrmmiittee  oo  aauummeennttoo  ddaa  ccoonncceennttrraaççããoo  ddee  tteessttoosstteerroonnaa  

lliivvrree  ee  tteemm  bbooaa  aapplliiccaabbiilliiddaaddee  ssoobbrree  ooss  eeffeeiittooss  ddoo  aavvaannççoo  ddaa  iiddaaddee  ccoommoo  aa  ppeerrddaa  ddee  mmaassssaa  mmaaggrraa,,  lliibbiiddoo  ee  oo  

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  ttuummoorreess  ddeeppeennddeenntteess  ddee  eessttrrooggêênniioo55.. 
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EEssttuuddooss  &&  AAttuuaalliiddaaddeess  

 Estudo avalia o efeito da suplementação de Tribulus terrestris na força muscular e composição corporal de 

jogadores de rugby7. 

Neste estudo, 22 jogadores de elite de rugby masculino foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos de tratamento durante 5 semanas: 
 

 

Neste estudo, os ratos foram divididos em seis grupos: 
 

Resultados: 

 Após as 5 semanas de tratamento referentes ao treinamento 

pré-temporada, a força e a massa muscular aumentaram no 

grupo tratado com T. terrestris; 

 Não foi alterada a taxa de testosterona/epitestosterona na 

urina, e desta forma não colocou os atletas em risco de teste 

antidopping positivo. 

Todos os atletas realizaram treinamento pesado, como parte das preparações da pré-temporada. 
 

AA  mmeellhhoorriiaa  nnooss  ppaarrââmmeettrrooss  ddee  ffoorrççaa,,  rreessiissttêênncciiaa  ee  mmaassssaa  mmuussccuullaarr  nnooss  iinnddiivvíídduuooss  aannaalliissaaddooss,,  mmeellhhoorraa  aa  

ddeennssiiddaaddee  mmiinneerraall  óósssseeaa  ee  rreeffoorrççaa  oo  mmeettaabboolliissmmoo  ee  oo  ssiisstteemmaa  iimmuunnoollóóggiiccoo77..  

Grupo 1 (n=11): 

T. terrestris 450mg 

Grupo 2 (n=11): 

Placebo  

O Tribulus terrestris tem sido usada durante séculos na Europa para tratamento 

da impotência e como um estimulante para ajudar a aumentar o impulso e o 

desempenho sexual. Como apoio atlético, esta potente erva tem sido observada e 

estudada para realçar a produção do LH (hormônio luteinizante) e impulsionar os 

níveis de testosterona. Este poderoso extrato pode ajudar a elevar os níveis de 

testosterona sem perigo e seus efeitos têm sido cobiçados pelos atletas europeus 

durante décadas
6
. 

Ao aumentar as concentrações plasmáticas de testosterona, hormônio 

responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características masculinas 

normais, torna-se importante para a função sexual normal e o desempenho 

sexual. Além disso, Tribulus terrestris aumenta a produção de Hormônio 

luteinizante (LH) e Hormônio folículo estimulante (FSH)
6
. 

Atua no sistema nervoso, aumentando a liberação de óxido nítrico, melhorando o 

raciocínio e a memória, sendo que o bom desempenho sexual também é 

consequência da melhora geral da saúde
6
. 

Em estudo que avaliou a suplementação de Tribulus terrestris 250mg (1 cápsula, três vezes ao dia, por 90 

dias)em mulheres com disfunção sexual, observou que após o tratamento houve uma melhoria estatisticamente 

significativa na pontuação total do índice de função sexual feminina e dos níveis de DHEA 

(dehidroepiandrosterona). Demonstrando sua segurança e eficácia no tratamento de disfunção sexual feminina, 

podendo ser utilizado como suplemento para aumento de força e tônus muscular8. 
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PPrroopprriieeddaaddeess  ee  MMeeccaanniissmmoo  ddee  aaççããoo
22,,33

  

 

PPrrooppoossttaass  TTeerraappêêuuttiiccaass    

 

CCÁÁPPSSUULLAASS  GGEERREENNCCIIAADDOORRAASS  DDEE  PPEESSOO  EE  AANNTTIIOOXXIIDDAANNTTEESS  

Crisina 500mg 

Tribulus terrestris 100mg 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma a duas doses ao dia. 

 

CCÁÁPPSSUULLAASS  DDEE  CCRRIISSIINNAA  

Crisina 250mg 

Excipiente qsp Uma unidade 

Praticantes de atividade física: Administrar uma cápsula pela manhã e 
outra antes do treino. 
Suplemento nutricional: Administrar uma cápsula ao dia nas refeições ou 
conforme orientação do médico ou nutricionista. 

 

 

A crisina é contraindicada a pacientes com câncer de próstata ou pacientes hipersensíveis a crisina ou a qualquer componente de sua 

formulação. 

Gestantes, lactantes, crianças e adolescentes, devem evitar o uso de crisina.  

Não há relatos de reações adversas à crisina.  

Pode aumentar o efeito de outros inibidores da aromatase, tais como a aminoglutetimida, o anastrozol e o letrozol. 

Aromatase Aromatase 

Androstenediona Testosterona 

Crisina Crisina 

Estradiol Estrona 

RE RE 

 

Proliferação 

RE genes alvo EREs 


