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     Introdução 

Cissus quadrangularis é uma planta utilizada tradicionalmente na medicina africana e 

ayurvédica, rica em flavonoides, fitoesteróis e cetoesteróis. É um poderoso antioxidante e 

eficaz em promover a perda de peso e combater os sintomas da síndrome metabólica. Ainda 

tem indicação como antioxidante e quelante de radicais livres, com ação comprovada in vitro. 

 Inibe as enzimas lípase e amilase; 

 Bloqueia a absorção de carboidratos e gorduras alimentares; 

 Promove redução de peso e aumento de massa magra; 

 Reduz estresse oxidativo. 

Redução de peso e medidas comprovados em estudos 

 

 



 

 

Ainda na medicina Ayurveda, tem sido prescrito como antielmíntico, dispéptico, 

digestivo, tônico, analgésico e para problemas de visão e audição. Também no tratamento de 

menstruações irregulares e asma.  

  

 
     Descrição 

Extrato concentrado que contém esteróides vegetais naturais. 

Concentração baseada no extrato padronizado à 40% de Ketosterona. 

 

 

     Propriedades 

Contém as ketosteronas (40%), que aceleram a cura dos ossos atuando como 

antagonistas dos glicocorticóides. Neutralizam igualmente os efeitos catabólicos da cortisona 

no tratamento das fraturas. 

Em vários estudos realizados com indivíduos obesos ou com excesso de peso, o 

extrato de Cissus quadrangularis induziu reduções significativas de peso.  

- O aumento dos níveis de creatina e de 5-HTP induzido pela administração do 

suplemento indica que o Cissus quadrangularis parece agir por um mecanismo de controle do 

apetite e propiciando o crescimento da massa muscular; 

-O suplemento teve igualmente como resultado a redução do colesterol total, do 

colesterol LDL, dos triglicerídeos e da glicemia em jejum, melhorando assim os fatores de risco 

cardiovascular; 

- Utilizado como analgésico e prevenção de fraturas ósseas; 

- Atividade analgésica comparável à do ácido salicílico; 

- Exerce efeito venotônico, este efeito é semelhante ao de uma mistura de flavonóides 

(90% diosmina, 10% hesperidina). Estes resultados confirmam a utilização tradicional do 

Cissus quadrangularis no tratamento da dor e da inflamação associadas às hemorróidas; 



 

 

- Possui potente atividade antioxidante e neutraliza os radicais livres em diferentes 

sistemas, o que pode explicar a sua eficácia nos tecidos lesados. Inibe a peroxidação lipídica 

e os radicais livres e estimula a atividade das enzimas antioxidantes endógenas; 

- Possui efeito gastroprotetor. 

 Composição  

Em análises fitoquímicas, Cissus quadrangularis demonstrou ter altas concentrações de ácido 

ascórbico, caroteno, substâncias esteroidais anabólicas e cálcio. A presença de β-sitosterol, 

δ-amirina, δ-amyrone e flavonóides (quercetina) com diferentes potenciais metabólicos e 

fisiológicos também tem sido relatados. 

 
 
  

   Estudos 
Teste in vivo  

Um estudo envolvendo 72 participantes obesos ou com sobrepeso (45,8% do sexo 

masculino; 54,2% do sexo feminino; idades 21-44, com idade média = 29,3). Os participantes 

foram divididos aleatoriamente em três iguais (n = 24) grupos: placebo, Cissus quadrangularis 

e Cissus quadrangularis associado com Irvingia gabonensis. As cápsulas contendo o placebo 

ou formulações com ativos foram administradas duas vezes por dia antes das refeições; sem 

grandes mudanças na dieta, nem exercícios foram sugeridos durante o estudo. Um total de 

seis variáveis antropomórficas e serológicas medições (peso corporal, gordura corporal, 

medida da cintura, o colesterol plasmático total, colesterol LDL e o nível de glicose no sangue 

em jejum) foram avaliadas no início e em 4, 8 e 10 semanas. 

Resultados: Em comparação com o grupo placebo, os dois grupos ativos 

demonstraram uma diferença estatisticamente significativa em todas as seis variáveis até a 

10ª semana. Já se mostrou visível a diferença na 4ª semana e continuou ao longo do período 

experimental. 

Conclusão: Embora o grupo tratado apenas com Cissus quadrangularis mostrou 

reduções significativas em todas variáveis em relação ao grupo placebo, a combinação Cissus 



 

 

quadrangularis e Irvingia gabonensis resultou em reduções ainda maiores. Houve uma 

evolução progressiva nos resultados deste tratamento onde em 10 semanas os pacientes 

submetidos ao tratamento com esta associação apresentaram perda de 11kg corporal , 

diminuição de gordura corporal e circunferência abdominal em 20%. Essa associação 

apresenta sinergia sendo indicada no tratamento da obesidade e suas complicações. 

 
 

     Indicações 

 • Indicado no tratamento da obesidade, distúrbios do colesterol, glicose, diabetes e 

envelhecimento. 

Associações 

 Estudos comprovam que a associação de Cissus quadrangularis com Irvingia 

gabonensis é muito eficaz para o controle da obesidade e complicações relacionadas, bem 

como na promoção da perda de peso.  

Ainda é indicada associação com Chá Verde, Chá branco, Vitaminas, minerais e outros 

fármacos para mesma aplicação. 

 
 

  

     Contraindicações 

Não há relatos de estudos com grávidas, lactantes ou crianças, portanto a escolha do 

uso deve ser avaliada pelo médico. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Recomenda-se 150mg, 2 vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições . 

 A eficácia é normalmente alcançada em até 8 semanas, mas o uso pode ser 

prolongado para se obter o resultado desejado. 



 

 

 
 

     Toxicidade 

 Num estudo de toxicidade, foram avaliados 5 grupos de ratos wistar, dos dois sexos, 

durante três meses. O grupo controle recebeu 10ml/kg de água por dia. Extrato seco em pó 

foi administrado oralmente em doses de 0.03, 0.3, 3.0, e 30g/kg ao dia, o que equivale a 1, 

10, 100 e 1000mg, que é o dobro da quantidade terapêutica em humanos. Não houve 

nenhuma mudança detectada nos grupos tratados e no controle.  

Em outro estudo, avaliaram a toxicidade aguda em ratos em jejum. Os animais foram 

divididos em grupos de 10 e cada um tomou oralmente 0,5% Carboximetil celulose (CMC) ou 

CQ numa dose de 500, 1000, 1500, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 ou 5000mg/kg de peso 

corporal. Os ratos foram observados continuamente durante 2 h, em seguida, 

frequentemente até 6 horas, e depois diariamente durante 30 dias. Mesmo na maior 

concentração de CQ (5000mg/kg) não resultou em mortalidade.  

Foi comprovado que Cissus quadrangularis não produz nenhum efeito significante 

dose dependente em parâmetros hematológicos e nenhum dano histológico ou lesão interna 

de órgãos que pudesse sugerir efeito tóxico. 
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