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     Introdução 

 Long Jack é uma árvore que cresce cerca de 10 metros de altura, com coloração verde. 

É altamente procurada no mercado devido à seus benefícios na saúde sendo encontrada em 

produtos na forma de pó extraído da raiz seca. Alguns compostos químicos têm sido isolados 

a partir do Long Jack com ação medicinal anticoagulante para complicações durante o 

nascimento da criança, afrodisíaca, antibacteriana, ansiolítica, antiúlcera, restauração do 

equilíbrio hormonal (níveis de cortisol/testosterona), aumento do desempenho esportivo e 

perda de peso corporal. 

Aumenta níveis de testosterona 
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O Long Jack é popularmente conhecido devido a sua propriedade afrodisíaca pela sua 

capacidade de estimular a produção ou ação de hormônios andrógenos, principalmente 

testosterona. Assim, ele pode ser usado como uma alternativa para a terapia de reposição de 

testosterona e para o tratamento de osteoporose em homens com deficiência de androgênio. 

Tanto em homens como em mulheres o pico de testosterona ocorre entre os 25 e 30 anos de 

idade e depois dessa faixa etária  tende a cair de 1-2% ao ano. Aos 60 anos de idade os níveis 

ficam entre 40-50% quando comparados aos níveis de indivíduos jovens, podendo sofrer 

alterações de acordo com o estilo de vida, nível de estresse, dieta e padrão de sono. A 

manutenção dos níveos de testosterona trazem inúmeros benefícios incluindo o aumento de 

massa muscular, redução de gordura corporal, melhora do vigor físico e mental e melhoria 

do bem-estar geral do indivíduo.  

Eurycoma contém um grupo de pequenos peptídios referidos como "Euripeptídeos" 

que são conhecidos por terem efeitos em melhorar o estado de energia e desejo sexual em 

estudos com ratos. Os efeitos do Long Jack em restaurar os níveis normais de testosterona 

não parecem estar relacionados com a estimulação da síntese de testosterona, mas sim 

devido ao aumento da taxa de lançamento de testosterona livre. Desta forma, ele pode não 

ser considerado tanto um reforço de testosterona mas sim uma manutenção e restauração 

de níveis de testosterona normais.  

A fração bioativa da raiz Eurycoma Longifolia oferece uma capacidade demonstrada 

para melhorar os níveis de testosterona , aumentar o tamanho e força muscular, melhorar o 

bem-estar geral, acelerar a recuperação do exercício,  aprimorar  a perda de peso, reduzir o 

estresse, e reduzir os sintomas de fadiga.  

 
  

   Estudos 
Efeitos da suplementação de Eurycoma Longifolia na atividade sexual e impotência 

em ratos 

Nesse estudo foi testado o uso da Eurycoma Longifolia como afrodisíaco e tratamento 

de desordens sexuais. Os autores testaram o efeito do pó extraído da raiz da planta em ratos 



 

 

com comportamento sexualmente lento e impotente. Os autores testaram o efeito da 

suplementação aguda  em três níveis de dose (250, 500 e 1000 mg / kg), subaguda 

(diariamente durante 6 dias) na dose de 500 mg / kg e subcrônico ( diariamente durante 12 

dias) com a mesma dose (500 mg / kg). Os autores observaram que  a atividade copulatória 

nas suplementações agudas (a 500 e 1000 mg/kg) reduziram significativamente as latências 

de ejaculação, aumentando também o percentual de montagem e ejaculação de animais. A 

administração subaguda  reduziu o intervalo pós-ejaculatório. Em ratos impotentes tanto os 

tratamentos subagudo e tratamentos subcrónicos aumentaram a porcentagem de montagem 

e ejaculação dos ratos. O comportamento motivacional durante o teste de preferência de 

parceiro não foi afetada pelos tratamentos. Os níveis de testosterona no soro foram 

aumentados em ratos tratados subagudamente em comparação com os controles (Figura 1).  

 

Figura 1- Nível de testosterona sérico de ratos tratados com Euricoma Longifolia 

 

 

Efeitos da suplementação de Eurycoma Longifolia melhora o perfil de hormônio do 

estresse e humor em humanos  

Nesse estudo foi realizado com 64 indivíduos (32 homens e 32 mulheres) com o 

objetivo de verificar os efeitos do uso da Eurycoma Longifolia sob o os hormônios do estresse 

e o humor. Os indivíduos receberam 200 mg/dia de Eurycoma Longifolia ou um placebo por 

4 semanas. Os autores observaram que  ao longo do período de suplementação, não houve 



 

 

alterações significativas nos marcadores da função hepática (AST / ALT), peso corporal ou 

percentual de gordura corporal. Parâmetros de estado de humor mostrou resultados mistos, 

sem efeito observado entre os grupos de suplementação para os índices de depressão, vigor, 

ou fadiga, enquanto melhorias significativas foram encontradas no grupo  Eurycoma para 

tensão (-11%), raiva (-12% ) e confusão (-15%) em comparação com placebo. Uma tendência 

não significativa (p = 0,083) foi encontrado para uma melhoria no bem-estar geral no grupo 

Euricoma (+ 3% na Global estado de humor) (Figura 2). Os níveis de testosterona aumentaram 

no grupo Eurycoma (Figura 3 A) enquanto os níveis de cortisol diminuiram ( Figura 3 B).   

 

Figura 2- Perfil de humor após 4 semanas de suplementação de Eurycoma 

Longifolia 

 



 

 

 

Figura 3- A: Concentração salivar de testosterona antes e após 4 semanas de 

suplementação de Eurycoma Longifolia; B: Concentração salivar de cortisol antes e 

após 4 semanas de suplementação de Eurycoma Longifolia 

 

Efeito ergogênico da suplementação de Eurycoma Longifolia em idosos ativos 

Este estudo teve como objetivo investigar  a Euricoma Longifolia como um suplemento 

ergogênico para pessoas idosas. Foram avaliados 25 indivíduos (13 homens e 12 mulheres) 

fisicamente ativos (57-72 anos) foram suplementadas com 400 mg de Eurycoma Longifolia 

diariamente durante 5 semanas. Após o tratamento, a hemoglobina, a testosterona, e 

concentrações dihydroepiandrosterona, e a relação de testosterona / cortisol e a força 

muscular permaneceu significativamente mais baixos nos idosos do sexo feminino do que nos 

do sexo masculino. Hematócrito e contagem de eritrócitos em idosos do sexo masculino 

aumentou ligeiramente, mas foram significativamente maiores do que em idosos do sexo 

feminino. O tratamento resultou em aumentos significativos nas concentrações totais e livres 

de testosterona e força muscular em homens e mulheres. O aumento nos níveis de 



 

 

testosterona livre em mulheres é devido ao declínio significativo nas concentrações de 

globulina ligadora de hormônios sexuais.   

 
 

     Indicações 

 • Long Jack é indicado para os indivíduos com níveis de testosterona abaixo do normal  

incluindo aqueles que estão de dieta para perda de peso, os indivíduos de meia-idade que 

sofrem com fadiga ou depressão, e atletas com treinamento intenso em risco de overtraining.  

 
 

     Concentração Recomendada 

A dosagem varia de 200-400 mg em cápsulas.  
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