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Introdução 

A descoberta de substâncias com propriedades ergogênicas constitui um 

desafio para as ciências nutricionais. Uma vez identificada essas propriedades, 

a caracterização de sua especificidade (modalidade), dosagem, forma de 

administração e mecanismos de ação são necessários. Em busca recente na 

literatura (e também através de buscas em sites especializados na área de 

nutrição esportiva), pudemos observar que três “novos” compostos vêm sendo 

utilizados como recursos ergogênicos nutricionais com boas perspectivas de 

incremento no desempenho esportivo, um deles com possibilidade de utilização 

no âmbito clínico. São eles a adenosina trifosfato (ATP), a citrulina malato e os 

sais de cetona. Essas substâncias, quando ingeridas por indivíduos praticantes 

de atividades físicas, são capazes de potencializar o metabolismo energético 

muscular em diversos níveis, que vão desde o aumento na disponibilidade de 

ATP (adenosina trifosfato), até o incremento na geração de energia mitocondrial 

por intermediários do ciclo de Krebs (malato) ou através da eliminação de 

metabólitos celulares no ciclo da uréia (citrulina) (constituindo o suplemento 

citrulina malato), até a utilização do próprio substrato metabólico (sais de 

cetona). À sua maneira, cada uma dessas substâncias recentemente 

investigadas parece ser capaz de trazer melhorias ao desempenho físico. Essas 

características bioquímicas, seus efeitos ergogênicos, mecanismos de ação e 



possíveis aplicações clínicas serão apresentadas e discutidas no presente 

capítulo.    

 

 

 

 

ATP (Adenosina trifosfato) 

 

A adenosina trifosfato, também conhecida como ATP, é a principal fonte 

de energia das células e fornece virtualmente todo o potencial energético para 

as funções fisiológicas desde o transporte de proteínas e lipídios, comunicação 

celular, síntese de DNA (ácido desoxirribonucleico) e, não menos importante, a 

contração muscular (Khakh et al. 1998; Agteresch et al. 1999; Kushmerick et al. 

2002). Durante exercícios físicos intensos, os níveis de utilização de ATP 

muscular excedem em muitas vezes a sua taxa de utilização no repouso e no 

exercício moderado (Bangsbo et al., 2001; Parkin et al. 1999). De acordo com 

essa perspectiva, e levando-se em consideração que as reservas musculares de 

ATP são limitadas, quanto maior a oferta de ATP durante exercícios intensos, 

maior seria o desempenho e menor seria a fadiga. Seguindo essa linha de 

raciocínio, a suplementação com ATP exógeno faria sentido no aumento do 

desempenho, já que proveria o músculo esquelético da molécula que ele mais 

necessita durante as contrações vigorosas, o ATP. Contudo, como veremos a 

seguir, muitas variáveis são importantes de serem consideradas em relação ao 

assunto. 

O aumento exógeno dos níveis de ATP dentro de uma célula muscular 

não é exatamente fácil. Dado que a molécula de ATP regula todos os processos 

fisiológicos dentro de uma célula, o incremento ou a diminuição desses níveis de 

maneira indiscriminada (sem correlação com determinantes fisiológicos) poderia 

ser de pouco valor e até mesmo perigoso para o músculo esquelético e outros 

tecidos. Por essa razão, acredita-se que o nível de ATP, mesmo sob influência 

de suplementação exógena, não seja muito influenciado dentro de uma célula 

muscular (Mortensen et al. 2011). Isso se explica parcialmente por que grande 

parte do ATP ingerido através de vias exógenas (suplementação oral) é 

degradado no sistema digestivo (Arts et al. 2012, Coolen et al. 2011) Mesmo 



assim, já foram identificados transportadores de produtos da degradação direta 

do ATP (transportadores nucleosídicos) no intestino delgado, o que sugere que 

o ATP administrado oralmente possa ser utilizado e absorvido no corpo humano 

(Pastor-Anglada et al. 2007).  

A fim de contornar esses vieses, algumas alternativas têm sido adotadas, 

como a infusão de ATP na corrente sanguínea e a utilização de suplementos 

orais de ATP com camadas externas resistentes à degradação no sistema 

digestório por hidrolases ácidas (Rapaport  et al. 2015; Kichenin et al. 2000). 

Outro ponto importante é que apesar de grandes dosagens de ATP, 

administradas por via oral e intravenosa, resultarem em importantes alterações 

fisiológicas cardíacas e pulmonares, isso não acarretou no aumento paralelo dos 

níveis plasmáticos de ATP (Kichenin et al. 2000; Wilson et al. 2013). Entretanto, 

os níveis intracelulares de ATP nos eritrócitos sanguíneos aumentam 

robustamente após a infusão de ATP em ratos (~60%), durante 24h (Arts et al. 

2012). Dessa forma, são postulados que os efeitos fisiológicos da 

suplementação com ATP nos músculos podem advir do aumento nos níveis de 

ATP nas células sanguíneas, os quais poderiam fornecer essa molécula 

extracelularmente aos músculos em contração, durante exercícios de alta 

intensidade (Jordan et al. 2014; Wilson, 2013). Outra possibilidade é o aumento 

do fluxo sanguíneo mediado pelo aumento no ATP extracelular (Sprague et al., 

2011; Jäger, et al. 2014).  Embora plausíveis essas associações nunca foram 

comprovadas diretamente no músculo esquelético.  

As doses recomendadas para aumentar o desempenho muscular por 

suplementos contendo ATP e comercializados por fábricas de suplementos é da 

ordem de 100-400mg/dia, embora possam chegar até a 5000mg em estudos de 

caracterização farmacocinética do ATP oral (Arts et al. 2012; Rathmacher et al. 

2012). Dessa forma, a maior parte dos estudos reportados na literatura esportiva 

se encontra na faixa de 100 a 400mg/dia em estudos agudos e também, 

crônicos. Em um estudo publicado em 2004 por Jordan et al. (2004), observou-

se que a suplementação com ATP durante 14 dias em baixa (125mg) e alta 

(250mg) dosagem, não promoveu efeitos ergogênicos sobre diversas variáveis 

avaliadas como o desempenho em atividades anaeróbicas. Entretanto, foi 

reportado um pequeno efeito de aumento da força máxima e submáxima nesses 

indivíduos. Em outro estudo, os sujeitos foram suplementados com ATP durante 



15 dias (400mg/d divididos em duas tomadas diárias), sendo avaliados em 

relação ao desenvolvimento de força e potência em equipamento isocinético 

para membros inferiores. Embora o trabalho total e a potência não tenham sido 

aumentados, os autores desse estudo reportaram diminuição da fadiga muscular 

avaliada pelo torque, em membros inferiores. Essas observações levaram os 

autores a especular a suplementação com ATP pudesse acarretar em benefícios 

cumulativos ao exercício extenuante, o qual, se repetido cronicamente poderiam 

levar ao aumento da força e da massa muscular.   

    Com a finalidade de investigar os efeitos crônicos do ATP previamente 

postulados, pesquisadores investigaram os efeitos da suplementação crônica 

(12 semanas, 400mg/dia, dose única) do ATP em associação ao treinamento de 

força no aumento da potência (salto vertical), força (agachamento e salto) e 

massa muscular (composição corporal e espessura muscular) (Wilson et al. 

2013). Importantemente, o estudo periodizou o as 12 semanas de treinamento 

para que diferentes fases do treinamento fossem investigadas. Os resultados 

apontaram que os indivíduos suplementados apresentaram aumentos 

localizados da massa muscular e massa corporal magra superiores aos 

indivíduos apenas treinados (não suplementados). Além disso, os indivíduos 

suplementados apresentaram aumento da força muscular e da potência, o que 

indica efeitos ergogênicos do ATP na geração e manutenção da energia 

muscular durante exercícios de alta intensidade (Wilson et al. 2013). A fim de 

investigar os efeitos crônicos da suplementação com ATP (sem associação 

prévia com o treinamento físico), Purpura et al. (2017) estudaram os efeitos da 

suplementação com ATP (400mg/d, 2 semanas) em 42 indivíduos de maneira 

duplo cego e randomizada. Esse estudo demonstrou que em atividades 

anaeróbicas de potência como o salto, a suplementação com ATP não traz 

benefícios, provavelmente por que não há diminuição sustentada do ATP 

muscular, conforme hipotetizado pelos autores. Por outro lado, a potência 

anaeróbica em bicicleta após séries sucessivas de sprint mostrou-se aumentada, 

o que vai a favor da suposição de que atividades mais intensas e realizadas em 

sequência são as que mais se beneficiam dos efeitos do ATP oral (Purpura et al. 

2017). Outro importante achado desse estudo foi que os níveis sanguíneos de 

ATP (e também dos metabólitos de sua degradação, ADP e AMP), mostraram-

se elevados no sangue dos indivíduos suplementados, indicando um possível 



mecanismo de ação extracelular sanguíneo. De maneira muito interessante, a 

suplementação aguda com ATP aumenta o fluxo sanguíneo muscular em 

animais (ratos) e seres humanos durante e após o exercício de força, 

eletricamente estimulado (ratos) ou em seres humanos (3 séries, 50% de 1 RM 

- Repetição máxima) Jäger et al. (2014). Acredita-se que o aumento do fluxo 

sanguíneo durante e após o exercício induza a retirada de resíduos metabólicos, 

como lactato e uréia ajudando no aumento do desempenho e na recuperação 

Jäger et al. (2014). O possível mecanismo envolvido seria o de que o ATP 

advindo dos eritrócitos atuaria nas células adjacentes do endotélio vascular, em 

receptores purinérgicos, causando relaxamento da musculatura lisa e aumento 

do fluxo sanguíneo muscular (Jäger et al. 2014). Os diversos mecanismos que 

justificam a suplementação de ATP estão esquematizados na figura 1, a seguir. 

 

Figura 1. Possíveis mecanismos envolvidos no aumento do desempenho 

muscular, através da suplementação oral de ATP. Esses efeitos incluem, mas 

não estão restritos a: Aumento na vasodilatação e aumento no fluxo sanguíneo 

muscular; Aumento na excitabilidade muscular; Aumento na sinalização 

anabólica.     

 

A associação da suplementação com ATP conjuntamente a outros 

suplementos ergogênicos pode trazer benefícios sobre o desempenho também. 

A esse respeito, já foi demonstrado que a suplementação de ATP associada ao 



HMB (B-hidroxi-metilbutirato), um derivado do aminoácido leucina que apresenta 

efeitos anti-catabólicos na musculatura, exerce efeitos superiores aos 

apresentados somente pelo ATP, embora isso não tenha sido averiguado 

diretamente. Em estudo recente de Lowery et al. (2016), a associação dos dois 

suplementos (400mg/d de ATP + 3g/d HMB) foi testada contra a ingestão de 

substância placebo em associação ao treinamento físico de força, em modelo 

periodizado durante 12 semanas. Neste estudo, verificou-se que a associação 

dos dois suplementos apresentou efeitos muito superiores ao grupo placebo nas 

variáveis, força, espessura muscular, massa livre de gordura e potência 

anaeróbica. Embora não comparados diretamente, os valores apresentados 

nesse estudo foram reportados como superiores aos apresentados por outros 

estudos que avaliaram a suplementação com ATP isoladamente, o que 

demonstra um possível benefício em se associar o ATP com outros suplementos 

ergogênicos (Lowery et al. 2016). 

Concluímos que a suplementação com ATP no âmbito esportivo, embora 

relativamente recente, apresenta benefícios sobre o desempenho físico tanto 

agudo como crônico em modalidades de força e potência musculares. Os 

possíveis mecanismos vão desde o incremento do fluxo sanguíneo muscular até 

o aumento extracelular da ATP, refletido por um aumento na concentração de 

ATP via hemácias.  Esse aumento crônico do desempenho físico, especialmente 

em associação com outros suplementos apresentando propriedades anti-

catabólicas (caso do HMB) pode acelerar o processo de recuperação e ganho 

de massa muscular. Outros estudos são necessários para se confirmar esses 

achados.    

 

Citrulina malato 

 

A citrulina malato constitui uma combinação de dois compostos, o 

aminoácido L-citrulina e o ácido málico (ou malato), estando presente em boa 

parte dos suplementos “pré-treino” da atualidade. Em termos gerais, a premissa 

básica desse suplemento é a de reunir as propriedades vasodilatadoras do 

aminoácido L-citrulina com as propriedades metabólicas do malato na geração 

de energia e remoção de subprodutos da contração muscular, como a uréia. 

Como veremos a seguir, a associação dos dois compostos parece trazer efeitos 



ergogênicos através desses mecanismos de ação. No entanto, antes de 

abordarmos a citrulina malato, faremos uma abordagem sobre a citrulina e o 

malato, separadamente.  

A L-citrulina é um aminoácido não essencial (sintetizado pelo organismo), 

sintetizado pelos hepatócitos no ciclo da uréia (Rabier et al. 1995; Rouge et al. 

2007) e que participa da síntese do aminoácido L-arginina, num processo 

conhecido como citrulinação (Sessa et al. 1990, Lundberg et al. 2008, Takeda et 

al. 2011). Em latim, o nome que se dá a melancia é “citrulo”, que é o alimento do 

qual a L-citrulina foi primeiramente isolada (Wada, 1930; Mandel et al. 2005), 

sendo encontrada em grandes quantidades (Collins et al. 2007). Para 

entendermos a ação vasodilatadora da L-citrulina, precisamos primeiro 

compreender que em nosso organismo, uma molécula sinalizadora chave 

conhecida como óxido nítrico (NO) carrega a importante função de dilatar os 

vasos sanguíneos (Vallance et al. 1989; Rabier et al. 1995). A vasodilatação é 

um processo importante na musculatura em contração, pois propicia ao músculo 

a chegada de oxigenação (e remoção de produtos do metabolismo), conectando 

assim o metabolismo muscular ao metabolismo cardiovascular e pulmonar, 

através do sistema sanguíneo (Petrovic et al. 2008). Dessa maneira, aumentos 

no fluxo sanguíneo muscular são esperados durante o exercício físico e se esse 

fenômeno puder ser incrementado, espera-se que haja incremento também no 

desempenho muscular e atlético. Dentro dessa perspectiva, o aminoácido L-

citrulina participa indiretamente das vias de vasodilatação, pois aumenta a 

produção de L-arginina (como veremos a seguir), o substrato da enzima NO 

sintetase (NOS) (Vallance et al. 1989). A NOS é a enzima que converte L-

arginina em NO, e quando o processo ocorre na parede dos vasos (o principal 

sítio de localização da enzima NOS, na sua isoforma endotelial), então o 

aumento no NO vascular é capaz de causar vasodilatação e com isso carrega o 

potencial de aumentar o fluxo sanguíneo e o desempenho (Vallance et al. 1989; 

Wu et al. 2000; Jobgen et al. 2006). Curiosamente, apesar de ser o substrato da 

NOS, o consumo de L-arginina através de via oral (de fácil acesso) não parece 

trazer benefícios sobre a vasodilatação dependente do NO em praticantes de 

atividade física (Bescos et al. 2012). Os motivos para a ausência de efeitos 

parecem estar ligados a uma extensa degradação da L-arginina no fígado (pela 

enzima arginase) (Schimke, 1964), antes de chegar a circulação, o que tornaria 



sua administração oral de pouca utilidade para finalidades de vasodilatação 

durante o exercício (Schwedhelm et al. 2008).  

Uma vez que a L-arginina apresenta baixa biodisponibilidade quando 

consumida por via oral, outras maneiras de aumentar a chegada de L-arginina 

nos vasos sanguíneos e tecidos (e com isso aumentar a produção de NO e o 

fluxo sanguíneo) são possíveis. Uma delas é a suplementação com L-citrulina, 

que possui a propriedade de ser convertida em L-arginina nos rins, através do 

processo de citrulinação (Sessa et al. 1990, Solomonson et al. 2003). Como 

veremos a seguir, esse aumento nos níveis de L-arginina (através do consumo 

de L-citrulina) explica grande parte dos efeitos ergogênicos da L-citrulina sobre 

a vasodilatação, a performance e o metabolismo. Outro mecanismo pelo qual a 

suplementação com L-citrulina pode aumentar o desempenho se dá pelo 

aumento na eliminação da amônia, que é produzida durante exercícios de alta 

intensidade. Durante exercícios intensos, ocorre aumentada produção de 

amônia, que se acumula no músculo esquelético quando a adenosina 

monofosfato (AMP, um sub-produto do ATP) é desaminada a inosina 

monofosfato (IMP) (Lowesnten & Goodman, 1978; Agteresch et al. 1999). O 

acúmulo de amônia, no músculo esquelético, tem sido correlacionado com o 

surgimento de fadiga (Briand et al., 1992). Dessa forma, a suplementação com 

L-citrulina facilitaria a detoxificação da amônia durante o exercício, e melhoraria 

o processo de recuperação (Vanuxem et al. 1986). Corroborando tais efeitos, 

verificou-se que a suplementação com L-citrulina (dose 2.4g) foi capaz de 

aumentar o tempo até a exaustão em bicicleta, realizado por indivíduos treinados 

e suplementados pré-exercício, (Suzuki et al., 2016). Quando comparados os 

efeitos da L-arginina e da L-citrulina em doses equivalentes (L-citrulina = 6 g + 

4.3 g de maltodextrina /d e L-arginina = 6 g + 4.3 g de maltodextrina /d), foi 

observado que a L-citrulina apresentou efeitos ergogênicos mais favoráveis do 

que a L-arginina sobre a cinética de oxigênio, o tempo até a exaustão (e o 

trabalho total) e a pressão sanguínea durante um exercício de alta intensidade, 

realizado em bicicleta (Bailey et al. 2015). Contudo, outros trabalhos não 

sustentaram o mesmo incremento de desempenho (Hickner et al. 2006; 

Cutrufello et al. 2015). De maneira geral, a suplementação com citrulina 

apresenta efeitos ergogênicos em algumas modalidades, mas demonstra 

ausência de efeitos em outros estudos, e poucas evidências sobre efeitos 



ergogênicos em indivíduos treinados (Glenn et al. 2016; Farney et al. 2017), 

mesmo sendo capaz de aumentar a produção de metabólitos do NO 

(Solomonson, 2003).  Por essas e outras razões a L-citrulina tem sido conjugada 

com o malato, no intuito de melhorar o desempenho. 

O malato ou ácido málico é um composto encontrado em alguns alimentos 

(especialmente com sabor azedo como a maçã, a pêra, o tomate e a cereja), 

enquanto o malato é o ácido málico ligados a íons ou sais, sendo conhecidos 

como “malatos”, muito utilizados como conservantes. O malato é também um 

intermediário do ciclo de Krebs, de onde se deriva a produção de energia 

aeróbica nas células (Bendahan et al. 2002). Dessa forma, sua suplementação 

apresenta o potencial de aumentar a geração de energia aeróbica através de 

reações anapleróticas (reações que formam intermediários metabólicos), e que 

agem no sentido de dar continuidade ao processo de geração de energia 

aeróbica, via ciclo de Krebs (Gibala et al., 2000). Para isso, o malato 

desempenha um papel central na transferência da molécula de NADH 

(nicotinamida adenina dinucleotídeo), do citoplasma celular para a mitocôndria 

(devido à impermeabilidade da membrana mitocondrial interna ao NADH) (Purvis 

& Lowenstein, 1961). Isso ocorre num processo denominado “lançadeira malato-

aspartato”, onde o oxalacetato citoplasmático recebe hidrogênios do NADH e os 

lança no interior das mitocôndrias, sob a forma de malato. Na sequência, o 

malato é convertido a aspartato (na matriz mitocondrial), e esse aspartato é 

lançado para o citoplasma celular (Dawson et al. 1979). No citoplasma, é então 

reconvertido a oxalacetato, onde pode reiniciar um ciclo de transporte de íons 

hidrogênio, oriundos do NADH citoplasmático (Dawson et al. 1979). O resultado 

final é a possibilidade de lançar íons hidrogênio para o interior das mitocôndrias 

na dependência do malato (e do aspartato), e esses íons hidrogênio podem ser 

transformados em energia na cadeia de transporte de elétrons (Eto et al. 1999). 

Se o processo ocorrer com maior velocidade, existe a possibilidade de maior 

geração de energia aeróbica. Não só a suplementação com malato pode 

aumentar a geração de energia dessa maneira (Wu et al. 2007), mas também a 

suplementação com aspartato parece ser capaz de fazê-lo (o outro aminoácido 

participante dessa reação) (Lancha-Jr et al. 1995). 

Em relação ao malato e o desempenho, um estudo realizado em 

camundongos demonstrou um aumento de quatro vezes na geração de 



intermediários do ciclo de krebs no início do exercício após sua suplementação 

isolada, durante 30 dias (0.210 e  0.630 g/kg) (Wu et al. 2007). Neste estudo, a 

capacidade de esforço (natação forçada) mostrou-se aumentada em 26,1% e 

28,5%, respectivamente (Wu et al. 2007) e a atividade da enzima malato 

desidrogenase hepática (uma marcadora da atividade da lançadeira malato-

aspartato) também mostrou incremento nos animais suplementados. Isso foi 

interpretado pelos autores como benéfico para o desempenho, dado que as 

concentrações de lactato plasmático também se mostraram reduzidas nos 

animais suplementados. Uma possibilidade é que tenha havido aumento na 

remoção do lactato e utilização do mesmo como fonte energética pelo fígado 

(Wu et al. 2007).   

A respeito da citrulina malato, pesquisas recentes tem investigado seu 

papel no desempenho em exercícios de força. Nos estudos com seres humanos, 

a dosagem que tem mostrado efeitos ergogênicos pré-exercício é de 6 a 8 

gramas e os resultados são o aumento no número de repetições realizadas em 

exercícios submáximos (até a falha concêntrica) e o trabalho total realizado pelos 

sujeitos, após múltiplas séries de exercício de força (para os músculos do tronco 

ou das pernas) (Perez-Guisado & Jakeman, 2010; Wax et al., 2016; Wax et al., 

2015; Glenn et al. 2017). Contrariamente, um estudo recente estudando as 

mesmas variáveis falhou em demonstrar efeitos ergogênicos da citrulina malato 

no exercício de força (Gonzales et al. 2017) ou na recuperação muscular (Da 

Silva et al. 2017). Os efeitos ergogênicos da citrulina malato também já foram 

observados em mulheres submetidas ao exercício de força (Glenn et al. 2017). 

Em relação a seus efeitos ergogênicos em modalidades esportivas, foi 

demonstrado que a suplementação aguda com citrulina malato em tenistas 

profissionais da categoria master (mulheres com idade média de 51 anos, 

ingestão de dose aguda de 8 gramas 60 minutos antes do exercício), 

apresentaram aumento da força máxima de preensão manual e também da 

potência anaeróbica máxima e explosiva, avaliadas através do teste de wingate 

em bicicleta estacionária (Glenn et al. 2016). Em contrapartida, em estudo 

realizado com ciclistas treinados, o consumo de 12 gramas de citrulina malato 

60 minutos antes do exercício, seguido de uma bateria de testes físicos 

(compostos por exercícios aeróbicos e anaeróbicos em bicicleta), não 

demonstrou aumento no desempenho (Cuniffe et al. 2016). Em outro estudo, 



dessa vez envolvendo jogadores profissionais da modalidade handebol, a 

suplementação com citrulina malato foi testada ao longo de 4 semanas de 

treinamento (3 gr/d divididas em três tomadas diárias junto com as refeições). 

Os testes foram realizados antes e após as 4 semanas de suplementação, sendo 

a variável avaliada a produção de lactato sanguíneo, avaliada no repouso, no 

final do esforço, após 5 minutos de recuperação e após 20 minutos de 

recuperação. Nesse estudo não houve grande detalhamento sobre o programa 

de treinamento realizado. Os autores reportaram diminuição da lactacidemia 

sanguínea no período de recuperação imediatamente pós-exercício, o que foi 

interpretado pelos autores como benéfico para o desempenho (Kiyici et al. 2017). 

     Nos estudos que puderam evidenciar melhora no desempenho, os 

mecanismos supra-citados de ação em relação as duas substâncias (citrulina e 

malato),  possivelmente respondem pelos efeitos ergogogênicos da citrulina 

malato. Poucos estudos compararam os efeitos isolados da citrulina ou do 

malato contra os efeitos da citrulina malato, o que dificulta esse tipo de 

comparação entre os suplementos. Por outro lado, ainda não é clara a razão pela 

qual diversos estudos falharam em observar seus efeitos ergogênicos. Um 

motivo bastante relatado, é que as modalidades de exercício empregadas e/ou 

os testes de esforço utilizados para avaliar seus benefícios sobre o desempenho, 

não foi adequado ou compatível com os efeitos ergogênicos da citrulina malato. 

A esse respeito, relata-se um tempo de recuperação muito longo entre as séries 

que, por permitirem a completa recuperação metabólica muscular, não 

garantiriam a ação efetiva desse suplemento. Nesses casos, a recuperação 

excessiva (teste inadequado) permitiria a ressíntese de ATP em seus níveis 

basais, neutralização da acidose muscular e diminuição do acúmulo de amônia, 

varáveis que supostamente seriam melhoradas pela suplementação com 

citrulina malato (Wax et al. 2015). Como a maioria dos estudos utilizou doses 

que foram efetivas em diversas condições (8-12 gramas 1 hora antes do 

exercício), provavelmente a questão da dose não seria um impedimento para se 

observar efeitos ergogênicos. Concluímos que apesar de diversos estudos 

observarem efeitos ergogênicos positivos da citrulina malato, outros estudos são 

necessários para se elucidar a discrepância observada até o presente momento. 

     

Sais de cetona  



O uso do jejum com o intuito de provocar modificações benéficas no 

metabolismo foi descrito no ano 400 antes de cristo (A.C.) no livro intitulado “O 

tratado do corpo Hipocrático” (Cordás & Claudino, 2002 ). Nesta mesma coleção, 

os autores de “Epidemia” descrevem o caso de um homem que foi curado da 

doença epilética devido à completa abstinência de alimentos e bebidas (Brock, 

1977). Á luz da ciência atual, o jejum e suas propriedades curativas na doença 

epilética estão relacionados com o processo de desintegração incompleta dos 

ácidos graxos no fígado. Isso se dá, por que na ausência ou redução importante 

dos carboidratos, o fígado passa de órgão utilizador de carboidratos e 

sintetizador de lipídios a “queimador” de lipídios e sintetizador de corpos 

cetônicos, este último o produto da desintegração incompleta dos ácidos graxos 

no fígado (Kossoff, 2011). Os corpos cetônicos (três moléculas denominadas 

acetoacetato, 3-hidroxibutitrato e acetona, respectivamente), são compostos 

ricos em energia (especialmente o acetoacetato e o 3-hidroxibutitrato), sendo 

transportados do fígado para a corrente sanguínea e utilizado por órgãos como 

o coração, córtex renal, músculos esqueléticos e cérebro (Evans, 2017). É no 

cérebro que os corpos cetônicos produzidos pelo jejum (acima descrito) exercem 

seus efeitos anti-convulsivantes, através de mecanismos diversos que vão 

desde alterações na síntese de ATP até modificações na excitabilidade neuronal 

e maior síntese de neurotransmissores inibitórios (Freeman et al. 2006).    

Além do jejum (que tem duração limitada por óbvias razões energéticas), 

existe uma dieta que leva o organismo a produzir corpos cetônicos, conhecida 

como dieta cetogênica (Wheless, 2004). De maneira geral, a dieta cetogênica 

preconiza que o consumo de energia diário seja realizado na proporção de 5% 

de carboidratos, 15% de proteínas e 80% de gorduras, com variações (Robinson 

& Williamson, 1980; Laffel, 1999).  A dieta cetogênica tem sido utilizada com 

relativos graus de sucesso no tratamento da epilepsia (Kossoff et al., 2006), 

diabetes (como uma forma de se obter os benefícios do jejum, mas de maneira 

prolongada) e também no tratamento da obesidade e da síndrome metabólica 

(por razões concernentes ao aumento na oxidação de lipídios e outros como a 

redução do apetite) (Bistrian et al., 1976, Gumbiner et al. 1996, Boden et al., 

2005, Dashti et al, 2006). Ao se eliminar quase completamente os carboidratos 

da dieta, (mas permitindo o consumo de gorduras e proteínas em graus 

variáveis), desloca-se o metabolismo energético, da oxidação da glicose para a 



oxidação dos ácidos graxos (Evans et al., 2017). No fígado, ao fazer isso, parte 

dessas gorduras não é completamente oxidada no ciclo de Krebs (devido à 

diminuição da produção do oxalacetato oriundo da glicose), dando origem então 

à produção endógena de corpos cetônicos, conforme descrito anteriormente 

(Fukao et al. 2004) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Cetogênese. Os corpos cetônicos são produzidos a partir dos ácidos 
graxos. Estes, por sua vez, são oriundos dos triacilgliceróis estocados nos 
adipócitos ou a partir dos lipídios dietéticos. Os ácidos graxos (ligados à 
albumina) são transportados às mitocôndrias do fígado, onde são submetidos a 
beta-oxidação, originando a acetil-CoA. Em estado de restrição de carboidratos, 
o oxaloacetato, que pode ser oriundo da reação de descarboxilação do piruvato 
(pela enzima piruvato carboxilase), advindo da molécula de glicose, tem sua 
produção reduzida. Essa redução no oxaloacetato pode ocasionar acúmulo de 
acetil-CoA no ciclo de Krebs. Como consequência desse acúmulo, corpos 
cetônicos são produzidos (acetoacetato, acetona e B-hidroxibutirato), no 
processo denominado cetogênese. Os corpos cetônicos produzidos no fígado 
têm diferentes destinos metabólicos, exercendo efeitos em diversos órgãos e 
tecidos. Eles são também uma fonte potencial de energia no músculo 
esquelético, inclusive durante o exercício, em estados de restrição de 
carboidratos. É importante lembrar que os corpos cetônicos também podem ser 
ingeridos diretamente na forma oral, demonstrando efeitos ergogênicos quando 
consumidos antes do exercício. Nesse caso, seu maior destino metabólico não 
é o fígado, e sim a musculatura esquelética, sendo oxidados a CO2 e água, 
através do processo denominado cetólise (para maior clareza, o leitor é dirigido 
a consultar o texto).        

 



 Quando a produção de corpos cetônicos ocorre ao longo de alguns dias, 

o organismo aumenta os níveis plasmáticos de cetonas atingindo o estado de 

“cetose”, sendo referido como cetose nutricional quando oriunda do baixo 

consumo dietético de carboidratos (Phinney et al. 1983) e cetose diabética 

quando oriunda dos baixos níveis de insulina apresentado por indivíduos 

diabéticos em estado descompensado (especialmente indivíduos diabéticos do 

tipo 1) (Krebs, 1966, Cahill, 2006) . Sinais físicos de que o corpo está em estado 

de cetose são, mas não estão restritos a: sede, vontade de urinar 

frequentemente, hálito “adocicado” e diminuição do apetite, possivelmente 

devido a ação direta dos corpos cetônicos somada a modificações nos níveis de 

hormônios que influenciam o apetite, como grelina e leptina (Sumithran et al 

2013). O último efeito é desejável em indivíduos que buscam a dieta cetogênica 

como forma de reduzir o volume ponderal (Paoli et al., 2013). 

À primeira vista, é difícil especular de que maneira a produção de corpos 

cetônicos poderia ser benéfica em esportes de resistência ou de força. No âmbito 

esportivo, o lançamento do livro “Dieta Anabólica” causou surpresa entre os 

praticantes de fisiculturismo na década de 90, por ser uma modalidade que prima 

pelo aprimoramento da composição corporal (níveis baixíssimos de gordura são 

desejáveis para a competição). Neste livro, que foi um best seller à época, o Dr. 

Mauro Dipasquale preconizou o alto consumo de gorduras para os fisiculturistas, 

aparentemente um contrassenso para aqueles que visam baixos níveis de 

gordura corporal. A ideia por trás desse conceito seria de que esses indivíduos 

com grande massa muscular (que são sítios potenciais de oxidação de lipídios), 

ao ingerir poucos carboidratos, manteriam baixos seus níveis de insulina 

sanguínea. Isso ajudaria na lipólise (a insulina é um hormônio envolvido na 

estocagem de macronutrientes e sua diminuição levaria a utilização das reservas 

corporais, ao invés da estocagem), e promoveria maior oferta de ácidos graxos 

aos músculos. De fato, em estudo realizado com seres humanos, a infusão de 

glicose sanguínea modificou o destino metabólico dos ácidos graxos (também 

infundidos), sendo majoritariamente armazenados na presença de insulina, e 

oxidados na sua ausência, o que corrobora os princípios da dieta cetogênica 

(Sidossis, et al. 1996). Outra premissa por trás da dieta anabólica, e 

diferentemente da dieta cetogênica “médica”, é a preocupação de se ingerir altas 

quantidades de proteínas. Como as proteínas e os aminoácidos são os 



substratos para a síntese proteica (e muitos aminoácidos como os de cadeia 

ramificada são tidos como anti-catabólicos), um alto consumo proteico faria 

sentido do ponto de vista da preservação da massa muscular, o qual, 

acompanhado pela maior queima de gorduras, seria indicado para indivíduos 

interessados no aprimoramento da composição corporal (Guimarães-Ferreira et 

al., 2014). Apesar dos qualificadores descritos acima, um ponto de preocupação 

com a dieta cetogênica seria com a geração de energia muscular em certas 

modalidades esportivas. Como o glicogênio muscular é a fonte majoritária de 

energia durante exercícios de alta intensidade, seu baixo consumo poderia 

dificultar a reposição dos estoques musculares após uma sessão intensa de 

exercícios, prejudicando o desempenho nas sessões posteriores. Esses fatores 

serão discutidos a seguir.  

Em relação à composição corporal, um estudo recente realizado por 

Wilson et al. (2017) em indivíduos treinados submetidos a 10 semanas de 

treinamento de força (dieta tradicional versus dieta cetogênica), observou 

aumentos na massa muscular de 2,4% e 4,4% (dieta tradicional ocidental versus 

dieta cetogênica, respectivamente), não diferindo significativamente entre os 

grupos. Em relação à diminuição do tecido adiposo, houve redução significativa 

nos dois grupos (2,2kg e 1,5kg respectivamente), não havendo diferença entre 

as dietas (Wilson et al. 2017). Nas variáveis força e potência muscular, ambas 

as dietas associadas ao treinamento levaram ao aumento da força e da potência 

muscular (Wilson et al. 2017). Em outro estudo, realizado com ratos exercitados 

em modelo de força em esteira rolante durante 6 semanas, nos mesmos moldes 

descritos no protocolo com seres humanos (ambos os grupos foram submetidos 

ao treinamento, sendo que um grupo recebeu dieta tradicional ocidental e o outro 

grupo dieta cetogênica), não se observou diferença significativa na massa 

muscular entre os dois grupos, embora o treinamento tenha sido efetivo em 

aumentar a massa muscular (Roberts et al. 2016). Um terceiro estudo realizado 

também em ratos e empregando metodologia similar, porém dessa vez sem 

sobrecarga (6 semanas de treinamento em esteira rolante, corrida voluntária), 

não observou-se superioridade de nenhum tipo de dieta sobre a redução da 

gordura corporal (Holland et al. 2016). Contudo, as variáveis: triglicerídeos 

hepáticos, insulina plasmática, glicemia, triglicerídeos plasmáticos e colesterol 

total, mostraram-se todas reduzidas no grupo alimentado com dieta cetogênica 



comparado ao grupo dieta tradicional, sendo ambos treinados da mesma forma 

(Holland et al. 2016). Pode-se concluir desses estudos que a dieta cetogênica, 

por restringir os carboidratos, não limita o desempenho ou o ganho de massa 

muscular no treinamento de força (sob as condições acima descritas) em ratos 

ou seres humanos. Interessantemente, a dieta cetogênica não demonstrou 

efeitos superiores na redução da gordura corporal conforme o esperado, o que 

sugere que ao menos nessa modalidade (que depende mais do metabolismo 

aneróbico), o emprego dessa dieta não forneça vantagens na composição 

corporal. Contudo, os efeitos demonstrados sob o metabolismo de lipídeos e da 

glicose nos ratos exercitados voluntariamente em esteira rolante indicaram um 

perfil metabólico mais saudável no grupo submetido à dieta cetogênica, o que 

abre perspectivas de sua associação com o exercício na melhora da saúde.   

Embora a dieta cetogênica abra a perspectiva de aumento no 

desempenho, aprimoramento da composição corporal ou melhora no perfil 

metabólico, quando associada a atividades físicas, uma dificuldade inerente a 

essa dieta é a privação dos carboidratos, a qual pode ser inconveniente para 

algumas pessoas, causando efeitos colaterais que vão desde a dificuldade para 

dormir até a ausência de se ingerir alimentos com sabor doce (Paoli et al. 2013). 

Outra dificuldade é a ocorrência de efeitos colaterais indesejáveis, como o 

desconforto gastrointestinal provocado pelo alto consumo de gorduras, além da 

própria palatabilidade da dieta rica em gorduras, a qual é agradável para alguns 

e desagradável para outros (Cai et al. 2017). Uma terceira dificuldade, essa 

especialmente importante para indivíduos praticantes de atividades físicas, é a 

queda no desempenho no início da dieta cetogênica (Leveritt et al. 1999; Phinney 

et al. 1983). Com essas limitações em mente, criaram-se métodos alternativos 

para aumentar as concentrações de cetona sanguíneas, sem os desafios de 

enfrentar uma dieta com severa restrição de carboidratos e rica em lipídios.   

Antes de falarmos sobre os possíveis efeitos ergogênicos dos sais de 

cetona, é importante falar sobre as razões que poderiam levar alguém a querer 

ingerir sais de cetona associados ao exercício, e para isso tem-se que fazer um 

raciocínio inverso. Na maior parte das modalidades esportivas, o aumento do 

glicogênio muscular constitui uma vantagem, por que este, além de limitado em 

suas quantidades, tem sua utilização aumentada de acordo com a intensidade 

do exercício. Assim, estratégias envolvendo a nutrição e treinamento físico, têm 



sido empregadas com o intuito de induzir aumento (ou supercompensação) nas 

reservas de glicogênio muscular e com isso prolongar o desempenho (Burke, 

2015). No entanto, essa não é a única forma de se manipular os estoques de 

glicogênio muscular. A restrição de carboidratos, por exemplo, induz ao aumento 

na oxidação de gorduras na musculatura esquelética, especialmente durante 

exercícios de longa duração e isso, paradoxalmente, leva à preservação do 

glicogênio muscular, uma adaptação que pode ser essencial para o desempenho 

em provas longas (Cox et al. 2016). Além da restrição de carboidrato induzir 

preservação do glicogênio muscular e oxidação de gorduras, um terceiro fator 

que pode ajudar no aumento do desempenho, é a produção de corpos cetônicos. 

Esses corpos cetônicos, carregam o potencial de produzir energia adicional no 

músculo (potencial ergogênico), sendo utilizados pelo cérebro e outros órgãos 

como fonte de energia (Paoli et al. 2015).  

Levando-se em consideração que os corpos cetônicos carregam o 

potencial de serem utilizados pelo músculo em contração (num processo 

denominado cetólise, que é a oxidação completa de corpos cetônicos a CO2 e 

água), e que entrar “naturalmente” em estado de cetose envolve uma série de 

adaptações fisiológicas que levam dias para ocorrer, pensou-se em um modo 

mais prático de se induzir cetose no organismo. Esse modo seria o consumo de 

cetona, sob a forma de suplemento. Conforme descrito anteriormente, o termo 

“corpos cetônicos” refere-se à produção do acetoacetato, 3-hidroxibutitrato e 

acetona, através do acúmulo do acetil-CoA mitocondrial nos hepatócitos (Fukao 

et al. 2004). Apesar do termo “corpos cetônicos” referir-se aos três metabólitos, 

somente o acetoacetato e a acetona são considerados tecnicamente cetonas 

(um grupo carbonil ligados a dois átomos de hidrogênio) (Insel et al. 2016). O 3-

hidroxibutitrato é um corpo cetônico, mas não é considerado uma cetona, pois 

seus átomos de hidrocarbono são substituídos por um grupamento hidroxila 

(Insel et al. 2016). Essas características conferem aos corpos cetônicos 

diferentes identidades em relação a sua capacidade de geração de energia e 

destino metabólico. Enquanto a maior parte da acetona é excretada na urina e 

na expiração, o acetoacetato e o 3-hidroxibutirato são transportados do sangue 

para os tecidos extra-hepáticos com alta demanda metabólica, como o cérebro, 

coração e músculo esquelético (Hagenfeldt & Wahren, 1968, Wahren et al., 

1984, Evans et al. 2017). Estes, após atravessarem as membranas plasmática 



e mitocondrial, são convertidos de volta a acetil-CoA e utilizados como fonte de 

energia alternativa, pelo ciclo de Krebs (Newman & Verdin, 2014; Robinson et 

al. 1980). 

As fórmulas comercialmente disponíveis de sais de cetona oferecem 8 a 

12 gramas de 3-hidroxibutirato e 1 grama de sódio por dose, e o seu consumo é 

uma maneira rápida e prática de aumentar as concentrações corporais de corpos 

cetônicos. Ésteres de cetona também têm sido utilizados para aumentar a 

cetonemia, sendo que estes precisam ser convertidos a corpos cetônicos no 

fígado (Cox & Clarke. 2014). Enquanto a dieta cetogênica ou o jejum demoram 

dias para colocar o organismo em estado de cetose, a ingestão de suplementos 

de cetona pode aumentar rapidamente a cetonemia, atingindo concentrações 

plasmáticas máximas em torno de 1 a 2 horas (Clarke et al. 2012; Kemper et al. 

2015). Em relação a sua eficiência energética, um estudo realizado no músculo 

cardíaco verificou um rendimento de 28% na eficiência do miocárdio em produzir 

energia, em resposta à administração de glicose associada à cetona, em 

comparação à geração de energia pela glicose isolada (Sato et al. 1995). Isso 

parece acontecer por que o 3-hidroxibutirato produz mais calor em seu processo 

de combustão do que os carboidratos (Veech, 2004). No entanto, o quoeficiente 

respiratório (razão de troca respiratória) para o 3-hidroxibutirato é o mesmo que 

o da glicose (0,89).    

A fim de avaliar essas propriedades bioquímicas dos sais de cetona sobre 

o desempenho, alguns estudos foram realizados tanto em animais quanto em 

seres humanos, mas o número de investigações ainda é escasso devido a sua 

recente utilização. Em um estudo recente realizado por Cox et al. (2016) foi 

investigado o efeito da suplementação com éster de cetona (573mg/kg) em 

comparação com bebida carboidratada em vários estudos diferentes, todos 

realizados em atletas de endurance. Neste importante estudo, foram avaliadas 

desde medidas plasmáticas de substratos energéticos, até biópsias musculares 

e produção de metabólitos (análise metabolômica). Na variável desempenho (1h 

de ciclismo em esteira rolante a 75% da potência máxima seguida de 

suplementação com carboidratos ou éster de cetona + carboidratos, seguida por 

teste contra o tempo por mais 30 minutos), os atletas suplementados com éster 

de cetona + carboidratos aumentaram significativamente a distância máxima 

percorrida (~2%) e diminuíram significativamente a produção de lactato 



sanguíneo, em comparação ao grupo suplementado apenas com carboidratos 

(Cox et al. 2016). Interessantemente, a suplementação com o éster de cetona 

também aumentou a utilização de triglicerídeos intra-musculares (mesmo na 

presença de quantidades significativas de carboidratos na bebida), o que indica 

um deslocamento, da oxidação de carboidratos para a oxidação  de ácidos 

graxos na musculatura (mesmo na presença de carboidratos dietéticos), um 

efeito diferente daquele induzido pela dieta cetogênica, em que há aumentada 

oxidação de gorduras e diminuída oxidação de carboidratos mas há pouco 

carboidrato disponível (Cox et al. 2016). Outro achado interessante desse estudo 

e que corrobora o exposto previamente é o de que a suplementação com o éster 

de cetona induziu a preservação do glicogênio muscular ao final do teste de 

exercício (Cox et al. 2016). As razões para esse achado não são claras. Contudo, 

os autores especularam que a aumentada oxidação de cetona e de lipídios 

poderia ter inibido a velocidade da glicólise, conforme proposto por Randle 

(1962) (Cox et al. 2016). De fato, os autores também investigaram os 

intermediários da via glicolítica, e estes mostraram-se diminuídos na 

musculatura dos indivíduos suplementados com o éster de cetona. As 

implicações são de que, em atividades de endurance o éster de cetona, pode 

modificar a hierarquia de utilização de nutrientes em favor da cetona e dos 

lipídios, poupando o glicogênio muscular. Em contrapartida, a redução da 

atividade glicolítica pode fazer com que o atleta perca potência, especialmente 

em atividades que dependam da glicólise anaeróbica, mas essa possibilidade 

precisa ser mais bem investigada. A esse respeito, O´malley et al. (2017) 

testaram os efeitos do 3-hidroxibutirato sobre a oxidação de lipídios e o 

desempenho aeróbico em indivíduos suplementados com 3-hidroxibutirato 

(0,3g/kg) e indivíduos suplementados com substância placebo. As variáveis 

avaliadas foram a oxidação de lipídios em exercício de 30, 60 e 90% do Vo2máx. 

e também um teste de bicicleta contra o tempo (desempenho aeróbico e 

anaeróbico). Conforme demonstrado previamente, a oxidação de lipídios 

aumentou no grupo suplementado com 3-hidroxibutirato nas intensidades 

submáximas de 30 e 60% do Vo2 máx. Contudo, na atividade de alta intensidade 

(teste contra o tempo), o desempenho no grupo suplementado com sais de 

cetona mostrou-se menor. 



Em outro estudo recente, que levou em consideração as propriedades 

energéticas do éster de cetona enquanto substrato energético, o impacto de sua 

suplementação sobre a reposição de glicogênio muscular após uma sessão de 

depleção foi investigada (Holdsworth et al. 2017). Neste estudo, pelas suas 

propriedades energéticas, o efeito da suplementação com ésteres de cetona 

sobre a reposição do glicogênio muscular foi investigada. O desenho 

experimental desse estudo foi composto por exercício de depleção do glicogênio 

muscular em bicicleta ergométrica (115 min.) seguido de: a) Suplementação com 

solução controle e infusão de salina; b) Suplementação com solução controle e 

infusão de glicose; e c) Suplementação com solução de éster de cetona 

(615mg/kg) seguida de infusão de glicose. A glicose foi infundida durante 120 

minutos e as taxas de infusão foram reportadas como altas (10mM), sendo 

comparáveis a ingesta ótima de carboidratos dietéticos pela alimentação  (da 

ordem de 1,0 a 1,2g/kg por 4 a 6 horas). Como resultados os autores reportaram 

que, no grupo suplementado com éster de cetona, o glicogênio muscular 

aumentou em níveis 50% superiores àqueles observados nos outros dois 

grupos. O estér de cetona também mostrou-se insulinotrópico (secretor de 

insulina) neste estudo, o que pode ter contribuído para a melhor reposição do 

glicogênio muscular.  

Das informações acima, concluímos que a cetose é um fenômeno com 

amplas repercussões na medicina e no desempenho, sendo tradicionalmente 

induzida através da dieta cetogênica. A dieta cetogênica em si, não parece trazer 

muitos benefícios para o desempenho físico. Quanto à composição corporal, 

ainda há carência de mais estudos, embora medidas como os exercícios 

aeróbicos em jejum sejam amplamente utilizados por fisiculturistas, com o intuito 

de melhorar a composição corporal. Os sais de cetona com a finalidade esportiva 

parecem ser uma estratégia muito interessante, especialmente por suas 

propriedades de aumento na oxidação de lipídios mesmo na vigência de 

carboidratos dietéticos, o que pode trazer importantes repercussões no 

aprimoramento da composição corporal além de implicações para a saúde, 

especialmente relacionadas ao metabolismo. O desempenho esportivo em 

diferentes modalidades, assim como os exercícios de força, ainda necessitam 

ser avaliados. Entretanto, eles podem ser prejudicados em algumas 



modalidades de alta intensidade, justamente pelo desvio nas vias de produção 

de energia.    
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