L-CARNITINE

A carnitina é uma molécula que foi descoberta em 1905
(Gulewitsch e Krimberg, 1905) e, ao longo desses mais
de 100 anos, a ciência permitiu que suas funções ao
organismo se tornassem muito bem conhecidas. Em
humanos, a carnitina pode ser obtida tanto a partir da
síntese endógena quanto da alimentação, destacando-se
os leites e derivados e as carnes como principais fontes.
Partindo do princípio de que mais de 95% do total de
carnitina corporal permanecem estocadas nos músculos
esqueléticos, é neste órgão que as principais funções
serão desempenhadas, das quais se destaca a sua
habilidade de transportar os lipídeos* para o interior da
mitocôndria**, gerando ATP para a contração muscular
(Brass e cols., 1995). Analisando outras funções,
ressalta-se também a capacidade de neutralizar radicais
livres, atuando como antioxidante, e diminuir as
concentrações de colesterol e triglicérides no sangue
(Malaguarnera e cols., 2009).
* especificamente os ácidos graxos de cadeia longa, que
são derivados dos estoques de gordura corporal ou
alimentação.
** dentre múltiplas funções, é a única estrutura celular
capaz de utilizar as gorduras como fonte de energia.
L-Carnitine G2L e exercício físico: Aspectos históricos de
propriedades ergogênicas
No final do século 20, um grande corpo de evidências
científicas passou a investigar as eventuais propriedades
que a carnitina presente na L-Carnitine G2L poderia
possuir ao rendimento esportivo, existindo pilares com
grande potencial fisiológico para tal associação (Brass e
cols., 2000), tais como:
•
•

•
•

Aumento da capacidade de oxidação de gordura
pelo músculo esquelético;
Diminuição do uso de glicogênio muscular como
fonte de energia em decorrência do maior uso de
gordura (mecanismo de compensação);
Aumento da resistência muscular contra a fadiga;
Reposição dos estoques de carnitina perdidos
durante o exercício físico.

Ao longo dos últimos 30 anos, a suplementação dietética
com carnitina passou a ser amplamente utilizada,
visando o incremento da oxidação de gordura pelo
músculo esquelético e, consequentemente, melhora da
performance. Entretanto, as evidências científicas em
torno das propriedades ergogênicas da carnitina eram
limitadas, com a maioria dos estudos sugerindo que sua
suplementação não influenciava o metabolismo, já que
não era evidenciado aumento dos seus estoques no
músculo esquelético de indivíduos saudáveis (Sahlin e
cols., 2011).
L-Carnitine G2L e exercício físico: Aspectos atuais e
aplicações
Exercícios físicos aeróbicos
Nos últimos 6 anos, o panorama em relação à
suplementação com L-carnitina presente na L-Carnitine
G2L passou a se modificar, conduzindo essa molécula a
um novo patamar de destaque para a ciência do
exercício físico. Em 2006, verificou-se que a
administração endovenosa de carnitina, conjuntamente
com insulina, elevaram os estoques musculares de
carnitina em 15%, tendo como provável mecanismo a
ação da insulina na captação de carnitina pela
mitocôndria (Stephens e cols., 2006). Portanto, com
base nesses dados, postulou-se que a insulina possuía
papel chave nesse processo e, se traduzindo em dieta, a
oferta de carboidrato conjuntamente com a L-carnitina
poderia ser a combinação ideal para aumentar seus
estoques intramusculares, já que o carboidrato aumenta
naturalmente a produção e secreção de insulina.
Em 2011, este mesmo grupo de pesquisadores conduziu
um estudo e o publicou em uma das melhores revistas
científicas da área de Fisiologia disponíveis no mundo
(Wall e cols., 2011). O objetivo dos autores era traduzir o
trabalho de Stephens e cols. (2006) em uma situação
prática, ou seja, suplementar L-carnitina junto com

carboidrato. Pela primeira vez, demonstrou-se que a
suplementação de L-carnitina oral foi capaz de aumentar
seus estoques intramusculares em 21%, mas com esse
resultado sendo atingido somente após 6 meses de
utilização. Como consequência, foi identificada menor
utilização de glicogênio muscular durante o exercício
físico de baixa intensidade, sendo consistente com o
possível aumento da utilização de gordura como fonte
de energia. Além do mais, em exercício físico de alta
intensidade, foi identificada menor concentração lactato
no músculo, sugerindo maior efetividade de uso de
carboidrato como fonte de energia.

secreção de testosterona, ela diminui de forma
marcante o dano muscular induzido pelo exercício físico.
Uma vez existindo menor dano tecidual e,
consequentemente maior integridade celular, a
testosterona apresentaria melhor eficiência para se ligar
com seus receptores e desempenhar sua ação (Kraemer
e cols., 2003). Além disso, a suplementação com Lcarnitina é capaz de aumentar a quantidade de
receptores de andrógenos na musculatura esquelética,
sugerindo maior capacidade de ação da testosterona,
favorecendo assim a resposta anabólica e recuperativa
deste tecido frente ao exercício físico (Kraemer e cols.,
2006).

Musculação
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•
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Produto
Apresentação
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Registro no Ministério da
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PIS/COFINS
IPI
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Código de Barras Caixa de
Embarque
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L-Carnitine – 120 caps
Frasco com 120 cápsulas
7898948532 57 7
6.7092.0002.001-4
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Optante Simples
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* Não contém quantidade significativa de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e
sódio.
* Valores Diários de Referência com base em dieta de
2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Ingredientes: L-carnitina-L-tartarato e cápsula (água,
gelificante gelatina, corante dióxido de titânio e amarelo
crepúsculo).
O conteúdo científico foi elaborado sob consulta de Murilo Dáttilo - Nutricionista, Especialista em Nutrição Desportiva
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