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     Introdução 

A Ornitina alfa cetoglutarato (OKG) é um composto que combina duas moléculas do 

aminoácido ornitina e uma molécula do ácido alfa cetoglutarico, importante intermediário no 

ciclo de Krebs. A ornitina é um precursor do hormônio do crescimento duas vezes mais eficaz 

que a arginina. A suplementação com o OKG aumenta a produção do hormônio do 

crescimento (GH) e IGF-1, um derivado do GH ativo e mais fácil de medir. 

O OKG tem sido utilizado para favorecer o crescimento das crianças com altura 

anormalmente reduzida, uma vez que aumenta a síntese proteica e se opõe ao catabolismo 

muscular, sendo, portanto, muito útil para os esportistas e para todos os que querem 

estimular a sua produção de hormônio do crescimento.  

Estimula a produção do hormônio de crescimento 

 

 



 

 

Outros estudos mostram que a OKG é ativo nos mecanismos de desintoxicação 

amoniacal: combina-se com amônia produzida durante os esforços musculares e permite 

assim, melhorar a recuperação, contribuindo para evitar dores musculares. 

O OKG é um bom agente inibidor da glicação das proteínas (processo pelo qual as 

moléculas de açúcar se ligam nas proteínas de enlace chamadas “cruzadas”: estas estruturas 

não funcionais provocam um envelhecimento acelerado). 

  

 
     Descrição 

OKG tem sido utilizada tanto por via enteral e parenteral em queimaduras, traumas, 

pacientes cirúrgicos e cronicamente desnutridos. Afigura-se para diminuir o catabolismo 

proteico e aumentar a síntese de proteínas sob estas condições. OKG é um suplemento 

nutricional popular para atletas, entre outros. 

 

 

     Propriedades 

• Estimular produção de GH (Hormônio de Crescimento) 

 • Aumentar força e resistência 

 • Aumentar massa muscular 

 • Acelerar a recuperação do músculo 

 • Evitar o catabolismo muscular 

 
  

   Estudos 
Alfa-ceto ácidos podem aumentar  tolerância ao treinamento para atletas 

 

Os suplementos de alfa-ceto ácidos, análogos de aminoácidos, podem melhorar a 

tolerância ao exercício físico e aumentar o estado de tensão de recuperação, diz um novo 

estudo. 
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Pesquisadores da Universidade de Ulm, na Alemanha, e da Universidade Southeast, 

em Nanjing na China, explicaram que a diminuição da tolerância ao exercício pode estar 

relacionada a um acúmulo de amônia no corpo, chamada de hiperamonemia. 

Há hipótese de que os alfa-ceto ácidos podem oferecer benefícios, porque são fontes 

de nitrogênio dos aminoácidos livres. Eles são convertidos no corpo por um processo 

chamado de transaminação, reduzindo assim os níveis celulares de amônia. 

A fim de testar esta hipótese, os pesquisadores forneceram, diariamente, durante 

cinco semanas, suplementos de alfa-ceto ácidos para homens não treinados e descobriu-se 

que esta associação promove melhorias na tolerância ao exercício e efeitos do treinamento. 

"O exercício físico é de grande importância para a saúde pública", escreveram eles 

no Jornal da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. 

“Este estudo mostrou que a suplementação nutricional com alfa-ceto ácidos em 

indivíduos saudáveis, não treinados melhorou significativamente a tolerância ao exercício, os 

efeitos do treinamento, e o estado de estresse de recuperação”. 

"Por isso, as observações para comprovar os benefícios potenciais de suplementos 

de alfa-ceto ácidos em indivíduos durante formação ativa será de valor científico e clínico.” 

Segundo estudo liderado pela Ulm Yuefei Liu, os pesquisadores recrutaram 33 jovens 

adultos jovens não treinados, do sexo masculino, e submeteram todos a quatro semanas de 

treinamento. Os participantes foram aleatoriamente designados para um dos três grupos: o 

primeiro grupo recebeu alfa-cetoglutarato (0,2 gramas por quilograma de peso corporal por 

dia, Evonik Rexim SAS, França); ceto-ácidos de cadeia ramificada (0,2 gramas por quilograma 

de peso corporal por dia, Evonik Rexim SAS, França); ou um placebo isocalórico. A intervenção 

teve prosseguimento durante uma semana após o fim do regime de formação. 

Os resultados mostraram que a suplementação com alfa-cetoglutarato ou com ceto-

ácidos de cadeia ramificada foi associada às melhorias significativas no volume de 

treinamento, potência máxima e torque muscular, em comparação com o placebo grupo. 

Além disso, no grupo de placebo foram relatados níveis mais elevados de stress 

emocional geral e exaustão, em comparação com o grupo alfa-ceto ácidos. Os pesquisadores 



 

 

afirmaram que este é o primeiro estudo para investigar os efeitos da suplementação de alfa-

ceto-ácidos em treinamento físico. 

“Embora o mecanismo subjacente dos efeitos da suplementação de alfa –ceto ácidos 

em exercício físico ainda não seja claro, temos demonstrado o impacto benéfico da 

suplementação com alfa-ceto ácidos em indivíduos não treinados.” 

"Mais estudos são necessários para esclarecer se a suplementação com alfa-ceto 

ácidos afeta a homeostase de aminoácidos e metabolismo de amônia durante e após o 

exercício físico, eles concluíram.” 

 

Referência: DANIELLS, Stephen. Alfa-ceto ácidos podem aumentar tolerância ao 

treinamento para atletas. Breaking News on Supplements & Nutrition - North America 2012. 

 

 

     Indicações 

 • Suplementos nutracêuticos.  

 

  

     Concentração Recomendada 

Via oral, doses diárias recomendadas são de 500mg três vezes ao dia. 

 Fórmulas associadas: 100mg por dia. 
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