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     Introdução 

 A L-ornitina pode ser encontrada em alimentos de origem animal como carnes em 

geral, ovos, leite e derivados. Como suplemento, a L-ornitina pode ser manipulada na forma 

de cápsulas, comprimidos e pós, sozinha ou em associação com outros aminoácidos, como a 

L-arginina. 

A associação dos aminoácidos L-ornitina e L-taurina origina um substituto para o sal 

de cozinha tradicional: o sal ornitil-taurina, já em uso no Japão por pacientes com restrições 

ao cloreto de sódio. 

  

 
     Descrição 

 Aminoácido; 
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 Suplemento nutricional; 

 Auxilia na metabolização de gordura no organismo e pode ser usado no 

tratamento de artrite reumatoide. 

 

 

     Propriedades 

A L-ornitina é um aminoácido proteico não-essencial para o funcionamento do 

organismo. O organismo sintetiza quantidades suficientes da L-ornitina, a partir de outros 

aminoácidos, de acordo com suas necessidades. No entanto, a L-ornitina também pode ser 

ingerida através de alimentos e suplementos. A função da L-ornitina no organismo é 

participar do ciclo da ureia, via pela qual a ureia é retirada dos aminoácidos e eliminada 

através da urina pelo organismo. Além disso, é também convertida no aminoácido L-arginina, 

assim como o inverso também ocorre. A L-ornitina é utilizada como hepatoprotetor (evitando 

danos ao fígado) e suplemento alimentar em formulações contendo outros aminoácidos, 

como a L-citrulina e a L-arginina. 

 Não é constituinte da proteína.  

 Existe no tecido do fígado como um dos membros do ciclo da uréia ou 

intermediário entre arginina e citrulina.  

 Um constituinte dos antibióticos peptídicos, gramidina S e tirocidina A. 

Preparado por fermentação ou hidrólise alcalina de L-Arginina.  

 Geralmente disponível na forma de cloridrato.  

 Pode atuar como liberados do hormônio de crescimento elaborado na 

hipófise. 

 

Química: 

 Como é um ácido diamino monocarboxílico, tem propriedades similares às da 

lisina. Forma derivados diacetilados por acilação direta.  



 

 

 Forma também derivados a-monoacilados por acilação do quelato de cobre. 

Como a estrutura molecular é muito semelhante à da prolina, forma um pequena quantidade 

de prolina por decomposição por calor. 

 

Bioquímica: 

 Tem uma função importante na formação da uréia.  

 Forma L-Citrulina por transcarbamilação de fosfato de carbamila.  

 Transaminação com ácido a-cetoglutárico forma g-semialdeido glutamico que 

é totalmente transformado em L-Prolina e L-Ácido Glutâmico.  

 Por descarboxilação bacteriana, forma diamino-tetrametileno (putrescina). 

 
 

     Indicações 

 • Preparados para coma hepático. 

 • Suplementos nutricionais especializados. 

 • Importante metabolicamente , mas não incorporada dentro da proteína. 

 •É um potente estimulador para produção hormonal da glândula pituitária. 

 • Aumento do metabolismo de gordura e transporte de aminoácidos dentro da 

célula.  

 • Pode ser usado para artrite reumatoide. 

 • Juntamente com a carnitina e a arginina é usada para mobilizar as gorduras do 

organismo. 

 

 A L-Ornitina estimula a produção do hormônio do crescimento, incrementa a massa 

muscular, diminui a quantidade de tecido gorduroso, ativa o sistema imune e a função 

hepática. 

 
 
 



 

 

     Concentração Recomendada 

Doses usuais de 100 a 300mg/dia. 

 
 

     Farmacotécnica 

 Os aminoácidos são compostos pronunciadamente higroscópicos. Algumas medidas 

podem ser tomadas para reduzir a higroscopia: 

a) A manipulação deve ser realizada em ambiente de temperatura e umidade 

controladas: temperatura ambiente de no máximo 25°C e a umidade relativa do ar ideal entre 

30 a 45%, ou no máximo que seja inferior a 60%. 

b) Deve-se empregar um tamanho de cápsula que permita a adição de pelo menos 

50% do volume da cápsula para seu preenchimento. A não utilização de uma quantidade 

adequada do excipiente adequado permitirá a higroscopia e o consequente amolecimento da 

cápsula. Portanto, empregue um tamanho de cápsula maior que permita a adição de 

quantidade adequada de excipiente. Se isto não for possível devido a quantidade de ativos, 

fracione a dosagem em duas ou mais cápsulas de modo que possa adicionar quantidade 

suficiente do excipiente.  

c) Deve utilizar excipientes com substancias absorventes que podem reduzir a 

tendência à higroscopia dos pós.  
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