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Abstract

Since its discovery in 1780, lactate has been the subject of much scientific controversy, often seen as a deleterious metabolic residue 
produced by anaerobic metabolism. However, since the 1980s, there has been a paradigm shift in understanding lactate metabolism 
through its transport (lactate shuttle) and its role as an energy substrate (the main precursor of gluconeogenesis), in addition to the 
emergence of evidence that lactate could act as a coordinator of systemic metabolism and as a molecular flag. Its use as an energetic 
substrate by different organs, as well as it being a potent marker for angiogenesis, increased the interest of the scientific community 
in relation to this metabolite and raised questions about its role in the organism. Later, after studies showing increased pH by lactate 
infusion, the current interpretation that lactate would lead to lactic acidosis in physiological situations was questioned, which led to the 
breakdown of another paradigm. More recently, studies have shown lactate antidepressant effects, improvement of long-term memory, 
besides showing a preference for the use of lactate as an energy substrate by the central nervous system and possible protection against 
hypoglycaemia. Thus, one can claim that the view of the role of lactate in the organism has been changing positively over the last few 
years. The objective of this review is to summarize the current understanding of lactate metabolism and its different roles in the body, 
through a historical perspective, with emphasis on its production through exercise and recent clinical findings.

Keywords: Lactate, lactic acid, lactate shuttle, performance, metabolism.

Lactato: 

De vilão a mocinho

Lactate: From villain to hero

Resumo

Desde sua descoberta, em 1780, o lactato tem sido objeto de muita controvérsia no âmbito científico, sendo frequentemente visto 
como um resíduo metabólico deletério, produzido pelo metabolismo anaeróbio. Entretanto, a partir da década de 1980, houve uma 
mudança de paradigma ao entendermos melhor o metabolismo do lactato, através de seu transporte (lactate shuttle) e seu papel como 
substrato energético (principal precursor da gliconeogênese), além do surgimento de evidências de que o lactato poderia atuar como um 
coordenador do metabolismo sistêmico e como sinalizador molecular. Seu uso como substrato energético por diferentes órgãos, bem 
como sua ação de potente sinalizador para angiogênese aumentou o interesse da comunidade cientifica sobre esse metabólito e trouxe 
questionamento sobre seu papel no organismo. Posteriormente, questionou-se a interpretação corrente de que o lactato levaria a acidose 
láctica em situações fisiológicas, após estudos demonstrando aumento do pH pela infusão de lactato, levando à quebra de outro paradigma. 
Mais recentemente, estudos mostraram efeitos antidepressivos do lactato, melhora da memória de longo prazo, além de comprovarem 
uma preferência do uso do lactato como substrato energético pelo sistema nervoso central e possível proteção à hipoglicemia. Dessa 
forma, entende-se que a visão sobre o papel do lactato no organismo vem sendo modificada positivamente ao longo dos últimos anos. 
O objetivo desta revisão é sintetizar o atual entendimento do metabolismo do lactato e seus diferentes papeis no organismo, através de 
uma perspectiva histórica, com ênfase em sua produção por meio do exercício e recentes descobertas clínicas..

Palavras-chave: Lactato, acidose láctica, lactato shuttle, desempenho, metabolismo.
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O
Introdução

O lactato foi descoberto em 1870, por Carl 
Wilhelm Scheele, ao identificar aumento da 
acidez no leite após estranhar o gosto de um leite 
azedado, sendo então denominado “ácido do 
leite” e, posteriormente, ácido láctico. Em 1807, 
Jöns Jakob Berzelius identificou a presença de 
ácido lático nos fluidos retirados dos músculos de 
animais abatidos em caça. À época, Berzelius já 
pensava que a quantidade de ácido lático existente 
nos músculos era proporcional à quantidade de 
exercício realizada. Ainda na metade do século 
XIX, alguns relatos sobre aumento da concentração 
de ácido lático em situações patológicas/óbito 
levaram à hipótese de que esse metabólito seria 
nocivo ao organismo1.

Após os experimentos de Louis Pasteur, em 
1861, mostrando aumento da produção de ácido 
láctico por células de levedura sob hipóxia, o 
interesse da comunidade científica acerca do 
entendimento das vias metabólicas aumentou 
muito, a ponto de, em 1926, denominarem esse 
aumento da produção de ácido lático sob hipóxia 
de “Efeito Pasteur”. Neste contexto, Otto Fritz 
Meyerhof conquistou o prêmio Nobel de Medicina, 
em 1922, após mostrar aumento da concentração 
de ácido láctico em um músculo esquelético em 
contração, na ausência de oxigênio, e diminuição 
dessa concentração quando a oferta de oxigênio 
era restabelecida1,2

Isso contribuiu para o entendimento de que 
a hipóxia seria condição imprescindível para a 
produção de ácido lático e que este seria a causa 
da fadiga durante o exercício. Entretanto, é preciso 
manter em mente que, no caso desse experimento, 
não haveria outra alternativa ao músculo que não 
fosse a utilização do metabolismo anaeróbio e, 
assim, o aumento da produção de ácido láctico, 
uma vez que o aporte de oxigênio foi interrompido. 
Nessa situação, não apenas a formação de 
ácido láctico estaria estimulada, mas também 
sua remoção da corrente sanguínea, através 
da utilização como substrato energético pelo 
metabolismo aeróbio, estaria inibida, resultando 
no acúmulo desse metabólito no sangue. Essa 
interpretação perdurou mais de 40 anos e ajudou 
Wasserman e McIlroy3, em 1964, a proporem o 
termo “limiar de lactato” como sendo a intensidade 
de exercício ou consumo de oxigênio exatamente 
abaixo daquela em que a acidose metabólica e as 
alterações nos consumos de gases ocorreriam. 

Pensava-se, à época, que a falta de oxigênio nos 
músculos e a consequente acidose metabólica 
ocorreriam pela incapacidade do coração em 
transportar oxigênio adequadamente à demanda 
do exercício.

Entretanto, no início do século XIX, muitos 
desses conceitos foram revisitados e alterados. 
A partir daí, constatou-se que o aumento da 
produção e concentração de ácido lático como 
resultado de hipóxia ou disóxia é mais exceção 
do que regra, após experimentos mostrarem que 
a produção desse metabólito ocorre mesmo em 
condições de normóxia, e, dessa forma, seu papel 
como causador da fadiga deveria ser revisto4. 
Atualmente, entende-se que o lactato possui 
papéis indispensáveis para o funcionamento do 
organismo, sendo desde substrato energético para 
o sistema nervoso central (SNC) até molécula 
sinalizadora e, por isso, chamado por alguns 
autores de “lactormônio”1.

Podemos concluir que, após 150 anos de 
pesquisa desde seu descobrimento, ainda há muitos 
pontos a serem esclarecidos/revistos. Assim, o 
objetivo desta revisão é mostrar a evolução do 
entendimento acerca do lactato, destacando seus 
papéis metabólicos durante o exercício e recentes 
descobertas clínicas como sinalizador.

Talvez a maior alteração no entendimento 
sobre o lactato esteja no seu metabolismo. Antes 
considerado um resíduo metabólico deletério do 
metabolismo anaeróbio, atualmente entende-se 
que o lactato seja uma substância continuamente 
produzida sob condições aeróbias e com funções 
extremamente importantes em nosso organismo5. 
De fato, em 2000, Brooks afirmou que: “o lactato 
é produzido, o tempo todo, em células e órgãos 
totalmente oxigenados6”. Ou seja, ele afirmava 
que o produto final da glicólise era o lactato, 
independente da oferta de oxigênio no tecido/
célula. Para aprofundarmos nossa discussão, 
precisamos primeiramente estabelecer como 
classificaremos essa substância. O ácido láctico, 
por definição (segundo Bronsted), tem capacidade 
de liberar próton (H+), sendo o íon (no caso, o 
lactato) proveniente dessa dissociação chamado 
de base conjugada. Essa reação pode ser revertida, 
ou seja: se uma molécula de lactato receber de 
volta um íon hidrogênio, forma-se novamente uma 
molécula de ácido láctico. 

Essa propriedade permite que essas substâncias 
possam participar da regulação de pH de uma 
solução, por regularem a quantidade de íons H+ 
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livres nela e, por isso, são chamadas de sistemas-
tampão. A razão entre as concentrações de base 
conjugada e de ácido define a constante de 
dissociação (ou ionização) representada por Ka, e 
pKa determina o valor de pH onde essa substância 
estará 50% dissociada7. No caso do ácido lático, 
seu pKa é de 3,86, ou seja, neste valor de pH 
encontraremos 50% da concentração da substância 
na forma ácida e 50% na forma dissociada, o íon 
lactato. Portanto, dentro da variação fisiológica 
do pH sanguíneo (7,35 a 7,45) e muscular (6,6 a 
7,2), mais de 99% do ácido lático estará dissociado 
em íon lactato e íon hidrogênio1,4. Dessa forma, 
utilizaremos o termo lactato daqui em diante, já 
que esta é a forma que a substância se apresenta 
em nosso organismo. 

Outro fator importante a ser discutido é o 
papel do lactato sobre o pH intramuscular, já 
que esta seria uma das hipóteses do mecanismo 
da fadiga muscular. Entretanto, dois aspectos 
parecem sugerir que o lactato não deve ser, de 
fato, uma substância que acidifique o meio (intra 
ou extracelular). Primeiramente, se admitirmos 
que haverá formação de lactato pela via glicolítica, 
entende-se que há a formação de uma base 
conjugada e, dessa forma, parte dos íons lactato 
formados poderia receber um H+, retirando-os do 
meio e, assim, contribuindo para a manutenção 
do pH numa situação, por exemplo, de exercício, 
em que a produção de íons H+ está elevada pela 

hidrólise do trifosfato de adenosina (ATP) (Figura 
1). 

Além disso, mesmo se considerarmos que o 
lactato, por ser um íon, possa por si só levar a 
acidose lática, como pode ocorrer em situação de 
excesso de íon cloreto (acidose hiperclorêmica), 
deve-se levar em conta que o íon lactato seria 
apenas parte da equação e que o pH (concentração 
de H+) e a concentração de íon bicarbonato (HCO3

-

) são variáveis dependentes do controle ácido-
base, ou seja, eles respondem à alteração dos 
níveis de CO2, ácidos fracos (tampões celulares) e 
a diferença de íons fortes (DIF), sendo esta a soma 
dos cátions fortes subtraída pela soma dos ânions 
fortes, como visto na equação abaixo:

DIF = ([Na+] + [K+] + [Ca2+]) – ([Cl-] + [Lac-]).

Portanto, fica claro que, embora o íon lactato 
possa ser parte significativa da DIF, e, assim, 
elevar a concentração de H+ pela dissociação da 
molécula de água (H2O) em H+ e OH-, levando à 
acidose, ele definitivamente não é o único fator 
envolvido4. É preciso levar em consideração, 
ainda, os destinos metabólicos que o lactato 
toma em nosso organismo e a forma como ele é 
removido das células para a corrente sanguínea, 
sendo esta extremamente importante para a 
manutenção do pH intracelular.

A figura mostra a importância da formação do lactato na via glicolítica para a reoxidação do NAD, para que ele possa voltar a ser utilizado na reação 
catalisada pela enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase. Além disso, o lactato participa da remoção do H+ produzido na hidrólise do ATP, sendo o 
transporte feito pelo MCT4 em fibras glicolíticas (podendo este fluxo ser bidirecional). Uma vez fora da célula, o H+ será tamponado por íons bicarbonato 
(HCO3-), sendo convertido em gás carbônico e água (equação I). Já o lactato terá, prioritariamente, dois destinos: ser utilizado como principal substrato 
da gliconeogênese (equação II) ou ser oxidado pelo SNC, coração, músculos (equação III). Em ambas as vias haverá consumo de H+, o que diminui sua 
concentração no plasma sanguíneo, auxiliando na manutenção do pH durante o exercício ou podendo levar à alcalose em situação de suplementação.

Fonte: O próprio autor.

Figura 1. Metabolismo do lactato e tamponamento.
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O lactato pode sair e entrar de todas as células 
que possuem um transportador para ele (chamado 
de transportador de monocarboxilato – MCT), 
através do cotransporte lactato + H+ (em razão 
molecular de 1:1), o que evidencia um papel de 
controle de pH por meio da remoção do lactato5. 
Existe, ainda, outro mecanismo pelo qual o H+ 
pode ser retirado da fibra muscular, o contra 
transporte sódio-hidrogênio8. Durante o exercício, 
nas fibras musculares tipo II (ou glicolíticas), 
o cotransporte H+/lactato-, através do MCT, é 
responsável por 70-75% da remoção do H+ (do 
meio intracelular para o extracelular), reforçando 
a ideia de que a remoção do lactato possa ajudar 
a evitar a acidose metabólica intramuscular. 
Além disso, quando o piruvato é convertido 
em lactato há consumo de H+ e reoxidação de 

NAD (dinucleotídeo de nicotinamida e adenina), 
necessária para a glicólise (Figura 1)9.

Outro fator de extrema importância na relação 
lactato e pH é que dois destinos metabólicos 
do lactato acabam por consumir H+ do meio, o 
que poderia levar ao aumento do pH1. De fato, 
a produção do lactato pela oxidação do piruvato 
consome prótons, inibindo a acidose. Além disso, a 
oxidação do lactato e sua utilização como principal 
precursor da gliconeogênese retiram íons H+ do 
meio, sendo um processo alcalinizante10,11. Ou 
seja, ao contrário do que se pensava, o lactato 
pode, dependendo da sua concentração, levar à 
alcalose metabólica ao invés da acidose, ou, no 
contexto do exercício, impedir/adiar a acidose 
metabólica (Figura 2).

Figura 2. Transporte de lactato e regulação do pH.

Dois mecanismos de remoção do hidrogênio da fibra muscular, o cotransporte através do MCT e o contra transporte sódio-hidrogênio. Vale mencionar 
que o transporte de lactato pelo MCT é bidirecional, permitindo que os tecidos alterem entre a remoção ou captação de lactato, dependendo das suas 
concentrações e pH. Além disso, a presença de diferentes isoformas de MCT, com diferentes Km (concentração do substrato na qual a velocidade inicial 
de reação equivale à metade da velocidade máxima), ajuda na regulação do fluxo do lactato. O MCT1 possui Km baixo (3-5 mM) e é predominantemente 
expresso em tecidos que captam o lactato para sua oxidação (coração e fibras musculares oxidativas), enquanto o MCT4, com Km mais alto (28 mM), 
é predominantemente expresso em tecidos que exportam lactato, como fibras musculares glicolíticas, astrócitos e glóbulos brancos.

Fonte: O próprio autor.

Esse raciocínio levou alguns pesquisadores 
a formular suplementos nutricionais contendo 
um sal de lactato para melhora de desempenho 
esportivo. De fato, a ingestão desse suplemento 
elevou o pH plasmático e a performance esportiva, 
quando comparado ao placebo. O estudo foi feito 
com 15 corredores de nível nacional, de 5 e 10 km, 
submetidos a um teste de sprint (19-23 km/h, 1-2 
min), 90 min após ingerirem bicarbonato de sódio 
(300 mg/kg), lactato de sódio (400 mg/kg), citrato 

de sódio (525 mg/kg) ou cloreto de sódio (209 mg/
kg), sendo este último considerado o tratamento 
placebo. Comparado ao placebo (e somente a ele), 
a ingestão de lactato de sódio resultou em melhora 
de quase 4% na performance, elevando o tempo 
de exaustão de 77 para 80 segundos12.

Em outro estudo, duplo-cego, controlado por 
placebo e com desenho experimental em crossover, 
onze ciclistas competitivos foram submetidos a um 
teste de exaustão, após 80 minutos da ingestão de 
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gastrointestinais, a diluição máxima dessas 
soluções parece estar próxima a 2% (peso/volume) 
ou entre 6-9% em soluções que contenham 
carboidratos10. 

Portanto, parece coerente concluir que, apesar 
de teoricamente possível, a acidose metabólica e 
fadiga durante o exercício não parece ser induzida 
pelo lactato, já que a maior liberação de íons H+ 
está relacionada à hidrolise de ATP e o lactato 
parece ter um papel no controle do fluxo de H+, 
ajudando na manutenção do pH intracelular9. 

Lactato como molécula sinalizadora

Algumas evidências recentes sugerem que o 
lactato seja importante não apenas do ponto de 
vista metabólico, mas também molecular. Por este 
conceito, entende-se que o lactato possa ter um 
papel na comunicação entre as células e tecidos, 
além de mediar algumas das respostas moleculares 
do nosso organismo. Por exemplo, Nalbandian 
e Takeda (2016) sugerem que o lactato atue, 
indiretamente, estimulando a expressão do fator 
1 induzível por hipóxia (HIF-1, do inglês hypoxia 
inducible factor-1), um fator transcricional 
relacionado ao aumento da expressão de MCTs e 
GLTUs, além de aumentar, in vitro, a expressão 
da enzima piruvato desidrogenase quinase (enzima 
que inativa a piruvato desidrogenase, inibindo 
a conversão de piruvato em acetil-CoA), o que 
desviaria o metabolismo a favor da formação de 
lactato (Figura 3)1,9.

120 mg/kg de lactato (em média, 9 g), aspartame 
(placebo) ou não tratamento. O teste de exaustão 
consistia em quatro estímulos de 1 minuto, na 
bicicleta ergométrica, em velocidade de potência 
máxima, intercalados com 1 minuto na velocidade 
de 25% da potência máxima, sendo o quinto e 
último estímulo realizado em velocidade de VO2 
máx até a exaustão. A ingestão de lactato elevou 
significativamente (9%) a concentração plasmática 
de bicarbonato e elevou em 17% o tempo de 
exaustão quando comparado ao não tratamento e 
em 22% quando comparado ao placebo11.

Entretanto, um estudo feito por pesquisadores 
brasileiros não mostrou efeitos ergogênicos 
da suplementação de lactato de cálcio sobre 
desempenho (4 testes de Wingate de membros 
superiores) após 5 dias de ingestão de 500 mg/
kg (fracionados em 4 doses de 125 mg/kg/dia) de 
lactato de cálcio, bicarbonato de cálcio ou carbonato 
de cálcio (placebo). Nesse estudo, o caráter 
crônico do desempenho experimental parece ter 
afetado o potencial efeito ergogênico do lactato, 
visto que o único grupo que apresentou aumento 
na concentração plasmática de bicarbonato e 
melhora no desempenho foi o grupo bicarbonato 
de sódio13. Dessa forma, a suplementação de 
lactato parece funcionar apenas de forma aguda.

As melhores doses encontradas nesses estudos 
para aumento do pH plasmático foram de 
120 a 220 mg lactato/kg (8,4 g a 15,4 g em 
indivíduo de 70 kg), 80 a 100 minutos antes do 
exercício. Entretanto, para se evitar problemas 

Figura 3. Lactato e sinalização molecular induzida pelo exercício.

O exercício (e o lactato) e/ou hipóxia aumentam a expressão de HIF-1, que atua estimulando a síntese de GLUT, que, por sua vez, potencializa a captação 
de glicose pelas células. Esse aumento da glicose leva ao aumento da concentração de piruvato. Simultaneamente, HIF-1 estimula LDHA (lactato 
desidrogenase A) e PDK1 (piruvato desidrogenase quinase), que, respectivamente, estimula a formação de lactato e inibe PDH (piruvato desidrogenase). 
Dessa forma, há um desvio do metabolismo a favor da síntese de lactato. Além disso, HIF-1 estimula a expressão de MCT4, o que favorece a remoção 
do lactato (e, consequentemente, de H+) das células. Esse controle recíproco sugere que a produção de lactato seja regulada positivamente pelo HIF-1 
e, de alguma forma, o HIF-1 seja estimulado pelo lactato em algumas células.

Fonte: Adaptado de Nalbandian e Takeda9. 
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Além de adaptações ao treino de endurance, 
o lactato parece também ter papel importante 
na sinalização das adaptações ao treino de 
força (ou resistido). Um estudo feito em células 
musculares C2D12, demonstrou aumento da 
expressão de miogenina (fator de transcrição que 
regula a miogênese e a diferenciação das células 
musculares) e da fosforilação de proteína P70S6K 
(proteína-chave da síntese proteica, downstream à 
mTOR), após 6 horas de incubação com 10 mM 
de lactato de sódio, ou lactato de sódio + 5 mM 
de cafeína (que neste caso, elevou também MioD, 
marcador de proliferação de células satélites). 
Posteriormente, submeteram ratos a 4 semanas 
de treinamento em esteira (com intuito de avaliar 
o papel do lactato endógeno sobre os parâmetros 
previamente analisados in vitro), sendo que um 
grupo, além de se exercitar, recebia suplementação 
de 36 mg/kg de cafeína + 1 g/kg lactato de sódio. 
Nesse experimento, apenas o grupo suplementado 
e treinado apresentou aumento da expressão da 
miogenina e diminuição da miostatina (miocina 
que inibe a miogênese, portanto, sua diminuição 
favorece a síntese proteica muscular). Este grupo 
também apresentou ganho significativamente 
maior de massa muscular quando comparado ao 
grupo treinado e controle14. 

Estudo semelhante também mostrou aumento 
da secreção de testosterona pelas células de 
Leydig de ratos, que ficaram incubadas com 10 
mmol de lactato por uma hora, mostrando que 
o lactato influencia positivamente a secreção de 
testosterona pelos testículos de forma independente 
da ação do hormônio luteinizante15. Da mesma 
forma, protocolos de treino resistido, em que a 
concentração de lactato está significativamente 
aumentada, elevaram a concentração de hormônio 
de crescimento em homens jovens após 12 
semanas de treinamento16.

Mas a sinalização celular feita pelo lactato 
parece atingir respostas mais amplas do 
que aquelas relacionadas apenas ao sistema 
musculoesquelético. Existem, por exemplo, 
muitas evidências relacionando o exercício de 
endurance à melhora da cognição, através do 
aumento da expressão do fator neurotrófico 
derivado do cérebro, o BDNF (do inglês brain-
derived neurotrophic factor) e neurogênese17,18. 

Entretanto, essa mesma relação não está totalmente 
esclarecida no caso dos exercícios de força, apesar 
de algumas evidências sugerirem relação indireta 
entra a concentração de lactato durante o exercício 
e o aumento de BDNF19,20.

Lactato, memória e depressão
 

Talvez o aspecto mais importante do 
entendimento do papel do lactato em nosso 
organismo seja sua ação sobre o SNC. É sabido 
que o SNC utiliza como fonte primária, e 
obrigatória de energia a glicose. Entretanto, em 
condições específicas, o cérebro tem a capacidade 
de utilizar outros substratos energéticos, como 
corpos cetônicos (em situação de jejum ou dieta 
cetogênica) e lactato21.

Nosso cérebro, apesar de representar 
apenas 2% de nossa massa corporal, consome 
aproximadamente 20% do oxigênio inspirado 
e 25% de toda a glicose absorvida. Pensava-se 
que o metabolismo cerebral ocorria quase que 
exclusivamente através do metabolismo oxidativo, 
entretanto, estudos dos anos 80 provaram que 
a o fluxo sanguíneo cerebral não correspondia 
totalmente à utilização de oxigênio e glicose, 
sugerindo que parte dessa glicose era metabolizada 
anaerobiamente. Assim, atualmente, entende-se 
que parte do ATP utilizado em nosso SNC venha 
do metabolismo glicolítico21.

A produção de lactato ocorre nos astrócitos, 
um tipo de célula da glia que constitui 
aproximadamente 50% das células do cérebro 
humano, além de controlar as concentrações de 
glutamato, homeostase hídrica e iônica, a defesa 
antioxidante e reparo tecidual; atuam, do ponto 
vista energético, de forma cooperativa com os 
neurônios ao armazenar energia sob a forma de 
glicogênio e fornecer aos neurônios lactato como 
substrato energético21,22.

Uma das mais importantes funções dos astrócitos 
é a captação/retirada de neurotransmissores 
da fenda sináptica, processo essencial para a 
manutenção da excitabilidade neuronal. Essa 
função é especialmente importante no caso 
do glutamato, o principal neurotransmissor 
excitatório do cérebro, sendo que sua constante 
ação sobre os receptores é extremamente tóxica 
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para os neurônios. Assim, após sua liberação, 
o glutamato é rapidamente recaptado pelos 
astrócitos, por uma via dependente de sódio, e 
convertido em glutamina. Esse transporte acaba 
elevando a concentração intracelular de sódio, que 
precisa ser rapidamente retirado através da ação da 
bomba Na+/K+ ATPase, aumentando a demanda 
energética e a captação de glicose, utilizada pela 
via glicolítica, o que resulta em aumento da 
concentração de lactato nos astrócitos. O lactato 
é, então, lançado no meio extracelular e utilizado 
como substrato energético pelos neurônios, que 
poupam a glicose para ser utilizada na via das 
pentoses fosfato, gerando NADPH que, entre 
outras coisas, será utilizada para regeneração da 
glutationa (importante antioxidante endógeno)21.

Mas a explicação da hipótese do transporte 
de lactato astrócitos-neurônios (ou em inglês, 
astrocyte-neuron lactate shuttle hypothesis) 
explica apenas a utilização do lactato produzido 
pelo próprio SNC. A existência de MTC no cérebro 
confirma a possibilidade do lactato produzido nos 
músculos durante o exercício poder passar pela 
barreira hematoencefálica e ser utilizado pelo SNC, 
sendo, ainda, preferencialmente utilizado mesmo 
em situação de disponibilidade de glicose23. Esse 
resultado foi inicialmente corroborado por relato 
de caso clínico em que um paciente chegou ao 
pronto-socorro com hipoglicemia considerada 
fatal (11 mg/dL), porém com concentração de 
lactato de 25 mmol/L (a concentração basal normal 
gira em torno de 2 mmol/L). O paciente, que sofria 
de insuficiência hepática causada por paracetamol, 
estava clinicamente bem, supostamente devido 
à alta concentração de lactato que impediu 
que os sintomas da hipoglicemia ocorressem. 
Experimento posterior realizado em cachorros 
mostrou que a hiperlactatemia pode realmente 
atrasar em algumas horas a morte cerebral 
decorrente da hipoglicemia1.

Além de seu papel como substrato energético 
para o SNC, o lactato parece estar diretamente 
relacionado com a consolidação da memória de 
longo prazo. Um estudo feito em ratos mostrou 
o papel do lactato na consolidação da memória. 
Nesse estudo, os ratos recebiam injeções bilaterais 
no hipocampo de um inibidor da enzima glicogênio 
fosforilase (DAB, do inglês 1,4-dideoxy-1,4-

imino-D-arabinitol), inibindo a glicólise e, 
portanto, a disponibilidade e utilização de glicose 
pelas células cerebrais. Esse procedimento leva os 
animais a estado de amnésia. 

Em experimento subsequente, os pesquisadores 
aplicaram novamente injeções bilaterais no 
hipocampo, mas agora, além do inibidor da 
enzima glicogênio fosforilase, aplicavam-se 
também diferentes doses de lactato. Dessa 
forma, mesmo sem a utilização da glicose como 
substrato energético as células poderiam utilizar 
diretamente o lactato. Os ratos que receberam esse 
tratamento tiveram, no teste de memória, o mesmo 
desempenho do grupo placebo, comprovando que 
a glicogenólise nos astrócitos e o aporte de lactato 
para os neurônios são essenciais para a formação 
da memória de longo prazo24.

O lactato também parece possuir efeitos 
antidepressivos. Em estudo feito em ratos, os 
grupos receberam durante 21 dias injeções 
intraperitoneais diárias de corticoesterona (4 mg/
mL) para induzir a depressão, concomitantemente 
às seguintes substâncias: solução salina (0,9% 
NaCl), lactato (1 g/kg) ou desipramina (20 mg/kg), 
este último, um fármaco utilizado no tratamento 
da depressão. Após o período experimental, 
os animais eram submetidos a um teste de 
natação forçada, sendo o tempo em que o rato 
ficava imóvel o parâmetro de comportamento 
depressivo. Os ratos que receberam lactato 
tiveram o mesmo comportamento que os ratos que 
receberam o medicamento antidepressivo, ambos 
significativamente melhores (menor tempo imóvel 
durante o teste) que o grupo controle (NaCl), 
comprovando o efeito antidepressivo do lactato25. 

Um estudo recente e importante, em humanos, 
corrobora esse resultado. Uma metanálise de 
ensaios clínicos randomizados confirmou a 
associação entre prática do treinamento resistido 
(musculação) e a redução dos sintomas de 
síndrome depressiva. Foram analisados 33 ensaios 
clínicos, totalizando 1.877 pacientes (sendo 67% 
deles mulheres), com média de idade de 52 anos. A 
duração média da intervenção (treino resistido) foi 
de 16 semanas, com frequência de treino semanal 
de 3 vezes26. Apesar de não ter avaliado diretamente 
a relação do lactato com esses resultados clínicos, 
o treinamento resistido tem como característica 
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a contribuição significativa do metabolismo 
anaeróbio e, portanto, grande produção de lactato. 
Assim, de forma observacional, se entende 
que a presença de lactato estivesse elevada nos 
participantes desse estudo.

Considerações finais

Desde sua descoberta em 1870, o entendimento 
do lactato, seu metabolismo e papel no organismo 
se alterou significativamente, passando de um 
resíduo metabólico do metabolismo anaeróbio, 
prejudicial ao organismo, para um metabólito 
essencial para o músculo e o bom funcionamento do 
SNC. O esclarecimento dos aspectos fisiológicos 

e moleculares do lactato sobre esses tecidos levou 
a sua aplicação no contexto esportivo, através de 
seu possível uso como suplemento para melhora 
de performance, bem como no entendimento da 
prescrição de treinamento e no contexto clínico 
como potencial substância para o tratamento 
de doenças como a depressão e melhora do 
prognóstico em pacientes com traumatismos 
cranianos. Ainda precisamos avançar muito nessas 
áreas clínicas específicas, entretanto, o avanço 
do conhecimento já nos garante uma mudança 
de paradigma em relação à nossa visão sobre o 
lactato: antes visto como vilão, hoje, em vários 
aspectos, é certamente visto como mocinho.
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