
Introdução Resultados

Pacientes críticos que recebem suplementação nutricional seja

por aminoácidos essenciais quanto por não essenciais, têm

significativamente melhora na integridade muscular, uma vez que o

dano proteolítico diminui, há um mantimento da composição

corporal durante o período de UTI, além da diminuição de risco por

infecções bem como da duração da internação hospitalar, o que

acarreta na melhora na capacidade funcional desses indivíduos.

Conclusão

Revisão realizada nas bases de dados: PubMED, SciELO,

LILACS e Cochrane Library, nos idiomas português, inglês e

espanhol, no período de 27 de setembro até 12 de novembro

de 2019, com o tempo de publicação inferior a 05 anos, que

se adequasse nos critérios de inclusão. A questão PICO foi P-

paciente adulto em estado crítico, I- aminoácidos essenciais e

não essenciais (glutamina, hidroximetilburitrato), C-

Tratamento Nutricional Padrão (TNP), O- efetividade dos

recursos ergogenicos nutricionais.
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Revisar a aplicabilidade dos aminoacidos como recursos

ergogênicos nutricionais na terapia de pacientes críticos.

Objetivo

O paciente quando se encontra internado na Unidade de

Terapia Intensiva (UTI) está em situação grave em virtude de

complicações, disfunções nos sistemas, estando sujeito a

perda de massa muscular, atrofia das fibras musculares

cardíacas, fraqueza, elevado risco de desnutrição e,

consequentemente, um prolongamento da hospitalização e

aumento da incapacidade funcional. As células e os órgãos

do corpo humano precisam de nutrientes para gerar

adenosina trifosfato (ATP) e sintetizar moléculas.

A terapia nutricional faz-se necessária o mais rápido

possível tendo como principal objetivo a prevenção de perdas

e complicações metabólicas, mantendo a homeostase.
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“Amino acid” (OR)

“nutrition” (OR)

“nutritional support” (OR, AND)

“critical ill” (OR)

“intensive care (OR, AND)

“suplementation”

Quadro 1. Fluxograma de buscas

PubMED (1.264)

SciELO (315)

Cochrane Library 

(1.369)

Lilacs(2)

Total: 2.950

Seleção para a leitura de título

PubMED (71)

SciELO (12)

Cochrane Library (5)

Lilacs(0)

Total: 88

Seleção para a leitura completa 

PubMED (6)

SciELO (0)

Cochrane Library (2)

Lilacs (0)

Total: 8
Incluídos 

PubMED (3)

SciELO (0)

Cochrane Library (0)

Lilacs (0)

Total: 3

Quadro 2. Resultados obtidos e detalhados

Titulo do Estudo

Glutamine dipeptide-

supplemented 

parenteral nutrition 

improves the clinical 

outcomes of critically ill 

patients: A systematic 

evaluation of 

randomised controlled 

trials. 

Impact of 

supplementation with 

amino acids or their

metabolites on muscle 

wasting in patients with 

critical

illness or other muscle 

wasting illness: a 

systematic review. 

Suplementación con 

hidroximetilbutirato

y sus efectos 

terapéuticos para su 

uso en

pacientes 

hospitalizados.

Autor/Ano
Stehle et al., 2016 Wandrag et al.,

2014

González et al.,

2018

Tipo de Estudo Revisão sistematica –

Meta análise
Revisão sistematica Revisão sistematica 

Quantidade de estudos 

incluídos
16 22 14

Tipo de terapia 

nutricional
Dipeptídeo - Glutamina 

(Gln)

Aminoácidos de cadeia 

ramificada (BCAA), valina 

(Val), leucina (Leu), 

isoleucina (Iso) e 

creatina fosfato (PCr)

Hidroximetilbutirato 

(HMB)

Eficácia - Suplementação de 

Dipeptídeos 

Glutamina em 

combinação com 

terapia nutricional 

padrão (TNP) reduziu 

significativamente a 

mortalidade 

hospitalar, as taxas de 

complicações 

infecciosas e o tempo 

de internação 
hospitalar.

- (0,3e0,5 g / kg / dia; 
máx. 30% do 

suprimento prescrito de 
nitrogênio)

-Suplementação de 

aminoácidos de cadeira 

ramificada em 

combinação com 

valina, leucina e 

isoleucina gerou 

aumento de sínteses de 

proteínas musculares, 

controle de massa 

magra e melhora na 

qualidade de vida. A 

suplementação com 

creatina oral gerou 

aumento de força e 

resistência de MMII, 

mantimento da força de 

preensão palmar e  

peso corporal

-Suplementação de 

Hidroximetilbutirato 

(HMB) em combinação 

com a Arginina e a 

Glutamina durante 24 

semanas mostrou 

efeitos na função 

endotelial vascular 

apresentando melhora 

na dilatação arterial. A 

administração precoce 

(durante as primeiras 

72 horas de internação 

hospitalar) com HMB e 

ingestão controlada de 

proteínas diminui o 

risco de mortalidade. 


