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 A glutamina é o aminoácido livre mais abundante do organismo, representando 20% 

do total de aminoácidos plasmáticos e 60% dos aminoácidos da massa muscular periférica 

(TJADER et al, 2007). 

  Atualmente, sabe-se que muitos tecidos e células do organismo utilizam altas 

taxas de glutamina, sendo esta essencial para suas funções. Fazem parte destes tecidos e 

células:	os	rins,	o	intestino,	o	fígado,	neurônios	específicos	do	sistema	nervoso	central	(SNC),	

células	do	sistema	imunológico,	assim,	como	também,	as	células	β-pancreáticas	(NEWSHOLME	

et al,2003; CRUZAT et al, 2009). 

	 	 É	 por	 essa	 razão	 que	 diversas	 evidências	 científicas	 elencam	 a	 atuação	 da	

glutamina	 em	 variados	 processos	 fisiológicos.	 Metabolicamente,	 a	 glutamina	 desempenha	

diversas funções no organismo visando à manutenção da homeostase/equilíbrio corporal 

(WISCHMEYER	et	al,	2014).	Dentre	as	suas	funções,	destacam-se:

1. Glutamina na prática clínica: uma introdução
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A	A	Organização	Mundial	da	Saúde	sugere	recomendações	mundiais	superiores	a	

25g/dia, mas 

	 	 Observa-se	que,	de	 forma	 literária,	 a	glutamina	é	 classificada	 como	um	

aminoácido	condicionalmente	essencial.	Ou	seja,	em	determinadas	situações	clínicas,	de	

alto	impacto	metabólico	(processos	cirúrgicos,	traumas,	infecções)	em	que,	a	quantidade	

endógena de glutamina não supre as demandas metabólicas internas, a sua oferta 

Combustível primário para a proliferação celular (ex.: células da mucosa do intestino 

e células do sistema imune); potencializando as células do sistema imune e garantindo o 

trofismo	intestinal,	a	glutamina	reduz	as	infecções;

Precursora da síntese de diversas substâncias, como a glutationa, mais importante 

antioxidante intracelular, dessa forma, aumenta a defesa antioxidante;

Participa no transporte de nitrogênio entre os tecidos, melhorando, assim, o 

balanço nitrogenado do paciente;
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exógena	é	recomendada.	Isso	se	faz	necessário	com	o	propósito	de	assegurar	concentrações	

plasmáticas	 de	 glutamina	 dentro	 da	 normalidade.	 Afinal,	 diversas	 evidências	 científicas	

elencam	prejuízos	clínicos	em	pacientes	que	apresentam	carência	da	glutamina	(COEFFIER	

et	 al,	 2005;	 STEHLE	 et	 al,	 2017).	 Dentre	 eles,	 destacam-se:	 concentrações plasmáticas de 

glutamina dentro da normalidade. Afinal, diversas evidências científicas elencam prejuízos 
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Sabe-se que o intestino humano possui, em adição às suas funções relacionadas ao processo 
de digestão e absorção, um importante papel no sistema imunológico do indivíduo. Tal constatação 
se	faz	presente,	uma	vez	que	o	intestino,	em	diversos	reports	científicos,	é	considerado	como	a	
primeira	barreira	de	defesa	do	organismo.	No	entanto,	para	esse	importante	papel	ser	exercido,	
a sua integridade deve ser preservada. 

Quando se fala em “integridade intestinal”, refere-se à manutenção e/ou nutrição das células 

2. A atuação da glutamina na mucosa intestinal

Níveis plasmáticos constantes de glutamina devem ser mantidos para assegurar 

o funcionamento adequado do sistema intestinal, sistema imunológico e defesa 

antioxidante.
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intestinais	(enterócitos),	garantido	dessa	forma,	o	trofismo	intestinal.	Em	adição,	sabe-se	que,	na	
microbiota	intestinal,	habitam-se	microorganismos	benéficos	e	patogênicos,	os	quais	precisam	
“viver” em equilíbrio. E, situações clínicas que predispõe à ruptura dessa integridade intestinal, 
predispõe	 a	 translocação	 desses	 microorganismos	 patogênicos,	 juntamente,	 com	 outras	
substâncias tóxicas, favorecendo a etiologia de quadros infecciosos e demais complicações 
clínicas	(figura1)	(BALZAN	et	al,	2007;	GATT	et	al	2007,	SUZUKI		et	al,	2013).	É	importante	destacar	
que quando se rompe essa integridade intestinal, há, consequentemente, uma alteração na 
permeabilidade	intestinal,	dando	origem	à	síndrome	do	intestino	permeável	(UM	et	al,	2017).	

Assim,	percebe-se	que,	na	atrofia	das	vilosidades	intestinais,	o	intestino	torna-se	permeável,	

perdendo dessa forma, a seletividade de membrana, com consequente perda da primeira 

barreira imunológica. 

Hoje,	 na	 comunidade	 científica,	 o	 imunonutriente	 mais	 estudado	 por	 atuar	 na	 barreira	

intestinal	é	a	glutamina	(Gatt	et	al,	2007).	O	epitélio	intestinal	é	constituído,	majoritariamente,	por	

células que se caracterizam pela rápida replicação.  E, sabe-se que a glutamina é considerada o 

principal	combustível	para	a	nutrição	das	células	intestinais	(LOPES	et	al,	2005).	Ou	seja,	apresenta	

efeito	trófico	sobre	os	enterócitos,	auxiliando,	assim,	na	manutenção	da	integridade	intestinal.	

De Souza e colaboradores (2005), em estudo clínico, demonstraram efeitos positivos na utilização 

da glutamina para a redução da permeabilidade intestinal. 

Figura 1 – Integridade intestinal como barreira de defesa 
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Em	 adição,	 no	 intestino,	 a	 glutamina	 é	 precursora	 da	 N-acetil-glucosamina	 e	 N-acetil-

galactosamina, as quais têm papel importante na síntese do muco intestinal, o qual também é 

responsável	pela	manutenção	integridade	da	barreira	intestinal	(OLIVEIRA	et	al,	2016).		

A glutamina é utilizada metabolicamente pelas células caracterizadas por elevadas taxas de 

replicação	celular.	Como	já	elencado	anteriormente,	as	células	intestinais	fazem	parte	desse	grupo.	

Em	adição,	 cabe	salientar	que	outro	 conjunto	celular	que	utiliza	a	glutamina,	 como	substrato	

energético,	para	as	suas	replicações,	são	as	células	do	sistema	imunológico	(LI	et	al,	2007;	ROTH	

et	al,	2007,	OLIVEIRA	et	al,	2016).	Cabe	relembrar	que	o	organismo	apresenta	um	exercício	de	

células	de	defesa,	das	quais	fazem	parte	os	linfócitos,	macrófagos	e	monócitos	(NEWSHOLME	et	

al, 2001). 

A proliferação de linfócitos T é altamente dependente da concentração plasmática de glutamina. 

Na	ausência	desse	aminoácido,	observa-se	que	essas	células	de	defesa	não	se	proliferam.	Calder	

e colaboradores (1999) evidenciam que em resposta à estimulação do linfócito T, há um aumento 

da transcrição de genes para várias citocinas e receptores. Dentre as citocinas, fazem parte o fator 

de	necrose	tumoral	 (TNF)	e	as	 interleucinas	 (IL).	Essas	atuarão	como	comunicadores	químicos	

entre as células no controle da atividade de diferentes tipos de leucócitos. E, em condições 

fisiológicas	normais,	irão	regularizar	e	otimizar	as	respostas	imunológicas	e	inflamatórias.	

Os	 fagócitos,	 representados	 pelos	monócitos	 e	macrófagos,	 constituem	 a	 segunda	maior	

população celular de defesa do sistema imunológico, sendo denominados como sistema 

fagocitário mononuclear. Apresenta   como função primária a fagocitose de substâncias estranhas 

(antígenos)	 (CALDER	 et	 al,	 1999).	 Spittler	 et	 al	 (1995)	 reporta	 que	 tanto	 os	 monócitos	 e	 os	

macrófagos	exercem	importante	papel	na	imunidade	específica	e	não	específica	contra	agentes	

infecciosos. Ambos são incapazes de sintetizar a glutamina para a sua nutrição e proliferação. 

Isso	demonstra	que	esses	leucócitos	dependem	da	disponibilidade	de	glutamina	no	plasma	para	

se replicarem. 

Nesse	 sentido,	 infere-se	 que	 a	 glutamina	 controla	 os	 efeitos	 proliferativos	 das	 células	

vinculadas	ao	sistema	imunológico	(MILLS	et	al,	2017).	Tal	afirmativa	se	faz	presente	nos	resultados	

reportados	por	YAQOOB	et	al	(1998)	e	FURUUKAWA	et	al	(2000).	Esses	estudos	concluíram	que	

níveis	fisiológicos	de	glutamina	plasmática	(0,5	a	2mM),	ou	valores	próximos,	modulam	a	produção	

Para evitar a síndrome do intestino permeável, a utilização da glutamina é uma 

estratégia terapêutica que deve ser considerada na prática clínica! 

3.  A atuação da glutamina no sistema imunológico
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de	citocinas	pelos	monócitos	e	macrófagos.	 Isso	evidencia	a	participação	desse	aminoácido	na	

reposta imune envolvendo as células de defesa. 

4. Suplementação de glutamina na prática clínica: como eu faço?

Conforme reportado anteriormente, a glutamina é um aminoácido, extremamente, importante 

para a nutrição das células intestinais e do sistema imunológico. Em algumas condições clínicas, 

como	 processos	 infecciosos	 ou	 em	 situações	 de	 hipercatabolismo	 (cirurgias,	 inflamações	 e	

doentes	críticos	da	UTI),	observa-se	um	aumento	na	demanda	endógena	desse	aminoácido	pelas	

células intestinais, do sistema imune e de outros tecidos, como o fígado, o que pode, muitas vezes, 

refletir	em	deficiências	de	glutamina	no	organismo	(LEITE	et	al,	2016).		E,	em	adição,	um	dos	mais	

importantes	locais	de	síntese	de	glutamina,	os	músculos	esqueléticos	reduzem	a	sua	contribuição	

para	a	manutenção	da	concentração	plasmática	de	glutamina	(figura	2).	 	Leite	e	colaboradores	

(2016)	complementam	que	esse	efeito			pode	contribuir,	de	forma	significativa,	para	o	agravamento	

de doenças e/ou infecções. 

Figura 2 - Produção e utilização de glutamina em condições de saúde e condições de 

hipercatabolismo 

Adaptado	de	Cruzat	et	al	(2018).	



8

No	entanto,	alcançar	as	quantidades	de	glutamina	preconizadas	pelos	consensos	e	guidelines	

para	assegurar	o	trofismo	intestinal	e	a	funcionalidade	do	sistema	imunológico,	é	um	grande	

desafio,	quando	se	opta	apenas	pela	fonte	de	glutamina	presente	nos	alimentos.	Afinal,	hoje,	

tem-se como recomendação geral de suplementação diária de glutamina a dose de 20 a 35 

g	ou	uma	dose	ajustada	de	0,3	a	0,5	g	de	glutamina/kg	de	peso/dia	 (STEHLE	et	al,	2017).	Tal	

constatação	se	faz	presente	nos	resultados	reportados	por	Lenders	e	colaboradores	(2009).		Os	

autores perceberam, ao aplicar um questionário de frequência alimentar, em mais de 70 mil 

participantes,	que	a	ingestão	diária	média	de	glutamina	foi	de	apenas	6,85	g/dia	(±2,19g).	

Monografia de Produto 

Figura 3 – Quantidade de glutamina disponível em 100 gramas de alimentos animais e 
vegetais 

Na	prática	alimentar,	a	glutamina	é	encontrada	em	diferentes	alimentos	de	origem	animal	e	

vegetal,	conforme	ilustra	a	figura	03.	

4.1 - Suplementação de Glutamina em pacientes ambulatoriais

No	 ambiente	 ambulatorial,	 encontram-se	 diferentes	 condições	 clínicas,	 as	 quais,	 muitas	

vezes,	cursarão	com	uma	necessidade	em	comum:	a	recuperação	do	 trofismo	 intestinal,	bem	

como, restabelecimento e/ou manutenção do sistema imune. Dentre as diversas situações, 

que	 ilustram	 tal	 situação,	 encontram-se:	 infecções,	 alergias	 alimentares,	 doença	 inflamatória	

intestinal,	síndrome	do	intestino	curto,	estresse,	senescência,	obesidade,	dentre	outras	(ARRIETA	

et	al,	2006;	GROSCHWITZ	&	HOGAN	et	al,	2009CAMILLERI	et	al,	2012;).	

Como parte das estratégias nutricionais para essas condições clínicas, a suplementação de 

glutamina,	nas	quantidades	de	20	a	35	g	ou	uma	dose	ajustada	de	0,3	a	0,5	g	de	glutamina/

kg	de	peso/dia,	encontra-se	presente	(STEHLE	et	al,	2017).	Afinal,	sabe-se	que	a	sua	oferta	está	

diretamente	relacionada	à	nutrição	das	células	intestinais,	garantindo	o	seu	trofismo.	Diversos	

estudos	experimentais	reportam	a	relação	existente	entre	oferta	de	glutamina	sobre	o	trofismo	

intestinal.	Lopes	e	colaboradores	(2007)	investigaram	o	efeito	da	glutamina	associada	a	probióticos	
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sobre	 a	 mucosa	 intestinal	 em	 ratos	 submetidos	 à	 peritonite	 experimental.	 Os	 animais	 que	

receberam	glutamina	e	probióticos	apresentaram	mucosa	mais	pesada	(0,49±0,12	vs.	0,42±0,07g;	

p=0,02)	e	criptas	mais	profundas	(272±51	vs.	311±39µ;	p=0,04)	que	o	grupo	controle	(figura	4).	

Dessa	 forma,	os	autores	concluíram	que	a	oferta	de	glutamina	confere	um	maior	 trofismo	na	

mucosa colônica em ratos submetidos à peritonite experimental. 

Figura 4 – Profundidade das criptas do cólon segundo grupo

Adaptado	de	LOPES	et	al	(2007)	

Diferentes perfis de pacientes ambulatoriais cursam com atrofia intestinal e 

necessidade de restabelecimento imunológico. A suplementação de glutamina é uma 

estratégia terapêutica eficaz para garantir melhora dessas situações clínicas!

4.2 - Suplementação de Glutamina em pacientes hospitalizados: Como, Quanto e Como?

Conforme reportado anteriormente, observa-se que em estados catabólicos o metabolismo 

da glutamina é profundamente alterado, resultando na redução da disponibilidade desse 

aminoácido.	Essa	deficiência	agrega	diversos	prejuízos	clínicos	ao	paciente	gravemente	enfermo.	

Baixas concentrações plasmáticas de glutamina estão relacionadas à maior mortalidade 

hospitalar	e	em	UTI,	uma	vez	que	na	vigência	de	sua	depleção	tanto	o	sistema	imune	como	o	

intestino	ficam	gravemente	debilitados	(RODAS	et	al,	2012).	
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Diversos estudos reportam que a administração de glutamina reduz complicações infecciosas, 

aumenta a retenção nitrogenada, reduz comorbidades, complicações e mortalidade. 

Guidelines	 e	Diretrizes	 de	 Terapia	Nutricional	 Enteral	 e	 Parenteral	 respaldam	a	 utilização	

da glutamina nos pacientes críticos tendo em vista os benefícios clínicos da sua administração 

(BRASPEN	2018;	ASPEN,	2016;	ESPEN,	2018).

	 Para	a	Sociedade	Europeia	de	Terapia	Nutricional	Parenteral	e	Enteral	 (ESPEN,	2018),	a	

suplementação de glutamina está fortemente recomendada para os pacientes queimados e 

pacientes	com	trauma	–	ou	seja,	com	situações	de	hipercatabolismo.	Com	relação	aos	queimados,	

a	ESPEN	(2018)	elenca:	“em	queimados	com	queimadura	>	20%	da	superfície	corporal,	a	glutamina	

pode	ser	suplementada	à	nutrição	enteral,	por	10	a	15	dias,	na	dosagem	de	0,3	a	0,5	g/kg/dia”.	A	

mesma diretriz para pacientes traumáticos evidencia: “em pacientes com trauma metabólico, a 

suplementação de glutamina à via enteral   deve ser realizada nos primeiros 5 dias de nutrição 

enteral,	na	quantidade	de	0,2	a	0,3	g/kg/dia.	No	entanto,	na	presença	de	complicações	como	

lesão	por	pressão,	a	sua	suplementação	pode	ser	por	10	a	15	dias”.	A	BRASPEN	(2018),	Sociedade	

Brasileira	de	Nutrição	Parenteral	e	Enteral	 corrobora	 com	essas	 indicações	a	 respeito	do	uso	

da	glutamina.	Afinal,	eles	recomendam	considerar	a	suplementação	de	glutamina	em	pacientes	

queimados ou com trauma. 

McQuiggan	et	al	(2008)	evidenciam	que	a	associação	da	glutamina,	à	nutrição	enteral,	reduz	

a morbidade infecciosa em pacientes queimados e vítimas de trauma, assegurando melhor 

resposta	 clínica	 ao	 tratamento,	 reduzindo	 tempo	 de	 internamento	 e	 custos	 hospitalares.	 Os	

mesmos autores adicionam que, em pacientes queimados, a utilização da glutamina, também 

mostrou resultados positivos na redução da mortalidade.

O	uso	precoce	da	glutamina	(0,5	g/kg/dia),	durante	a	ressucitação	de	pacientes	com	trauma	

grave, foi responsável pela redução da distensão abdominal e intolerância à terapia nutricional 

enteral	nesses	pacientes	(McQuiggan	et	al,	2008).	

Waitzberg	 et	 al	 (2006),	 em	 recente	 meta-análise,	 demonstram	 que	 a	 suplementação	 pré	

operatória, por cinco a sete dias, com fórmulas enterais, contendo imunonutrientes, dos quais 

fazem parte a glutamina, reduziu a morbidade, a incidência de fístulas anastomóticas e o tempo 

de internação pós operatória. 

Glutamint, módulo de glutamina (L-glutamina) para recuperação e/ou manutenção 

do trofismo intestinal e do sistema imunológico. Ideal para pacientes ambulatoriais e 

hospitalizados.  
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Posologia sugerido
tem-se como recomendação geral de suplementação diária de glutamina a dose de 20 a 35 g 

ou	uma	dose	ajustada	de	0,3	a	0,5	g	de	glutamina/kg	de	peso/dia	(STEHLE	et	al,	2017).	

5. Considerações Finais
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Observa-se	que	a	glutamina	é	um	aminoácido	condicionalmente	essencial	vinculada	a	diversos	

benefícios	metabólicos.	Desses,	destacam-se	o	trofismo	intestinal,	bem	como,	manutenção	da	

imunidade relacionada ao sistema fagocítico mononuclear. Sua suplementação está fortemente 

recomendada em situações clínicas em que a produção endógena desse aminoácido não supre 

as necessidades do organismo. 

	 Na	prática	clínica,	diversas	são	as	situações	que	corroboram	para	a	suplementação	da	

glutamina. Dentre elas, percebemos, em nível ambulatorial, pacientes com alergias alimentares, 

com	quadros	infecciosos,	doença	inflamatória	intestinal,	estresse,	obesos,	idosos,	dentre	outros.	

A suplementação diária de glutamina para esses nichos clínicos gira em torno de 20 a 35 g ou 

uma	dose	 ajustada	de	 0,3	 a	 0,5	 g	 de	 glutamina/kg	 de	peso/dia.	 Em	pacientes	 hospitalizados,	
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