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A glutamina é o aminoácido não essencial mais abundante e 
amplamente sintetizado no músculo esquelético, sendo precursor da 
gliconeogênese hepática. Sabe-se que o exercício físico afeta a síntese 
de glutamina, modulando seu consumo. A prática intensa de atividade 
física, bem como a realização de programas de treinos exaustivos, 
levam à depleção da glutamina, devido à redução de sua síntese, e a 
um aumento de consumo pelo fígado e pelas células do sistema 
imunológico (Khorshidi-Hosseini e Roohi-Nakhostin, 2013).

Promove Melhor Recuperação e Desempenho na
Prática de Exercícios Físicos, Trata a Mucosite Resultante
de Radioquimioterapia, É Eficaz nas Desordens Intestinais e
Reduz as Taxas de Complicações por Infecções Hospitalares

GLUTAMAX®

Módulo de Glutamina de Alta Pureza

GLUTAMAX® é composto pela L-glutamina pura e isolada, sendo indicado na nutrição enteral e/ou oral para 
atletas, pacientes pós-cirúrgicos ou casos clínicos.

Glutamina – Funções



Glutamina Aminoácido mais abundante
no organismo

É precursor na biossíntese
de nucleotídeos e participa
da síntese de enterócitos,
fibroblastos, linfócitos e
macrófagos.

Quando exposto a
condições estressantes,
ocorre diminuição de
aminoácidos essenciais
como a glutamina.

Também participa da
síntese de glutationa e
exibe propriedades
antioxidantes.

A glutamina também é uma fonte metabólica para os linfócitos e os enterócitos, um substrato para glutationa e 
para proteínas do choque térmico e um potente agente inibitório da liberação de citocinas inflamatórias. Essas 
propriedades biológicas podem contribuir para melhorar a barreira intestinal, a função dos linfócitos e atenuar a 
resposta inflamatória. Portanto, a deficiência de glutamina e sua indisponibilidade para desempenhar funções 
importantes, contribuem para uma resposta inadequada ao estresse e lesão (Nienaber et al., 2015; Shu et al., 2016).

Em pacientes críticos, a suplementação de glutamina tem sido sugerida para suportar adequadamente o 
aumento das taxas de proliferação celular, proteção da barreira intestinal e atenuação da disfunção inflamatória 
(Shu et al. 2016).

Estudos Clínicos

Recuperação Mais Rápida do Pico de Torque e Redução de Dor Muscular 

Já é sabido que o treinamento excêntrico produz adaptações musculares que minimizam a ocorrência de lesões e 
é usado em reabilitação e treinamento de força. Foi hipotetizado que a ingestão de glutamina aceleraria a taxa de 
recuperação do pico de produção de força e reduziria as taxas de dor muscular ao longo do período de 
recuperação de 72 horas.

A fim de avaliar os efeitos da suplementação de L-glutamina nas taxas de dor e força muscular do quadríceps 
após exercício excêntrico, um grupo de pesquisadores conduziu o seguinte estudo:

L-glutamina 0,3g/kg/d +
Maltodextrina 0,3g/kg/d

O estudo duplo-cego, randomizado e placebo controlado contou
com 16 participantes saudáveis (8 mulheres/8 homens; entre 22 e
24 anos de idade) que ingeriram, uma vez ao dia, durante 72 horas:

Placebo isoenergético
maltodextrina 0,6g/kg/d

O exercício excêntrico consistiu em 8 séries (10 repetições/série) de extensão unilateral de joelho em 125% da força 
concêntrica máxima, com intervalos de 2 minutos de descanso.
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Resultados

•   A suplementação de L-glutamina resultou em pico relativo de torque superior em 180°/seg tanto imediatamente  
   após o exercício (71±8% vs. 66±9%), como também após 72 horas (91±8% vs. 86±7%); 
•   Os homens que receberam glutamina produziram maiores picos de torque normalizados em 30°/sec  
   (Nm/kg) pós-exercício;
•   Quando comparado com as mulheres, o grupo dos homens (L-glutamina) também teve maior pico de torque  
   normalizado em 30°/sec (Nm/kg);
•   Em toda a amostra, a L-glutamina resultou em menores taxas de dor após 24 (2,8±1,2 vs. 3,4±1,2), 48 (2,6±1,4 vs.  
   3,9±1,2), e 72 (1,7±1,2 vs. 2,9±1,3) horas pós-exercício.

Conclusão

A suplementação de L-glutamina resultou em 
recuperação mais rápida do pico de torque e 
reduziu a dor muscular após os exercícios 
excêntricos. 

Melhora do Desempenho no Exercício Anaeróbico

Atletas que realizam exercícios de longa duração se beneficiam do uso associado de carboidratos e glutamina. A 
glutamina é um metabólito intermediário no ciclo de Krebs que atua na gliconeogênese por meio do 
armazenamento de depósitos de fosfocreatina (CP) e glicogênio nas fibras musculares, aumentando, assim, a 
tolerância ao exercício.

Um estudo conduzido por Khorshidi-Hosseini e Roohi-Nakhostin (2013), de caráter duplo-cego e 
placebo-controlado contou com 28 estudantes de educação física que realizavam regimes de treino (três ou mais 
dias por semanas, com duração de uma hora), com faixa etária entre 20 e 30 anos e VO2max superior a 40 
mL/kg/min.

Cada voluntário realizou 3 vezes o RAST (Running-based Anaerobic Sprint Test) com intervalos de 1 hora. Os 
parâmetros avaliados foram: força máxima e mínima em fadiga.

Grupo 1
G

Glutamina
0,25 g/kg de peso
corporal + 250 mL

de água

Grupo 2
M

Maltodextrina
50 g em 250 mL

de água

Grupo 3
GM

Glutamina 0,25 g/kg
+ Maltodextrina 50

em 250 mL de água

Grupo 4
P

250 mL de água
+ adoçante comum

28 voluntários foram divididos em quatro grupos: 
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Resultados

•   Houve uma redução significativa nas forças mínima e máxima no grupo P;
•   Além disso, houve diferença significativa entre os grupos P e GM na terceira série, indicando que a associação  
   entre glutamina e maltodextrina exerce maior influência sobre o desempenho dos atletas;
•   Não foram observadas diferenças entre os grupos com relação à fadiga.

Conclusão

De acordo com os resultados, foi possível concluir que a suplementação combinada de glutamina e maltodextrina 
2 horas antes do exercício é mais eficaz na redução da força durante a realização de exercícios anaeróbicos, 
quando comparada com o consumo destes 2 componentes isolados.

Efeitos da Suplementação de Glutamina Sobre a Severidade da Mucosite 
Induzida pela Radioquimioterapia

Tsujimoto et al. (2015) conduziram um estudo para avaliar os efeitos da administração de glutamina sobre a 
ocorrência e evolução da mucosite oral, faríngea e laríngea induzida por radioquimioterapia em pacientes com 
câncer de cabeça e pescoço. 

Grupo 1 
Glutamina 10 g (3 vezes ao dia)

Grupo 2
Placebo

Estudo duplo-cego, placebo controlado e randomizado contou com 40 pacientes com carcinoma
de células escamosas (nasofaringe, orofaringe, hipofaringe ou laringe), submetidos a tratamentos
com radiação e quimioterapia, que foram divididos em 2 grupos para receberem por 6 semanas:

O endpoint primário de eficácia foi a severidade da mucosite. Os endpoints secundários de eficácia foram a 
duração e o tempo para o desenvolvimento de mucosite, escore de dor reportado pelo paciente, uso de 
analgésicos opioides, entre outros. 

Resultados

•   Todos os pacientes de ambos os grupos apresentaram mucosite;
•   A ocorrência de mucosite em grau máximo de severidade (G4) não foi observada em nenhum dos pacientes do  
   grupo que recebeu glutamina, sendo que 25% dos pacientes do grupo placebo apresentaram esse tipo de lesão;
•   O tratamento com glutamina reduziu significativamente o escore de severidade da mucosite;
•   O tempo médio para desenvolvimento da mucosite foi de 2,3 ± 0,8 semanas no grupo 1 e de 2,1 ± 0,8 semanas  
   no grupo 2;
•   O tempo médio de duração da mucosite foi de 4,8 ± 0,9 semanas no grupo 1 e de 5,0 ± 0,8 no grupo 2;
•   O grau de severidade da mucosite, de acordo com avaliação médica, se encontrava significativamente inferior  
   no grupo 1, quando comparado com o grupo 2, nas semanas 5 e 6;
•   O uso de glutamina reduziu significativamente o escore de dor da mucosite em comparação com a  
    administração de placebo.
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Grupo Glutamina (n=20)

Incidência Geral

Grau de Mucosite

Grupo Placebo (n=20)

20 (100%)20 (100%)

Tabela 1: Incidência e severidade da mucosite nos diferentes grupos.
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Grá�co 1: Graus de
severidade da mucosite
em ambos os grupos.

Grá�co 2: Escore de
dor reportado pelos
pacientes.
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Conclusão 

Esse estudo permitiu concluir que a reposição de glutamina é uma estratégia eficaz para reduzir a severidade e a 
dor causada pela ocorrência da mucosite em pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos à 
radioquimioterapia.

Melhora da Permeabilidade e Reestruturação das Vilosidades e das Criptas 
Intestinais

O objetivo desse estudo, conduzido por Benjamin et al. (2012), foi avaliar os efeitos da glutamina oral na 
permeabilidade e morfologia intestinal em pacientes com doença de Crohn.

A permeabilidade intestinal foi medida através da razão de excreção da lactulose/manitol na urina e morfometria 
realizada por imagens avaliadas em softwares específicos.

Resultados

•   Os pacientes do estudo apresentavam em média 34,5 anos de idade;
•   Catorze pacientes em cada grupo completaram o estudo;
•   A razão de excreção da lactulose/manitol (média) foi de 0,029 no grupo 1 e 0,033 no grupo 2, p=0,6133;
•   A permeabilidade intestinal foi normalizada em 8 pacientes (57,1%) de cada grupo;
•   Ao final dos dois meses de tratamento, a razão de excreção da lactulose/manitol melhorou significativamente no  
   grupo 1 de 0,071 para 0,029 (p=0,0012) e no grupo 2 de 0,067 para 0,033 (p=0,0063);
•   O comprimento das criptas e as vilosidades intestinais melhoraram de maneira significativa nos dois grupos:  
   grupo 1 de 2,33 para 2,68 (p=0,001) e grupo 2 de 2,26 para2,49 (p=0,009).

Conclusão 

A permeabilidade e a morfologia intestinal melhoraram de maneira significativa no grupo glutamina.

Grupo 1(N=15)
Glutamina 
0,5 g/kg 

Grupo 2 (N=15)
Whey Protein

0,5 g/kg 

Em um estudo clínico randomizado, controlado e consecutivo,
30 pacientes com doença de Crohn em fase de remissão e
com permeabilidade intestinal alterada foram randomizados
em dois grupos para receberem por 2 meses:
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Redução das Taxas de Complicações por Infecções e o Tempo de Permanência 
Hospitalar

O objetivo deste estudo de revisão foi examinar a relação entre a suplementação de glutamina e o tempo de 
internação, as taxas de complicações e a mortalidade em pacientes que foram submetidos à cirurgia ou 
experenciaram doenças críticas.

Foram revisados 550 títulos, abstracts e artigos. Os primeiros estudos
seriam incluídos caso fossem triagens randomizadas de pacientes
com doenças críticas ou cirúrgicos que avaliaram os efeitos da
glutamina vs. cuidado padrão nos resultados clínicos.

Resultados

•   Quando os resultados de 14 triagens foram agregados, em relação à mortalidade, a suplementação de 
    glutami na foi associada com uma relação de risco (RR) de 0,78 (intervalo de confiança (IC) 95%, 0,58 a 1,04);
•   A suplementação de glutamina também foi associada com uma menor taxa de complicações infecciosas (RR,  
  0,81; IC 95%, 0,64 a 1,00) e a um menor período de permanência hospitalar (-2,6 dias; IC 95%, -4,5 a -0,7);
•   Em relação à mortalidade, os benefícios do tratamento foram observados em estudos de glutamina parenteral  
   (RR, 0,71; IC 95%, 0,51 a 0,99) e com altas doses (RR 0,73; IC 95%, 0,53 a 1,00), comparado com estudos de glutami 
   na enteral (RR, 1,08; IC 95%, 0,57 a 2,01) e com baixas doses de glutamina (RR, 1,02; IC 95%, 0,52 a 2,00);
•   Em relação ao período de permanência hospitalar, todos os benefícios do tratamento foram observados em  
   pacientes cirúrgicos (-3,5 dias, IC 95%, -5,3 a –1,7) comparado com os pacientes com doenças críticas (0,9 dias; IC  
   95%, -4,9 a 6,8).

Conclusão 

Em pacientes cirúrgicos, a suplementação de glutamina pode ser associada a redução das taxas de complicações 
por infecções e menor tempo de permanência hospitalar, sem nenhum efeito adverso sobre a mortalidade. Nos 
pacientes com doenças críticas, a suplementação de glutamina pode estar associada com a redução de 
complicações e taxas de mortalidade. O benefício mais importante foi observado em pacientes recebendo altas 
doses de glutamina parenteral.
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Indicação de Uso

Seguir as instruções do médico e/ou nutricionista. Para uso enteral, a aplicação do tubo deve ser iniciada com 
baixos volumes e velocidade de fluxo, devendo ser aumentada aos poucos dependendo da tolerância intestinal e 
do objetivo. Para evitar contaminação, medidas de higiene durante o preparo e administração devem ser 
instituídas. Pode ser administrada via oral e enteral, sendo adicionado a sucos, água, chá, gelatina, purês, mediante 
prescrição do médico e/ou nutricionista.
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Informação Nutricional - Porção de 5g (1 colher medida):

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor energético

Carboidratos

Proteínas

Gorduras totais

Gorduras saturadas

Gordura trans

Fibra

Sódio

20kcal- 84 kJ

0g

5g 

0g

0g

0g

0g

0mg

1

0

7

0

0

0

0

0

Informação Nutricional

Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gordura saturadas, gorduras trans, fibra 
alimentar e sódio.

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
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