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Contextualização do tema:
Sabemos que durante a doença crítica, especialmente nos primeiros 10 dias, há
um catabolismo proteico importante com impacto em imunossupressão, piora de
cicatrização e fraqueza muscular adquirida na UTI. Oferta proteica aumentada tem sido
sugerida como uma estratégia para minimizar essa perda de massa muscular ao fornecer
aminoácidos extra.
Desenho do estudo/Resultados/Contextualização:
O objetivo desse artigo de revisão publicado, em 2020, na Curr Opin Clin Nutr
Metab Care é revisar as evidências científicas publicadas nos últimos 2 anos em relação
ao impacto da oferta de proteína nos desfechos de pacientes críticos.
Apesar dos guidelines recomendarem oferta proteica elevada (1,2-2g/kg/dia),
estudos observacionais apresentam resultados que devem ser interpretados com cautela.
Há artigos mostrando redução da perda de massa muscular, do tempo de internação e
mortalidade com aumento da oferta proteica. Os artigos randomizados são escassos e
com desenho variado, alguns mostrando melhora em balanço nitrogenado e alguns em
desfechos funcionais, no entanto sem mudança na mortalidade.
Outra controvérsia ocorre em relação a oferta proteica elevada já nos primeiros
dias de doença crítica, que poderia se associar a desfechos negativos ao inibir o processo
de autofagia. Já nas fases mais tardias a oferta proteica mais alta é usualmente
recomendada. Um estudo randomizado com mais de 400 pacientes mostrou segurança
renal com ofertas proteicas próximas de 2g/kg/dia.

Pontos para discussão:
Mais estudos são necessários para definir questões importantes relativas a oferta
proteica como:
1234-

Dose de acordo com as fases da doença crítica,
Tipo de proteína,
Modo de infusão (intermitente x contínuo),
Associação com exercício.
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