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INTRODUÇÃO: A demanda nutricional de um atleta nem sempre compreende as recomendações
adequadas para a população em geral, sendo necessárias outras estratégias alimentares especialmente
relacionadas à ingestão de proteínas. Nesse contexto, a suplementação de aminoácidos de cadeia
ramificada (BCAA), responsável pela formação de 35% do tecido muscular, vem sendo muito
utilizada e comercializada. O BCAA é retratado como possível suplemento ergogênico, auxiliando
no desempenho durante o exercício e na recuperação muscular (SANTOS, 2019). Sabendo da
importância da proteína na alimentação e da sua possível influência no meio esportivo, o objetivo
deste estudo foi revisar as evidências existentes sobre os efeitos da suplementação de BCAA no
exercício físico. MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se uma revisão sistemática onde foram
incluídos estudos do tipo ensaio clínico randomizado realizados em humanos nos últimos 20 anos. A
pesquisa foi realizada na base de dados eletrônica PubMed e Lilacs consultando pelos seguintes
descritores ou combinação destes no título ou resumo dos trabalhos: “amino acids”, "branched chain
amino acid”, “sports” e “exercise” durante os meses de março a maio de 2020. Foram considerados
como desfechos de interesse a diminuição da fadiga muscular, o aumento do rendimento físico e o
ganho de força e massa muscular. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 508 artigos,
desses foram excluídos os artigos que não correspondiam ao protocolo pré estabelecido, resultando
em 12 artigos. O número de indivíduos dos estudos ficou entre 9 e 46, com média amostral de
22,3±10,4 indivíduos. O tempo de intervenção variou de 1 dia a 8 semanas, com dosagem média de
BCAA por dia de 19,5g, comparada a água e/ou carboidrato. Quase a totalidade dos trabalhos foram
desenvolvidos com não atletas (10 estudos) e 91,6% dos trabalhos foram com indivíduos do sexo
masculino. Foi identificada grande heterogeneidade em relação às estratégias de suplementação,
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modalidades de exercícios e população avaliada, levando a uma grande variabilidade. Dos 9 estudos
que avaliaram fatores de rendimento esportivo, como resistência, potência, distância percorrida e
força, somente um (DUDGEON, 2016) encontrou resultado favorável para a suplementação de
BCAA em relação a força e a resistência muscular de membros inferiores quando comparado ao
grupo placebo. Em relação a fadiga muscular 6 estudos fizeram avaliações subjetivas de dor, e dentre
estes, quatro (JACKMAN, 2010; HOWATSON, 2012; RA, 2013; RA 2018) encontraram diferenças
significativas havendo uma diminuição na percepção da dor no grupo que consumiu BCAA. Apesar
desse aspecto favorável da suplementação de BCAA os autores não elucidaram seu mecanismo de
ação uma vez que não encontraram diferenças nos marcadores sanguíneos de fadiga muscular.
CONCLUSÃO: Os achados da presente revisão sistemática apontam para a falta de resultados
positivos e consistentes em relação a suplementação de BCAA que suportem sua indicação no meio
esportivo, principalmente para a melhora do rendimento e ganho de força e massa muscular. Além de
salientar a necessidade de novas pesquisas para esclarecer o possível mecanismo de ação em relação
à diminuição da fadiga muscular.
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