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A

sarcopenia, literariamente, define-se como perda de massa e força muscular esquelética,
frequentemente, associada ao envelhecer. Porém, atualmente, percebe-se, que a mesma se faz presente em
diversas condições clínicas, as quais apresentam como base, aumento do metabolismo. E, uma vez presente,
a sarcopenia, resulta na redução da capacidade funcional (execução de atividades do cotidiano tornam-se
dificultadas), assim como também, piores desfechos clínicos à doença de base do indivíduo.
Na prática clínica, de forma preventiva ou como terapêutica, deve-se implementar estratégias
específicas para os quadros sarcopênicos. E, dentre elas, no que tange à terapêutica nutricional, observase o aumento no quantitativo proteico ofertado por dia. Porém, tão importante, quanto o alcance desse

quantitativo proteico, é a qualidade proteica utilizada. E, nesse sentido, diversos estudos evidenciam, a
utilização da leucina, como parte da qualidade proteica, tendo em vista aos excelentes resultados com a sua
utilização, na preservação ou na recuperação, da massa muscular.
Nesse sentido, esse estudo, teve como objetivo avaliar a eficácia da administração de leucina na
melhora da massa e força muscular, performance funcional e função do músculo respiratório em idosos
institucionalizados. Ao todo, foram randomizados 42 idosos, do sexo masculino e feminino, com idade média
de 78,9 anos. Os mesmos foram divididos, conforme o tratamento dietético: grupo estudo – recebeu leucina
em pó (3 gramas), diluída em água ou suco duas vezes ao dia (manhã e tarde); grupo controle – recebeu
lactose em pó (3 gramas), diluída em água ou suco duas vezes ao dia (manhã e tarde). A suplementação foi
realizada por 13 semanas e os parâmetros foram analisados mensalmente.
O estudo demonstra como resultado, que o tempo necessário para completar o percurso para a
avaliação de marcha, foi maior no grupo placebo em relação ao grupo leucina (p=0,001). Isso demonstra,
uma excelente aplicabilidade da utilização da leucina, uma vez que um dos critérios para a determinação da
sarcopenia, é a demora para deambular que o paciente apresenta. E, em adição, os autores reportam que
o grupo de pacientes que não recebeu a suplementação de leucina, apresentou redução na força muscular
respiratória (p=0,026).
Assim, os autores concluíram que a utilização da leucina, como parte da suplementação nutricional
oral, é uma estratégia que pode ser utilizada como adjuvante na melhora da performance física e da função
muscular respiratória em idosos. E, em consequência, apresentar benefícios para a prevenção e/ou tratamento
da sarcopenia.
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