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RESUMO 

Introdução: A procura por suplementos nutricionais tem se tornando uma 
prática cada vez mais comum entre os praticantes de exercícios físicos, muitas 
vezes sem uma orientação adequada. O objetivo desse trabalho foi analisar, 
segundo a literatura disponível, as alegações funcionais do suplemento 
proteico BCAA. Metodologia: Para a análise dos estudos sobre as alegações 
de funcionalidade do BCAA, foram selecionadas ao todo 15 pesquisas 
incluindo apenas estudos realizados em humanos. Resultados e Discussão: 
A maioria dos autores usou um número reduzido de amostras nos testes, 
poucos estudos incluíram mulheres e apresentaram resultados controversos e 
não representativos, o que classifica as afirmações em relação a 
funcionalidade do BCAA como não conclusivas. Conclusões: É possível 
observar inconsistências nos parâmetros usados pelos autores para execução 
dos estudos, tornando estes não conclusivos e não representativos para 
sustentar as alegações de funcionalidade do BCAA, sendo necessário realizar 
mais estudos randomizados com grupo controle, com maior universo amostral 
e maior período de tempo. 

Palavras-chave – Aminoácidos de Cadeia Ramificada; Legislação; 
Funcionalidade. 
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ABSTRACT 

Introduction: The search for nutritional supplements has become an 
increasingly common practice among practitioners of physical exercises, often 
without adequate guidance. The objective of this work was to analyze, 
according to available literature, the functional claims of the BCAA protein 
supplement. Methodology: For the analysis of studies on claims of BCAA 
functionality, a total of 15 researches were selected, including only studies 
carried out in humans. Results and Discussion: Most authors used a small 
number of samples in the tests, few studies included women and presented 
controversial and non-representative results, which classifies the statements 
regarding the functionality of the BCAA as inconclusive. Conclusions: It is 
possible to observe inconsistencies in the parameters used by the authors to 



 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

carry out the studies, making them non-conclusive and unrepresentative to 
support the claims of BCAA functionality, making it necessary to conduct more 
randomized studies with a control group, with a larger sample universe and a 
longer period of time. time. 

Keywords - Branched Chain Amino Acids; Legislation; Functionality. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização de suplementos alimentares é foco de grandes pesquisas 
sobre possíveis efeitos ergogênicos no desempenho físico humano, devido ao 
crescimento do seu consumo entre atletas ou praticantes com o objetivo de 
aumento de seus ganhos e resultados (JUNIOR, 2012). Neste cenário, um dos 
principais recursos ergogênicos utilizados no meio atlético são os BCAAs, 
procurados também por praticantes de exercícios físicos de todas as 
modalidades, devido a hipótese de que os BCAAs podem retardar o surgimento 
da fadiga e reduzir o dano muscular, favorecendo melhor desempenho durante 
o exercício físico (HARAGUCHI et al., 2012). Todavia, é importante salientar 
que a ANVISA proibiu a comercialização dos aminoácidos de cadeia ramificada 
para atletas, por não haver comprovação de resultado dos efeitos prometidos 
(BRASIL, 2010). Com base nisso, o objetivo do presente estudo foi avaliar as 
alegações de funcionalidade dos BCAAs em comparação com a literatura.  

 
METODOLOGIA 

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados da PubMed, 
SciELO, ResearchGate e Periódicos CAPES. Os descritores usados em 
português foram: “suplementação”, “BCAA” e “exercícios”. Os termos em inglês 
usados nas plataformas de dados foram: “supplementation”, “BCAA”, 
“exercise”, “branched-chain amino acids”. Foram inseridas de forma combinada 
e cruzadas com operador lógico “AND”. Os estudos englobam artigos dos anos 
entre 2006 e 2020. Foram analisados um total de 17 artigos, dentre estes foram 
incluídos apenas trabalhos realizados em humanos sem condições patológicas, 
com especificações das características das amostras, análises bioquímicas e 
musculares com ou sem a prática de exercícios físicos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os artigos analisados, a maioria são internacionais e abordam a 
associação da suplementação usando BCAA (aminoácidos de cadeia 
ramificada) ao exercício físico. Os principais parâmetros usados para a 
avaliação pelos autores são: distância percorrida, percepção do esforço 
subjetivo, concentrações de LHD, NH3 e creatina quinase, 

Apenas 1 estudo inclui mulheres (CHANG et al., 2015) em sua amostra, 
a maioria conta com somente quantidade reduzida de homens. A maior 
amostra observada conta com 30 homens. O período de duração das 
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avaliações realizadas pelos autores foi notoriamente reduzido, sendo o maior 
de 12 semanas de experimento. Houve também, variações nos tipos e 
intensidade dos exercícios propostos, sendo a atividade física de grande 
importância na construção das ações do BCAA.  

O fato das amostras, tempo e variedade de gênero estarem reduzidas 
nas pesquisas, torna estas não representativas por possuírem um universo 
amostral limitado a determinados padrões. Há a necessidade de se obter mais 
informações acerca dos efeitos do BCAA e outros suplementos em mulheres e 
na maioria da população. 

Segundo Chang et al., (2017) o triptofano tem papel fundamental no 
mecanismo de síntese da serotonina no sistema nervoso central. A serotonina 
está ligada a sensação de fadiga, dessa forma o BCAA promete reduzir os 
níveis de serotonina para diminuir a fadiga. Os estudos de AbuMoh'd, (2020) 
apontam esta redução da fadiga central e muscular pelos níveis diminuídos de 
serotonina em atletas suplementados com BCAA. 

Nas pesquisas realizadas por Uchida et al., (2007), nota-se que não 
ocorre diferença nos resultados entre o grupo suplementado e não 
suplementado. Já os dados de Chang et al., (2017), demonstram a redução da 
fadiga e elevação da concentração de triptofano e NH3. Há controvérsia nos 
resultados dos autores considerando que a dose usada pelo primeiro autor 
citado é menor que a do segundo autor.  

Em relação às alterações na musculatura humana e na diminuição da 
fadiga prometidas pelos efeitos do BCAA, também há incoerências. Os 
experimentos de Howatson et al., (2012) e Kephart et al., (2016) afirmam que a 
redução da força de agachamento é reflexo das lesões e fadiga muscular. 
Estoche et al., (2019) analisou que em jovens não treinados não ocorre 
melhora da recuperação muscular e do desempenho no exercício, 
evidenciando assim resultados contraditórios com as alegações funcionais do 
BCAA. 

Outro fator a ser observado é a condição física das pessoas 
selecionadas, na maioria dos artigos constam pessoas não treinadas (GREER 
et al., 2007), em outros (TANG e CHAN, 2017; ABUMOH'D, 2020) contém 
atletas profissionais nas práticas de exercício. Isto pode gerar alterações nos 
resultados relacionados à musculatura e fadiga, considerando que atletas 
possuem músculos mais desenvolvidos e maior resistência física. Os 
suplementos proteicos, segundo a ANVISA, são recomendados principalmente 
para atletas. 

Através da análise geral de todos os artigos, nota-se a inconsistência 
nos resultados dos pesquisadores tornando os estudos não representativos e 
controversos.  

 
CONCLUSÕES 

Mediante os estudos apresentados, observa-se inconsistência nos 
parâmetros usados pelos autores para execução dos estudos, tornando estes 
não conclusivos e não representativos para sustentar as alegações de 
funcionalidade do BCAA. É necessário realizar mais estudos randomizados 
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com grupo controle, com maior universo amostral e por maior período de 
tempo.  
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