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A alimentação de crianças difere da de adultos e deve fornecer nutrientes necessários ao crescimento e 

não apenas à manutenção das funções orgânicas. As diferenças nutricionais ocorrem ainda quando se 

consideram as diversas faixas etárias dos pacientes pediátricos e suas diferentes necessidades 

metabólicas.  

Adequar as necessidades nutricionais ao crescimento, bem como as limitações relativas à imaturidade ou 

à doença é, portanto, uma tarefa difícil quando se trata desses pacientes.  

Por exemplo, as soluções de aminoácidos cristalinos desenvolvidas para recém-nascidos têm como 

objetivo assemelharem-se ao aminograma plasmático de crianças alimentadas com leite materno. 

Atenção especial deve ser dada à taurina, que é um componente fundamental dos sais biliares e que tem 

um papel importante no desenvolvimento da retina e do SNC. Por essas razões, acredita-se que a taurina 

não deve faltar na oferta diária do recém-nascido, pois é um aminoácido essencial. 

Já os aminoácidos destinados a pacientes nefropatas – com maior proporção de aminoácidos essenciais - 

e hepatopatas - com maior proporção de aminoácidos de cadeias ramificadas - são inapropriados aos 

pacientes neonatos, visto que NÃO contêm todos os aminoácidos essenciais nem possuem proporção ideal 

para o desenvolvimento desses pacientes.  

Ao compararmos as composições das soluções ricas em aminoácidos essenciais (nefro) com aminoácidos 

pediátricos, podemos observar que diferem, principalmente, no aminoácido que é ESSENCIAL ao neonato, 

a taurina, que está ausente nas formulações para nefro.  

Em relação à composição das soluções com maior teor de aminoácidos ramificados (hepa) e pediátricos, a 

diferença significativa está na quantidade dos aminoácidos fenilalanina e triptofano e na ausência da 

taurina.  

Não existe um consenso na literatura de que o uso dessas soluções melhore a sobrevida do RN com 

doenças hepática ou renal. No caso de solução hepa os autores sugerem o seu uso somente para os casos 

de encefalopatia hepática.2,3  

Segue composição para possibilitar a análise no momento da tomada de decisões: 

 

Composição dos aminoácidos Aminoácidos 10% Ped 
(g/100ml) 

Aminoácidos Hepa 8% 
(g/100ml) 

Aminoácidos nefro 10% 
(g/100ml) 

Essenciais 

Isoleucina (cadeia ramificada) 0,8 1,04 0,58 
Leucina (cadeia ramificada) 1,3 1,309 1,28 
Lisina 0,851 0,688 1,2 
Metionina 0,312 0,11 0,2 
Fenilalanina 0,375 0,088 0,35 
Treonina 0,44 0,44 0,82 
Triptofano 0,201 0,07 0,3 
Valina (cadeia ramificada) 0,9 1,008 0,87 
Histidina 0,476 0,28 0,98 
Sub total 5,655 5,033 6,58 
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Composição dos aminoácidos 
Aminoácidos 10% Ped 

(g/100ml) 
Aminoácidos Hepa 8% 

(g/100ml) 
Aminoácidos nefro 10% 

(g/100ml) 
Condicionalmente 

essenciais 
 

Taurina 0,04 0 0 
Arginina 0,75 1,072 0,82 
Glicina 0,415 0,582 0,53 
Prolina 0,971 0,573 0,3 
Cisteína 0,052 0,052 0,04 
Tirosina 0,42 0 0,37 
Glutamina 0 0 0 
Sub total 2,648 2,279 2,06 

Não essenciais  

Alanina 0,93 0,464 0,62 
Serina 0,767 0,224 0,76 
Ácido Glutâmico 0 0 0 
Ácido Aspártico 0 0 0 
Sub total 1,697 0,688 1,38 
Total  10 8 10,02 
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