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Suplementação proteica em idosos praticantes 
de exercícios de força: uma revisão 

Protein supplementation in elderly practitioners of strength exercises: a review

Resumo

Exercícios resistidos levam ao aumento de massa muscular e força, atenuando o processo de sarcopenia evidenciada com o envelhecimento. 
O artigo objetiva fazer uma revisão sistemática sobre suplementação para ganho de massa muscular e força em idosos saudáveis. A 
pesquisa foi realizada nas bases de dados internacionais e nacionais LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO, por meio da consulta 
pelos seguintes descritores combinados: “suplementos dietéticos” (dietary supplements), “idoso” (aged) e “treinamento de resistência” 
(resistance training), publicados nos últimos 10 anos (2007-2017). Foram selecionados 16 ensaios clínicos, sendo: 11 sobre o efeito da 
suplementação de alguma fonte proteica; um que avaliou o efeito da suplementação de cálcio β-hidroxi-β-metilbutirato (CaHMB); e 
quatro que avaliaram a suplementação de creatina. A presente revisão encontrou efeito positivo adicional no ganho de massa muscular, 
força e funcionalidade com a suplementação de whey protein isolado (20 g/dia), concentrado proteico do leite (15 g 2x/dia), carne 
vermelha (160 g/dia), peptídeos de colágeno (15 g/dia), aminoácidos de cadeia ramificada (2.500 mg/dia), leucina (10 g/dia), CaHMB 
(3 g 2x/dia) e creatina (5 g/dia) em idosos submetidos a exercícios de força, sem promover efeitos deletérios à função renal.

Palavras-chave: Idoso, suplementação, sarcopenia.

Abstract

Resistance exercises lead to an increase in muscle mass and strength, favoring mitigation of evidenced sarcopenic process that often 
occur with aging. The aim of this study is to make a systematic review on supplementation for muscle mass gain and strength in the 
healthy elderly population. The survey was conducted on international and national data basis LILACS, MEDLINE, PubMed and 
SciELO, by consulting the following descriptors combined: "dietary supplements", "elderly" and "resistance training” published in 
the last 10 years (from 2007 to 2017). Sixteen clinical trials were selected: eleven about the effect of supplementation of some protein 
source; one that evaluated the effect of supplementation of calcium β-hydroxy-β-methylbutyrate (CaHMB); and four that studied creatine 
supplementation. This review found an additional positive effect on muscle mass, strength and functionality with supplementation of 
whey protein isolate (20 g/day), milk protein concentrate (15 g 2x/day), red meat (160 g/day), collagen peptides (15 g/day), branched 
chain amino acids (2,500 mg/day), leucine (10 g/day), CaHMB (3 g 2x/day) and creatine (5 g/day) in elderly patients undergoing 
strength exercises with no deleterious effects on renal function.

Keywords: Elderly, supplementation, sarcopenia.
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S
Introdução

Sarcopenia é a perda gradual de massa 
muscular esquelética e de força que ocorre 
com o envelhecimento1, sendo que o consumo 
inadequado de nutrientes e sedentarismo estão 
associados a essa condição2. Quantidades 
adequadas de proteína de alto valor biológico3 
e treinos de força 4,5, facilitam a síntese proteica 
muscular, minimizando a ocorrência de sarcopenia 
nos idosos. 

Durante o envelhecimento ocorrem mudanças 
nos hábitos alimentares devido a diversos fatores, 
como: mudanças no paladar, olfato e estímulos 
visuais; fatores econômicos e sociais (acesso aos 
alimentos, suporte familiar, nível de autonomia, 
escolaridade); fatores fisiológicos (depressão, 
estresse)6. Ocorrem, ainda, mastigação inadequada 
e perda de papilas gustativas, além de outras 
mudanças fisiológicas que contribuem para a 
redução na ingestão alimentar6, aumentando o 
risco de deficiências nutricionais e sarcopenia. 
Portanto, uma suplementação nutricional pode ser 
importante a fim de preservar a massa muscular 
esquelética, prevenindo incidência de quedas, que 
são comuns em idosos, e favorecendo as atividades 
de vida diária.

Estudos mostram que idosos que praticam 
exercícios de resistência retardam essa perda 
de massa muscular e força decorrente do 
envelhecimento4,7, e as conclusões são divergentes 
quando a suplementação proteica é adicionada a 
essa prática3,8. Além disso, as dúvidas referentes 
à dose e ao tipo de proteína ideal para idosos são 
frequentes na prática clínica. Portanto, torna-se 
imprescindível aprofundar o estudo sobre o uso 
de suplementos proteicos em idosos praticantes 
de exercícios de força a fim de embasar a prática 
clínica do nutricionista.

Material e método

Esse estudo consistiu em uma revisão de 
literatura sobre o efeito da suplementação proteica 
no ganho de massa muscular de idosos praticantes 
de exercícios de força. A pesquisa foi realizada 

nas bases de dados internacionais e nacionais 
LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO, por 
meio da consulta pelos seguintes descritores 
combinados: “suplementos dietéticos” (dietary 
supplements), “idoso” (aged) e “treinamento de 
resistência” (resistance training), publicados nos 
últimos 10 anos.

Os artigos identificados foram avaliados 
obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: 
população-a lvo  ( idosos) ,  in tervenções 
(suplementação nutricional para aumento de 
massa muscular e/ou força combinada a exercício 
resistido), tipo de estudo (ensaio clínico), desfecho 
avaliado (aumento de massa muscular e/ou 
força), tempo mínimo de estudo (4 semanas) 
e idioma (português e inglês). Além disso, os 
estudos que cumpriram os critérios de inclusão 
foram avaliados quanto à qualidade metodológica 
segundo a escala PEDro, sendo excluídos aqueles 
com baixa qualidade metodológica (escore PEDro 
menor que 3)9. 

Resultados e discussão

Foram encontrados 16 artigos que atenderam 
aos critérios de inclusão (Tabela 1). Os suplementos 
testados pelos estudos para aumento de massa 
muscular e/ou força associado ao treino resistido 
foram suplementação de whey protein, leite, 
caseína, colágeno, leucina, carne vermelha, 
bebida rica em aminoácidos essenciais e vitamina 
D, cálcio β-hidroxi-β-metilbutirato (CaHMB) e 
creatina. Do total, 10 artigos encontraram efeitos 
adicionais da suplementação comparado à prática 
do exercício sem a intervenção nutricional.

Suplementação com proteína e/ou amino-
ácidos associados ou não a vitaminas e 
minerais

Verdijk et al.10 avaliaram os efeitos de exercício 
resistido e suplementação proteica em idosos 
(n=26), sendo as intervenções realizadas 3 
vezes por semana durante 12 semanas. Os 
idosos foram divididos em grupo proteína, com 
suplementação de 10 g de caseína hidrolisada antes 
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e imediatamente após cada sessão de treinamento; 
e grupo placebo, que recebeu água com sabor 
antes e após as sessões de treinamento. A força 
aumentou aproximadamente 25 a 35% em ambos 
os grupos, e o aumento obtido na massa magra da 
perna e quadríceps também foi similar entre os 
grupos estudados (grupo placebo: de 75,9 ±3,7 
para 82,4 ±3,9 cm²; grupo proteína: de 73,8 ±3,2 
para 80,0 ±3,0 cm²). 

Tieland et al.11, ao estudarem o efeito da 
suplementação de proteína (concentrado proteico 
do leite contendo 15 g de proteína oferecido duas 
vezes ao dia) em idosos (n=62) submetidos a duas 
sessões semanais de treinamento resistido por 24 
semanas, observaram significativo ganho de massa 
muscular (de 47,2 kg para 48,5 kg), o que não 
ocorreu no grupo placebo (de 45,7 kg para 45,4 
kg), submetido às mesmas sessões de exercícios, 
porém com bebida isenta de proteína. Todos com 
significância estatística. 

Em um ensaio clínico randomizado, duplo-
cego e controlado por placebo, Arnarson et al.8 
estudaram a suplementação de whey protein (20 g 
de proteínas, 20 g de carboidratos e 1 g de lipídio) 
– grupo PTN (n=83) – comparada a suplementação 
de uma bebida isocalórica de carboidratos (40 g 
de carboidratos e 1 g de lipídio) – grupo CHO 
(n=78) – logo após um treinamento com exercícios 
de força durante 12 semanas (3x/semana) em 161 
idosos de ambos os sexos. Os autores verificaram 
aumento de massa magra total (grupo PTN: 0,7 
±1,1 kg; grupo CHO: 0,9 ±1,5 kg; p=0.365), de 
massa magra apendicular (grupo PTN: 0,6 ±1,2 kg; 
grupo CHO: 0,5 ±0,8 kg; p=0.938), aumento em 
força muscular (grupo PTN: 56,5 ±59,4 N; grupo 
CHO: 53,8 ±51,8 N; p=0.776) e função física, 
que foi avaliada tanto pelo teste “get-up-and-go” 
(grupo PTN: -0,6 ±1,7 s; grupo CHO: -0,5 ±0,8 
s; p=0.151) como pelo teste de caminhada de 6 
minutos (grupo PTN: 35,1 ±38 m; grupo CHO: 
39,9 ±75,9 m; p=0.726), porém sem diferença 
significativa entre os grupos de suplementação. 
Concluíram que a suplementação com 20 g de 
whey protein concentrado ingerido logo após 
exercícios de força não traz maiores benefícios 
em ganho de massa muscular e força comparado à 

uma suplementação isocalórica de carboidratos em 
idosos fisicamente ativos com adequado consumo 
de energia e nutrientes. Os autores não podem 
afirmar se os benefícios encontrados no estudo 
foram devidos à suplementação de proteína ou 
carboidrato, uma vez que não fizeram um grupo 
placebo submetido apenas ao exercício sem 
suplementação.

Leenders et al.4 submeteram idosos saudáveis 
(31 do sexo masculino e 29 do sexo feminino) a um 
treinamento resistido por 24 semanas, associado 
ou não a suplementação de 15 g/dia de proteína 
do leite (80% caseína e 20% whey protein) após 
o desjejum. Em ambos os grupos foi observado 
aumento de força (grupo placebo: de 45 ±6,0% nas 
mulheres e 41 ±4,0% nos homens; grupo proteína: 
de 40 ±3,0% nas mulheres e 44 ±3,0% nos 
homens), massa magra da perna (grupo placebo: 
de 4 ±1,0% nas mulheres e 3 ±1,0% nos homens; 
grupo proteína: de 3 ±1,0% nas mulheres e 3 
±1,0% nos homens) e área dos quadríceps (grupo 
placebo: de 9 ±1,0% nas mulheres e 9 ±1,0% 
nos homens; grupo proteína: de 9 ±1,0% nas 
mulheres e 10 ±1,0% nos homens), sem diferença 
significativa entre os grupos. 

Daly et al.12 realizaram um ensaio clínico, 
randomizado, controlado por placebo em 100 
indivíduos do sexo feminino com idade entre 60 
e 90 anos que foram submetidos a treinamento 
resistido duas vezes por semana durante 4 meses. 
As idosas foram divididas em dois grupos, sendo 
um grupo com consumo de 80 g de carne vermelha 
magra duas vezes ao dia, seis vezes por semana 
(grupo carne; n=53) e outro grupo com consumo 
de ≥ 1 porção/dia (70 g cozido) de arroz ou 
macarrão (grupo controle; n=47). A ingestão de 
proteínas foi maior no grupo carne durante todo o 
estudo, sendo a média de ingestão de 1,29 ±0,30 g/
kg comparado a 1,15 ±0,35 g/kg do grupo controle. 
O grupo que consumiu carne vermelha teve maior 
ganho em massa muscular total (0,45 kg; IC 95%: 
0,07-0,84 kg; p<0.05), massa muscular na perna 
(0,22 kg; IC 95%: 0,02-0,42 kg; p<0.05) e força 
muscular (18%; IC 95%: 0,03-0,34; p<0.05). 
Além disso, o grupo que consumiu carne teve 
10% a mais de aumento no fator de crescimento 
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semelhante à insulina 1 (IGF-1) (p<0.05) e 16% 
a mais de redução nos marcadores inflamatórios 
(interleucina 6) (p<0.05), comparado ao grupo 
controle após 4 meses de estudo. Não foram 
encontrados efeitos adversos associados ao 
protocolo de estudo.

Ao avaliar o consumo de 20 g de whey protein 
isolado rico em cisteína versus o consumo de 
20 g de caseína em 67 idosos (52 mulheres e 15 
homens) associado a exercício de força realizado 
3 vezes por semana em dias não consecutivos 
durante 135 dias, Karelis et al.13 observaram 
significativo ganho de força muscular em kg 
(%∆39,3 vs. 31,0), além de ganho expresso por kg 
de peso atual (%∆39,9 vs. 30,9) e por kg de massa 
magra (%∆43,3 vs. 30,0) no grupo suplementado 
com o whey protein comparado ao grupo com 
caseína. Os suplementos foram consumidos em 
duas doses (10 g cada) todos os dias, sendo uma 
dose dentro da primeira hora pós-exercício.

Trabal et al.14 estudaram os efeitos da 
suplementação de leucina (10 g/dia) ou placebo 
(10 g de maltodextrina) em 11 idosos que 
completaram 12 semanas de um programa de 
exercícios adaptado (3 dias na semana com 
exercícios de força e 1 dia da semana com 
exercício de equilíbrio). Os autores observaram 
efeito adicional significativo do consumo de 
leucina no ganho de força muscular (força de perna 
isométrica: ∆ +0,633) e um efeito considerado 
moderado em função muscular avaliado pelos 
testes “chair stand” (∆ -0,558) e “timed up and 
go” (∆ -0.732).

 Apenas um estudo observou os efeitos do 
consumo de peptídeos de colágeno (15 g por 
dia) associado a exercícios de força (60 min, 3 
x/semana) sobre as mudanças corporais e força 
de idosos com sarcopenia (n=53; 72,2 ±4,68 
anos)15. Os autores encontraram significativamente 
(p<0,05) maior ganho em massa livre de gordura 
(+4,2 ±2,31 kg vs. +2,9 ±1,84 kg) e força 
(+16,12 ±12,9 Nm vs. +7,38 ±13,2 Nm), além 
de maior redução em massa gorda (-5,4 ±3,17 
kg vs. -3,5 ±2,16 kg) nos idosos suplementados, 
respectivamente.

Oesen et al.16 (n=117, de ambos os sexos) 

e Hofmann et al.17 (n=91, do sexo feminino) 
estudaram os efeitos da suplementação com bebida 
rica em proteína (20,7 g, sendo 3 g de leucina e 
>10 g de aminoácidos essenciais), vitamina D 
(800 UI), B6 (2,9 mg) e B12 (3 mcg) associada 
a treinamento resistido com banda elástica em 
idosos institucionalizados. A suplementação foi 
ingerida todos os dias pela manhã e imediatamente 
após o exercício, realizado 2 vezes por semana. 
Os autores não identificaram benefícios adicionais 
da suplementação em força e função muscular16 e 
parâmetros bioquímicos de qualidade muscular17.

Já Yoshimura et al.18 analisaram os efeitos 
de um programa de reabilitação convalescente 
(realizados por fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e fonoaudiólogos até 3 h por dia) 
associado ou não a suplemento nutricional rico em 
aminoácidos de cadeia ramificada (2.500 mg; 10 
g de proteína) e vitamina D (12,5 mcg) em idosos 
institucionalizados (n=36) em enfermaria de 
reabilitação convalescente durante a hospitalização 
(2 a 6 meses). Os autores verificaram efeitos 
benéficos significativos da suplementação para 
circunferência da panturrilha (+3,2 cm; 95% 
IC: 2,0-4,4), circunferência do braço (+1,4 cm; 
95% IC: 0,8-2,1), Índice de Barthel, que avalia 
atividades de vida diária (+11,2 pontos; 95% 
IC: 0,5-21,8) e para albumina sérica (+0,3 g/dl; 
95%IC: 0,1-0,5), sugerindo que a intervenção 
nutricional contribui para o aumento da massa 
muscular esquelética e atividades de vida diária.

O tipo de proteína consumido pode influenciar 
os resultados de um treinamento resistido 
devido a diferenças na velocidade de absorção, 
perfil de aminoácidos, resposta hormonal ou 
defesa antioxidante19. Os suplementos de whey 
protein, principalmente isolado, contêm uma alta 
concentração de aminoácidos essenciais, com 
pouca gordura, carboidrato e lactose, e, das fontes 
conhecidas, são os que mais contêm aminoácidos 
de cadeia ramificada, particularmente a leucina 
(até 14 g/100g),20 que tem sido identificada como 
um regulador chave na via de iniciação da síntese 
proteica muscular.21 A leucina é convertida à 
β-hidroxi-β-metilbutirato (HMB), que tem sido 
indicado para minimizar a perda de músculo com 
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o envelhecimento, doença ou estresse oxidativo, 
atenuando a degradação proteica e favorecendo a 
síntese proteica22.

Suplementação com cálcio hidroximetil-
butirato (CaHMB)

Stout et al.23 verificaram a suplementação 
de CaHMB (3 g 2x/dia) por 12 e 24 semanas 
associado (fase 2; n=36) ou não (fase 1; n=43) 
a exercícios de resistência em idosos seguindo 
uma dieta adequada em proteínas. Durante a 
fase 1, os autores verificaram no grupo estudo 
um aumento significativo de peso corporal total 
(grupo controle: +0,2 ±0,3 kg e -0,3 ±0,5 kg; 
grupo estudo: +0,8 ±0,2 kg e +0,8 ±0,3 kg; 12 e 
24 semanas, respectivamente), massa magra total 
(grupo controle: +0,2 ±0,1 kg e +0,2 ±0,1 kg; 
grupo estudo: +0,4 ±0,1 kg e +0,5 ±0,1 kg; 12 e 
24 semanas, respectivamente) e massa magra na 
perna (grupo controle: +0,1 ±0,1 kg e +0,1 ±0,1 kg; 
grupo estudo: +0,3 ±0,1 kg e +0,3 ±0,1 kg; 12 e 24 
semanas, respectivamente), tanto após 12 semanas 
quanto após 24 semanas de suplementação 
comparado ao grupo que recebeu placebo. 
Além disso, no grupo que recebeu CaHMB foi 
observado aumento de força pelo exercício de 
extensão de perna (grupo controle: +5,0 ±3,1 
180°.s-1 e +2,9 ±3,2 180°.s-1; grupo estudo: 
+7,2 ±1,7 180°.s-1 e +8,5 ±1,9 180°.s-1; 12 e 24 
semanas, respectivamente). Já na fase 2 (associada 
a exercício resistido), observaram maior perda de 
peso entre os homens suplementados com CaHMB 
após 12 semanas (grupo controle: +0,3 ±0,2 kg; 
grupo estudo: -0,6 ±0,4 kg; p=0.01) e maior 
redução de gordura corporal tanto após 12 semanas 
(grupo controle: -0,4 ±0,2 kg; grupo estudo: -0,9 
±0,3 kg; p=0.01) como após 24 semanas de estudo 
(grupo controle: -0,5 ±0,3 kg; grupo estudo: -0,9 
±0,4 kg; p=0.04). Não foram associados efeitos 
adversos ao protocolo de estudo. Os autores 
concluíram que uma suplementação prolongada 
com CaHMB melhora massa magra total, força 
e função muscular em homens e mulheres idosos 
saudáveis, associado ou não a exercícios resistidos.

Suplementação com creatina

Foram selecionados quatro estudos que 
avaliaram o efeito da suplementação de creatina 
em idosos. Candow et al.24 avaliaram o efeito 
do exercício de força (3 x/semana) combinado à 
creatina (0,1 g/kg) e proteína (0,3 g/kg) (grupo CP), 
ou creatina isolada (0,1 g/kg) (grupo C) ou placebo 
(grupo PLA), 3 vezes ao dia (antes do treino, 
imediatamente após o treino e antes de dormir), 
em 35 idosos do sexo masculino por 10 semanas. 
A suplementação de creatina foi consumida apenas 
em dias com treino. Os autores constataram que 
o grupo que recebeu creatina e proteína teve 
significativamente (p<0.05) maior ganho em 
massa muscular total (+5,6%) comparado ao grupo 
que recebeu apenas creatina (+2,2%) ou placebo 
(+1,0%) e maior força no exercício de supino do 
que os grupos C e PLA combinados (CP: +25%; 
C e PLA: +12,5%; p<0.05). 

Aguiar et al.25 estudaram por 12 semanas 
o efeito do consumo de creatina associado ao 
exercício resistido (3 x/semana) em idosas (64,9 
±5 anos) aleatoriamente distribuídas em grupo 
CR (n=9), que recebeu 5 g de creatina por dia, 
e grupo PLA (n=9), que recebeu um placebo 
contendo maltodextrina. Os autores observaram 
significativamente maior incremento em volume 
de treino (+164,2; p<0.01), maior força no 
exercício de supino (+5,1; p<0.05), extensão de 
joelhos (+3,9; p<0.05) e rosca de bíceps (+8,8; 
p<0.05) no grupo CR comparado ao grupo PLA. 
Além disso, o grupo CR ganhou significativamente 
mais massa livre de gordura (∆%, CR: 3,2% vs. 
PLA: 0,0%; p<0.01) e massa muscular (∆%, CR: 
3,7% vs. PLA: 0,9%; p<0.01) e foi mais eficiente 
em realizar testes funcionais de força submáxima 
(p<0.05) do que o grupo PLA.

Gualano et al.26 examinaram a eficácia da 
suplementação de creatina monohidratada (CR, 
20 g/dia dividido em 4 doses nos primeiros 5 
dias do protocolo, e 5 g/dia para as 23 semanas 
seguintes) ou placebo (PL, dextrose), associada 
ou não a treino resistido (RT, 2 x/semana), em 
idosas (n=60) fisicamente inativas com osteopenia 
ou osteoporose por 24 semanas. Os principais 
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achados do estudo indicam que a suplementação 
de creatina combinada a exercício resistido (CR 
+ RT) foi capaz de aumentar significativamente a 
força muscular tanto de membros superiores (CR 
+ RT, Pré: 33,9 ±5,6 kg, Pós: 36,5 ±7,1 kg, +10%) 
como de inferiores (Pré: 83,8 ±19,4 kg, Pós: 97,7 
±21,7 kg; +19,9%), bem como aumentar a massa 
livre de gordura comparado com os demais grupos 
(CR + RT, Pré: 16,8 ±2,3 kg, Pós: 17,1 ±2,0 kg; 
+1,31% vs. PL, Pré: 17,2 ±1,3 kg, Pós: 17,0 ±1,5 
kg; -1,2% vs. CR, Pré: 16,8 ±1,9 kg, Pós: 16,9 ±1,9 
kg; +0,3% vs. PL + RT, Pré: 17,4 ±1,5 kg, Pós: 
17,3 ±1,5 kg; -0,2; p<0,0001, p=0,05, e p=0,002, 
respectivamente). Além disso, o número de idosas 
diagnosticadas com sarcopenia, no início do 
estudo, reduziu apenas nos grupos suplementados 
com creatina associada ou não a exercício (n= -3, 
CR e CR + RT), comparados aos grupos placebos 
(n= +2, PL e PL + RT), sem efeitos adversos 
associados ao protocolo de estudo.

Já Villanueva et al.27 testaram o efeito de 12 
semanas de exercício resistido (3 x/semana) 
associado (grupo RTS) ou não (grupo RT) a 
suplementação combinada de creatina (0,3 g/kg/dia 
nos primeiros 5 dias, seguido de 0,07 g/kg/dia até o 
final do estudo) e proteína (whey protein contendo 
35 g de proteína) em idosos do sexo masculino 
(n=22). A suplementação deveria ser consumida 
todos os dias, imediatamente pós-exercícios nos 
dias de treino. Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significantes entre os grupos RT 
e RTS para os parâmetros de força, composição e 
função muscular.

Os mecanismos que explicam esse ganho 
de massa muscular e força evidenciados pela 
suplementação de creatina, na maioria dos estudos, 
permanecem por ser determinados. Balsom et 
al.28 teorizaram que a creatina tem a habilidade de 
regular a osmose no interior da célula em trabalho 
e poderia elevar a osmolaridade intracelular. O 
sinal anabólico, então, induzido pela hidratação 
celular poderia aumentar a expressão de fatores de 
transcrição miogênicos, tais como a miogenina e 
o MRF-4, ou alterar o nível de RNA transportador 
específico para síntese proteica muscular. 
Willoughby e Rosene29 relataram que a creatina 
pode aumentar a expressão destes reguladores 

de transcrição, aumentando a regulação de genes 
específicos do músculo, facilitando, assim, a 
hipertrofia e o aumento da força muscular.

Portanto, a presente revisão encontrou efeito 
positivo adicional no ganho de massa muscular, 
força e funcionalidade com a suplementação de 
whey protein isolado (20 g/dia), concentrado 
proteico do leite (15 g 2x/dia), carne vermelha 
(160 g/dia), CaHMB (3 g 2x/dia), peptídeos 
de colágeno (15 g/dia), aminoácidos de cadeia 
ramificada (2.500 mg/dia) e creatina associada 
a proteína (0,1 g/kg de creatina + 0,3 g/kg de 
proteína) ou não (5 g/dia, com ou sem fase de 
carregamento de 20 g/dia nos primeiros 5 dias) em 
idosos submetidos a exercícios de força.

Podem permanecer dúvidas a respeito da 
suplementação de proteína em idosos quanto 
ao prejuízo da função renal, apesar de alguns 
autores citarem não terem sido encontrados efeitos 
adversos ao protocolo de estudo. Corroborando 
esses dados, Ramel et al.30 estudaram os efeitos 
da suplementação de proteína (whey protein 
ou proteína do leite) e carboidrato na taxa de 
filtração glomerular (TFG) logo após exercícios 
de força (3 x/semana) em idosos (n=237) durante 
12 semanas. Os autores observaram significativo 
aumento na TFG tanto em homens (69,8 ±18,5 
→ 73,4 ±20,8 mL/min/1,73m²; p<0.001) quanto 
em mulheres (71,4 ±15,6 → 76,3 ±19,8 mL/
min/1,73m²; p<0.001) após o protocolo do 
estudo. Portanto, a combinação de exercícios de 
força e suplementação proteica parece não afetar 
negativamente a TFG de idosos.

Conclusão

O envelhecimento leva a progressivas perdas 
de massa muscular e força que podem ser 
atenuadas com exercício resistido e suplementação 
nutricional. Nesta revisão observou-se que 
as suplementações de whey protein isolado, 
concentrado proteico do leite, carne vermelha, 
leucina, aminoácidos de cadeia ramificada, 
colágeno, creatina e CaHMB promovem efeitos 
benéficos nas variáveis massa muscular, força 
e funcionalidade em idosos saudáveis, sem 
promover efeitos deletérios na função renal.
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Tabela 1. Descrição dos ensaios clínicos selecionados.

Autor, ano de 
publicação

Tipo de estudo Período Amostra ResultadosIntervenções

Verdijk 
et al. 10

Tieland 
et al. 11

Arnarson
et al. 8

Leenders 
et al.4

Daly et al. 12

Karelis
et al. 13

Trabal 
et al. 14

Zdzieblik 
et al.  15

Oesen 
et al. 16

Hofmann 
et al. 17

Yoshimura 
et al.  18

Stout 
et al. 23

Candow 
et al.24

Aguiar 
et al. 25

Gualano 
et al.26

Villanueva 
et al.27

Ensaio clínico randomizado, 
controlado por placebo.

Ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego, controlado por 

placebo.
Ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego, controlado por 

placebo.
Ensaio clínico randomizado, 

controlado por placebo.

Ensaio clínico randomizado, 
controlado por placebo.

Ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego, controlado por 

placebo.
Ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego, controlado por 

placebo.
Ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego, controlado por 

placebo.

Ensaio clínico randomizado, 
controlado.

Ensaio clínico randomizado, 
controlado.

Ensaio clínico randomizado, 
controlado.

Ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego, controlado por 

placebo.

Ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego, controlado por 

placebo.
Ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego, controlado por 

placebo.
Ensaio clínico randomizado, 
duplo-cego, controlado por 

placebo.
Ensaio clínico randomizado, 

controlado.

12
 semanas

24
semanas

12 
semanas

24 
semanas

16 
semanas

135 dias

12 
semanas

12 
semanas

6 meses

6 meses

2-6 
meses

24
 semanas

10 
semanas

12 
semanas

24 
semanas

12 
semanas

26 idosos do 
sexo masculino

62 idosos

161 idosos

60 idosos

100 idosos do 
sexo feminino

67 idosos

11 idosos

53 idosos do 
sexo masculino

117 idosos

91 idosos do 
sexo feminino

36 idosos

43 idosos

35 idosos do 
sexo masculino.

18 idosos do 
sexo feminino.

60 idosos do 
sexo feminino

22 idosos do 
sexo masculino

Sem diferença estatística entre os 
grupos.

Aumento de massa muscular.

Sem diferença estatística entre os 
grupos.

Sem diferença estatística entre os 
grupos.

Maior ganho em massa muscular 
total, massa muscular da perna, 

força, maior IGF-1 e maior redução 
de marcadores inflamatórios.

Maior ganho de força muscular no 
grupo suplementado com whey rico 

em cisteína.
Melhor performance em testes de 

força muscular da perna (levantar da 
cadeira e “timed up and go”).

Maior aumento em massa livre de 
gordura e força de quadríceps e 

menor massa gorda nos indivíduos 
suplementados com colágeno.

Sem diferença estatística entre os 
grupos.

Sem diferença estatística entre os 
grupos.

Efeito significativo foi observado 
para circunferência da panturrilha, 
circunferência do braço, índice de 
Barthel e níveis de albumina no 

grupo suplementado.
Aumento de massa magra total e 

massa magra da perna; maior força, 
perda de peso e redução de gordura 

corporal.
Maior ganho de massa muscular e 

força.

Maior incremento em volume de 
treino, maior força e aumento de 

massa livre de gordura.
Maior aumento de massa livre de 

gordura e função muscular.

Sem diferença estatística entre os 
grupos.

Suplementação de 10 g de caseína hidrolisada antes 
e logo após exercícios de força vs. placebo (água).

Treinamento de força progressivo (2 x/sem) + 
suplementação de proteína do leite (15 g – 2 x/dia) vs 

placebo (bebida sem proteína).
Exercícios de força (3 x/sem) + suplementação de 

whey protein concentrado (20 g de PTN, 20 g de CHO 
e 1 g de LIP) ou placebo (40 g de CHO e 1 g de LIP).

Exercícios de força (3x/sem) + suplementação de pro-
teína do leite concentrada (15g, 80% caseína e 20% 

soro do leite) ou placebo (bebida sem proteína). 
Treinamento de força progressivo (2 x/sem) + 

suplementação de proteína (160 g de carne vermelha 
magra por dia – 6 x/sem) vs. placebo (75 g de arroz 

ou massa).
Exercício de força (3 x/sem) + suplementação com 
whey protein rico em cisteína (20 g/dia) ou caseína 

(20 g/dia).
Programa de exercício adaptado (4 x/sem) + 

suplementação com 10 g de leucina ou placebo 
(maltodextrina).

Exercício de força (3 x/sem) + suplementação de 
colágeno (15 g/dia) ou placebo (sílica).

Exercício de força com banda elástica (2 x/sem) + 
suplementação com bebida rica em proteína (20,7 g, 
sendo 3 g leucina e >10 g de aminoácidos essenciais), 
800 UI de vitamina D, 2,9 mg de B6 e 3 mcg de B12). 

Exercício de força com banda elástica (2 x/sem) + 
suplementação com bebida rica em proteína (20,7 g, 

sendo 3 g leucina e >10 g aminoácidos essenciais), 
800 UI vitamina D, 2,9 mg de B6 e 3 mcg de B12).

Exercício de reabilitação (até 3 h/dia) + suplemen-
tação com aminoácidos de cadeia ramificada (2.500 

mg),  vitamina D (12,5 mcg) e proteína (10g).

Fase 1 (sem exercício): 3 g/dia de CaHMB + placebo; 
Fase 2 (com exercício de força): 3 g/dia de CaHMB + 

placebo.

Exercícios de força + suplementação de creatina (0,1 
g/kg) + proteína (0,3 g/kg), creatina isolada (0,1 g/

kg), ou placebo (bebida com açúcar saborizada).
Exercício de força (3 x/sem) + suplementação de 

creatina (5 g/dia) ou placebo (maltodextrina).

Exercício de força (2 x/sem) + suplementação com 
creatina (20 g de por 5 dias seguida de 5 g/dia por 23 

semanas) ou placebo (dextrose).
Exercício de força (3 x/semana) + suplementação com 
creatina (0,3 g/kg/dia de por 5 dias seguido de 0,07 
g/kg/dia até o final do estudo) + whey protein (35 g 

de proteína). 

CaHMB: Cálcio hidroxi-metilbutirato; %GC: Percentual de Gordura Corporal; CHO: carboidrato; LIP: Lipídeos; IGF-1: Fator de 
Crescimento Semelhante à Insulina-1
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