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Hoje, segundo dados epidemiológicos publicados pelo IBGE (2017), estima-se a presença de 

26 milhões de idosos (pessoas com idade igual ou superior a 60 anos), e, uma perspectiva desse 

número chegar em 37,9 milhões, no ano de 2027. Juntamente com o aumento populacional de 

indivíduos idosos, a saúde vivencia elevada prevalência de doenças crônicas relacionadas ao 

processo do envelhecimento. 

Durante a senescência, ocorrem diversas alterações biológicas em diferentes sistemas 

orgânicos. Fechini et al (2012) reportam que existem alterações no sistema cardíaco, respiratório, 

nervoso, digestório, assim como também, há envelhecimento muscular – esquelético. 

1. Sarcopenia e Deficiências Osteoarticulares: o binômio do envelhecimento.
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Dentre as fragilidades relacionadas ao envelhecimento músculo – esquelético, 

destaque é cabível para o binômio Sarcopenia e Disfunções Osteoarticulares.
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2. Sarcopenia: Qual é o tamanho do problema?

Sarcopenia é uma síndrome, associada à senescência, caracterizada por progressiva 

redução de massa, força e desempenho musculares. Quando a perda de massa está relacionada 

ao processo do envelhecer, a mesma é categorizada como sarcopenia primária. No entanto, 

sabe-se, na prática clínica, que algumas condições como processos cirúrgicos, câncer, doenças 

críticas, também levam à perda da massa magra, caracterizando, assim, a sarcopenia secundária 

(GAGO et al 2016).

Devido à sua elevada prevalência, é reconhecida como um grande problema de saúde 

pública mundial (BEAUDART et al, 2014; BRUYERE et al, 2016), sendo o Brasil, responsável por 

elevadas taxas, principalmente, em idosos no sexo masculino, quando comparado com outros 

continentes (Figura 1) (WATERS et al, 2010; IANNUZZI-SUCICH et al, 2002).  
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Rejón e colaboradores (2019) reportam elevada prevalência da sarcopenia em idosos 

institucionalizados. Afinal, ao estudarem, o perfil nutricional de 249 idosos, os autores detectaram 

que 63% apresentavam sarcopenia. Ou seja, de cada 10 idosos, 6 apresentavam a sarcopenia (Figura 

2). 

2.1 Entendendo o processo de Sarcopenia

Em músculos saudáveis, as proteínas e os aminoácidos se transformam, constantemente, em 

equilíbrio, entre síntese e degradação proteica (SHORT et al, 2001; VOLPI et al, 2000). Este equilíbrio 

é tipicamente interrompido em pessoas mais velhas, as quais apresentam uma taxa de síntese 

muscular reduzida em 30%, associado a uma dificuldade de re-síntese muscular, processo esse 

conhecido, como resistência anabólica (RA) (figura 4).

Figura 1 – Prevalência da Sarcopenia no Mundo

E, adição, cabe salientar que quanto maior a idade, maior a perda fisiológica de massa muscular. 

Essa correlação é reportada dentro de diversos achados literários (HUGHES et al, 2002, SEHL et al, 

2001; ROUBENOFF et al, 2000, VANDERVOOT, 2002). É estabelecido que após os 40 anos de idade, 

a massa muscular reduz, aproximadamente, 8% por década. E, essa perda, aumenta para 15% por 

década, após os 70 anos de idade. 

 Uma vez presente, a sarcopenia, associa-se, comumente, a diversas outras morbidades, 

das quais fazem parte a incapacidade física, perda de qualidade de vida, piores prognósticos e 

mortalidade, conforme ilustra a figura 3 (ARGILÉS et al, 2016). 

Figura 3 – Perda de massa muscular e complicações clínicas 

Figura 4 – Resistência anabólica em idosos 
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Contribuinte fundamental para a RA é a deficiência de leucina no organismo do indivíduo idoso. 

Afinal, a leucina apresenta propriedades de estimular uma via proteica endógena, a mTOR.  E, 

essa em condições normais é responsável por estimular a síntese e inibir o catabolismo proteico, 

aumentando dessa forma, a massa muscular dos indivíduos idosos (GAGO et al, 2016). 

Alterações hormonais, também, são consideradas fundamentais, na origem da sarcopenia. Redu-

ções nos níveis de testosterona, hormônio do crescimento (GH), vitamina D3, paratormônio (PTH) 

e insulina, corroboram para a patogênese da sarcopenia (WALSTON, 2012; VALENTE, 2011). Sabe-

se que idosos cursam, frequentemente, com quadros hiperglicêmicos em virtude da redução na 

funcionalidade das células betas pancreáticas na produção de insulina. Associado a esse processo, 

em virtude de quadros inflamatórios presentes, os quais favorecem a liberação de citocinas infla-

matórias (fator de necrose tumoral e interleucina- 6), a resistência insulínica se faz presente. Cabe 

salientar que diversas pesquisas científicas trazem a resistência insulínica como um forte preditor 

de proteólise no organismo (YARASHESKI et al, 2011). Em adição, Rondanelli et al (2015) comple-

mentam que danos oxidativos por radicais livres associam-se, também, com a atrofia muscular. 

Associado a esse processo outros fatores relacionados são observados na etiologia da sarcopenia. 

Dentre eles, fazem parte fatores endógenos, como: a inflamação crônica, alteração hormonal, 

estresse oxidativo, síndromes disabsortivas, enquanto que entre os fatores exógenos, fazem par-

te: a inatividade e anorexia relacionada ao envelhecimento. Esses fatores isolados ou associados 

afetam, negativamente, o anabolismo da massa muscular, favorecendo à menor síntese proteica 

muscular e, dessa forma, à sarcopenia (figura 5). É por essa razão, que hoje, considera-se a sarco-

penia como uma patologia de etiologia multifatorial (ROUBENOFF, 2007). 

2.2 - O diagnóstico da sarcopenia

Diagnosticar e intervir na sarcopenia, precocemente, são condições fundamentais para a 

melhora clínica dos pacientes. No entanto, na prática clínica, muitas vezes, o seu diagnóstico 

é limitado. De acordo com o consenso, publicado pelo grupo de estudo europeu de 

sarcopenia (EWGSOP – “European Working Group on Sarcopenia”), alguns protocolos podem 

ser implementados para a determinação da presença da sarcopenia (Figura 6), assim como 

também, quando presente, avaliar a sua intensidade (Tabela 1). 

Figura 5 – Fatores etiológicos endógenos e exógenos relacionados à sarcopenia

Figura 6 – Algoritmo sugerido pelo EWGOP para rastreamento da sarcopenia

Adaptado – CRUZ - JENTOFT (2010) 

Tabela 1 – Estágios da sarcopenia de acordo com EWGSOP

Adaptado – CRUZ - JENTOFT (2010) 
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Mais recente, surgiu o SARC – F, outra ferramenta, com o objetivo de identificar indivíduos com risco 

aumentado para a sarcopenia (Tabela 2) (URZI et al, 2017). 

Tabela 2 – SARC – F – ferramenta para identificar riscos para sarcopenia

2.3 - Terapia Nutricional na Sarcopenia: Como eu faço?

Observa-se, na prática clínica, que a população idosa apresenta, comumente, inadequações nutri-

cionais. Afinal, diversas pesquisas e experiências clínicas demonstram déficits na ingestão calórica, 

proteica e de vitaminas e minerais nesse grupo populacional. As razões para a baixa ingestão ali-

mentar são inúmeras. Dentre as quais, menciona-se a anorexia do envelhecimento, a qual surge em 

decorrência de fatores fisiopatológicos, sociais e/ou psicológicos (MORLEY, 2001). 

Anorexia do Envelhecimento é considerada um importante fator de risco no 

desenvolvimento e progressão da sarcopenia (TANKÓ et al, 2002)

Sayer et al (2013) ilustram que a quantidade alimentar ingerida reduz, aproximadamente, 25% entre 

os 40 a 70 anos de idade. Roubenoff (2000) reporta que 15% dos indivíduos com mais de 60 anos 

consomem menos que 75% das suas necessidades diárias de proteínas. Sabe-se que essa ingestão 

nutricional inadequada é um problema significativo na gênese da sarcopenia. Para tanto, estratégias 

de intervenção devem ser implementadas no contexto clínico, a fim de prevenir e/ou tratar, os qua-

dros sarcopênicos. 

A utilização de suplementos nutricionais orais é uma estratégia terapêutica 

efetiva para prevenir e combater a sarcopenia!

Dentre as estratégias nutricionais evidenciadas na literatura científica, para indivíduos sarcopênicos, 

destaque é cabível para a suplementação proteica. Afinal, como elencado anteriormente, a origem 

da sarcopenia ocorre no desequilíbrio entre síntese e degradação de tecido muscular.  Em condições 

fisiológicas normais, o organismo fabrica e degrada entre 300 a 600 gramas/dia de proteína muscular, 

com renovação de todo o seu reservatório em 3 a 4 meses; desde que o indivíduo tenha a ingestão 

diária recomendada de proteínas (RONDANELLI et al, 2015). Fato esse que, comumente, não ocorre 

com os indivíduos idosos. Afinal, Tarantino et al (2007) observaram em estudo clínico, que 40% dos 

indivíduos com mais de 70 anos, não alcançaram a ingestão proteica preconizada pela RDA (Recom-

mended Dietary Allowances) de proteínas (0,8g/kg/dia).  

Um fato preocupante é que a inadequação proteica é encontrada no dia a dia clínico, levando em 

consideração os valores indicados pela RDA. No entanto, a inadequação torna-se ainda maior quan-

do olhamos para as novas recomendações proteicas sugeridas pelo grupo europeu de sarcopenia 

(EWGSOP). Em 2013, o estudo publicado pelo grupo, o PROT – AGE, revisou as necessidades de ingesta 

proteica para prevenção e/ou tratamento da sarcopenia em idosos, tendo em vista as inadequações 

alimentares observadas, assim como também, a resistência anabólica presente no envelhecimento. 

As recomendações sugeridas estão sumarizadas na tabela 3 (BAUER, et al, 2013). 
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Tabela 3 – Recomendação Proteica para Idosos

Adaptado – BAUER et al (2013) 

 Genaro e colaboradores (2015), evidenciaram, em estudo clínico, que a ingestão diária reco-

mendada de proteína exerce impacto positivo na recuperação e/ou manutenção da massa muscular. 

Ao avaliar a ingestão proteica de mulheres idosas (>65 anos de idade), sarcopênicas (n=35) e não sar-

copênicas (n=165), os autores observaram que o grupo de idosas que consumiram no mínimo 1,2 g/

kg/dia de proteína apresentaram mais massa muscular ao final do estudo. 

Achados literários evidenciam que tão importante quanto à quantidade proteica, é observarmos a 

qualidade da proteína ofertada ao paciente. E, dentre as qualidades proteicas, disponíveis para sínte-

se de massa muscular, destaque é cabível para o colágeno hidrolisado (BODYBALANCE® e PEPTAN) 

e a proteína do soro do leite. 

O colágeno é uma proteína extracelular, que representa em torno de 25 a 30% do teor total de proteí-

nas organismo (ZDZIEBLIK et al, 2015). 

 Atualmente, vem sendo utilizado, em diversos produtos industrializados, em virtude de algumas ca-

racterísticas as quais diferenciam o colágeno das demais fontes proteicas: a sua tolerância, digestibi-

lidade e o seu perfil de aminoácidos. Ohara e colaboradores (2007) reportam que o colágeno hidroli-

sado, quando ingerido, é rapidamente digerido e, posteriormente, absorvido pelo intestino delgado, 

otimizando dessa forma, a janela metabólica de absorção proteica (figura 7).
Figura 7 – Absorção do colágeno hidrolisado pelo intestino  

 Ou seja, após o seu consumo, os seus peptídeos são rapidamente disponibilizados para as vias 

metabólicas de síntese proteica. Essa característica é um ponto, extremamente fundamental, para 

os idosos. Afinal, sabe-se que pelo processo do envelhecimento, intolerâncias gastrointestinais são 

frequentes. E, dentre elas, a tolerância reduzida à proteína ingerida, faz parte. Sendo assim, ao suple-

mentarmos proteicamente os idosos com proteínas de boa digestibilidade, asseguramos a adesão à 

suplementação oral, e consequentemente, a prevenção e/ou tratamento do quadro sarcopênico.  

Com relação ao perfil de aminoácidos, o colágeno, apresenta um grande diferencial, no que se refere 

à carga nitrogenada. A literatura científica reporta que o teor médio de nitrogênio das proteínas gira 

em torno de 16% (FAO, 2002). E, observa-se que o colágeno apresenta 18,6% de carga nitrogenada. 

Brosnan et al (2007) complementa que uma das razões pelas quais o consumo do colágeno hidroli-

sado é importante para a manutenção da massa magra, é devido ao seu aminograma apresentar um 

elevado teor de arginina e glicina – ambos são considerados substratos importantes para a síntese de 

creatinina no organismo. Esses diferenciais da proteína colágeno associados corroboram para a efe-

tividade dessa fonte proteica na prevenção e/ou recuperação da massa muscular (HAYS et al, 2009). 

Na prática clínica, diversos tipos de colágeno são encontrados. No entanto, estudos clínicos, evi-

denciam e reforçam, especificamente a utilização de colágeno hidrolisado, dos quais fazem parte 

o BODYBALANCE® e PEPTAN. Ambos são constituídos por peptídeos de colágeno, específicos para 

atuarem diretamente na fisiologia muscular esquelética, fornecendo, dessa forma, os aminoácidos 

adequados para aumento da massa e força muscular.

Zdzieblit et al, 2015, evidenciaram em estudo clínico realizado com 60 idosos (≥ 65 anos) o papel do 

colágeno hidrolisado na recuperação da massa e força muscular. Foram randomizados idosos com 

considerável perda de força ou desempenho físico nos últimos 3 a 4 meses. Eles foram divididos em 

dois grupos, conforme suplementação nutricional oferecida: Grupo 1 (n=30) idosos que receberam 

15 gramas de colágeno hidrolisado (BODYBALANCE®) em 250 ml de água até 1 hora após o exercício 

e Grupo 2 (n=30) idosos que receberam placebo. A terapêutica foi seguida por 12 semanas. Ao final 

do estudo, os autores observaram que os idosos suplementados com colágeno hidrolisado, apre-

sentaram de forma significativa aumento na massa e força muscular, conforme ilustra a figura 8 e 9, 

respectivamente. 
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Figura 8 – Mudanças na composição corporal entre os grupos estudados

Figura 9 – Aumento de força muscular foi observada de forma significativa no grupo estudo

A proteína do soro do leite (PSL), considerada proteína de alto valor biológico, diferencia-se das 

demais fontes proteicas, pelo seu elevado teor de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA´s), os 

quais são, extremamente, necessários para manutenção da saúde muscular dos idosos (MILLWARD, 

2008). Além disso, a ingestão proteica, por meio da PSL, é recomendada na senescência, em virtude 

do seu efeito anabolizante. Afinal, por apresentar rápida digestibilidade e absorção, a PSL favorece 

ao maior pico plasmático pós prandial de aminoácidos, quando comparado com outras fontes pro-

teicas, como a caseína. Esse aumento plasmático de aminoácidos otimiza a síntese muscular (RON-

DANELLI et al, 2014; PENNINGS et al, 2011). Em adição, a leucina, aminoácido de cadeia ramificada 

em elevado teor na PSL, desempenha papel primordial na recuperação e/ou manutenção do tecido 

muscular. Considerada como aminoácido anabólico, quando ingerida a leucina aumenta a síntese 

proteica, por estimular a via mTOR, ou reduz a degradação proteica, resultando em um balanço pro-

teico muscular positivo (FORBES et al, 2012; KIMBALL et al, 2006). 

Inúmeros estudos elucidam os benefícios da PSL na síntese de massa muscular. Dangin e colabora-

dores (2002) conduziram estudo clínico comparando diferentes fontes proteicas (proteína do soro 

do leite x caseína) na síntese muscular. Ao final do estudo, concluiu-se que a melhor fonte proteica 

para idosos foi a proteína do soro do leite. Resultados semelhantes foram reportados por Pennings 

e colaboradores (2011). Em estudo clássico, os autores randomizaram 48 idosos, os quais receberam 

a suplementação de 20 gramas de proteína/dia de diferentes fontes proteicas. Os pacientes foram 

distribuídos conforme tratamento dietético recebido: Grupo 1 (n=16) 20 gramas de proteína do soro 

do leite; Grupo 2 (n=16) 20 gramas de caseína; Grupo 3 (n=16) 20 gramas de caseína hidrolisada. Ao 

final do estudo, o grupo de pacientes que apresentou maior síntese de massa muscular, de forma 

significativa, foi o grupo suplementado com a proteína do soro do leite. Uma das justificativas elenca-

das no estudo para esse benefício foi em virtude da maior concentração plasmática de leucina e ami-

noácidos essenciais observada nos pacientes suplementados com a PSL, conforme ilustra a figura 10. 

Humalin Qualisênior apresenta o blend proteico ideal para o idoso. A associação 

do colágeno hidrolisado com a proteína do soro do leite favorece a prevenção e/ou 

tratamento da sarcopenia.

 Para assegurar a efetividade na síntese proteica, dados preliminares de um ensaio clínico ran-

domizado indicam que é importante suplementar a proteína em diversos horários ao longo do dia 

alimentar, ao invés de um único horário ao dia. Afinal, os autores reportam que a administração pro-

teica em uma única refeição não estimula a síntese de proteínas musculares (KIM et al, 2016; SYMONS 

et al, 2009). Assim, administrar suplementos nutricionais orais, com colágeno hidrolisado associada 

Figura 10 – Concentrações plasmáticas de Leucina e Aminoácidos essenciais entre os grupos
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com proteína do soro do leite é uma estratégia nutricional efetiva para os pacientes sarcopênicos. 

Cabe salientar que, frequentemente, os idosos cursam com hiperglicemias associadas ao processo do 

envelhecimento. E, sabe-se da relação existente entre hiperglicemia, resistência insulínica e perda de 

massa muscular. Afinal, estudos mencionam a sensibilidade à insulina como um forte regulador da taxa 

de proteólise no organismo de pessoas com idade avançada. É por essa razão, que controlar os níveis 

glicêmicos dos idosos, reduz a perda de massa muscular, otimizando o processo de sarcopenia. Um 

grupo de pesquisa do ESPEN publicou recentemente (2017) informações relacionadas aos carboidratos 

e resistência insulínica (BARAZONNI et al, 2017). Na prática, deve-se preconizar a oferta de carboidratos 

que favoreçam menor impacto na glicemia do paciente, dentre os quais fazem parte a isomaltulose, 

mais popularmente conhecida como palatinose. Sawale et al (2017) reportam que a palatinose, hoje 

considerada uma fonte de carboidrato emergente, vem sendo utilizada como fonte de carboidratos em 

virtude do seu baixo índice glicêmico (IG = 32) e, consequentemente, seu baixo impacto na glicemia dos 

indivíduos. Melhor sensibilidade à insulina é associada a menores níveis de proteólise. Dessa forma, cui-

dar dos níveis glicêmicos dos idosos, é fundamental para a prevenção e/ou tratamento da sarcopenia. 

 Em adição, hoje, diversos produtos nutricionais, trazem, também, a polidextrose, como fonte glicídica 

alternativa. Afinal, é um polímero de glicose, definida como fibra alimentar não digerível, altamente 

solúvel em água e com propriedades prebióticas. Uma vez ingerida, é fermentada favorecendo à res-

tauração e/ou manutenção da microbiota intestinal, bem como, aumenta a absorção, pela acidificação 

do pH, de alguns nutrientes, dos quais fazem parte: zinco, ferro, cálcio e magnésio (CARMO et al, 2016).  

Humalin Qualisênior apresenta um blend de carboidratos diferenciados 

(polidextrose, palatinose e xilitol), favorecendo o melhor gerenciamento glicêmico.

Adequar a oferta de vitaminas e minerais, na alimentação dos indivíduos sarcopênicos, é extremante 

necessário para a reversão e/ou prevenção dessa situação clínica. Vale relembrar, que dentre os fatores 

etiológicos relacionados à sarcopenia, está presente o estresse oxidativo. Mc Kenzie et al (2002) reportam 

que o dano oxidativo no músculo esquelético é associado com a atrofia e perda da função muscular. 

Diante desse contexto, a oferta de vitaminas e minerais antioxidantes desempenham papéis importantes 

no tratamento e/ou prevenção da sarcopenia. Ainda dentro das vitaminas, faz-se de extrema importância 

monitorar a oferta de vitamina D. Afinal, estudos demonstram que a sua deficiência é prevalente nos 

idosos, podendo alcançar até 60% dos indivíduos (SOUBERBIELLE et al, 2001). Em virtude da vitamina 

D manter as funções das fibras e preservar a força muscular, muitos estudos demonstram que os 

seus níveis baixos estão associados com menor força muscular, aumento da instabilidade corporal e 

quedas em indivíduos mais velhos (DHESI et al, 2002; BISCHOFF te al, 1999); Por essa razão, diversos 

trabalhos elucidam a associação entre elevados aportes proteicos com vitamina D, a fim de minimizar 

os danos musculares nos indivíduos. Bo et al (2018), em estudo randomizado, duplo cego, conduzido 

com  60 indivíduos idosos sarcopênicos, observaram que a suplementação nutricional oral, com 

elevado aporte proteico de ótima digestibilidade (proteína do soro do leite) e vitamina D, por 6 meses, 

favoreceu à melhora da sarcopenia dos pacientes que receberam essa suplementação específica. 

Achados semelhantes foram reportados por Verlann e colaboradores (2017) no estudo PROVIDE, 

conduzido com 380 idosos sarcopênicos. Os pacientes que receberam valores proteicos superiores a 

1 g/kg/dia, por meio da proteína do soro do leite, associado a valores superiores de vitamina D (>50 

nmol/L), apresentaram maior síntese de massa muscular, conforme ilustra a figura 11. 

Figura 11 – Efeito na mudança da massa muscular entre os grupos estudados

3. Deficiências Osteoarticulares

Deficiências Osteoarticulares caracterizam-se por doenças que ocorrem resultantes da 

destruição lenta e progressiva da cartilagem com estreitamento do espaço articular, cujos fatores 

etiológicos exatos ainda são desconhecidos (STAINES et al, 2014; SUANTAWEE et al, 2013). Bagchi et 

al (2002) complementam que as doenças osteoarticulares afetam, principalmente, as pequenas e 

grandes articulações, resultando em deformidades e degeneração das mesmas pela erosão óssea 

da cartilagem. Porfírio et al (2016) evidenciam uma elevada prevalência em idosos, em virtude 

das alterações relacionadas ao processo do envelhecimento. Dentre as mais frequentes doenças 

osteoarticulares, destacam-se: osteoartrite e artrite reumatoide.
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Osteoartrite e artrite reumatoide são patologias diferenciadas, mas cursam com 

uma situação em comum: a deficiência de colágeno como possível fator etiológico.

Acredita-se que a partir dos 25 – 30 anos de idade, as células humanas apresentam uma redução 

na capacidade de sintetizar o colágeno, fazendo com que ocorra uma perda anual de 1,5% de colágeno 

tissular. No entanto, com o passar dos anos, por volta dos 45 a 50 anos, os efeitos dessa perda de colágeno 

tissular apresentam sintomatologia clínica: dores articulares, perda de tecido ósseo (osteoporose), além 

do envelhecimento dérmico (FIGUERES - JUHER et al, 2015). Como estratégia clínica, a fim de minimizar 

a etiologia de deficiências osteoarticulares, a oferta de componentes responsáveis pela preservação da 

integridade estrutural das articulações, é recomendada (VISTA et al, 2011).

Inúmeros são os estudos que evidenciam a utilização de nutrientes específicos, a fim de minimizar 

e/ou prevenir a sintomatologia associada às deficiências osteoarticulares. Dentre os nutrientes, fazem 

parte o colágeno hidrolisado e a vitamina D (SHIMIZU et al, 2015; HENROTIN et al, 2011; BELLO et al, 2006; 

MOSKOWITZ, 2000).

 O colágeno é considerado a principal proteína estrutural responsável pela tração e firmeza do tecido 

cartilaginoso. Na osteoartrite, por exemplo, o próprio organismo não reconhece essa proteína, fato esse 

que leva à produção de enzimas, como a colagenase, as quais provocam a quebra da cartilagem.  Como 

resultado desse processo, observa-se a presença dos efeitos deletérios das doenças e seus respectivos 

sintomas (Figura 12) (BAGCHI et al, 2002). Nesse sentido, uma das formas de auxiliar o organismo na 

reposição dessa proteína estrutural perdida, é por meio da suplementação nutricional oral (VISTA et al, 

2011, ROMAN et al, 2014).

A molécula de colágeno é composta basicamente por uma sequência repetida de três aminoácidos 

(glicina, prolina e hidroxiprolina). A importância nutricional do colágeno é estabelecida tendo em 

vista à potencialidade desses aminoácidos que o constituem em estimular a síntese de colágeno nas 

cartilagens e na matriz extracelular de outros tecidos (ROMAN et al, 2014). 

Bruyére et al (2014), por meio de estudo clínico, randomizado, duplo cego, avaliaram a eficácia e 

segurança da suplementação de colágeno em 200 pacientes, com mais de 50 anos, que apresentavam 

dores nas articulações. Durante 6 meses, o grupo estudo (n=100) recebeu uma dose diária de colágeno. 

Com relação à segurança e tolerabilidade, não foi observada nenhuma diferença entre o grupo placebo 

e o grupo estudo. E, no que se refere à resposta clínica, houve melhora significativa, no sexto mês, do 

grupo que recebeu a suplementação diária de colágeno.

Humalin Qualisênior apresenta também como fonte proteica o colágeno 

hidrolisado: ideal para a manutenção e/ou recuperação das cartilagens nas 

deficiências osteoarticulares.

 Associada à suplementação de colágeno, a vitamina D exerce papel fundamental na homeostase 

das articulações. Conforme reportado anteriormente, sabe-se que idosos, comumente, apresentam 

deficiência de vitamina D. E, a sua carência relaciona-se diretamente na estrutura óssea, assim como 

também, na estrutura da cartilagem. Em adição, vários achados literários evidenciam a deficiência da 

vitamina D em pacientes com doenças osteoarticulares (Tabela 3). 

Esses achados são extremamente preocupantes. Afinal, Tetlow e colaboradores (2001) reportam que 

existem receptores de vitamina D nos condrócitos e sinoviócitos (estruturas da cartilagem), sugerindo, 

assim, o seu papel permissivo na manutenção da estrutura e função da cartilagem articular. Merlino et 

al (2004), observam em estudo com 29.368 mulheres, que o grupo de pacientes que apresentou maior 

ingestão de vitamina D, foi inversamente associado ao risco de desenvolvimento de artrite reumatoide. 

A Dose diária recomendada de Humalin Qualisênior são 02 porções a dia, 

fornecendo 6 mcg de vitamina D. O que corresponde a 120% da IDR*.

4. Adesão à Suplementação Nutricional Oral

Faz parte da estratégia nutricional, além da prescrição de suplementos nutricionais orais, com 

nutrientes especiais para o binômico sarcopenia e deficiências osteoarticulares, o monitoramento 

da sua adesão pelo paciente. E, quando se fala em “adesão”, não se pode negligenciar que o idoso 

apresenta alterações funcionais no paladar. Dentre as alterações, destacam-se: a perda olfativa, 

xerostomia (boca seca) e atrofia das papilas gustatórias. Esses fatores isolados ou associados ao 
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Na prática clínica, diversos são os desafios, no que se refere à síntese proteica muscular de idosos, 

uma vez que os mesmos apresentam a resistência anabólica, além de outros fatores inerentes ao 

processo do envelhecimento, que favorecem a depleção do tecido muscular, predispondo à sarcopenia. 

Aliado a essa situação, existe ainda, extremamente prevalente, as doenças osteoarticulares, as quais 

ocorrem, também, por processos relacionados ao envelhecimento.

Adotar estratégias nutricionais, como a utilização diária de suplementação nutricional oral, com 

nutrientes específicos, é efetiva e eficaz na prevenção e/ou tratamento dessas condições clínicas. 

Para tanto, faz-se necessário, utilizar suplementos com elevado aporte proteico, cujas fontes sejam 

colágeno hidrolisado (BODYBALANCE® e PEPTAN) e proteína do soro do leite, com carboidratos que 

impactem pouco na glicemia associados a vitaminas e minerais antioxidantes.  Diante desse cenário, 

Humalin Qualisênior é a escolha da suplementação nutricional oral para o binômio da senescência: 

sarcopenia e deficiências osteoarticulares. 
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