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Whey Protein Isolado é a proteína do soro do leite que passa por um processo 
produtivo especial, resultando em 90% de proteínas do soro do leite em sua 
concentração. Esse processo de extração isenta o produto do açúcar do leite, 
portanto Protina Day WPI é isento de lactose e contém 90% de proteína do soro do 
leite isolada.

1 O que é: Whey Protein Isolado (WPI)

2 Para que serve?

Protina Day WPI (proteína isolada do soro do leite) é indicada para beneficiar a 
saúde e a qualidade de vida de indivíduos nos diferentes ciclos vitais, 
apresentando aminoácidos específicos que propiciam uma ampla gama de 
benefícios, seja para o crescimento e desenvolvimento, para a manutenção da 
saúde e capacidade funcional ou para a recuperação clínica em diferentes agravos 
à saúde.

2.1 Alguns benefícios e aplicações terapêuticas

A proteína do soro do leite é considerada completa por conter todos os 
aminoácidos essenciais que participam da formação dos músculos e tecidos. 
Sua complexidade e alto valor nutricional tornam a Protina Day WPI um aliado 
valioso, em pó, para ser acrescido à alimentação de quem busca uma fonte de 
proteínas saudáveis, para completar ou suplementar as necessidades diárias de 
proteínas do organismo que são essenciais para a saúde. (MASTER et al. 2020; 
KIRK et al. 2020; AMIRANI et al. 2020)

O whey protein é rico em aminoácidos precursores da glutationa, a mãe de todos 
os antioxidantes, portanto favorece sua produção orgânica, importante na 
desintoxicação do organismo. A função dos antioxidantes é prevenir a formação 
de radicais livres ou neutralizá-los, evitando os seus efeitos oxidativos 
prejudiciais às células e nosso material genético. Assim, a Protina Day WPI 
favorece o organismo na desintoxicação dos radicais livres. (HASHEMILAR et al. 
2020; MORAIS et al. 2020.)
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Seu uso mais popular é para a recuperação e ganho de massa muscular, 
atuando na síntese de proteínas musculares. Portanto, Protina Day WPI é 
fundamental para quem deseja conquistar ou manter a boa forma física, aliando 
a suplementação à atividade física. (RONDANELLI et al. 2016; TAYLOR et al. 2016)

Pesquisas apontam que a combinação de exercícios com whey protein pode 
inibir a perda de massa muscular em idosos.  Dessa forma, Protina Day WPI 
favorece a força e função muscular em idosos, impedindo a síndrome da 
fragilidade que acompanha o envelhecimento. (CAMARGO et al. 2020; OIKAWA, 
et al. 2020)

Suas duas principais proteínas (alfa-lactoalbumina e beta-lactoalbumina) 
aumentam a imunidade. Portanto, Protina Day WPI colabora aumentando a 
atuação das células de defesa do organismo. (SUN et al. 2012; BOMFIM et al. 
2020)

O whey protein estimula a produção de hormônios relacionados à digestão e 
saciedade (CCK e GLP-1) e ainda inibe a liberação de grelina, conhecida como 
hormônio da fome. Assim, Protina Day WPI auxilia em dietas para perda de peso 
e equilíbrio metabólico, que objetivam controle da fome e estímulo da 
saciedade. (RIGAMONTI et al. 2020; SÁNCHEZ-MOYA et al. 2020)

Muitos medicamentos são utilizados para bloquear a conversão da enzima de 
angiotensina e controlar a pressão arterial, ação que também é obtida com o 
consumo de whey protein, que ainda auxilia na redução do colesterol LDL.  
Assim, Protina Day WPI auxilia no controle da hipertensão arterial e redução dos 
níveis séricos do colesterol ruim (LDL). (CHAMATA et al. 2020; HUSSEIN et al. 
2020)

Pesquisas recentes mostram que o whey protein consegue reduzir o aumento 
dos níveis de açúcar no sangue após as refeições, aumentando o poder e a 
sensibilidade da insulina. Dessa forma, Protina Day WPI colabora no controle do 
Diabetes e da Resistência Insulínica. (AMIRANI et al. 2020; SARTORIUS et al. 2019)

O soro do leite tem um potente efeito prebiótico, podendo estimular 
seletivamente o crescimento de bactérias probióticas através do aumento da 
produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC). Dessa forma, Protina Day WPI 
contribui para a melhora da saúde do intestino e para saudabilidade da 
microbiota intestinal. (SÁNCHEZ –MOYA et al. 2017)
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A ciência já documentou seu efeito preventivo para o câncer, principalmente, 
para os tumores intestinais por meio de suas ações desintoxicante, pois 
favorece a síntese de Glutationa, e imunoestimulante, pela presença da alfa e 
beta-lactoalbumina. Por isso, Protina Day WPI favorece o efeito protetor contra 
tumores e, pela sua alta palatabilidade, solubilidade e excelente fonte proteica, 
seu uso adjuvante durante ou após tratamentos oncológicos (radio e/ou 
quimioterapia) auxilia na recuperação da massa muscular, capacidade funcional 
e melhor resposta dos pacientes oncológicos. (BUMRUNGPERT et al. 2018; HY Li 
et al.  2019)
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Estudos mostram que seu uso reduz as transaminases hepáticas (marcadores 
da hepatite), além de apresentar uma melhora importante no perfil lipídico. Por 
esse motivo, Protina Day WPI é indicada no tratamento nutricional de doenças 
hepáticas e cardíacas. (CHITAPANARUX et al. 2009; FUKAWAA et al. 2020)

As cirurgias, traumas e queimaduras demandam um esforço extra do 
organismo para a sua recuperação e cicatrização. Por ser uma proteína rica em 
aminoácidos que estimulam o anabolismo, o uso suplementar de Protina Day 
WPI pode auxiliar para a recuperação no período de pós-operatório, de 
queimaduras e traumas. (CHIOU YI et al. 2020; MONTENEGRO, 2012)

Figura 1  - Infográfico 14 benefícios Protina Day WPI
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3 Necessidades Proteicas nos Ciclos Vitais

Idade Necessidade proteica (g/kg/dia)

Baixo peso ao nascer 3-4

Termo 2-3

1 a 10 anos 1-1,2

Adolescente masculino 0,9

Adolescente feminino 0,8

Criança / adolescente doente grave
(SBNPE, 2011)

ABESO, 2016; SBME, 2009; PADOVANI et al. 2006.

(BRASPEN, 2019)

1,5

Gestantes 1,1 g/kg/dia ou +25g de proteína 
adicional a de um adulto.

Lactantes 1,3 g/kg/dia ou +25g de proteína 
adicional a de um adulto.

15 a 20% do valor calórico total deve 
ser proveniente de proteínas.

Aumento de massa muscular 1,6 a 1,7 g/kg/dia

Resistência física 1,2 a 1,6 g/kg/dia

Emagrecimento

Adultos >19 anos 0,8 g/kg/dia

Idosos com doença aguda ou crônica de 1,2 a 1,5 g/Kg/dia

Idosos com doença grave 2,0 g/Kg/dia

Idosos saudáveis 1,0 g a 1,2 g/Kg/dia

Crianças e adolescentes

Adultos

Idosos
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Criança em estado crítico

Pacientes Adultos Críticos

Oncologia

Lesão por pressão

≥ 1.5 g/kg/dia de proteínas

Recomendações de oferta proteica para paciente com câncer

(ASPEN, 2017)

(DIESTEL et al. 2013)

 (EPUAP, 2019)

IMC < 30 kg/m² 1,2 a 2,0 g/kg/dia, relação kcal não 
proteica/g nitrogênio 70:1-100:1

IMC 30 e 40 kg/m² ≥ 2 g/kg peso ideal

IMC > 40 kg/m² ≥ 2,5 g/peso ideal/dia 

Fornecer de 1,2 a 1,5 g de proteína / kg de peso corporal / dia para adultos 
com lesão por pressão desnutridos ou em risco de desnutrição.

Pacientes sobreviventes do câncer Semelhante a indivíduos saudáveis, 
geralmente variando entre 0,8-1,0g/kg/dia

(BRASPEN, 2019)

Paciente com câncer adulto e idoso 
em tratamento antineoplásico

Considerar oferta proteica acima de 1,0g e 
se a inflamação sistêmica for presente 

considerar 1,2 – 2,0g/kg/dia.
Pacientes com algum grau de desnutrição, 

de 1,2 a 1,5g/kg/dia.

Paciente com câncer paliativo

Considerar a mesma recomendação para o 
paciente com câncer adulto e idoso em 
tratamento antineoplásico, porém não 
estabelecer metas nutricionais e sim 

trabalhar com oferta proteica que melhor 
conforte o paciente.

4 Necessidades Proteicas em Situações Clínicas
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5 Como usar?

Se o objetivo do uso do whey protein é a integração com um tratamento médico ou 
nutricional, é recomendado que esses profissionais de saúde sejam consultados 
para indicação de utilização.

Protina Day WPI tem uma colher medida. Cada medida dosadora contém 2,5 g de 
produto que corresponde a 2,25 g de proteína (90% WPI). 
Essa colher medida permite a flexibilização de dose para diferentes necessidades 
(ciclos vitais e situações clínicas).

Uma das formas mais conhecidas de consumir a proteína extraída do soro do leite 
é misturar com água, em receitas doces ou salgadas. 

Para Terapia Nutricional, pode ser acrescido à água de hidratação, como uma 
forma de suplementar o aporte proteico e favorecer a recuperação clínica.

Pode também ser acrescido a sucos naturais, chás, cremes, sopas, caldos e outras 
preparações culinárias. É necessário atentar-se para que a dose prescrita de 
Protina Day WPI seja integralmente consumida, todos os dias. 

Manutenção da massa muscular: é essencial que a ingestão total da Protina 
Day WPI seja fracionada durante as 24 horas do dia e incorporada ao hábito 
alimentar diário; 

Ganho de massa magra: usar Protina Day WPI antes ou imediatamente após as 
atividades físicas, o que otimiza ainda mais o ganho de massa muscular;

Aumento de saciedade e redução do apetite: Protina Day WPI deve ser 
consumida de 60 a 90 minutos antes das refeições.  

6 Em qual horário?

Depende da intenção desejada:

Monografia de Produto
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Para melhor resposta glicêmica ou da glicemia pós-prandial, Protina Day WPI 
pode ser usada antes do consumo das refeições.  

Para aumento do aporte proteico na Terapia Nutricional por sonda de 
alimentação, recomenda-se uso mínimo de 6 medidas dosadoras, ou seja, 15 g 
de Protina Day WPI ao dia, que podem ser fracionadas na água de hidratação ou 
adicionadas à dieta enteral, em caso de terapia nutricional em sistema aberto.  

Para aumento do aporte proteico oral nos ciclos vitais, recomenda-se ingerir 
Protina Day WPI nas posologias mínimas sugeridas abaixo, fracionadas entre as 
principais refeições:

Para adultos recomenda-se 10 gramas (4 medidas dosadoras de Protina Day WPI) antes do 

almoço e antes do jantar, totalizando 20g ao dia (8 medidas dosadoras de Protina Day WPI). 

Para idosos são recomendadas doses maiores e mais fracionadas para maior absorção e 

resultado. Dessa forma, recomenda-se 10g (4 medidas dosadoras de Protina Day WPI) antes 

do café da manhã, do almoço e do jantar, totalizando 30g ao dia (12 medidas dosadoras de 

Protina Day WPI).

7 Informação Nutricional

Protina Day WPI é um suplemento com 100% de proteína isolada do soro do leite 
de alta qualidade, para suprir as necessidades proteicas em diversas condições de 
saúde em todos os ciclos vitais.

Crianças

Medida Dosadora Necessidades Gramas de Produto

Protina Day WPI – sugestão mínima diária

Gramas de Proteína 
WPI

Adolescentes
Adultos

Idosos
Atividade Física

4
6
6

9
12

10
15
15

22,5
30

9
13,5
13,5

20,2
27
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Informação Nutricional

Aminograma

Porção de 15g (6 colheres medidas)

Quantidade por porção

Valor energético

Carboidratos

Proteínas

Gorduras totais

Gorduras saturadas

Gorduras trans

Fibra alimentar

Sódio

Cálcio

0,6g

56Kcal – 234KJ

13,5g

0,04g

0,03g

0g

0g

26mg

81mg

0%

3%

18%

0%

0%

**

0%

1%

8%

Perfil de aminoácidos

Leucina*

Isoleucina*

Valina*

Alanina

Arginina

Ácido Aspártico

Cistina

Ácido Glutâmico

1,29

Por porção (g)

0,99

0,81

0,65

0,22

1,55

0,19

2,34

8,55

Por 100g (g)

6,62

5,50

4,30

1,48

10,22

1,29

15,68

Glicina

Histidina

Lisina

Metionina

Fenilalanina

Prolina

Serina

Treonina

0,19

0,19

1,33

0,37

0,35

0,82

0,65

0,94

1,28

1,28

8,87

2,44

2,31

5,46

4,30

6,30

Triptofano

Tirosina

0,25

0,37

1,67

2,45

% VD(*)

*Aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA’s)

**Valor diário não estabelecido
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Sugestão de consumo na posologia padrão: Dissolver 6 colheres medidas 
(15g) em 1 copo de 200ml de água ou bebida de sua preferência ou conforme 
orientação médica ou nutricional. 

Cada colher medida corresponde a 2,5g de produto e 2,25g de soro do leite -  
WPI (90% de concentração).

Rendimento da lata: 20 porções de 15g (6 medidas dosadoras). Após aberto, 
consumir em até 30 dias. 

Sabor: Neutro.

Protina Day WPI, pela sua versatilidade, pode ser utilizado de diferentes maneiras 
na alimentação diária: água, sucos, chás, shakes, vitaminas, iogurtes, leite e 
cappuccino, assim como preparações doces e salgadas. Na Terapia Nutricional por 
sonda, pode ser acrescido à água de hidratação para potencializar os resultados.
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