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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. 
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2. 

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

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 

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 
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Rejón e colaboradores (2019) reportam elevada prevalência da sarcopenia em idosos 

2). 

2.1
Em músculos saudáveis, as proteínas e os aminoácidos se transformam, constantemente, em 

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

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 

Figura 4 – Resistência anabólica em idosos 
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essa em condições normais é responsável por estimular a síntese e inibir o catabolismo proteico, 

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

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, 

-

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

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

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

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

-

2.2 

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 

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

2.3 

-

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 

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

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

-

dros sarcopênicos. 

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

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

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

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 

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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Adaptado – BAUER et al (2013) 

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

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

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-

e a proteína do soro do leite. 

-

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

-

-

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

Figura 7 – Absorção do colágeno hidrolisado pelo intestino  

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

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 

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-

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

adequados para aumento da massa e força muscular.

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 

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

respectivamente. 



12 13

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

-

-

-

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

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

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

-

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

-

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

-

et al, 2009). Assim, administrar suplementos nutricionais orais, com colágeno hidrolisado associada 
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com proteína do soro do leite é uma estratégia nutricional efetiva para os pacientes sarcopênicos. 

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

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

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 

-

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

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

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

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

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

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, 

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

3. 

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 

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

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

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

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 

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. 

grupo que recebeu a suplementação diária de colágeno.

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

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

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

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. 

4. 

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

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

4. 

Set 9(4)254-271.
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envelhecimento corroboram para a disgeusia presente nos idosos (NIEUWENHUIZEN et al, 2010). 

 De acordo com as alterações no paladar presentes nos idosos, são importantes os atributos 

sensoriais da suplementação nutricional oral, dentre os quais, o sabor faz extrema diferença. Em 

sensoriais de alimentos sobre a probabilidade de consumo. 
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Diante desse cenário, suplementos nutricionais orais que apresentam sabor neutro apresentam 

nutricional oral, é quando o mesmo pode ser incorporado na alimentação habitual do paciente (doce 
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