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RESUMO

Introdução: A  procura  por  suplementos  nutricionais  tem  se  tornando  uma
prática cada vez mais comum entre os praticantes de exercícios físicos, muitas
vezes sem uma orientação adequada. O objetivo desse trabalho foi analisar,
segundo literatura disponível, as alegações funcionais do suplemento proteico
Whey Protein.  Metodologia: Para a análise dos estudos sobre as alegações
de funcionalidade do Whey Protein, foram selecionadas ao todo 14 pesquisas
incluindo apenas estudos realizados em humanos.  Resultados e Discussão:
A maioria  dos  autores  usou  um número  reduzido  de  amostras  nos  testes,
poucos estudos incluíram mulheres e apresentaram resultados controversos e
não  representativos,  o  que  classifica  as  afirmações  em  relação  a
funcionalidade  do  Whey  Protein  como  não  conclusivas.  Conclusões: É
possível observar inconsistências nos parâmetros usados pelos autores para
execução dos estudos, tornando estes não conclusivos e não representativos
para  sustentar  as  alegações  de  funcionalidade  do  Whey  Protein,  sendo
necessário realizar mais estudos randomizados com grupo controle, com maior
universo amostral e maior período de tempo.
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ABSTRACT

Introduction:  The  search  for  nutritional  supplements  has  become  an
increasingly common practice among practitioners of physical exercises, often
without  adequate  guidance.  The  objective  of  this  work  was  to  analyze,
according  to  the  available  literature,  as  functional  claims  of  the  protein
supplement Whey Protein. Methodology: For analysis of studies on claims of
Whey Protein functionality, 14 studies were selected that included only studies
carried out in humans. Results and Discussion: Most authors use a reduced
number  of  tests  in  the  tests,  few  studies  include  women  and  present
controversial and non-representative results, or that they classify as statements
regarding the application of Whey Protein as inconclusive. Conclusions:  It is
possible to observe inconsistencies in the parameters used by the authors to
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carry  out  studies,  making  these  non-conclusive  and  not  representative  for
sustainable as claims of execution of Whey Protein, being necessary to carry
out more randomized studies with a control group, with larger sample universe
and longer period of time.
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INTRODUÇÃO

A utilização de suplementos alimentares é foco de grandes pesquisas
sobre possíveis efeitos ergogênicos no desempenho físico humano, devido ao
crescimento do seu consumo entre atletas ou praticantes com o objetivo de
aumento de seus ganhos e resultados (JUNIOR, 2012). Neste cenário, um dos
principais recursos ergogênicos utilizados no meio atlético para crescimento e
manutenção da massa magra é a proteína do soro do leite, conhecida como
Whey Protein, sendo objeto de estudo de investigações atuais devido a sua
possível capacidade de ativar vias metabólicas da síntese proteica e de manter
um balanço nitrogenado positivo (PENNINGS  et al., 2011; SANTANA, 2014).
Com base nisso, o objetivo do presente estudo foi avaliar, as alegações de
funcionalidade do Whey Protein em comparação com a literatura. 

METODOLOGIA

Para  a  presente  pesquisa,  foram  consultadas  as  bases  de  dados
PubMed, SciELO, ResearchGate e Periódicos CAPES entre março e maio de
2018.  Utilizou-se  os  seguintes  descritores  em  português:  “suplementação”
“Whey  Protein”  e  “exercícios”.  Em  inglês  os  termos  inseridos  foram:
“supplementation”  “Whey  Protein”,  “whey  protein  and  exercise”.  Como
observado, os cruzamentos foram feitos com dois ou três termos sendo “Whey
Protein” o termo fixo. Os operadores lógicos “and” foram usados também para
a combinação entre  os  descritores.  A busca de artigos  que  abordavam as
alegações do Whey Protein teve como critérios de inclusão a delimitação de
período (de 2006 a 2018), estudos realizados em humanos e a disponibilidade
de textos completos para a coleta de dados, totalizando uma amostra de 15
artigos. Dentre esses estudos, foram incluídos somente trabalhos realizados
em  humanos  sem  condições  patológicas,  com  especificações  das
características das amostras, análises bioquímicas e musculares com ou sem a
prática de exercícios físicos; e aqueles que não apresentaram estes requisitos
foram excluídos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 15 artigos analisados envolvendo Whey Protein,  apenas 7 foram
incluídos, 6 são internacionais e 1 nacional, sendo estes estudos realizados em
humanos sem condições patológicas, com especificações das características
das amostras, análises bioquímicas e musculares com ou sem a prática de
exercícios físicos.  Apesar  de a maior  amostra pertencer a  um grupo de 70
_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



mulheres, a maioria das pesquisas envolvem somente grupos de homens. O
tempo mais longo de estudo foi de 30 semanas e o menor de 4 semanas.  A
maioria dos autores usou a associação do suplemento proteico com exercícios
físicos  e  obtiveram  resultados  satisfatórios  como  crescimento  da  massa
muscular,  redução  do  peso  corporal  e  aumento  da  capacidade  funcional.
Segundo Nabuc et al., (2018), o Whey Protein contém vários aminoácidos de
cadeia  ramificada,  principalmente  a  leucina  que  faz  parte  da  ativação  da
síntese proteica muscular.

Entretanto, em 2 dos estudos apresentados (Antonione  et al.,  2008 e
Smith et al., 2018), não ocorreu a associação de proteínas do soro do leite com
exercícios  físicos  e  os  resultados foram positivos  para  aumento  da síntese
proteica e perda de peso. Nas avaliações realizadas por Nabuc et al., (2018) e
Smith et al., (2018), ambos consideraram grupos de 70 mulheres idosas, tendo
o  primeiro  autor  associado  à  suplementação  proteica  ao  exercício  de
treinamento assistido e o segundo autor considerou apenas uma dieta sem
exercícios.  Desta forma, é possível  observar a influência do exercício físico
para a ação do Whey Protein, visto que os resultados do segundo autor são
controversos aos do primeiro, onde ocorre aumento da massa muscular. Além
disso, idosos apresentam uma condição denominada sarcopenia, onde ocorre
o declínio natural da massa e função muscular, esta condição possivelmente
pode gerar interferências nos testes.

Olhando para as amostras consideradas pelos autores de forma geral no
quadro, as análises de Maestá et al., (2008) e Huang et al., (2017) destacam-
se  pela  quantidade  reduzida  de  pessoas  que  participaram  da  pesquisa.
Amostras  de  6  e  12  homens  para  embasar  alegações  em  relação  a
funcionalidade do Whey Protein não são representativas independentemente
dos resultados apresentarem indicações positivas ou negativas.

Ainda considerando os dois autores citados acima, o tempo de execução
da pesquisa usando proteínas do soro do leite e exercícios físicos é pequeno e
não  pode  ser  suficiente  para  definir  afirmações  acerca  do  potencial
ergogênicos do Whey Protein. O tempo de suplementação do atleta é essencial
para obter dados sólidos em relação ao crescimento muscular. 

Somando  a  reduzida  amostra  ao  tempo  pequeno  de  realização  do
experimento,  têm-se  resultados  não  conclusivos  sobre  a  funcionalidade  do
suplemento proteico no crescimento muscular.

CONCLUSÕES

Mediante  os  estudos  apresentados,  observa-se  inconsistências  nos
parâmetros usados pelos autores para execução dos estudos, tornando estes
não  conclusivos  e  não  representativos  para  sustentar  as  alegações  de
funcionalidade  do  Whey  Protein.  É  necessário  realizar  mais  estudos
randomizados  com  grupo  controle,  com  maior  universo  amostral  e  maior
período de tempo.
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