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RESUMO 

Introdução: Pesquisas científicas têm buscado comprovar os reais efeitos dos 
suplementos alimentares, seus benefícios e cuidados que o consumidor deve ter ao 
utilizá-los. Os suplementos alimentares priorizam aumentar o tecido muscular, 
ofertar e produzir energia para o músculo, atenuar os efeitos da fadiga, aumentar o 
alerta mental e reduzir gordura corporal. São usados como recursos ergogênicos 
para melhorar a performance e desempenho nas atividades esportivas, 
principalmente na musculação, atividade pela qual muitos praticantes procuram 
obter resultados em curto período de tempo. Objetivo: verificar o uso de 
suplementos alimentares por praticantes de atividade física em uma academia, 
localizada na cidade de Banabuiú-CE. Metodologia: Os dados foram coletados 
depois de serem submetidos ao Comitê de Ética do Centro Universitário Católica de 
Quixadá (UNICATÓLICA), por meio da Plataforma Brasil, avaliados e aprovados de 
acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, com número de 
parecer 3.045.712. Trata-se de uma pesquisa de campo, observacional, transversal 
com predominância quantitativa, em forma de levantamento, descritivo sobre o uso 
de suplementos alimentares, pela qual os dados da amostra foram coletados, por 
meio de formulários semi-estruturados, identificando idade, gênero, escolaridade, 
frequência de treino, explorando, assim, os propósitos do uso de suplementos 
alimentares. Resultados e Discussão: Foram entrevistados, por meio de um 
formulário, ao todo, 30 praticantes de atividade física da academia em Banabuiú-CE. 
Destes, 16 alunos (53%) eram do gênero masculino e 14 alunos (47%) 
correspondem ao gênero feminino. A faixa etária da população masculina estudada 
variou de 18 a 36 anos, enquanto a feminina foi de 18 a 44 anos. Conclusões: 
Notou-se que a maioria dos participantes utilizam suplementos a base de proteína, 
tais  como, WheyProtein, Creatina e Albumina, com a finalidade de prevenir ou tratar 
doenças e, em sua maioria, utilizados por iniciativa própria. 

Palavras-chave: Alimento Funcional. Alimentos Nutracêuticos. Atividade Física. 

Suplemento Alimentar. 
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ABSTRACT 

Introduction: Scientific research has sought to prove the real effects of dietary 
supplements, their benefits and care that the consumer should have when using 
them. Food supplements prioritize increasing muscle tissue, supplying and producing 
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energy for the muscle, alleviating the effects of fatigue, increasing mental alertness 
and reducing body fat. They are used as ergogenic resources to improve 
performance and performance in sports activities, especially in bodybuilding, an 
activity for which many practitioners seek results in a short period of time. Objective: 
To verify the use of dietary supplements by physical activity practitioners in a gym 
located in the city of Banabuiú-CE. Methodology: Data were collected after being 
submitted to the Ethics Committee of the Quixadá Catholic University Center 
(UNICATÓLICA), through the Brazil Platform, evaluated and approved according to 
Resolution 466/12 of the National Health Council, with a number of see 3.045.712. 
This is a field-based, observational, cross-sectional study with quantitative 
predominance, in the form of a descriptive survey on the use of dietary supplements, 
through which the sample data were collected through semi-structured forms, 
identifying age, gender , schooling, training frequency, thus exploring the purposes of 
using dietary supplements. Results and Discussion: A total of 30 practitioners of 
physical activity at the academy in Banabuiú-CE were interviewed using a form. Of 
these, 16 students (53%) were male and 14 students (47%) corresponded to the 
female gender. The age range of the male population studied ranged from 18 to 36 
years, while the female age ranged from 18 to 44 years. Conclusions: Most 
participants used protein-based supplements, such as WheyProtein, Creatine and 
Albumin, to prevent or treat diseases, and mostly used on their own initiative. 

Keywords: Functional Food. Nutraceutical Foods. Physical activity. Food 
Supplement._________________________________________________________
______ 

INTRODUÇÃO 

A maior incidência de consumidores de suplementos alimentares são os 
praticantes de atividade física em decorrência da possibilidade destes serem usados 
tanto para o desenvolvimento de força muscular, como para a "modelação corporal”, 
fato este que se baseia na crença de melhorar o desempenho e resultados estéticos 
(BERTULUCCI et al., 2010). Os suplementos devem ser utilizados quando as 
necessidades de nutrientes não estão sendo alcançadas pela alimentação, como é o 
caso de atletas profissionais, que são submetidos a um grande estresse físico geral 
e metabólico (OLIVEIRA; ANDRADE, 2007).Suplementos alimentares têm como base 
vitaminas e minerais, proteínas e aminoácidos, lipídeos e ácidos graxos, carboidratos e 
fibras, repositores hidroeletrolíticos e energéticos. Os produtos podem ser em tabletes, 
drágeas, cápsulas, pó, granulados, pastilhas mastigáveis, líquidos ou barras. A 
orientação alimentar e o uso de suplementos levam em conta a ingestão alimentar diária, 
modalidade esportiva, etapas do treinamento, avaliação clínica, carências nutricionais, 
aversões e intolerâncias alimentares, além da composição corporal. A suplementação 
alimentar deve ser cautelosa para evitar prejuízos à saúde (BRAGGION, 2008).O uso 
de suplementos, com a intenção de melhorar o rendimento físico, tem contribuído 
para que atletas e pessoas fisicamente ativas sejam seus maiores consumidores. O 
desejo de alcançar resultados rápidos tem tornado o uso de tais substâncias muito 
atraente, estando, hoje, facilmente disponíveis em todo o mundo. Entretanto, a 
grande quantidade de produtos disponíveis e o fácil acesso aos mesmos é um fator 
que merece atenção e, desta forma, há que se entender a legislação brasileira 
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vigente, bem como os fatores associados ao seu consumo (TOULSON, 2009). Na 
maioria das vezes, o consumo de suplementos é feito de forma aleatória sendo um 
fator na busca pela performance atlética. Porém, a performance bem sucedida e 
resultado, antes de tudo, de uma genética favorável, tempo de treinamento, nutrição 
excelente, sono e recuperação adequados e atitude comprometida (REIS; DE 
MELLO; CONFORTIN, 2012).Partindo das informações que a mídia proporciona 
sobre obter o corpo “perfeito”, é possível que as pessoas venham a utilizar 
suplementos alimentares sem a devida informação do uso. O objetivo desde artigo 
foi descrever quais são os suplementos alimentares mais consumidos por 
praticantes de atividade física e verificar a prescrição/indicação para o seu 
respectivo uso. 

 
METODOLOGIA 

 
O presente estudo foi uma pesquisa de campo, observacional, transversal 

com predominância quantitativa, em forma de levantamento do tipo descritivo sobre 
o uso de suplementos alimentares.O estudo foi realizado na Academia Phisical 
Fitness, localizada no município de Banabuiú-CE, no Sertão Central do Estado do 
Ceará, onde foi feito uma pesquisa utilizando formulário semi-estruturado, com 
pessoas com idade igual e/ou superior a 18 anos. Para a realização deste estudo, 
foram considerados critérios de inclusão: pessoas que praticam atividade física com 
frequência mínima de duas vezes por semana e que são usuários de suplementos 
alimentares. A análise dos dados foi executada a partir das tabulações das 
informações obtidas no programa Microsoft Excel® versão 2010. Posteriormente, os 
dados foram expressos em tabelas. O presente estudo foi submetido ao Comitê de 
Ética do Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA), por meio da 
Plataforma Brasil, para ser avaliado e aprovado de acordo com a Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde, com número de parecer 3.045. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistados, por meio de um formulário, ao todo, 30 praticantes de 
atividade física da academia em Banabuiú-CE. Destes, 16 alunos (53%) eram do 
gênero masculino e 14 alunos (47%) correspondem ao gênero feminino.A faixa 
etária da população masculina estudada variou de 18 a 36 anos, enquanto a 
feminina foi de 18 a 44 anos. Notou-se na primeira apêndice,  maior participação 
(77%) de indivíduos na faixa etária de 18 a 30 anos, seguido de 20% dos 
participantes entre 31 e 40 anos e apenas 3% maiores de 40 anos. Dados 
semelhantes aos encontrados foram relatados por Bertulucciet al.(2010), cujo estudo 
em questão verificou que 64% (n=49) da população estudada encontram-se na faixa 
etária entre 17 e 30 anos. Na segunda  apêndice, notou-se que a maioria dos 
consumidores de suplementos alimentares (40%) tem nível superior incompleto. 
Semelhante ao trabalho de Bertoletti e Santos (2015), pelo qualse observou que 
67% (n=16) dos pesquisados possuíam ensino superior incompleto. O tempo de 
prática esportiva apresentou claro predomínio de 60% dos participantes há mais de 
um ano. Comparado ao estudo de Fernando, Gomes e Navarro (2009),pelo qual 
mostra que 59,3% dos pesquisados praticavam prática esportiva acima de um ano.  
E semelhante ao estudo de Bertulucci et al (2010), onde apresentou claro 
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predomínio de 69% (n=53) dos participantes há mais de 1 ano. Em uma das tabelas 
de frequência verifica-se que 93% dos consumidores de suplementos alimentares 
praticam atividade física de 3 a 5 vezes por semana. Dados afins mostra o estudo de 
Santos e colaboradores (2013), pelo qual a maioria dos participantes praticam 
atividade física de 3 a 5 vezes por semana. Dentre os exercícios mais praticados, 
verifica-se que a musculação foi o exercício mais executado pelos consumidores de 
suplementos alimentares. Porém, alguns entrevistados indicaram mais de uma 
opção de exercício. Diferenciando-se um pouco da nossa pesquisa, um estudo 
realizado em academias situadas na zona sul da cidade de Belo Horizonte (Minas 
Gerais), a atividade física mais comumente realizada pelos participantes da 
pesquisa foi a musculação (72%) (HALLAK; FABRINI; PELUZIO, 2007). A maioria 
(27%) pratica atividade física com objetivo de prevenir ou tratar doenças, seguidos 
de 23%, correspondentes àqueles que almejam o ganho de força e massa muscular 
e 23% os que procuram manter hábito saudável para evitar sedentarismo. Diferente 
da pesquisa de Schneider e colaboradores (2018), cujo objetivos para a prática de 
exercícios físicos mais citados foram definir/ganhar massa magra (35%), perder 
peso e/ou gordura (18%), saúde 6(16%), e outros objetivos, tais como estética e 
lazer,(15,5%). Dentre os suplementos mais utilizados, notou-se que os atletas 
utilizam os ricos em proteína, como Whey protein, Albumina e Creatina, com 3%, em 
segundo, os aminoácidos (BCAAs, Glutamina) e os Hipercalóricos. Um estudo 
realizado em academias de São Paulo, observou-se também, que, entre os grupos 
dos suplementos utilizados, o mais mencionado foi o de aminoácidos (75%) ou 
produtos protéicos, por entenderem os usuários ser este elemento o maior 
responsável pelo ganho de massa muscular (DUARTE; COLABORADORES, 2007). 
O uso de suplementos alimentares é, em maioria, provindo da iniciativa própria, com 
56% dos casos, disparidade apresentada pelos 30% daqueles que fazem o uso 
mediante de indicação do profissional de Educação Física. Diferente do estudo de 
Bertoletti e Santos (2015), cujos amigos representam a maior fonte de indicação 
com percentual de 53% (n=15), já entre o professor da academia e a auto-indicação, 
verificou-seigualdade entre os percentuais de indicação, ambos com 18% (n=5).Com 
a grande oferta de suplementos alimentares, os praticantes de musculação utilizam 
esses suplementos, muitas vezes, sem orientação adequada e sem conhecimento 
das consequências que tal uso pode acarretar (MOYA; COLABORADORES, 2009). 
Na última apêndice, na qual trata-se dos objetivos consumo de suplemento alimentar 
por praticantes de atividade física na academia de Banabuiú, notou-se uma 
prevalência maior dos que utilizam suplementos com objetivo de ganho de massa 
corporal, correspondendo a 57% dos casos. Ao contrário do estudo de Bertoletti e 
Santos (2015), que demostra o que levou os participantes a fazer uso dos 
suplementos alimentares; constatou-se que as possíveis melhoras no treinamento 
foramas justificativas mais apresentadas, 53% (n=18), para apresentar o porquêdo 
consumo, também destacamos as possíveis alterações estéticas com 29% (n=10). 

 
CONCLUSÕES 

Conclui-se que dos 30 participantes, 16 eram do gênero masculino e 14 do 
gênero feminino. A maioria dos entrevistados possuem idade entre 18 a 30 anos e 
nível superior incompleto. Notou-se que a maior parte dos indivíduos que fazem o 
uso de suplementos alimentares utilizam, principalmente, suplementos protéicos, 
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sem a orientação profissional adequada, com a finalidade de aumentar a massa 
muscular e melhorar condicionamento físico;fato de grande preocupação dos 
profissionais de saúde que atuam na área dos esportes, uma vez que o consumo 
indiscriminado destes recursos, a longo prazo, poderá trazer riscos à saúde dos 
usuários.Por esses motivos, maiores esforços devem ser concentrados na educação 
nutricional do público em geral, a fim de esclarecer acercada importância e a 
prioridade da alimentação adequada e a indicação correta da suplementação, nos 
casos em que houver necessidade. 
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