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RESUMO

A melhora no rendimento de praticantes de atividade física tem elevado o consumo de suplementos proteicos que possam potencializar esse 
efeito. Os tipos de suplementos mais utilizados são as proteínas do soro do leite, whey protein, de alto valor nutricional e teor de aminoácidos 
essenciais elevados. O objetivo deste trabalho foi analisar a quantidade de proteínas presentes nos suplementos proteicos para praticantes de 
atividade física e comparar com os valores presentes nos rótulos nutricionais e observar se os fabricantes obedecem a RDC n°18, de 27 de abril de 
2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. A parte prática do estudo foi realizada, entre os meses de junho e dezembro de 2016, 
no Pavilhão Tecnológico da UFMA e no laboratório de Química e Bromatologia da Faculdade Estácio São Luís. Os suplementos proteicos utilizados 
como amostras (total de oito marcas, denominadas A, B, C, D, E, F, G e H) foram de whey protein, em pó; dentre os produtos, quatro suplementos 
de proteína intacta, dois de proteínas hidrolisadas e dois de proteína mista; todos obtidos por compra no comércio local (selecionados através de 
folhetos de propagandas coletados em lojas que comercializam suplementos proteicos para praticantes de atividade física, sendo escolhidos os de 
maior destaque). A análise de proteínas das amostras foi feita em triplicata utilizando os métodos Kjeldahl recomendado pelo Instituto Adolf Lutz. 
Os valores foram comparados com os requisitos da legislação nacional, nesta consta que os suplementos para atletas devem atender os seguintes 
requisitos: o produto pronto para consumo deve conter, no mínimo, 10 g de proteína na porção; a composição proteica do produto deve 
apresentar PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) acima de 0,9. A quantidade de proteínas presente em 100g de suplementos 
das 8 amostras coletadas foram: (A) 30,4; (B) 31,0; (C) 30,3; (D) 31,1; (E) 33,1; (F) 32,9; (G) 67,8; (H) 68,1. Os resultados obtidos foram 
comparados com os valores presentes no rótulo nutricional de cada produto rótulo nutricional das amostras: (A) 80,5; (B) 79,0; (C) 80,3; (D) 81,1; 
(E) 40,1; (F) 41,2; (G) 81,8; (H) 78,1. No rótulo os valores estão expressos em porções estipuladas pelo fabricante, para a obtenção desses valores 
em 100g, foi utilizada a regra de 3 simples da matemática. Verifica-se que a quantidade de proteínas presentes nas amostras não segue os 
mesmos valores dos rótulos dos produtos; há variação nos valores. Segundo a RDC n° 18, os suplementos para atletas devem atender os seguintes 
requisitos: o produto pronto para consumo deve conter, no mínimo, 10 g de proteína na porção; a composição proteica do produto deve 
apresentar PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) acima de 0,9. Comparando os requisitos com os resultados encontrados, as 
amostras A, B, C e D (concentrados proteicos) e as amostra E e F (proteína mista), possui pouco menos de 10g, valor exigido por lei presente em 
cada porção, porém a quantidade é próxima ao valor a variação foi de 2 gramas no máximo. As amostras G (hidrolisado proteico importado), e a 
amostra H (whey protein concentrado), atendem ao requisito citado por lei. Observando os resultados obtidos, deve-se intensificar a fiscalização 
na comercialização dos suplementos de whey protein, já que os fabricantes são os responsáveis pela segurança e rotulagem dos produtos, pois 
estes suplementos são os de custos mais elevados no mercado e se a quantidade do ingrediente principal, não é o mesmo que segue no rótulo os 
usuários destes produtos não receberam a oferta proteica designada, criando nos consumidores um falso senso de confiança nesses produtos. 
Portanto as pesquisas referentes ao assunto devem ser intensificadas para que haja dados representativos e por consequência a retirada do 
mercado dos produtos que não seguem as prioridades indicadas.
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