
E-mail para contato: joao.mauro.pinheiro@gmail.com IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es): João Mauro Pinheiro Alves da Justa; Livia Alcântara Freire; Ivina Rocha Brito; Patrícia da Silva Taddeo

Palavra(s) Chave(s): Suplementos alimentares, exercício físico, nutrição esportiva

Título: AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS POR PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM 
FORTALEZA-CE

Curso: Nutrição

Saúde

RESUMO

O mercado de suplementos nutricionais oferece vários recursos que prometem prolongar a resistência, melhorar a recuperação, reduzir a gordura 
corporal, aumentar a massa muscular, minimizar os riscos de doenças ou promover alguma outra característica que melhore o desempenho 
esportivo. No entanto, as mensagens do mercado de suplementos alimentares são dirigidas a todos, sem distinção, com o propósito explícito de 
se fazer acreditar que tal suplemento seja indispensável na busca dos objetivos almejados. Dessa forma, verifica-se empiricamente, que um 
grande número de indivíduos faz uso de tais substâncias sem o devido acompanhamento profissional e sem o conhecimento dos prejuízos que o 
consumo inadequado de suplementos nutricionais pode trazer à saúde. Portanto, o presente estudo teve como finalidade verificar o consumo de 
suplementos nutricionais em indivíduos praticantes de exercícios físicos em academias. Para alcançar tal objetivo, foi realizado um estudo 
quantitativo do tipo transversal e observacional. Participaram do trabalho 52 indivíduos saudáveis, de ambos os sexos, praticantes de atividade 
física em academias, localizadas no município de Fortaleza-CE. O instrumento utilizado para coleta dos dados foi um questionário 
semiestruturado, denominado PUSA (Perfil dos Usuários de Suplemento Alimentar), com algumas modificações. 59,62% dos participantes eram 
homens e 80,77% possuíam nível superior completo ou incompleto. Ainda, verificou-se que 76,67% dos entrevistados treinam musculação 
acompanhada ou não de outra modalidade e que 83,02% frequentam a academia de 3 a 5x por semana. Dentre os principais objetivos de 
treinamento relatados, destacaram-se o aumento da massa magra (38,32%) e emagrecimento (24,3%). Quando questionados sobre o uso de 
suplementos, 76,92% afirmaram já ter utilizado em algum momento da vida e 53,85% estavam fazendo uso no período da pesquisa. Destes 
últimos, 60,71% estavam seguindo as instruções do rótulo, sendo que somente 42,11% foram orientados por um nutricionista e 18,42% estavam 
utilizando suplementos por iniciativa própria. Os principais motivos relatados para a utilização dos suplementos foram o aumento de energia e 
performance, melhoria da qualidade de vida, compensação de deficiência alimentar e otimização dos resultados do treinamento, os quais 
representaram juntos 86,31% das respostas. Com relação aos tipos de suplementos utilizados, whey protein e BCAA corresponderam a 43,01%, 
seguidos por complexos vitamínicos (13,98%) e glutamina (10,75%). Dos participantes que não estavam utilizando suplementos, 33,33% 
revelaram querer utilizar, enquanto 29,17% não consideraram necessário o uso de suplementos. Com base nos resultados obtidos, é possível 
concluir que é elevado o índice de indivíduos não atletas que utilizam ou já utilizaram suplementos em algum momento de sua vida e que, 
embora a utilização seja realizada de acordo com as instruções do rotulo, ainda é baixo o percentual de indivíduos que buscaram a orientação de 
um nutricionista. Ainda, foi possível identificar que o tipo de suplemento preferencialmente utilizado era de origem proteica. Tais informações são 
de extrema relevância para nortear futuras estratégias de intervenção nutricional, na tentativa de promover uma maior compreensão sobre a 
importância do consumo adequado dos suplementos nutricionais para alcançar os objetivos desejados e evitar riscos à saúde.
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