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Saúde

RESUMO

É elevado o consumo de suplementos esportivos por frequentadores de academias sem a devida orientação e os efeitos adversos podem ser 
notados tanto pelos próprios usuários, como por diagnósticos clínicos. O uso indiscriminado de suplementos alimentares pode acarretar 
complicações à saúde, por isso, a utilização dos mesmos deve ser criteriosamente acompanhada. Diante do exposto o objetivo desse estudo foi 
identificar as características e motivações para uso dos suplementos nutricionais por praticantes de atividade física. Foi utilizada uma amostra de 
conveniência, sendo considerados elegíveis a participar desse estudo indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos, frequentadores 
de academias de ginástica da cidade de Salvador-BA, não gestantes, que concordassem em participar da pesquisa, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário da Bahia – FIB sob o parecer 2.075.569. A 
coleta de dados iniciou em agosto de 2017, com finalização prevista para julho de 2018. Para coleta de dados foi utilizado um questionário 
previamente padronizado e pré-codificado contendo informações demográficas, socioeconômicas, de prática de atividade física e referente ao 
consumo de suplementos nutricionais, incluindo uso, tipo, origem da indicação e motivações para uso. Para análise descritiva foram utilizadas 
distribuições de frequência para as variáveis categóricas. O teste Qui-quadrado de Pearson foi usado para avaliar associação entre os grupos que 
usam ou não suplementos e as demais variáveis categóricas. Foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences versão 20.0 para 
análise dos dados, sendo adotado nível de significância de 5% para todas as análises. Foram avaliados 21 indivíduos, sendo 38,1% homens e 61,9% 
mulheres, com média de idade, respectivamente, de 30,5 (± 6,2) e 27,6 (± 5,4) anos. O uso de suplementos foi mais frequente nos indivíduos do 
sexo feminino (60,0%), com menos de 30 anos de idade (60,0%), solteiros (80,0%), com renda familiar de 3 a 6 salários mínimo, que praticam 
exercício físico em média de 3 a 5 meses (40%). Não houve associação entre uso de suplementos e as variáveis analisadas. A maioria dos 
frequentadores de academia (14,3%) relatou consumir o suplemento Whey Protein, seguido da Creatina (9,5%) e Aminoácidos de Cadeia 
Ramificada (9,5%). Sobre a fonte de indicação de suplementos nutricionais, a maioria dos entrevistados relatou que buscam informações com 
amigos (52,4%), sendo que a segunda fonte de informação procurada foi o nutricionista (33,3%) e a internet (33,3%). Em relação à motivação dos 
praticantes para o uso de suplementos, os principais objetivos foram hipertrofia (23,8%) e melhoria de desempenho (23,8%).  O consumo de 
suplementos nutricionais por praticantes de exercícios físicos é cada vez mais frequente e os motivos são os mais diversos, destacando-se a 
hipertrofia muscula e melhoria do desempenho. Os suplementos mais consumidos são Whey Protein, Creatina e Aminoácidos de Cadeia 
Ramificada. Na maioria das vezes a indicação para o uso desses suplementos é feita por amigos, esse é um dado preocupante, pois aumenta o 
risco do uso inadequado desses recursos enquanto complemento alimentar, devido a disseminação de informações sem embasamento científico, 
pois estas normalmente partem de fontes leigas.
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