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RESUMO

Os suplementos alimentares, em especial os proteicos, são consumidos por atletas e praticantes de atividade física devido ao suposto efeito no 
aprimoramento da forma física. Assim, a escolha do suplemento adequado e a qualidade do produto é outro fator que o praticante de atividade 
física precisa atentar-se. Decorre que a confiabilidade de alguns fabricantes é algo que precisa ser questionado. Nesse contexto, este trabalho tem 
como objetivo 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 legislação RDC n°18/2010 da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária. O estudo é de caráter experimental e descritivo, em andamento, com realização para quinze diferentes marcas e com resultados 
preliminares para quatro marcas, sendo desenvolvido no Laboratório de Química e Bromatologia da Faculdade Estácio São Luís. Os suplementos 
proteicos utilizados como amostras foram de whey protein, em pó; dentre os produtos, dois suplementos de proteína intacta, um de proteínas 
hidrolisadas e um de proteína mista; todos obtidos por compra no comércio local. Os produtos foram 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 foi realizada em triplicata utilizando-se o método de Kjeldahl, recomendado pelo Instituto Adolf Lutz. Os valores 
obtidos foram comparados com os requisitos da RDC n° 18/2010, onde 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. Os resultados para as quatro marcas analisadas, A, B, C e D 
(para porção de 30g) foram: A, 9,15g; B, 8,30g; C, 20,4g; D, 11,5g. A quantidade de proteínas presentes nas amostras não seguem os mesmos 
valores segundo o rótulo de cada produto. Ocorreram, então, variações de valores quando comparados com as quantidades que deveriam possuir 
em cada amostra (de acordo com o indicado no rótulo). Observou-se que a menor diferença foi na amostra B, seguida da amostra C e D. 
Constatou-se conformidades e não conformidades neste estudo, inicialmente na comparação do valor de proteínas das análises com os valores 
rótulos; obteve-se uma variação discrepante em algumas amostras, outras nem tanto porém a variação mais próxima ±2g. Comparando os 
requisitos da RDC n°18 com os resultados encontrados, a amostra A, (um concentrado proteico) e amostra B (proteína mista), possuíam pouco 
menos de 10g, valor exigido por lei presente em cada porção, porém a quantidade é próxima ao valor a variação foi de 2g no máximo. A amostra 
C (hidrolisado proteico importado), e a amostra D de (whey protein concentrado), atendem ao requisito citado por lei. O valor de PDCAAS das 
proteínas do soro do leite é de 1.00, com isso todas as amostras coletadas estavam dentro do requisito solicitado na RDC n°18. Todas as amostras 
apresentaram níveis de proteínas diferentes do que estava apresentado no rótulo, em relação à legislação houve concordâncias e divergências, 
das quatro amostras de suplementos, duas estavam de acordo com todos os requisitos citados por lei e duas não obedeceram aos parâmetros 
exigidos na legislação. Os resultados deste trabalho mostraram, até o momento, que a oferta proteica não atenderá os valores diários planejados 
e o objetivo não será alcançado, prejudicando assim o praticante de atividade física.
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