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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a prevalência e o perfil do uso de suplementos 

alimentares por indivíduos praticantes de musculação em academias de Vitória, Vila Velha, 

Cariacica e Serra, cidades do Estado do Espírito Santo – Brasil. A obtenção dos dados fora 

feita por questionário estruturado. Foram analisados 129 sujeitos (30±9 anos), sendo 45% 

(n=58) do sexo feminino, e 55% (n=71) do sexo masculino. Os usuários treinam há mais de 

quatro anos com frequência de cinco vezes por semana. A prevalência do uso de suplementos 

(sujeitos que usam ou já usaram) foi de 77% (n=99). Whey Protein e BCAA são os mais 

utilizados, com 66% (n=66) e 48% (n=48) respectivamente. Esses dados demonstram que há 

alta prevalência de uso de suplementos por parte dos indivíduos praticantes de musculação em 

academias nas cidades estudadas. Pode-se concluir que ações educativas e preventivas são de 

grande importância para um controle e orientação no uso de tais produtos.  

Palavras-chave: Nutrição, Suplementos, Musculação, Academias. 
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 1. INTRODUÇÃO 

Uma apropriada ingestão alimentar e os efeitos dos exercícios físicos têm como 

objetivo a melhora do desempenho, da qualidade de vida, além de conservar o organismo 

saudável (LEÃO & GOMES, 2007; VIEBIG & NACIF, 2007).  Tendo em vista a evidente 

importância de uma adequada ingestão alimentar, destaca-se que a nutrição é de grande valia 

para o desempenho na prática de exercício físico tanto para praticantes profissionais, como 

para amadores, provendo o aporte ideal de nutrientes, propiciando um alicerce para formação, 

reparação e reconstituição dos tecidos durante a atividade (JESUS & SILVA, 2008). Reitera-

se assim, que praticantes de exercícios físicos apresentam necessidades energéticas e de 

nutrientes aumentadas, onde a nutrição tem importante papel na prevenção de lesões e 

infecções que seguramente atrasam as estratégias de treinamento esquematizadas para esse 

grupo (CARVALHO, 2009).   

Entende-se que incluso à nutrição, os suplementos alimentares são substâncias que 

complementam com calorias e/ou nutrientes à dieta diária de um indivíduo saudável, nos 

casos em que seu consumo, a partir do alimento, não seja suficiente, ou quando a dieta exige 

suplementação (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2005). Visto isto, a 

suplementação alimentar é recomendada quando o organismo precisa de complementação na 

alimentação, no entanto, para Linhares & Lima (2006), a suplementação feita sem 

necessidade e sem acompanhamento de um profissional da área especializada, é bem comum.  

É possível que a constante divulgação pela mídia de variados tipos de suplementos e 

seus efeitos favoráveis sobre a saúde, tenha influenciado no avanço do consumo destes 

produtos (ROCHA & PEREIRA, 1998). Dessa forma, as pessoas ficam instigadas a usar 

suplementos alimentares para que, rapidamente, tenham a musculatura acentuada e melhorem 

seu desempenho, sendo comercializada para elas a idéia de que isso é saudável (LINHARES 

& LIMA, 2006). A busca do corpo perfeito tem impelido as pessoas a utilizar de forma 

exagerada substâncias que supostamente possam potencializar o desempenho em menor 

espaço de tempo possível. Em meio a essas substâncias, o suplemento tem uma evidência 

primordial, provavelmente por não ter de uma legislação que controle a sua comercialização 

sem prescrição médica, ou devido à indústria disseminar firmemente no mercado, variados 

produtos, assegurando efeitos rápidos e eficientes (SANTOS & SANTOS 2002).  

Frente a essas evidências, Burke & Read (1993), propuseram um sistema de 

classificação que separa os suplementos em duas categorias: os suplementos dietéticos e os 

auxiliadores ergogênicos. Os suplementos dietéticos assemelham-se aos alimentos no que se 
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refere à capacidade nutritiva, além de serem produtos para consumo durante o exercício 

físico, podem servir de auxílio no aumento do consumo energético ou do aporte vitamínico-

mineral. Para conhecimento, vale expor que, são principalmente as bebidas esportivas (bebida 

de substituição de carboidratos-eletrólitos), suplementos minerais, “comidas” líquidas, os 

suplementos à base de cálcio e também os vitamínicos e os multivitamínicos.  Assim, por 

eliminação, outras substâncias ingeridas que são empregadas de forma a 

auxiliar/complementar no desempenho, seriam tidas como auxiliadores ergogênicos. Dentre 

eles, os mais estudados pela literatura são a creatina e a cafeína (LINHARES & LIMA 2006).   

Segundo Burke & Read (1993), suplementos dietéticos não geram aumento de 

performance, pois  normalmente visam a compensação ou o suprimento de necessidades 

energéticas, protéicas, vitamínicas, minerais, lipídicas, de fibras, ou até mesmo uma 

combinação entre eles, ou seja, não é algo que envolva um direto aumento do desempenho, 

pois, para uma substância ser legitimamente considerada como ergogênica, ela deve, 

comprovadamente, aumentar o desempenho (WILMORE & COSTILL, 1999), ou seja, os 

auxiliadores ergogênicos proporcionam conteúdos que fisiologicamente não fazem parte da 

demanda nutricional (BURKE & READ, 1993).  

Segundo Braga (2014), outros autores dispõem de classificações diferentes, e afirmam 

que todos os suplementos são ergogênicos porque de qualquer forma, eles ajudam no 

desempenho, porém a grande distinção que deve ser feita, é que há substâncias que podem vir 

a agir de forma a modificar alguns processos genéticos, diferentemente dos alimentos, e 

existem produtos que simplesmente fornecem os nutrientes que normalmente viriam da 

alimentação, mas, de uma forma diferente. 

Apesar disso, vários profissionais de Educação Física vêm estimulando o uso do 

suplemento com a intenção de melhorar o desempenho de alunos/clientes, sem levar em 

consideração os meios para se alcançar os objetivos traçados (SANTOS & SANTOS, 2002), 

assim, vale entender a fronteira que separa do que é avaliado como suplementação nutricional 

e do que fica próximo do doping e dos riscos para a saúde.  

Dessa forma, quem faz uso de suplementos e tem participação em programas de 

exercício físico e eventos esportivos, deve estar ciente para o verdadeiro conteúdo do que está 

ingerindo, muitas vezes rotulado como suplementos, assim, cuidando-se para não consumir 

substâncias proibidas, algo que já aconteceu com atletas conhecidos, e foram banidos por 

doping e que depois se comprovou que a substância derivava de produtos vendidos como 

“suplementos alimentares” (BURKE & READ, 1993). Apesar das exposições de artigos e 
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orientações, é fácil observar que praticantes de atividade física, principalmente musculação, 

usam de forma indiscriminada no que se refere aos suplementos alimentares (DOMINGUES 

& MARINS, 2007). 

 Estudos referentes ao consumo alimentar de uma população são capazes de gerar uma 

série de informações que, de certa forma, refletem a sua organização social, possibilitando 

aperfeiçoar estratégias de melhoria nos variados aspectos (CARVALHO & ROCHA, 2011). 

Diante abordagens e carência de dados científicos conclusivos, é difícil afirmar sobre a 

eficácia do uso de suplementos e sua relação com o aumento do desempenho (ARAÚJO ET 

AL., 2002). Segundo Pereira et al.(2003) a utilização de suplementos alimentares é assunto 

recente, isso explica a ausência de estudos satisfatórios e suficientemente conclusivos, assim, 

tornam-se necessários programas de educação alimentar, ligado a explicações sobre os efeitos 

maléficos e ou benéficos, garantindo a saúde e precavendo doenças. 

Assim, informações e programas de educação em saúde bem como a divulgação de 

diferentes resultados de estudos sobre essa problemática, podem permitir a aquisição de 

conhecimentos que podem impactar de forma positiva o estado de saúde e qualidade de vida 

dos usuários de suplementos, tanto os que usam de forma indiscriminada ou não. Isto 

possibilitaria a elaboração de intervenções que visam melhorar hábitos alimentares. Para 

tanto, a elaboração do referido estudo vem atender uma preocupação com o uso de 

suplementos alimentares em praticantes de musculação nos municípios de Vitória, Vila Velha, 

Serra e Cariacica no Estado do Espírito Santo, Brasil. Este estudo destaca-se também, por ser 

um número amostral considerável para localidades nunca anteriormente estudadas no que se 

refere à utilização de suplementos e/ou recursos ergogênicos.  
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2. OBJETIVO GERAL 

Avaliar prevalência e o perfil de uso de suplementos alimentares de praticantes de 

musculação nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica no Estado do Espírito 

Santo, Brasil. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Casuística  

A amostra foi selecionada por conveniência e envolveram voluntários (homens e 

mulheres) praticantes de musculação dentro das academias nos municípios de Vitória, Vila 

Velha, Serra e Cariacica no Estado do Espírito Santo, Brasil. A pesquisa foi aplicada em 129 

pessoas, e as visitas nas academias foram realizadas de forma aleatória, em diferentes dias e 

horários. Os participantes do estudo receberam informações necessárias sobre os métodos a 

serem utilizados no trabalho e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, no 

qual foram informados todos os procedimentos do estudo, com garantia explícita de 

confidencialidade da identificação pessoal (Anexo A). Foi aplicado o questionário (Anexo B) 

para avaliar diferentes aspectos do uso de suplementos alimentares, além do nível 

socioeconômico (prevalência, frequência, perfil de uso e nível de conhecimento). Todos os 

praticantes de musculação incluídos no presente estudo foram abordados, antes ou após o 

treino de musculação, com a permanência do pesquisador no local para esclarecimento das 

possíveis dúvidas que surgissem, além disso, foi ressaltada a importância da autenticidade dos 

dados fornecidos. Todos os procedimentos experimentais propostos por este estudo foram 

submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFES (Anexo C). 

3.2. Critérios de inclusão 

Os participantes deveriam ser praticantes de musculação, maiores de 18 anos, e 

também deveriam apresentar-se capazes de responder ao questionário, ou seja, sem nenhuma 

doença cognitiva aparente. 

3.3. Análise estatística  

A ferramenta estatística utilizada foi o recurso Microsoft Office Excel 2003. O 

tratamento estatístico empregado utilizou-se de cálculos em termos percentuais do índice de 

freqüência das respostas para posterior representação em forma de tabelas, ou seja, uma 

análise quantitativa dos dados, a fim de obter conclusões sobre o presente estudo. 
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4. RESULTADOS  

O principal objetivo do estudo foi identificar a prevalência e o perfil de uso de 

suplementos alimentares entre praticantes de musculação em diferentes municípios no Estado 

do Espírito Santo, Brasil. O total de participantes incluídos nas análises foram 129, sendo do 

sexo feminino 45% (n=58) e masculino 55% (n=71), com idade entre 18 e 60 anos (30±9). O 

peso mínimo encontrado foi de 47 kg e máximo de 128 kg (71±14). A altura dos participantes 

variou em 1,50m e 1,90m (1,70±0,10). Os valores encontrados referentes ao IMC ficaram 

entre 18,0 e 37,4 (24,5±3,4). Em média, os participantes praticavam atividade física 4,6 vezes 

por semana, com uma média de 1,6 horas por dia. 

 

Tabela 1: Características dos participantes (n=129, masculino: n=58 e feminino: n=71). 

 Mediana Média±DP Mínimo-Máximo 

Idade (anos) 29 30,1±8,8 18-60z 

Massa corporal (kg) 70 70,8±14 47-128 

Estatura (m) 1,7 1,7±0,1 1,5-1,9 

IMC 24,1 24,5±3,4 18-37,4 

Atividade física 

(dias/semana) 5 4,6±1 2-7 

Atividade física (horas/dia) 2 1,6±0,6 1-3 

 

Neste trabalho, utilizamos o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) 2008, 

desenvolvido pela a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP). Esse método 

imputa pontos aos bens duráveis do domicílio e ao nível de escolarização de seu responsável. 

Assim, nessa amostra, 2,3% (n=3) são da classe A1, 14% (n=18) são da classe A2, 23,3% 

(n=30) classe B1, 34,9% (n=45) da classe B2, 20,2% (n=26) da classe C1, 5,4% (n=7) da 

classe C2. Não houveram participantes das classes D e E.   

Em relação ao Estado civil, 65% (n=84) são solteiros, 29% (n=37) são casados, 4% 

(n=5) são divorciados, 2% (n=2) são viúvos, e 1% (n=1) se declara em união estável. 

Já ao nível de escolaridade, a maioria, 39% (n=50), alcançaram o Ensino Médio 

Completo, seguido de 26% (n=33) que tem o Superior Incompleto, 18% (n=23) Superior 

Completo, 9% (n=12) Superior com Especialização, 6% (n=8) Ensino Médio Incompleto, 1% 

(n=1) Ensino Fundamental Completo, 1% (n=1) Mestrado e 1% (n=1) Doutorado. Não há 
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relatos para pessoas que nunca estudaram ou somente fizeram o Ensino Fundamental 

Incompleto (n=0).  

 

 Tabela 2: Frequência absoluta e relativa da classificação social, Estado civil e escolaridade 

dos participantes do estudo. 

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL Frequência absoluta Frequência relativa 

Classe A1 3 2,3% 

Classe A2 18 14% 

Classe B1 30 23,3% 

Classe B2 45 34,9% 

Classe C1 26 20,2% 

Classe C2 7 5,4% 

Classe D 0 0% 

Classe E 0 0% 

ESTADO CIVIL Frequência absoluta Frequência relativa 

Solteiro(a) 84 65% 

Casado(a) 37 29% 

Divorciado(a) 5 4% 

Viúvo(a) 2 2% 

União estável 1 1% 

ESCOLARIDADE Frequência absoluta Frequência relativa 

Nunca estudou 0 0% 

Ensino fundamental 

incompleto 0 0% 

Ensino fundamental completo 1 1% 

Ensino médio incompleto 8 6% 

Ensino médio completo 50 39% 

Superior incompleto 33 26% 

Superior completo 23 18% 

Especialização 12 9% 

Mestrado 1 1% 

Doutorado 1 1% 
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Segundo Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) (OMS, 2007), a maioria da 

amostra, ou seja, 60% (n=78) apresentam-se em peso normal, seguidos de 33% (n=43) pré-

obeso, 6% (n=7) obesidade e apenas 1% (n=1) da amostra apresentou baixo peso. 

Além disso, são experientes na prática de atividade física, sendo 38% (n=50) 

praticantes de atividade física acima de quatro anos, 27% (n=35) praticantes a menos de um 

ano, 15,5% (n=20) entre dois e três anos, 13,2% (n=17) entre um e dois anos e 5,4% (n=7) 

entre três e quatro anos de prática à atividade física. 

No que se refere às modalidades de atividade física, 46,5% (n=60) praticam somente 

musculação, 42,6% (n=55) praticam mais uma modalidade além da musculação, 9,3% (n=12) 

praticam musculação mais duas modalidades, e apenas 1,6% (n=2) praticam três ou mais 

modalidades além da musculação.  

 

Tabela 3: Frequência absoluta e relativa do - IMC (segundo OMS, 2007) , tempo de prática 

de atividade física e quantidade de modalidades praticadas além da musculação. 
IMC Frequência absoluta Frequência relativa 

Baixo peso 1 1% 

Peso normal 78 60% 

Pré-obeso 43 33% 

Obeso grau I 5 4% 

Obeso grau II 2 2% 

Obeso grau III 0 0% 

 TEMPO DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA Frequência absoluta Frequência relativa 

≤ 1 ano 35 27,1%  

>1 a 2 anos 17 13,2% 

>2 a 3 anos 20 15,5% 

>3 anos e < 4 anos 7 5,4% 

≥ 4 anos 50 38,8% 

MUSCULAÇÃO + MODALIDADE DE EXERCÍCIO   

Somente Musculação 60 46,5% 

Musculação + 1 modalidade  55 42,6% 

Musculação + 2 modalidades  12 9,3% 

Musculação + 3 modalidades  2 1,6% 
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No que se refere à aquisição de informações sobre o que são suplementos, a maioria 

busca pela internet, 53% (n=68) e por meio de médico nutrólogo ou nutricionista 39% (n=50), 

amigos 30% (n=39), televisão 18% (n=23), dono da loja de suplementos 17% (n=22), 

faculdade 16% (n=20), revista/jornal 3% (n=4), profissional de educação física 5% (n=7), 

rádio 2% (n=2), literatura científica/livros 2% (n=2), propaganda de rua 1% (n=1). Os que 

nunca obtiveram informações compõem 6% (n=8) da amostra. Nesse caso, o entrevistado 

poderia marcar mais de uma opção para os meios que obteve informações sobre o tema 

proposto.  

 

Tabela 4: Frequência absoluta e relativa dos meios que os participantes obtiveram 

informações sobre suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos. 
FORMA QUE OBTEVE A INFORMAÇÃO Frequência absoluta Frequência relativa 

Televisão 23 18% 

Rádio 2 2% 

Médico nutrólogo ou nutricionista 50 39% 

Anúncio de jornal/revista 4 3% 

Amigos 39 30% 

Propaganda de rua 1 1% 

Faculdade 20 16% 

Internet 68 53% 

Dono da loja de suplementos 22 17% 

Profissional de educação física 7 5% 

Literatura científica/livros 2 2% 

Nunca obteve informação 8 6% 

 

No questionário aplicado, formulamos perguntas de forma a testar conhecimentos de 

toda a amostra (n=129) no que se refere à utilização de suplementos nutricionais e/ou recursos 

ergogênicos.  

Na pergunta “Os recursos ergogênicos são todo e qualquer mecanismo, efeito 

fisiológico, nutricional ou farmacológico que seja capaz de melhorar o desempenho na 

atividade física, esportiva ou mesmo ocupacional. Para você essa afirmação está correta?”. 

Aproximadamente 60% (n=77) dos entrevistados não souberam responder, 1,6% (n=2) 

responderam “Não” e 38% (n=50) responderam corretamente, ou seja, ”Sim”.  
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Nosso outro questionamento foi; “Suplementos nutricionais são preparações 

destinadas a complementar a dieta e fornecer nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, 

ácidos graxos ou aminoácidos, que podem estar faltando ou não podem ser consumidos em 

quantidade suficiente na dieta de uma pessoa. Para você essa afirmação está correta?”. 

Assim, 73% (n=94) responderam corretamente a esta pergunta, assinalando a opção “Sim”, 

22% (n=28) afirmaram “Não”, e apenas 5% (n=7) não souberam responder. 

Em relação à confiança nos suplementos, 79% (n=102) dos entrevistados afirmaram 

acreditar em sua eficácia, 9,3% (n=12) não confiam, e 11,6% (n=15) não souberam se 

posicionar. Um pouco mais da metade, ou seja, 55% (n=71) acreditam na sua segurança, 37% 

não confiam, e 16,3% (n=21) não souberam responder sobre seu posicionamento em relação à 

segurança dos suplementos. Outra colocação do questionário foi “Para atingir meus objetivos 

estéticos e de desempenho físico e esportivo, ingeriria suplementos, mesmo que para isso 

colocasse minha saúde e qualidade de vida em risco. Para você esta afirmação é: (...)”. A 

maioria, 83,7% (n=108) afirmam a opção “Absolutamente Falsa”, 8,5% (n=11) assinaram a 

opção “Parcialmente Falsa”, 6,2% (n=8) marcaram “Parcialmente Verdadeira”, e somente 

1,6% (n=2) marcaram “Verdadeira”.  

 

 

Tabela 5: Frequência absoluta e relativa de questões relativas à informação, conhecimento e 

confiança no que se refere aos suplementos e recursos ergogênicos. 
PERGUNTA Frequência absoluta Frequência relativa 

Os recursos ergogênicos são todo e qualquer 

mecanismo, efeito fisiológico, nutricional ou 

farmacológico que seja capaz de melhorar o 

desempenho na atividade física, esportiva ou mesmo 

ocupacional. Para você essa afirmação está correta?   

Sim 50 38,8% 

Não 2 1,6% 

Não soube informar 77 59,7% 

Suplementos nutricionais são preparações destinadas 

a complementar a dieta e fornecer nutrientes, como 

vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou 

aminoácidos, que podem estar faltando ou não podem 

ser consumidos em quantidade suficiente na dieta de 

uma pessoa. Para você essa afirmação está correta?   

Sim 94 73% 

Não 28 22% 

Não soube informar 7 5% 
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Confia na eficácia dos suplementos nutricionais e/ou 

recursos ergogênicos?   

Sim 102 79,1% 

Não 12 9,3% 

Não soube informar 15 11,6% 

Confia na segurança dos suplementos nutricionais 

e/ou recursos ergogênicos?   

Sim 71 55% 

Não 37 28,7% 

Não soube informar 21 16,3% 

Para atingir meus objetivos estéticos e de desempenho 

físico e esportivo, ingeriria suplementos, mesmo que 

para isso colocasse minha saúde e qualidade de vida 

em risco. Para você esta afirmação é:   

Absolutamente falsa 108 83,7% 

Parcialmente falsa 11 8,5% 

Parcialmente verdadeira 8 6,2% 

Verdadeira 2 1,6% 

 

Dos 129 participantes do estudo, 77% (n=99) declararam já terem feito uso de 

suplementos e/ou recursos ergogênicos, 23% (n=30) não usam/nunca usaram. Destes 99, 77 

(60% da amostra total – n=129) são consumidores atualmente, e 52 (40% da amostra total – 

n=129) não utilizam nos dias atuais. 

 

Tabela 6: Prevalência de uso dos suplementos e/ou recursos ergogênicos (n=129). 
PREVALÊNCIA Frequência absoluta Frequência relativa 

Usam ou já usaram suplementos 99 77% 

Não usam e nunca usaram suplementos 30 23% 

Apenas os que usam atualmente 77 60% 

Apenas os que não usam atualmente  52 40% 

 

Entre os suplementos mencionados, Whey Protein é o mais utilizado, com 66% 

(n=66), seguido de BCAA: 48% (n=48); Vitaminas: 34% (n=34); Cafeína e Creatina: 20% 

(n=20); Glutamina: 19% (n=19); Termogênico, Hipercalórico, ambos com 19% (n=19); 

Polivitamínico: 10% (n=10); Carb-up e Dextrose: 9% (n=9); Barras energéticas: 7% (n=7); 



16 

 

 

Isotônicos, Energéticos e Antioxidantes em cápsulas: 6% (n=6); Proteína Hidrolisada da 

Carne, Caseína e Maltodextrina: 5% (n=5); Tribulus Terrestris, Colágeno, Shakes e 

Multivitamínicos: 4% (n=4); Carnitina, Esteróides Anabolizantes e Anti-inflamatórios: 3% 

(n=3); Ômega 3 e Ácido Linoleico Conjugado (ALC): 2% (n=2); Óleo de coco em cápsulas e 

Pró-hormonal: 1% (n=1). 

 

Tabela 7: Suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos que ingerem ou já ingeridos 

pelos voluntários (n=99). 

TIPO Frequência absoluta Frequência relativa 

Vitaminas 34 34% 

Creatina 20 20% 

Carb-up 9 9% 

Whey protein 66 66% 

Bcaa 48 48% 

Maltodextrina 5 5% 

Cafeína 20 20% 

Hipercalórico 14 14% 

Termogênico 14 14% 

Colágeno 4 4% 

Óleo de coco (em cápsula) 1 1% 

Dextrose 9 9% 

Isotônicos 6 6% 

Anti-inflamatórios 3 3% 

Pró-hormonal 1 1% 

Barras energéticas 7 7% 

Glutamina 19 19% 

Polivitamínico 10 10% 

Carnitina 3 3% 

Ácido linoleico conjugado (cla) 2 2% 

Tribulus terrestris 4 4% 

Energético 6 6% 

Proteína hidrolisada da carne 5 5% 
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Albumina 11 11% 

Caseína 5 5% 

Complexo antioxidante em cápsulas 6 6% 

Shakes 4 4% 

Multivitamínico 4 4% 

Esteróides anabolizantes 3 3% 

Ômega 3 2 2% 

 

Em relação ao gasto mensal, foi observado que a maior parte dos usuários gasta entre 

R$1,00 e R$200,00 (52%, n=40), seguidos de 34% (n=26) que gastam entre R$201,00 e 

R$400,00 com suplementos. Em valor superior, 13% (n=10) dos usuários gastam entre 

R$401,00 e R$800,00 e apenas 1% (n=1) gastam acima de R$1000,00 reais. 

Dos 99 usuários, 89% (n=88) relatam nunca terem sentido efeito colateral pelo uso de 

suplementos, e, 11% (n=11) alegam ter sentido algum efeito colateral.  

No que se refere à fonte de prescrição para suplementos, pouco mais de um terço 

(38%, n=35), afirmaram ser o nutricionista como fonte de prescrição para o uso, cerca de 30% 

(n=28), dos usuários de suplementos, assumem que tomam por auto orientação, 22% (n=20) 

tomam por orientação de um Profissional de Educação Física, 10% (n=10) por orientação de 

um Médico, 8% (n=7) alegam ser o vendedor da loja de suplementos quem prescreveu, e com 

menor frequência de indicação, 5% (n=5) por orientação de um colega de treino, e também 

5% (n=5) com a orientação de um Personal Training. 

 

Tabela 8: Volume financeiro, efeitos colaterais e fonte de prescrição de suplementos 

nutricionais e/ou recursos ergogênicos. 
VOLUME FINANCEIRO Frequência absoluta Frequência relativa 

Volume financeiro mensal em reais (R$) destinado 

para a compra de suplementos nutricionais e/ou 

recursos ergogênicos (n=77).   

Entre 1 e 200 40 52% 

Entre 201 e 400 26 34% 

Entre 401 e 800 10 13% 

Acima de 1000 1 1% 

EFEITOS COLATERAIS   
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Sente/Sentia efeitos colaterais dos suplementos que 

utiliza e/ou já utilizou? (n=99).   

Sim 11 11% 

Não 88 89% 

PRESCRIÇÃO   

Prescrição de suplementos nutricionais e/ou recursos 

ergogênicos (n=99).   

Faz e/ou já fez uso por conta própria 28 30% 

Nutricionista 35 38% 

Médico  9 10% 

Profissional de Educação Física 20 22% 

Personal training 5 5% 

Colega de treino 5 5% 

Vendedor da loja de suplemento 7 8% 
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5. DISCUSSÃO 

A presente pesquisa feita nas academias de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, foi 

feita com indivíduos de ambos os sexos, assim, tornando a amostra mais diversificada e 

alargando a validade dos resultados. Diferente de alguns achados na literatura, que tem seu 

público avaliado mais restrito, como Araújo, Andreolo & Silva (2002) que abarcaram 

somente homens para verificar a prevalência do uso de suplementos em academias, 

Hirschbruch, Fisberg & Mochizuki (2008) escolheram por analisar somente indivíduos jovens 

entre 15 e 25 anos, visto que o uso de suplementos alimentares não é restrita a somente uma 

faixa etária, este estudo abrange a maioria das idades, ou seja, a única restrição, era que o 

indivíduo fosse no mínimo responsável por si mesmo para assim pertencer à essa amostra. 

Nesse estudo foi possível observar um número expressivo de pessoas que 

consumiram/consomem suplementos alimentares - atualmente (60%) ou no passado (77%). 

Essa informação de consumo corrobora com outros estudos (SANTOS & SANTOS, 2002; 

HIRSCHBRUCH, FISBERG & MOCHIZUKI, 2008; GOMES et al., 2008; LINHARES & 

LIMA, 2006). Na pesquisa de Santos & Santos (2002), feita em Vitória/ES (município que 

também fora abrangido nessa presente pesquisa) a prevalência de consumo é de 70%. 

Hirschbrusch, Fisberg & Mochizuki (2008) encontraram valores semelhantes para os que 

relataram já terem tomado suplementos (61%). A pesquisa de Gomes et al., 2008) feita em 

Ribeirão Preto/SP, a prevalência de uso foi de 52,7%. Já no estudo de Linhares & Lima 

(2006), a prevalência do uso de suplementos alimentares por praticantes de musculação nas 

academias de Campos dos Goytacazes/RJ foi de 65%. Assim, vale reiterar que nossos 

achados, assim como outros estudos, mostram que a maioria dos entrevistados e praticantes 

de musculação, são consumidores de suplementos alimentares.   

Quanto à orientação para uso de suplementos demonstra ser uma questão delicada e 

importante, e apesar da maior parte dos entrevistados afirmarem ter tido informações sobre o 

tema, tem-se como principal problema, a fonte destas informações. A maioria das 

informações (53%, n=68) corresponde a fontes mais corriqueiras e de fácil acesso, ou seja, 

avulsas pela internet, e 30% (n=39) com amigos, que a princípio, não há como afirmar se 

estes sites pesquisados em internet, e os amigos, possuem habilitação e conhecimento 

suficiente para discutir o assunto. Já como fonte direta/segura de conhecimento, apenas 39% 

(n=50) procura se informar com médico nutrólogo ou nutricionista, o que é espantoso, pois 

essa seria a melhor e mais qualificada procedência para aquisição de conhecimento sobre 

suplementos alimentares. Domingues & Marins (2007), Costa & Rogatto (2006) e Pamplona 
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et al., (2005) também relataram uma baixa prevalência de consulta à informações sobre os 

suplementos a um profissional especializado em  seus estudos, que apontam para uma 

prevalência de 36%, 13% e 22,2% respectivamente. Esses dados, juntamente com os achados 

obtidos no presente estudo, reiteram e reforçam a idéia de que o nutricionista não vem sendo 

priorizado como consulta. Isso pode estar diretamente ligado ao fato de que 59,7% (n=77) dos 

entrevistados, não saberem responder o que são recursos ergogênicos.  

Em nossos achados, percebemos a predominância das proteínas Whey Protein (66%, 

n=65) e aminoácidos BCAA (48%, n=48). Corroborando com outros estudos a cerca de 

Suplementos Alimentares; Theodoro, Ricalde & Amaro (2009), Araújo, Andreolo & Silva 

(2002), Goston & Correia (2010), e Linhares & Lima (2006), sendo 80,8%, 49%, 69%, e 

78,15% respectivamente, para a predominância dos chamados “Proteicos” (proteínas e 

aminoácidos). 

Em média, as quantidades dietéticas recomendadas de proteína por dia, são de 0,83g 

por kg de massa corporal (MCARDLE, KATCH & KATCH, 2011). Não foi encontrado na 

literatura científica, algo relacionado a benefícios pelo consumo exagerado de proteínas, até 

por que, em excesso, elas são transformadas em gorduras e estocadas no tecido adiposo, além 

de prejudicar o desempenho renal e hepático (LAROSA, 2006). 

 Em relação aos aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), há estudos que indagam 

sua eficiência na suplementação para aumentar a performance de resistência (DAVIS, 1995).  

Porém, há estudos que demonstram que o aumento dos aminoácidos de cadeia ramificada 

pode adiar o princípio da fadiga (VAN HALL, RAAYAMAKERS, SARIS & 

WAGENMAKERS, 1995). Percebe-se que, não há um consenso se o aminoácido é capaz de 

potencializar o desempenho e/ou a hipertrofia muscular. 

Em relação à prescrição, observou-se nesse estudo, que o nutricionista vem sendo o 

mais procurado para indicar suplementos alimentares (38%, n=35), seguido da auto prescrição 

(30%, n=28) e o profissional de educação física (22%, n=20). Navarro & Araújo (2008) e 

Araújo et al. (2002), também destacam em seus estudos, que o nutricionista é acionado na 

prescrição de suplementos alimentares, porém, outros estudos têm a predominância de 

pessoas não qualificadas para isso, onde a maioria das fontes de prescrição, são dos 

profissionais de educação física/instrutores, em segundo, seriam os amigos, depois a 

autoprescrição e os nutricionistas ficam em média, na quarta posição para a prescrição 

(NAVARRO & ALVES, 2010; SARMENTO, BALLEIRO & ZARZUELA, 2009; SOUZA & 

CENI, 2014; NAVARRO ET AL., 2013; SCHENEIDER ET AL., 2008).  
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Apesar de o presente estudo demonstrar que o nutricionista foi a maior fonte para a 

prescrição, nota-se um número considerável de pessoas que tomam por indicação própria e 

por prescrição dos profissionais de educação física. Vale ressaltar que, em nenhuma hipótese, 

o professor de educação física, ou alguma pessoa leiga e desabilitada, deverá estar 

prescrevendo suplementos alimentares. 
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6. CONCLUSÃO 

Os achados deste estudo estão de acordo com os achados da literatura, onde 

confirmam que a maioria dos praticantes de musculação são consumidores de suplementos 

alimentares. Observou-se que destes suplementos, a predominância é dos proteicos, ou seja, o 

perfil de uso pela maioria é de proteínas e aminoácidos. A maior parte dos usuários obteve 

informações sobre suplementos pela internet. Dessa forma mostra-se indispensável a atuação 

dos nutricionistas nas academias, com o intuito de orientar os praticantes sobre o uso, pois há 

muito equívoco acerca da utilização dos mesmos. Com isso, observa-se quão necessário é 

uma atitude apropriada por parte dos profissionais que lidam com essa população, 

especialmente os nutricionistas e os profissionais de educação física. 
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7. LIMITAÇÕES, DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DO ESTUDO E 

APLICAÇÕES PRÁTICAS 

O estudo realizado, apesar de abranger municípios anteriormente não estudados à 

cerca da utilização de suplementos, ainda precisa ter sua amostra aumentada. Porém, a não 

representatividade da amostra não significa essencialmente que os resultados obtidos sejam 

inválidos. À cerca da coleta de dados, deve-se considerar a confiabilidade dos dados obtidos. 

Uma limitação importante desse estudo, diz respeito à dificuldade de aquisição das respostas, 

ou seja, os usuários em alguns momentos se contradiziam, por isso, é bastante questionável a 

possibilidade de que tais usuários informassem espontaneamente os reais suplementos e 

recursos ergogênicos utilizados. Uma forma de amenizar um pouco essa insegurança seria 

colocar um questionário que dispensasse a identificação pessoal de cada um (como nome, por 

exemplo), talvez assim, não iriam ter receio da exposição. Outra limitação é o fato da 

avaliação por meio de questionário ser subjetiva, o que conduz a necessidade de grandes 

amostras.  
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo A – Termo de consentimento  

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Você está sendo convidado(a) a tomar parte de um estudo de pesquisa científica realizado por profissionais da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) intitulado “Avaliação do uso de suplementos alimentares e 

recursos ergogênicos de praticantes de treinamento de força”. Este termo de consentimento contém informações 

essenciais sobre o estudo e sobre os seus direitos, de modo a facilitar suas decisões. Sua concordância e 

assinatura indicarão que você leu e entendeu o conteúdo deste termo, que suas dúvidas foram respondidas e que 

você concorda voluntariamente em participar do estudo.  

O objetivo do estudo é identificar a prevalência e o perfil de uso de suplementos nutricionais e recursos 

ergogênicos de praticantes de musculação de diferentes regiões do Estado do Espírito Santo. Para tanto, você 

responderá a algumas perguntas. Como se trata de um estudo sem qualquer intervenção clínica (o voluntário 

somente responderá a questionários), não existem possíveis desconfortos e riscos associados com a participação 

do voluntário neste projeto.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos resultados e aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador principal é o Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini, 

que pode ser encontrado por correio eletrônico - rodrigoluizvancini@gmail.com e a estudante Leidiane Costa 

Trés (leidi_ruiva@hotmail.com). 

 É garantida a liberdade de interromper a participação no estudo a qualquer momento, sem que isto cause 

qualquer ônus a você. As informações obtidas neste estudo serão confidenciais e serão analisadas e divulgadas 

em conjunto, não sendo divulgada a identificação de qualquer voluntário. A divulgação dos resultados 

acontecerá em eventos científicos e por meio de artigos científicos. Não haverá despesas pessoais para o 

voluntário e qualquer despesa adicional será ressarcida pelo pesquisador por meio do orçamento da pesquisa. 

 Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo (nexo causal 

comprovado), o participante terá direito legal e garantido de ressarcimento. 

 Todos os procedimentos experimentais propostos por este estudo foram submetidos e aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFES. 

 

Nome e Assinatura do pesquisador __________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu, _____________________________________, RG_________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo “Avaliação do uso de suplementos alimentares e recursos ergogênicos de 

praticantes de treinamento de força”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

Leidiane Costa Tres ou algum membro da sua equipe sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data: __________________________________________________________________ 

 

Assinatura do voluntário: _________________________________________________ 
 

mailto:rodrigoluizvancini@gmail.com
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9.2. Anexo B – Questionário  

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre o uso de suplementos nutricionais e recursos ergogênicos entre praticantes de musculação. 

Pedimos sua ajuda respondendo a este questionário de forma séria e honesta. 

 

Data de preenchimento do questionário: ___/___/______ 

Local de aplicação: ________________________________________________________________. 

Informações Pessoais: 

Nome completo:_____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/______ Idade: _____ anos; Massa corporal: _____ kg; Estatura: _____ m. 

SEXO: (  ) M (  ) F Cidade: _____________ UF: ___________ 

Estado civil: (  ) solteiro (  ) casado (  ) divorciado (  ) viúvo (  ) união estável 

 

Profissão:____________________________________. 

 

Maior nível de formação:  

 

(  ) Ensino fundamental incompleto  (  )  Ensino fundamental completo (  )  Ensino médio incompleto (  )  Ensino médio completo 

Pós-graduação completa:  

(  ) Especialização  

(  ) Mestrado  

(  ) Doutorado 

(  ) Nunca estudei   

 

Informações relacionadas à prática de atividade e/ou esportiva e hábitos nutricionais 

1. Você pratica atividade física? (  ) sim (  ) não. 

2. Tipo(s) de atividade física que pratica: _________________________________________________________________. 

3. Tempo de prática (anos e meses):______________________. 

4. Quantos dias por semana você pratica? (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 

5. Quantas horas por dia você pratica?  

(  ) até 1 (  ) de 1 Ⱶ 2 (  ) de 2 Ⱶ 3 (  ) de 3 Ⱶ 4 (  ) de 4 Ⱶ 5 (  ) de 5 Ⱶ 6 (  ) de 6 Ⱶ 7 (  ) mais que 7 horas.  

 

Informações relacionadas à utilização de suplementos e/ou recursos ergogênicos 

1. Os recursos ergogênicos são todo e qualquer mecanismo, efeito fisiológico, nutricional ou farmacológico que seja capaz de melhorar o 

desempenho na atividade física, esportiva ou mesmo ocupacional. Para você essa afirmação está correta?  

(  ) sim (  ) não (  ) não sei informar. 

2. Os suplementos nutricionais são preparações destinadas a complementar a dieta e fornecer nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, 

ácidos graxos ou aminoácidos, que podem estar faltando ou não podem ser consumidos em quantidade suficiente na dieta de uma pessoa. 

Para você essa afirmação está correta?  

(  ) sim (  ) não (  ) não sei informar. 

3. Com que frequência você faz utilização de suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos?  

(  ) de jeito nenhum; (  ) um pouco; (  ) moderadamente; (  ) bastante; (  ) extremamente  

4. Com que frequência você faz utilização de suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos para melhorar sua estética corporal? (  ) de 

jeito nenhum; (  ) um pouco; (  ) moderadamente; (  ) bastante; (  ) extremamente  

5. Com que frequência você faz utilização de suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos para melhorar seu desempenho 

físico/esportivo? (  ) de jeito nenhum; (  ) um pouco; (  ) moderadamente; (  ) bastante; (  ) extremamente  

6. Com que frequência você faz utilização de suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos para melhorar sua saúde/qualidade de vida? 

(  ) de jeito nenhum; (  ) um pouco; (  ) moderadamente; (  ) bastante; (  ) extremamente 

7. Você costuma ingerir suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos? 

(  ) Sim (  ) Não. Se sim, qual (is)? – assinale mais de um se necessário (LEIA COM ATENÇÃO). 

(  ) Proteína (  ) Vitamina (  ) Caseína (  ) Creatina (  ) Dextrose (  ) Carnitina 

(  ) Carboidrato (  ) Albumina (  ) Proteína de soja (  ) Power Max (  ) Hipercalórico (   ) Beta-Hidroxi Metil 

Butirato 

(  ) Aminoácido (  ) Whey Protein (  ) Levedura de cerveja (  ) Maltodextrina (  ) Barras energéticas  (  ) BCAA 

(  ) Glutamina (  ) Antioxidante (  ) Shakes (  ) Red Bull (  ) Cafeína (  ) Energéticos 

(  ) Isotônicos  (  ) Hormônios (  ) Esteroides anabólicos (  ) Recursos farmacológicos (  ) Polivitamínicos (  ) Centrum 

(  ) Ginseng (  ) Termogênico (    ) Ácido linoléico 

conjugado (CLA) 

(    ) Anti-inflamatórios   

(  ) Outros (especifique):  

 

 

8. Alguém ou algum profissional já lhe prescreveu/prescreve algum tipo de suplemento nutricional e/ou recursos ergogênicos? 

(  ) Sim (  ) Não. 

9. Quem lhe prescreveu suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos (assinale mais de uma alternativa se for o caso)?  
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(   ) Nutricionista; (   )Médico (se souber a especialidade, informe):____________________________________________________.  

(   ) Profissional de educação física; (   ) Personal training; (   ) Fisioterapeuta; (   ) Farmacêutico; (   ) Pessoa leiga; (   ) Faço uso de 

suplemento nutricional por conta própria; (   ) Colega de treino; (   ) Vendedor de loja de suplementos 

(   ) Outro (especifique):________________________________________________________________________________. 

10. Qual é a quantidade de suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos usados diariamente por você? 

(  ) 0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  ) 8 (  ) 9  (  ) 10 (  ) mais de 10 

11. Qual é a quantidade de suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos comprados mensalmente por você? 

(  ) 0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  ) 8 (  ) 9  (  ) 10 (  ) mais de 10 

12. Qual o volume financeiro aproximado mensal em reais (R$) que você destina para a compra de suplementos nutricionais e/ou recursos 

ergogênicos? ( ) 0; ( ) Entre 0 a 100; ( ) Entre 100 a 200; ( ) Entre 200 a 300; ( ) Entre 300 a 400 ; ( ) Entre 400 a 500; 

( ) Entre 500 a 600; ( ); Entre 600 a 700; ( ) Entre 700 a 800; ( ) Entre 800 a 900; ( ) Entre 900 a 1000; ( ) Acima de 1000. 

13. Com que frequência você visita lojas e estabelecimentos de suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos?  

(  ) uma vez por semana ou mais frequentemente (  ) uma vez por mês (  ) uma vez a cada três meses (  ) uma vez a cada seis meses ou menos 

(  ) não visito. 

14. Quais são a(s) marca(s) de suplemento(s) utilizada(s) por você (assinale mais de uma alternativa se for o caso)? 

(  ) Probiótica (  ) Optimum (  ) Midway (  ) Integralmédica (  ) Universal (  ) Nutrilatina  

(  ) Outras (especifique):________________________________________________________________________________. 

15. Você apresenta (sente) efeitos colaterais dos suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos que você utiliza?  

(  ) Sim (  ) Não. Se sim, qual(is)?_________________________________________________________________________. 

16. Você apresenta (sente) efeitos colaterais dos suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos que você utiliza? 

(  ) de jeito nenhum; (  ) um pouco; (  ) moderadamente; (  ) bastante; (  ) extremamente  

17. Você confia na eficácia dos suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos? (  ) sim (  ) não (  ) não sei informar. 

17. Você confia na segurança dos suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos? (  ) sim (  ) não (  ) não sei informar. 

18. Você já teve informações sobre os suplementos nutricionais e/ou recursos ergogênicos?  (  ) sim (  ) não (  ) não sei informar. 

Se sim, por qual meio obteve informações (assinale mais de uma alternativa se for o caso)?  

(  ) Televisão (  ) Médico (  ) Rádio (  ) Conhecido/Vizinhos (   ) Amigo (  ) Anúncio de jornal/revista (  ) Faculdade (  ) Propaganda de rua (  

) Internet (  ) Nunca obteve informação   (  ) Outro profissional da área da saúde.  

Qual?_________________________________________________. 

19. Para atingir os meus objetivos estéticos e de desempenho físico e esportivo, eu ingeriria suplementos nutricionais e/ou recursos 

ergogênicos, mesmo que para isso colocasse a minha saúde e qualidade de vida em risco. Essa afirmação para você é: (  ) Absolutamente 

falsa (  ) Parcialmente falsa (  ) Parcialmente verdadeira (  ) Verdadeira 

 

CRITÉRIO PADRÃO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL (2008) 

 

 

 

GRAU DE INSTRUÇÃO DO CHEFE DE FAMÍLIA 

Nomenclatura antiga Pontos Nomenclatura atual 

Analfabeto/Primário incompleto 0 Analfabeto/ até 3ª Série Fundamental 

Primário completo 1 4ª. Série Fundamental 

Ginasial completo 2 Fundamental Completo 
Colegial completo 4 Médio Completo 

Superior completo 8 Superior completo 

 

Pontuação mínima =  0 

Pontuação máxima = 46 

PONTOS DE CORTE DAS CLASSES 

Classe A1 42 a 46 pontos 

Classe A2 35 a 41 pontos 

Classe B1 29 a 34 pontos 

Classe B2 23 a 28 pontos 

Classe C1 18 a 22 pontos 

Classe C2 14 a 17 pontos 

Classe D 8 a 13 pontos 

Classe E 0 a 7 pontos 

 

POSSE DE ITENS NÃO TEM TEM (QUANTIDADE) 

 1 2 3 4 

Televisores em cores 0 1 2 3 4 

Videocassete/DVD 0 2 2 2 2 

Rádios 0 1 2 3 4 
Banheiros 0 4 5 6 7 

Automóveis 0 4 7 9 9 

Empregadas mensalidades 0 3 4 4 4 
Máquinas de lavar 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (*) 0 2 2 2 2 

(*) Considerar independente ou 2ª porta da geladeira 
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Uma antiga reivindicação: subdividir a Classe C 

 

9.3. Anexo C –Declaração de responsabilidade e Comprovante do Comitê de ética 
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