
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR PRATICANTES DE 

MUSCULAÇÃO DE UMA ACADEMIA EM SARANDI-PR 

 

 

 

 

 

BRUNA GABRIELA RAMALHO DA ROCHA 

CAROLINE LINS ZAPAROLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ– PR 

2018



 

BRUNA GABRIELA RAMALHO DA ROCHA 

CAROLINE LINS ZAPAROLI 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR PRATICANTES DE 

MUSCULAÇÃO DE UMA ACADEMIA EM SARANDI-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação Em 

Nutrição da UniCesumar – Centro 

Universitário de Maringá como requisito 

parcial para a obtenção do título de bacharela 

em Nutrição, sob a orientação da Prof.ª. Dra. 

Karine Zanoli Bernuci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ– PR 

2018 



 

BRUNA GABRIELA RAMALHO DA ROCHA 

CAROLINE LINS ZAPAROLI 

 

 

 

 

CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR PRATICANTES DE 

MUSCULAÇÃO DE UMA ACADEMIA EM SARANDI-PR 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação em Nutrição da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de bacharela em Nutrição, sob a 

orientação do Prof.ª. Dra. Karine Zanoli Bernuci. 

 

 

Aprovado em: 21 de Novembro de 2018. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Dra. Karine Zanoli Bernuci 

Unicesumar  

 

 

Me. Heloá Costa Borim Chistinelli 

Unicesumar 

 

 

Me. Ana Paula Gerin Fanhani 

Unicesumar  

 

 

 



 

CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR PRATICANTES DE 

MUSCULAÇÃO DE UMA ACADEMIA EM SARANDI-PR 

 

Bruna Gabriela Ramalho da Rocha; Caroline Lins Zaparoli; Karine Zanoli Bernuci 

 

RESUMO: O uso indiscriminado de suplementos alimentares por praticantes de atividade 

física está se tornando cada vez mais preocupante, tendo em vista que nem sempre é um 

nutricionista ou médico que realiza a prescrição destes compostos, podendo dessa forma 

prejudicar a saúde dos usuários. O objetivo deste estudo foi verificar o consumo de 

suplementos alimentares por praticantes de musculação de uma academia em Sarandi-Pr. Para 

tal, foi realizado um questionário com questões de múltipla escolha, a fim de verificar a 

prevalência do consumo desses suplementos, objetivo do uso e prescritor responsável. Foram 

entrevistados 100 alunos entre 18-50 anos, onde 68% declararam utilizar algum tipo de 

suplemento. Os suplementos mais citados foram Whey Protein (26,3%), seguido pela Creatina 

(17,1%) e BCAA (16,6%). O suplemento menos citado foi a Carnitina (2,3%) e por fim 

Maltodextrina (2,3%).  Dessa forma, conclui-se que o consumo de suplementos alimentares 

vem ganhando espaço dentro das modalidades de esportes praticadas em academias, 

entretanto verifica-se que muitos utilizam por conta própria ou por indicação de profissionais 

de educação física. Assim, destaca-se a necessidade de nutricionistas em academias para a 

orientação adequada do consumo de suplementos alimentares aliada a uma dieta equilibrada, 

evitando possíveis danos à saúde decorrentes da utilização inadequada desses suplementos.  

 

Palavras-chave: Suplementos; Musculação; Nutrição. 

 

 

CONSUMPTION OF FOOD SUPPLEMENTS BY BODYBUILDER PRACTICES OF 

AN ACADEMY IN SARANDI-PR 

 

ABSTRACT: The indiscriminate use of food supplements by physical activity practitioners is 

becoming increasingly worrying, considering that it isn’t always a nutritionist or doctor who 

performs the prescription of these compounds, and in this way could harm the health of the 

users. The objective of this study was check the consume of food supplements by 

bodybuilders from a gym in Sarandi-PR. Then, was made a multiple choice questionnaire, in 

order to verify the prevalence of the consumption of these supplements, objective of use and 

responsible prescriber. Were interviewed 100 students between 18-50 years old, where 68% 

declareduse some kind of supply. The most supplements were Whey Protein (26,3%), next to 

Creatina (17,1%) and BCAA (16,6%), the supplement lesser cited was Carnitina (2,3%) by 

the end, Maltodextrina (2,3%). So, conclude the consume of food supplements has been 

winning space at sports modalities practice inside of the gyms, however check that a lot of 

people use by himself or indication of professionals physical education, highlighting the need 

of nutritionists in academics for a full orientation on the use of supplements combined with a 

balanced diet, avoiding possible health damages resulting from wrong uses of supplements. 

 

Keywords: Supplements; Bodybuilding; Nutrition. 
 

 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, muitos estudos têm indicado a relação entre o uso de suplementos 

alimentares e praticantes de exercício físico, no qual buscam meios mais práticos para se 

alimentarem antes, durante e após o exercício. O consumo de suplementos nutricionais ou 

farmacológicos, sem uma correta prescrição, pode produzir efeitos prejudiciais à saúde do 

consumidor (DOMINGUES; MARINS, 2007).  

 Em uma definição ampla, segundo Talbott e Hunghes (2008), os suplementos 

alimentares englobam uma variedade em aminoácidos, vitaminas e minerais, plantas 

medicinais (fitoterápicos), entre outros que podem conter bioativos que estejam relacionados 

a benefícios para a saúde. Para Halack, Fabrini e Peluzio (2007) os suplementos alimentares 

são definidos como substâncias utilizadas por via oral com o objetivo de complementar uma 

determinada deficiência dietética. Assim, são consumidos para melhorar a performance e 

rendimento durante o treinamento, sendo chamados de recursos ergogênicos.          

Entretanto, essa suplementação deve ser bem orientada, visto que, segundo Silva 

(2014), o uso desses produtos com intuito de aumentar o desempenho físico pode variar em 

função da idade, gênero, nível de treinamento e tipo de esporte praticado. 

A alimentação de praticantes de musculação é diferente em relação aos demais 

indivíduos, em função do gasto energético aumentado e da necessidade de nutrientes que 

varia de acordo com a intensidade do treinamento (MENON; SANTOS, 2012). 

Indivíduos que possuem o hábito regular de praticar exercícios físicos e ter uma 

alimentação balanceada estão menos dispostos a adquirir doenças como: hipertensão, 

diabetes, colesterol LDL alto, entre outras. Essas doenças guardam, entre si, complexa 

relação, tendo em comum em suas etiologias, entre outros, os estilos de vida e a herança 

genética (MARTINS et al., 1996).  

Segundo a Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas nº 600, de 25 de fevereiro 

de 2018, que dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, 

delibera como atribuição privativa do nutricionista a prescrição de suplementos necessários à 

complementação da dieta na Área de Nutrição em Esportes. Portanto, é necessário cada vez 

mais estimular as pessoas a procurarem um profissional da área capacitado para fazer esse 



 

acompanhamento nutricional, assim como um profissional da educação física para orientar a 

prática de exercício físico, alcançando melhores resultados (CFN, 2018).  

Sabendo da praticidade no preparo e da ingestão de suplementos alimentares, muitas 

pessoas estão aderindo ao consumo do mesmo. Isso, por ser mais fácil de levar para lugares 

como: academia, trabalho e para o consumo em horários alternativos do dia a dia. Em geral, 

não há necessidade de se fazer suplementação de qualquer nutriente quando se tem como 

hábito uma dieta balanceada (SILVA, 2014). 

Vale ressaltar que essa prática muitas vezes é realizada de forma errada, pois segundo 

Domingues e Marins (2007), a orientação prestada aos praticantes de musculação, potenciais 

consumidores desses produtos de venda livre, nem sempre é feita por um nutricionista, o que 

contribui para esse consumo inadequado. 

Para uma alimentação saudável e balanceada, é necessário que tenha aspectos 

qualitativos e quantitativos e esses devem ser respeitados por um profissional que faça o 

planejamento dietético, no caso, o nutricionista. Deve-se buscar um equilíbrio energético 

entre o consumo de macronutrientes e entre micronutrientes (ALMEIDA; FERNANDES 

2011 apud RIBEIRO 2008, p. 21-52). 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo principal analisar o consumo de 

suplementos alimentares por praticantes de musculação em uma academia de Sarandi - Pr. 

Como objetivos específicos, buscou-se identificar os tipos de produtos mais utilizados, 

verificar a faixa etária e o nível de escolaridade dos entrevistados, identificar as fontes de 

orientação do consumo e por fim traçar o biótipo para um corpo ideal, segundo a pesquisa.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se como do tipo transversal quantitativo, com coleta 

prospectiva de dados, a coleta dos mesmos foi realizada pelos próprios pesquisadores entre os 

meses de Junho e Agosto de 2018, sendo que os frequentadores da academia foram abordados 

diretamente de forma aleatória em diferentes horários. Os resultados foram traçados através 

de inferência estatística, utilizando o software Excel 2013, o mesmo foi utilizado para a 

criação dos gráficos e tabelas. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e 



 

Pesquisa da Unicesumar (Centro Universitário de Maringá), sob Número do Parecer 

2.740.612 (APÊNDICE A).  

A pesquisa foi realizada com 100 alunos do gênero masculino e feminino entre 18 a 50 

anos matriculados em uma academia de Sarandi- PR. Como critério de inclusão a academia 

deveria estar devidamente registrada no Conselho Regional de Educação Física e o aluno 

praticar musculação em um período maior que 12 meses, com frequência ativa de, ao menos, 

três vezes na semana.  

Foi aplicado um questionário elaborado pelos próprios autores, composto por questões 

objetivas (APÊNDICE B) referentes ao perfil de pessoas que frequentam a academia, 

englobando questões relativas a suplementação alimentar. Antes da aplicação do questionário, 

o usuário foi informado de que estava participando de um projeto de pesquisa, do objetivo do 

estudo e que não seria identificado nos resultados obtidos, sendo que esse só foi aplicado após 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Foram entrevistados 100 alunos, destes 61% declararam ser do gênero masculino e 

39% do gênero feminino. De acordo com Jesus e Silva (2008), isso pode ser explicado devido 

às mulheres sentirem medo de ficarem com o corpo excessivamente hipertrofiado, dando 

efeito masculinizante. Porém, esse efeito não é uma justificativa, sendo que o sistema 

hormonal feminino produz baixos níveis de testosterona, que é o hormônio masculino 

responsável pelo alto nível de hipertrofia. Com exceção das mulheres que optam pelo uso 

inadequado de esteroides anabolizantes. 

A média de idade da população masculina estudada foi de 28 anos e a população 

feminina de 30 anos, variando de 18 a 50 anos. A predominância nesta faixa etária situa-se 

bem próxima à encontrada por Campos e Capelli (2003), 15 a 24 anos, Schmitz e Martins 

(2003), 19 a 27 anos, e a média de idade apresentada por Santos e Santos (2002), em torno de 

27 anos, provavelmente por ser a idade onde as pessoas mais se preocupam com o corpo. De 

acordo com Bezerra e Macêdo (2013), os jovens dessa faixa etária que praticam atividade 

física são influenciados através da mídia ou amigos. Isso acontece devido à importância 



 

crescente na atualidade em que os homens devem ter o corpo hipertrofiado e as mulheres 

devem ter o corpo mais magro.   

 Em relação ao grau de instrução, constatou-se que 50% dos participantes possui 

Ensino Médio Completo, enquanto 34% possui Ensino Superior Completo. O restante 

declarou ser pós-graduados ou possuir algum grau de instrução (alfabetizados). Esse fato 

criou expectativa quanto ao conhecimento dos praticantes de musculação relacionado aos 

suplementos alimentares, devido à maior possibilidade de acesso às informações sobre o 

assunto.  

Já no estudo realizado por Campos e Capelli (2003), poderia se esperar menor nível de 

conhecimento sobre o tema, visto que a amostra era formada por alunos de ensino médio 

(incompleto e completo). Porém, os resultados do estudo atual demonstram que o nível de 

escolaridade não foi um fator de influência no conhecimento dos participantes sobre os 

suplementos alimentares, visto que, a forma de utilização e a orientação correta não eram de 

conhecimento dos avaliados. 

 De acordo com os entrevistados, 45% praticam musculação há mais de 3 anos (Figura 

1), sendo que a maioria frequenta a academia de 4 a 5 vezes por semana (Figura 2). 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 1- Proporção de alunos entre o tempo da prática de musculação. 

  

 

 
Figura 2 – Proporção de alunos entre a quantidade de vezes na semana 
que praticam musculação.  

 

Levando em consideração os dados acima, podemos verificar que cada vez mais as 

pessoas estão adotando essa prática em seu cotidiano. Um estudo realizado em Florianópolis 

por Prazeres (2007) mostrou a prática da musculação e os seus benefícios para a saúde e 

qualidade de vida, sendo eles: manutenção e aumento do metabolismo, devido ao aumento de 

massa muscular; diminuição da perda de massa muscular (extremamente benéfico para os 

idosos, visto que no envelhecimento ocorre essa diminuição progressiva); redução da gordura 

corporal; diminuição de dores lombares devido ao seu fortalecimento; qualidade de sono; 
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minimização de ansiedade e depressão; prevenção de doenças cardíacas; controle de diabetes 

e de pressão sanguínea e melhora na autoestima. 

 Entre os participantes da pesquisa, 36% alegaram passar de 45 a 90 minutos diários 

dentro da academia (Figura 3) e a maioria relatou que a intensidade do seu treinamento é em 

nível moderado (53%), intenso (42%) e extremamente intenso (5%).  

 
Figura 3- Proporção da duração em minutos do treinamento dos alunos. 

 

O resultado indica que a maior parte dos entrevistados praticantes de musculação tem 

a característica de treinar durante longo período (mais de 3 anos), com alta frequência (4 a 5 

dias por semana), com o tempo médio de 45-90 minutos e a intensidade considerada de 

moderada a intensa. Com isso, alguns justificam o consumo de suplementos alimentares 

devido à necessidade que a demanda energética impõe.  

 De acordo com Fleck (1999), o treinamento em períodos regulares de tempo, definido 

como periodização, promove adaptações ótimas na força muscular, desempenho motor e 

hipertrofia muscular. Além disso, o aumento de massa muscular depende de vários fatores, 

como resposta individual ao treinamento, intensidade e duração do programa de treino. No 

treinamento de hipertrofia muscular de fisiculturistas, por exemplo, geralmente são usados 

grandes volumes e intensidade de moderada a alta por longos períodos (UCHIDA et. al, 

2013).  

 Quanto ao objetivo da musculação, no total de 100 alunos participantes, foi possível 

observar que 34% destes objetivam a saúde na hora de escolher a musculação como principal 
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atividade física, já a hipertrofia foi citada por 30% dos entrevistados como objetivo, seguido 

por estética e emagrecimento (22%) e por fim condicionamento físico geral (14%) (Figura 4).  

 

 
Figura 4 – Proporção do objetivo da prática de atividade física entre os                              
praticantes de musculação.  

 

Em estudo de Kamel (2004, p.162), a maioria das pessoas que procura a academia 

tinha o objetivo de aumentar a força, a hipertrofia e diminuir o percentual de gordura. De 

acordo com Domingues e Marins (2007), tem-se na realidade que os alunos possuem como 

objetivo principal o enfoque na estética, paralelo à saúde. Isso gera contradições quando o 

praticante consome os recursos ergogênicos sem que passe por uma avaliação profissional 

sobre sua real necessidade. 

 Dos 100 entrevistados, 68 alunos declararam fazer uso de algum suplemento 

alimentar, destes 63% eram do gênero masculino e 37% do gênero feminino (Figura 5). A 

maior parte dos entrevistados relatou fazer o uso de suplementos alimentares em sua rotina 

diária com a intenção de potencializar os seus treinos pela busca de resultados mais rápidos.  
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Figura 5- Proporção dos entrevistados que consumem suplemento alimentar.  

 

Na tabela 1 é possível analisar a quantidade de suplementos utilizados pelos 

participantes, variando de 1 ou mais de 4 suplementos. 

 

Tabela 1 – Distribuição do número e porcentagem de participantes segundo consumo de 
suplementos.  

Consumo de suplementos N % 

Consumo de 1 suplemento 23 33,8 
Consumo de 2 suplementos 15 22,2 
Consumo de 3 suplementos 14 20,5 
Consumo de 4 suplementos 7 10,2 
Mais de 4 suplementos 9   13,3 
Total 68 100,0 

 

Bacurau (2006) chama a atenção quanto ao uso de suplementos alimentares, e diz que 

o consumo destes por período muito longo pode impedir a performance, por comprometer a 

ingestão adequada de nutrientes. De acordo com Domingues e Marins (2007), é necessário 

que um nutricionista avalie a necessidade e viabilidade do uso de suplementos alimentares, 

visto que este é o profissional de competência. 

 Alguns efeitos colaterais causados por consumo abusivo e incorreto dos suplementos 

alimentares são: sobrecargas renais, alterações psicológicas, cãibras e cansaço muscular 

(NOGUEIRA; SOUZA e BRITO, 2013). De acordo com Novelli et al. (2007), o consumo 

obsessivo pelos suplementos alimentares pode acarretar diversos efeitos colaterais, por isso é 

necessária a conscientização da população em buscar profissionais capacitados, como 
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nutricionistas, visando ao consumo racional desses produtos. Destaca-se a falta de 

preocupação para os possíveis riscos e efeitos colaterais causados pela má ingestão desses 

produtos (HERNANDEZ; NAHAS, 2009). 

O tipo de suplemento mais citado pelos entrevistados foi o Whey Protein (26,3%), 

seguido pela Creatina (17,1%) e BCAA (16,6%). Já o suplemento menos mencionado foi a 

Carnitina (2,3%), seguido por Maltodextrina (2,3%) (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Distribuição do número e porcentagem do tipo de suplementos citados                                   
pelos entrevistados.  

Produto N % 

Bebidas carboidratadas  7 4,1 
Vitaminas e Minerais  19 11,2 
Whey Protein  44 26,3 
Carnitina 4 2,3 
Glutamina 12 7,2 
Maltodextrina 4 2,3 
Albumina 9 5,3 
Creatina 29 17,1 
BCAA 28 16,6 
Outros  13 7,6 
Total  169 100,0 

 

O fato da grande maioria dos suplementos consumidos pelos entrevistados serem à 

base de aminoácidos ou concentrados proteicos está correlacionado aos resultados do objetivo 

da ingestão, sendo que 50% dos entrevistados objetivam o uso dos suplementos alimentares 

para hipertrofia muscular, enquanto 35% para melhorar o desempenho na musculação, 9% 

objetivam saúde e 5,9% o emagrecimento (Figura 6).  

De acordo com Terada et al. (2009), a ingestão de proteína do soro do leite já contém 

os aminoácidos essenciais, incluindo os de cadeia ramificada ou BCAA. Além disso, o 

mesmo cita que, sendo ingerida após exercícios com pesos, atividade mais eficiente para o 

ganho de massa muscular, e sendo orientada por um profissional especializado, favorece a 

recuperação e a síntese proteica muscular, melhorando a resposta anabólica ao exercício de 

força, reduzindo a fadiga e a gordura corporal. Entretanto, os efeitos dos aminoácidos de 

cadeia ramificada são discordantes em relação ao desempenho esportivo, pois a maioria dos 

estudos realizados não mostra benefícios justificáveis com a finalidade ergogênica, além do 

que seu uso com objetivo de melhora do sistema imunológico após atividade física 

prolongada necessita de confirmação científica (HERNANDEZ; NAHAS, 2009). 

 



 

 
Figura 6- Proporção entre o objetivo do consumo de suplementos alimentares.  

 

 

 A creatina atua como importante fonte de energia, desempenhando um papel 

importante durante o início do sistema bioenergético no exercício de alta intensidade e curta 

duração como, por exemplo, os treinamentos de força. (Souza Júnior e colaboradores, 2007). 

 Souza Júnior e colaboradores, (2007) Volek e Rawson (2003), demonstraram que a 

suplementação com creatina combinado com o treinamento de força pode promover 

alterações bioquímicas e fisiológicas no organismo, causando benefícios e, 

consequentemente, promovendo melhor rendimento físico. 

 Um estudo realizado por Melo et al. (2016) mostrou resposta positiva relacionado ao 

ganho de massa muscular, após a suplementação com creatina e treinamento neuromuscular 

no período de 8 semanas, em indivíduos jovens e idosos. Os resultados obtidos no grupo 

apresentaram aumento na massa corporal total em 2,8% no grupo suplementado e 0,87% no 

grupo não suplementado. 

 A suplementação com a glutamina parece apresentar benefícios no sistema imune, na 

performance e na ressíntese do glicogênio. Porém, existem questionamentos sobre o efeito 

desta suplementação, sendo necessárias pesquisas para que seja esclarecido (NOVELLI et. at, 

2007).  

 Para Peres (2009) a suplementação com glutamina é essencial para o crescimento e 

diferenciação celular. Sendo assim, está envolvida em funções anabólicas e catabólicas, ou 

seja, nosso organismo é altamente dependente desse aminoácido. Além disso, o mesmo relata 
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que a glutamina estimula a produção do hormônio do crescimento (GH), além de reduzir a 

ação catabólica do hormônio cortisol. 

 De acordo com Carvalho e colaboradores (2009), a ingestão proteica após o exercício 

físico favorece o aumento de massa muscular somente quando combinada à ingestão de 

carboidratos. Piaia, Rocha e Vale (2007) afirmam que os carboidratos exercem importantes 

funções, dentre elas a preservação da proteína, pois quando a quantidade de carboidratos 

ingerida é insuficiente, a proteína pode ser utilizada como fonte energética.  

 Dos entrevistados estudados, 93% disseram ter notado alguma diferença física 

corporal em relação ao consumo dos suplementos, enquanto 7% disseram não ter notado 

diferença alguma, destes 62% eram do gênero masculino e 38% do gênero feminino. Neste 

estudo, 31% dos entrevistados mencionaram que a indicação da suplementação alimentar foi 

feita por um nutricionista, profissional responsável por tal prescrição (Figura 7).  

 
Figura 7 – Proporção da indicação dos suplementos alimentares. 

 

De acordo com o estudo de Domingues e Marins (2007), vem sendo cada vez mais 

comum encontrar orientações de suplementos alimentares por professores de Educação Física. 

Além desse, estudos de Paploma et at. (2005), com 33,3%, de Costa e Rogatto (2006) com 

32,3% e de Nacif et al. (2006), que chega a atingir surpreendentemente 81,8% apontando os 

professores como responsáveis pela indicação dos produtos.  

 Com isso, cabe destacar que o professor de Educação Física não possui habilitação 

técnica para a prescrição de dietas e suplementação, de acordo com a Lei Federal n° 9.696, 
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artigo 10, de 1º de setembro de 1998 (CONFEF, 2010). Sendo assim, o profissional habilitado 

para este fim é o nutricionista. Porém, o profissional de educação física deve ter o 

conhecimento sobre seus efeitos positivos e negativos, tendo em vista que esses influenciam 

diretamente na prescrição de exercícios. 

 Vale ainda ressaltar que, muitas vezes, a ingestão desses suplementos é feita de 

maneira incorreta, devido à falta de orientação, o que acaba resultando no consumo de doses 

exageradas ou até mesmo insuficientes, podendo assim não responder de maneira eficaz o 

consumo de tal suplemento. 

 Grande parte da população pesquisada relatou possuir hábitos saudáveis aliados à 

suplementação. Em relação ao corpo ideal, toda a amostra respondeu essa questão, para 65% 

dos praticantes de musculação a imagem corporal que mais agrada seria um corpo definido 

com mais volume, já 35% destes citaram que o corpo ideal seria definido com menos volume. 

 Um estudo realizado por Iriart et al. (2008) demonstra a busca de perfeição corporal 

pelos praticantes de musculação. Acredita-se que o corpo ideal é atingir uma musculatura 

trabalhada, com o mínimo de gordura. Os entrevistados demonstraram possessão por um 

corpo ideal como fator importante para aumentar a autoestima. Muitos destes, ainda relataram 

o uso de esteroides anabolizantes por conta própria, na perseguição pelo corpo ideal. 

 A posição oficial do ACSM (2003) sobre o uso dos esteroides anabolizantes, devido 

aos efeitos ergogênicos e adversos, é que eles podem contribuir para o aumento do peso 

corporal, e podem aumentar o ganho de força muscular através de exercícios de alta 

intensidade e dieta adequada. Porém, não aumentam a potência aeróbica, além de estarem 

associados a diversos efeitos colaterais como no fígado, aparelho reprodutor, sistema 

cardiovascular e no estado psicológico.  

 Entretanto, devemos ressaltar que uma dieta balanceada, aliada à atividade física, pode 

proporcionar diversos benefícios como: maior disposição, redução de peso, de ansiedade e 

melhoria da saúde (LOPES; ABREU; TOLEDO, 2013).  

 

 

 

 



 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se verificar um elevado consumo de suplementos alimentares 

por praticantes de musculação, especialmente os suplementos à base de proteínas. Dessa 

forma, conclui-se que o consumo de suplementos alimentares vem ganhando espaço dentro 

das modalidades de esportes praticadas dentro das academias; entretanto, verifica-se que 

muitos utilizam por conta própria ou por indicação de profissionais de educação física, 

destacando a necessidade de nutricionistas em academias para a orientação adequada da 

utilização de suplementos aliada a uma dieta equilibrada, evitando possíveis danos à saúde 

decorrentes de usos errados de suplementos. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A- Parecer consubstanciado do CEP 

 



 

 



 

 



 

APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Questionário sobre o consumo de suplementos alimentares por praticantes de 

musculação em uma academia de Sarandi- PR 

 

1. Gênero: (  ) feminino   (  ) masculino 

 

2. Idade: ____________________ 

 

3. Escolaridade:                                                                                                

(  ) ensino médio      (  ) ensino superior      (  ) pós graduado   (  )alfabetizado, ensino fundamental 

 

4. Há quanto tempo pratica musculação?                                                                                                

(  ) 12 meses           (  ) entre 1- 2 anos       (  ) entre 2 - 3 anos        (  ) mais de 3 anos                                          

 

5. Quantas vezes por semana pratica musculação?                                                                               

(  ) 3 vezes  (  ) 4 vezes  (  ) 5 vezes  (  ) Mais de 5 vezes 

 

6. Qual o tempo de seu treinamento?                                                                                                         

(  ) até 30 min           (  ) entre 30-45 min     (  ) entre 45-60 min                                                                 

(  ) entre 60-90 min   (  ) entre 90-120 min   (  ) mais de 120 min 

 

7. Qual a intensidade do seu treinamento?                                                                                               

(  ) leve   (  ) moderado   (  ) intenso   (  ) extremamente intenso  

 

8. Com que objetivo pratica musculação?                                                                                                

(  )  saúde                       (  ) estética                      (  ) emagrecimento                                                     

(  ) hipertrofia                  (  ) condicionamento físico geral  

 

9. Consome algum tipo de suplemento alimentar?                                                                                 

(  ) sim        (  ) não  

 

10. Quais suplementos consome?                                                                                                              

(  ) bebidas carboidratadas            (  ) maltodextrina                                                                                 

(  ) vitaminas ou minerais               (  ) albumina                                                                                               

(  ) whey protein                              (  )  creatina                                                                                                                       

(  ) carnitina                                     (  ) BCAA                                                                                                     

(  ) glutamina                                   (  ) outros      

 

11. Com qual objetivo consome suplementos?                                                                                                  

(  ) emagrecimento        (  ) hipertrofia        (  ) saúde           (  ) melhora no desempenho      

 

12. Quem indicou o suplemento?                                                                                                          

(  ) nutricionista                    (  ) educador físico                   (  ) vendedor                                           

(  ) amigos                             (  ) por conta própria                (  ) outros  

 

13.  Notou alguma diferença usando o suplemento alimentar?                                                                       

(  ) sim             (  ) não     



 

 

14. Possui hábitos alimentares saudáveis aliados à suplementação?                                                   

(  ) sim             (  ) não  

 

15.  Para você como praticante de musculação, qual seria o corpo ideal?                                                                                                                               

(  ) definido com mais volume      (  ) definido com menos volume          

 

 

 


