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RESUMO 

 

Os esportistas costumam associar o consumo extra de proteína ao maior ganho de 
massa muscular e muitas vezes, utilizam suplementos sem necessidade e sem 
conhecimento podendo prejudicar á saúde. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
consumo de suplementos proteicos por frequentadores de uma academia, por quem 
são prescritos, qual o mais utilizado e qual o objetivo do uso. Conduziu-se um estudo 
transversal, quantitativo e de caráter descritivo, onde a população foi composta por 
80 pessoas de 18 á 50 anos, de uma academia localizada em Arapongas (PR). 
Utilizou-se como instrumento da coleta de dados a aplicação de um questionário 
fechado.  Verificou-se que a maioria dos praticantes fazem o uso de suplementos 
por indicação dos vendedores de suplementos, sendo que o mais usado é o Whey 
Protein, e a maioria tem como objetivo do uso o ganho de massa muscular. 
 
Palavras-chaves: Suplemento Alimentar. Academias. Praticantes de Musculação. 
  



SITTA, Luana Cristina. Consumption of protein supplements by user of 
academy. Nutrition Graduation Work (Monograph). FAP – College of Apucarana. 
Apucarana-Pr. 2018. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The sportsmen tend to associate the extra feed of protein with a greater muscle mass 
gain and often use supplements without need, and may harm to health. The objective 
of this work was to evaluate the consumption of protein supplements by user of 
academy, for whom they are prescribed, what is the most widely used and what is 
the purpose of use. A cross-sectional, quantitative and descriptive study was 
conducted, where the population was composed of 80 people aged 18 to 50 years, 
from a gym located in Arapongas (PR). It was used as an instrument of data 
collection application of a closed questionnaire. It was found that the majority of the 
user of academy uses supplements for indication of sellers of supplements, the most 
used is the Whey Protein, and the majority has as objective to use the muscle mass 
gain.  
 

Key words: Dietary Supplement. Academies. Practitioners of bodybuilding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe um grande número de jovens e adultos praticantes de exercícios físicos 

em academias em busca do corpo perfeito, uma melhor qualidade na saúde, 

melhora no condicionamento físico e melhor desempenho em variadas modalidades 

esportivas. Com isso também vem crescendo muito a preocupação com uma 

alimentação saudável e adequada para cada objetivo pessoal. 

A inatividade física é causa importante de debilidade, por consequência de 

reduzida qualidade de vida. Há um risco de morte relacionado com o sedentarismo, 

pois se tem doenças associadas a este comportamento, estima-se que 60% da 

população adulta tenha níveis inferiores de atividade física do que o esperado, 

observando-se a necessidade de maior atenção para o de modo de vida sedentário 

(NAHAS 2001). 

As questões relacionadas à busca pelo corpo perfeito advêm desde os 

antigos atletas gregos. Aqueles já se preocupavam com o consumo de alimentos 

especiais, como carne de gazela, pois acreditavam que algumas características do 

alimento seriam transferidas para aqueles que a consumissem. (CASTRO, 2013). 

Nesta busca por melhoramento no corpo, muitos adotam os recursos 

denominados ergogênicos, compostos por suplementos alimentares e esteróides 

anabólicos androgênicos. Constituem os suplementos alimentares, produtos a base 

de vitaminas (A, C, complexo B), minerais (Fe, Ca, K, Zn), extratos (levedura de 

cerveja), aminoácidos (BCAA, arginina, glutamina, ornitina), metabólicos (creatina, L 

carnitina), ou combinações destes. No Brasil, a portaria número 222 da Secretaria 

de Vigilância Sanitária estabelece como ‘’Alimentos para Praticantes de Atividades 

Físicas’. (NOGUEIRA, et al. 2013). 

Contudo, o consumo de suplementos alimentares ganhou destaque no meio 

esportivo não só pelos atletas, mas por desportistas, que buscam no esporte um 

meio de garantir a saúde e o bem-estar. Porém, esse consumo torna-se 

indiscriminado, pois, em geral não está relacionado à informação dos usuários sobre 

a função dos suplementos, bem como seus possíveis efeitos adversos (LOPES et al 

2015). 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o uso de 

suplementos de origem proteica pelos frequentadores de uma academia na cidade 
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de Arapongas- PR, a fim de conhecer o motivo do uso, e verificar se o consumo é 

prescrito por um profissional capacitado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o consumo de suplementos proteicos entre frequentadores de uma 

academia. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Verificar os tipos de suplementos proteicos mais consumidos 

 Identificar quem prescreve esses suplementos; 

 Definir quais os objetivos desejados por quem os consome. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO  

 

3.1 Alimentação Saudável 

 

Alimentos são todas as substâncias sólidas e líquidas que, levadas ao tubo 

digestivo, são degradadas e depois usadas para formar ou manter os tecidos do 

corpo, regular processos orgânicos e fornecer energia. Mas não existem alimentos 

perfeitos, nenhum alimento possui todos os nutrientes responsáveis por todos esses 

fatores. Também existem alimentos que só fornecem calorias vazias, ou seja, são 

concentrados em certas substâncias que se transformam apenas em energia após a 

digestão, como as bebidas álcoólicas e refrigerantes (MAFRA, 2004). 

A alimentação depende totalmente da vontade individual e cada um escolhe o 

alimento para o seu consumo. Está relacionado com as práticas alimentares, que 

envolvem opções e decisões quanto à quantidade; o tipo de alimento consumido; 

quais os que considerados aceitáveis para o padrão de consumo; a forma como foi 

adquirido, conservado e preparado os alimentos; além dos horários, do local e com 

quem realiza as refeições (RODRIGUES, 2009). 

O ato de se alimentar é influenciado por vários fatores como os valores 

culturais, sociais, afetivos e sensoriais. Dessa forma, as pessoas, diferentemente 

dos animais, ao se alimentarem, não buscam somente preencher suas 

necessidades de energia e nutrientes, mas querem alimentos com cheiro, sabor, cor 

e textura. Além disso, o conhecimento científico, as religiões e a condição 

econômica do indivíduo também influenciam nos hábitos alimentares (BRASIL, 

2006). 

A nutrição adequada constitui-se em requisitos básicos para a promoção e a 

proteção da saúde e para o desenvolvimento sustentável. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) aponta para a necessidade de melhora nos padrões mundiais de 

alimentação para prevenção, em especial, de doenças crônicas não transmissíveis. 

No Brasil, a alimentação inadequada, junto à hipertensão arterial e ao consumo 

abusivo de álcool, compõem os três fatores de risco que mais contribuem para a 

carga de doenças no país (JAIME et al 2013). 

Segundo Terra et al (2011), uma rotina saudável pode ser definida como: 

aquela que fornece quantidades adequadas de nutrientes (carboidratos, proteínas, 

gorduras, vitaminas e minerais); rica em frutas e verduras; moderada em gorduras, 
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sal e açúcar; aquela que proporciona uma boa hidratação e que apresenta um 

fracionamento entre quatro a seis refeições diárias. 

 Os alimentos são os carreadores dos nutrientes e, portanto, é na escolha dos 

alimentos o foco da educação nutricional. Além de nutrir, ela deve ser harmônica, 

adequada à cultura, variada, saborosa, colorida, segura sanitariamente e de custo 

acessível (ALVES, 2010). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2014), o Guia Alimentar para a 

População Brasileira, recomenda, na composição de uma dieta saudável, o 

consumo preferencial de alimentos in natura ou minimamente processados, em vez 

de produtos alimentícios ultraprocessados. Pelo adequado perfil de nutrientes, baixa 

densidade energética e pela forma em que se inserem na dieta em combinação com 

outros alimentos compondo preparações culinárias e refeições adequadas e 

saudáveis, alguns grupos de alimentos, tais como frutas e hortaliças, feijões e peixe, 

são reconhecidos como marcadores de um padrão saudável de alimentação, e têm 

sido investigados em inquéritos populacionais que agregam informação sobre 

alimentação. 

Sendo assim, a rotina alimentar deve ser planejada com alimentos de todos 

os grupos alimentares, de procedência segura e conhecida, consumidos em 

refeições, respeitando as diferenças individuais, emocionais e sociais, de forma a 

atingir as recomendações nutricionais e o prazer ao comer (PHILIPPI, 2003).  

Com as transformações no perfil alimentar, nutricional e estilo de vida da 

população, no Brasil e em outros países, os guias alimentares tornaram-se 

ferramentas importantes de educação e informação, com intuito de fornecer 

recomendações para escolhas alimentares saudáveis e para consumo adequado 

dos diferentes tipos de alimentos; acelerar o declínio da desnutrição e reverter a 

tendência de aumento da obesidade e de outras doenças crônicas relacionadas à 

alimentação. O acesso a informações confiáveis contribui para que as pessoas 

ampliem sua autonomia para fazerem escolhas alimentares (BRASIL, 2012; 

LAMOUNIER, 2013). 

A pirâmide alimentar é um instrumento para orientar a população para uma 

alimentação mais saudável. Ela foi criada em 1992 pelo Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e desde então é uma das ferramentas de 

educação nutricional mais utilizadas na prática clínica (MAHAN, 2005). 
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Para população brasileira foi prosposta uma Pirâmide Alimentar Adaptada 

(Figura 1), no estudo desenvolvido por Phillippi et. al. (1999). Ao analisarem a 

pirâmide original proposta nos Estados Unidos pelo USDA (1992), os autores 

observaram que o tipo, consumo e modo de preparo de alimentos nos Estados 

Unidos e no Brasil diferem. Porém a estrutura da pirâmide permaneceu, pois 

expressa de forma clara como escolher os alimentos que devem ser consumidos, 

mas foi necessário adaptá-la aos alimentos disponíveis e hábitos alimentares 

brasileiros (GONÇALVES, 2009). 

 

Figura 1 – Pirâmide Alimentar 

 

Fonte: PHILIPPI et. al. 1999. 

 

A pirâmide alimentar adaptada para a população brasileira publicada em 1999 

evoluiu para a atual em 2013 (Figura 2) com valor energético recomendado de 2.000 

quilocalorias, proposta após a modificação da recomendação energética média 

diária para a população brasileira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) em 2005 (PHILIPPI, 2013). 
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Figura 2 – Pirâmide Alimentar Atual 

 

Fonte: PHILIPPI, 2013. 

 

3.1.2 Macronutrientes 

 

Os macronutrientes carboidratos, proteínas e gorduras ou lipídios estão 

distribuídos nos alimentos e devem ser ingeridos diariamente. Embora, como regra 

geral, seja estabelecido um percentual diário de cada macronutriente, deve-se 

lembrar que as pessoas exercem diferentes atividades em distintas rotinas, podendo 

requerer demandas alimentares diversas e por vezes até suplementares (SHILS, 

2003). 

Dietas saudáveis, com proporções adequadas de macronutrientes, estão 

associadas à redução dos níveis de marcadores inflamatórios, auxiliando no controle 

dos níveis de insulina, na prevenção de ocorrência de dislipidemias e, 

consequentemente, de DCNT (GERALDO; ALFENAS, 2008). 

Os carboidratos desempenham vários papéis importantes, incluindo: fontes de 

combustíveis metabólicos e armazenadores de energia; componentes estruturais 

das paredes celulares; partes do RNA e do DNA; características integrais de muitas 
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proteínas e lipídios, em especial nas membranas celulares, onde são essenciais 

para o reconhecimento entre as células e a marcação molecular. Eles são moléculas 

muito diferentes, que podem ser classificadas de acordo com seu tamanho 

molecular em monossacarídeos (glicose, frutose, sacarose e lactose), 

oligossacarídeos (rafinose e inulina) e polissacarídeos (amido e polissacarídeos não-

amiláceos). São amplamente consumidos na dieta, com aproximadamente 60% das 

necessidades energéticas dos indivíduos (NUNES, 2016). 

A baixa ingestão pode levar a uma compensação da ingestão calórica em 

função do aumento do consumo de lipídios, fato este associado ao aumento no risco 

de desenvolvimento de diabetes mellitus e doenças cardiovasculares (NUMAO et al., 

2012). 

A recuperação muscular é tão importante quanto a preparação do músculo 

para a realização de exercícios, e um nutriente considerado combustível para a 

atividade física é o carboidrato, principalmente quando se trata de exercícios 

prolongados, seja de alta intensidade ou contínua. Uma dieta deficiente em 

carboidratos reduz rapidamente o glicogênio muscular e hepático podendo reduzir o 

desempenho nos exercícios, apresentar quadros de fadiga, prejudicar a intensidade 

do treino ou competição e reduzir a função do sistema imunológico. Por estas 

razões, o planejamento da ingestão de carboidratos deve ser elaborado de acordo 

com as necessidades individuais de cada um, sendo recomendada uma dieta 

contendo entre 60 a 70% de seu total calórico em carboidratos (FONTAN ; AMADIO, 

2016). 

Já as proteínas têm função de catálise enzimática, transporte, 

mensageiros/sinais, movimento, estrutura, armazenamento, imunidade, crescimento, 

diferenciação, expressão do gene, nos aminoácidos tem a função de substratos para 

síntese proteica, reguladores da renovação das proteínas, reguladores da atividade 

enzimática. Alguns aminoácidos, como a glutamina, têm múltiplos papeis. Portanto, 

não é surpresa que o consumo inadequado de proteínas e/ou de aminoácidos 

específicos possa ter consequências importantes na função dos órgãos e dos 

tecidos e na manutenção da saúde e do bem-estar do indivíduo. (GIBNEY e 

VORSTER, 2005; COUTINHO, MENDES e ROGERO, 2007). 

O consumo de proteínas é indispensável ao corpo humano, pois, além de 

contribuírem como fonte calórica, são fornecedoras dos aminoácidos, que são 

responsáveis pelo crescimento e pela manutenção do organismo. Suas fontes mais 
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ricas são as carnes, os ovos, o leite e o queijo, enquanto as leguminosas são as 

melhores fontes de proteína vegetal, sendo as castanhas e nozes outra fonte. As 

fontes de proteína de origem animal são de alto valor biológico apresentando melhor 

composição de aminoácidos em relação às fontes proteicas vegetais. Para melhorar 

essa combinação de aminoácidos dos alimentos de origem vegetal é essencial ter 

uma alimentação variada e combinar os alimentos numa mesma refeição, como é o 

caso do arroz com feijão (ALVAREZ, 2009). 

As necessidades de proteína durante o exercício dependerão do tipo de 

atividade e da intensidade do mesmo. Porém, se a quantidade de carboidratos e 

lipídios (gorduras) que a pessoa ingere estiver inadequada, a proteína ingerida não 

conseguirá desempenhar seu papel para o aumento de massa muscular e será 

desviada para produção de energia, já que os alimentos que têm essa função não 

estão sendo ingeridos suficientemente (CARBONI, 2013). 

Uma vez que os aminoácidos são necessários para sintetizar novas proteínas 

e que alguns são encontrados apenas na alimentação, um consumo adequado de 

proteínas é importante aos indivíduos que desejam aumentar massa e força 

musculares (ADA, 2000). Todavia, esse aumento não ocorre somente com maior 

consumo protéico. Sem o estímulo do treinamento de força apropriado, os 

aminoácidos ingeridos em excesso serão convertidos e armazenados na forma de 

gordura, e o excesso de nitrogênio, excretado pela urina (MARANGON, 2003). 

Os lipídios por sua vez são compostos de um esqueleto de carbono com 

substituições de hidrogênio e oxigênio. Nitrogênio, enxofre e fósforo também estão 

presentes em alguns lipídios. A insolubilidade na água é uma característica chave, 

mas não absoluta, que diferencia a maioria dos lipídios das proteínas e carboidratos. 

Os ácidos graxos de cadeia curta e de cadeia média, os sabões e alguns lipídios 

complexos são solúveis na água. Os lipídios podem ser classificados de acordo com 

a hidrólise, em lipídios simples, compostos (complexos) e derivados, também podem 

ser classificados em neutros ou anfipáticos, ou ainda em lipídios estruturais e de 

reserva. Porém, nenhuma das classificações existentes é relevante do ponto de 

vista nutricional. (GIBNEY e VORSTER, 2005; BASSO, 2007). 

As funções dos lipídios no organismo são as seguintes: reserva de energia 

corporal, composição da membrana celular, absorção de vitaminas lipossolúveis, 

composição de hormônios e enzimas, entre outros. No organismo, os lipídios são 

degradados em glicerol e em ácidos graxos, que são absorvidos e transportados ao 
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fígado como quilomícrons e armazenados na forma de triglicérides, tanto no tecido 

adiposo como nos músculos (LONGO, 2008). 

As gorduras ou lipídios são componentes alimentares orgânicos que, por 

conterem menos oxigênio que os carboidratos e as proteínas, fornecem taxas 

maiores de energia. São também importantes condutoras de vitaminas lipossolúveis 

(A, D, E e K) e fornecem ácido graxos essenciais, devendo ser obtidos a partir de 

fontes alimentares (ALVAREZ, 2009). 

A recomendação de sua ingestão diária é de 25% a 30% do valor calórico 

total, preferencialmente proveniente de alimentos vegetais e/ou de seus respectivos 

óleos, lembrando que, por serem ricos em calorias, devem ser consumidos 

moderadamente. O consumo de gorduras saturadas, encontradas principalmente em 

alimentos de origem animal, deve ser realizado com moderação, pois pode causar 

elevação dos níveis de glicemia, colesterol e triglicérides (GUIA ALIMENTAR DA 

POPULAÇÃO BRASILEIRA, 2005). 

Os lipídios são uma fonte de combustível importante para o organismo 

durante o esforço físico, sendo fundamentais, principalmente, quando as reservas de 

glicogênio estão sendo depletadas. Para que os ácidos graxos sejam capazes de 

gerar energia e atender a demanda do organismo durante o exercício, várias etapas 

têm de ser vencidas. Fatores como duração, intensidade e adaptação do atleta ao 

esforço são fundamentais para que se possa fazer uso dessa energia. O 

metabolismo deve estar plenamente operante com todas as vias sintonizadas para 

ofertar substratos para atender ao binômio intensidade-duração dos exercícios 

(SILVA, 2013). 

 

3.2 Praticantes de Atividade Física 

 

É cada vez mais comum o interesse da população sobre os benefícios de se 

fazer atividade física regularmente e cada vez mais crescente a aderência às 

academias, com motivos e fatores variados, dentre eles a preocupação com a 

qualidade de vida e a estética (TAHARA, SCHWARTZ E SILVA, 2003). 

A atividade física é definida, segundo Fraga (2014), como toda movimentação 

corporal que implica em valor energético acima dos valores considerados como 

“estado de repouso”. Isso pode envolver atividades como correr, subir escadas, 
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andar, limpar a casa, etc. Por outro lado, o termo quando está associado ao lazer 

compreende as atividades realizadas no tempo disponível das obrigações sociais 

ou, ainda, como sinônimo dos conteúdos físicos e esportivos do lazer, relacionado a 

atividades como esportes, ginásticas, passeios etc (ISAYAMA, 2007). 

Como se sabe, manter uma rotina de exercícios apresenta efeitos benéficos à 

saúde, além de atrasar o envelhecimento e precaver o desenvolvimento de doenças 

crônicas degenerativas, as quais são derivadas do sedentarismo, sendo um dos 

maiores problemas e gasto com a saúde pública nos últimos anos. Tudo isso tem 

sido causado principalmente pela inatividade física e consequentemente influenciada 

pelas inovações tecnológicas e maus hábitos alimentares (GUEDES, 2012). 

Assim como descrito anteriormente, os benefícios alcançados pela prática 

regular de AF são inúmeros. Segundo a OMS (2006), esta prática reduz o risco de 

mortes prematuras, doenças do coração, acidente vascular cerebral, câncer de 

cólon e mama e diabetes tipo II. Atua na prevenção ou redução da hipertensão 

arterial, previne o ganho de peso, auxilia na prevenção ou redução da osteoporose, 

promove bem-estar, reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. 

O sedentarismo é considerado tão prejudicial à saúde quanto qualquer outro 

tipo de doença, podendo acarretar um custo econômico a médio e longo prazo, para 

o indivíduo, a família e para a sociedade (CONFEF, 2004). 

O sedentarismo vem sendo amplamente discutido na mídia brasileira, por 

vários meios de comunicação. A inatividade física é considerada quando o indivíduo 

não realiza uma quantidade mínima de movimento diário (pelo menos entre 25 e 35 

minutos), que produza um gasto energético >10% do que ocorre habitualmente para 

realizar as atividades cotidianas, podendo ser medido pela duração e pelo tipo de 

atividade realizada. Entre essas atividades se incluem jogos ao ar livre, trabalho 

doméstico, subir escadas, caminhar, utilizar a bicicleta como meio de esporte ou 

exercício (SANTOS et. al., 2014). 

Um dos exercícios mais praticados nas academias é a musculação, segundo 

Miranda (2014) a musculação é uma atividade física anaeróbica capaz de 

desenvolver a capacidade músculo esquelética através de exercícios contra a 

resistência. Os diferentes grupos da sociedade podem ser beneficiados com a 

musculação inclusive os idosos, pois ela se apresenta como uma atividade 

profilática que visa melhor a qualidade de vida e oportunizar mais dignidade às 

pessoas da terceira idade. No caso de pessoas com problemas cardíacos a 
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musculação age como preventiva, por não sobrecarregar o músculo aeróbico. As 

atividades de musculação são importantes nos casos de diabéticos e hipertensos, 

entretanto, precisa-se de orientações médicas. 

Almeida (2010) atribui grande importância ao treinamento de força para as 

pessoas em geral visando manter a saúde. A prática permanente de exercícios 

físicos melhora as condições gerais do ser humano. A musculação contribui 

positivamente para a mobilidade articular, sociabilidade e no emocional 

principalmente nas pessoas da terceira idade. 

O treino de força se popularizou tornando-se uma das formas de exercícios 

físicos mais usados para se obter diversos aspectos de aptidão física.com eficientes 

resultados na manutenção da saúde, retardo da velhice e na redução de diversas 

doenças causadas pelo sedentarismo (FREITAS; RODRIGUES, 2009). 

De acordo com Farias (2009) são muitos os termos usados para descrever a 

variedade de meios de treinamento de força, dentre os quais: treinamento contra 

resistência, treinamento resistido ou musculação, potência muscular ou resistência e 

eventos de fisiculturismo ou levantamentos de pesos. Mas, na verdade o 

treinamento de força não abrange só o levantamento de pesos, faz referência 

também, ao uso de resistência em máquinas ou de elásticos. 

 

3.3 Nutrição no Esporte 

 

Para um planejamento alimentar, o fornecimento adequado de vitaminas e 

minerais, distribuição de macronutrientes, e adequação energética da dieta são 

fatores que devem ser considerados. (GOSTON, MENDES, 2011). 

O estabelecimento de recomendações nutricionais específicas para atletas 

representa a disponibilização de um importante instrumento teórico para o 

planejamento dietético destinado a esta população. A adequação do consumo 

energético e nutricional é essencial para a manutenção da performance, da 

composição corporal e da saúde desses indivíduos (LUKASKI, 2004). A baixa 

ingestão de energia pode resultar em fornecimento insuficiente de importantes 

nutrientes relacionados ao metabolismo energético, à reparação tecidual, ao sistema 

antioxidante e à resposta imunológica (THONG et al 2000). 
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Ao avaliar o conhecimento sobre nutrição e suplementos por praticantes de 

atividade física, Lopes et al. (2015) observaram um elevado consumo de 

suplementos, insatisfação corporal e equívocos sobre conceitos básicos em 

nutrição, sendo que 41,5% afirmaram que os micronutrientes são fornecedores de 

calorias; 79% conheciam a função dos macronutrientes, porém desconheciam as 

principais fontes alimentares dos mesmos. A proteína foi citada por mais da metade 

dos entrevistados como o nutriente que deveria estar em maior proporção na dieta, o 

perfil alimentar deste grupo é pautado por dieta hipoglicídica, hiperproteica e 

hiperlipídica. 

As necessidades nutricionais de atletas e praticantes de AF são maiores em 

relação aos não praticantes, porém essa maior necessidade pode ser suprida por 

meio dos alimentos desde que seja mantida uma alimentação equilibrada, 

balanceada e variada(CARVALHO et al., 2003; BRAGGION, 2008). 

Nos exercícios de potência de intensidade máxima, o músculo faz uso das 

fontes de energia imediatas, designadas por fosfagénios, como a adenosinatrifosfato 

(ATP) e a fosfocreatina (CP). 

As células possuem mecanismos de conversão de energia, e precisam da 

existência de uma substância que tem capacidade de acumular a energia oriunda 

das reações exergônicas (que libertam energia). Em seguida, essa mesma substâcia 

tem capacidade de ceder essa energia às reações endergónicas (que consomem 

energia). Esta substância é conhecida por ATP, ou adenosinatrifosfato, um 

composto químico lábil, que existe em todas as células, sendo uma combinação de 

adenina, ribose e 3 radicais fosfato. Os 2 últimos radicais fosfato estão ligados ao 

restante da molécula por meio de ligações de alta energia, que liberam cerca de 

11kcal por mol de ATP, em condições de temperatura e concentração de reagentes 

do músculo ao longo o exercício. Portanto, grande parte dos mecanismos celulares 

que necessitam de energia para funcionar, geralmente obtêm-na via ATP (Brooks et 

al. 2009). 

Resumindo, após a digestão, os produtos finais dos alimentos são 

transportados até às células através da corrente sanguínea e então oxidados, 

liberando energia que será utilizada para formar ATP, mantendo assim um 

suprimento permanente dessa substância (BRANDÃO, 2007). 

A respiração celular transforma a energia química dos alimentos numa forma 

química de armazenamento temporário (ATP). Nas fibras musculares, por exemplo, 
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essa energia química armazenada transforma-se em seguida em energia mecânica, 

com o deslize dos miofilamentos durante o ciclo contrátil, o ATP acumula a energia 

liberada pelos compostos mais energéticos, cedendo-a posteriormente para a 

formação de compostos menos energéticos ou para ser usada em contrações 

musculares, por exemplo. (BRASIL, 2010). 

A principal função dos sistemas energéticos é formar o ATP que será utilizado 

na contração muscular, pois o músculo esquelético não é capaz de utilizar 

diretamente a energia originada pela quebra dos grandes compostos energéticos 

obtidos pela alimentação, como a glicose, os ácidos graxos ou os aminoácidos. Isso 

porque nas pontes transversas de miosina, só existe um único tipo de enzima, a 

ATPase, que só hidrolisa ATP. Assim, para poderem ser utilizadas na contração 

muscular, todas as moléculas energéticas precisam ser previamente convertidas em 

ATP (GUYTON, 2010). 

Contudo, nem toda energia liberada através da hidrólise do ATP é usada na 

contração muscular, no deslize dos miofilamentos. Grande parte (cerca de 60 – 

70%) é dissipada como calor. Porém este aparente desperdício energético é 

fundamental para que o ser humano se caracterize como um organismo 

homeotérmico, ou seja, com temperatura constante, o que lhe permite o 

funcionamento durante 24h por dia, já que geralmente o funcionamento enzimático 

depende da temperatura corporal. Isso quer dizer que, a maioria do ATP utilizado no 

metabolismo humano tem o objetivo de manter a temperatura corporal estável e não 

apenas garantir energia para a contração muscular (CHEUVRONT, 2010). 

Embora o ATP tenha grande importância nos processos de utilização de 

energia, ele não é o maior depósito de ligações fosfato de alta energia na fibra 

muscular. A CP também possui este tipo de ligações, tendo uma concentração de 4 

a 5 vezes maior que a do ATP, sendo possível aumentar as suas concentrações 

musculares com a suplementação ergogênica (de creatina) em 10-40%. As 

concentrações de ATP e CP no músculo esquelético de um indivíduo sedentário 

são, respectivamente, de 6 e 28mmol/Kg músculo (NYBO, 2008). 

 

3.3.1 Ciclo de Krebs 

O Ciclo de Kreb é a mais importante via metabólica celular. Ocorre sob a 

regência de enzimas mitocondriais, em condições aeróbias, após a descarboxilação 
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oxidativa do piruvato (produto final da glicólise) a acetil-CoA pelo complexo 

enzimático piruvato desidrogenase. A acetil-CoA também é originária da degradação 

de ácidos graxos via beta-oxidação (VIEIRA, 2003). 

Ele está associado a uma cadeia respiratória (cadeia de transporte de 

elétrons), ou seja, um complexo de compostos transportadores de prótons e elétrons 

que consomem o oxigênio absorvido por mecanismos respiratórios, sintetizando 

água e gerando ATP através de um processo de fosforilação oxidativa (NELSON; 

COX, 2002). 

Os processos do Ciclo de Krebs ocorrem dentro das mitocôndrias, com as 

enzimas do ciclo dispersas na matriz mitocondrial, sendo que os transportadores de 

elétrons estão fixos nas cristas mitocondriais (MCARDLE et al. 2003) 

O ciclo se inicia com a união de uma molécula de acetil-CoA (proveniente do 

piruvato ou da beta-oxidação dos ácidos graxos) com uma de oxalacetato 

(proveniente do piruvato) gerando o citrato (GUOQIANG, 2003). 

O Ciclo de Krebs pode ser dividido em oito etapas consecutivas, a 

condensação da acetil-CoA com o oxalacetato gerando citrato, Esta reação é 

catalisada pela enzima citrato-sintase e gera um composto de seis carbonos, uma 

vez que o oxalacetato possui quatro carbonos e a acetil-CoA possui dois carbonos 

(LEHNINGER et al. 2006). 

A isomerização do citrato em isocitrato é catalisada pela enzima aconitase. 

Há a formação de cis-aconitato como um intermediário ligado à enzima, porém pode 

ser que ele constitua uma ramificação do ciclo. 

Oxidação do isocitrato a alfa-cetoglutarato é uma reação catalisada pela 

enzima isocitrato desidrogenase, utiliza o NADH como transportador de dois 

hidrogênios liberados na reação, havendo o desprendimento de uma molécula de 

dióxido de carbono. 

Oxidação do isocitrato a alfa-cetoglutarato catalisada pela enzima isocitrato 

desidrogenase, utiliza o NADH como transportador de dois hidrogênios liberados na 

reação, havendo o desprendimento de uma molécula de dióxido de carbono. 

Descarboxilação oxidativa do alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, catalisada 

pelo complexo enzimático alfa-cetoglutarato desidrogenase e utiliza o NADH como 

transportador de dois hidrogênios liberados na reação, havendo o desprendimento 

de mais uma molécula de dióxido de carbono. 
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Descarbxilação do succinil-CoA até succinato, a enzima succinil-CoA sintase 

catalisa esta reação de alto poder termogênico, gerando um GTP que é convertido 

em ATP (o único produzido no nível dos substratos do Ciclo de Krebs). 

Oxidação do succinato a fumarato, catalisada pela enzima succinato 

desidrogenase, utiliza o FADH2 como transportador de dois hidrogênios liberados na 

reação. 

Hidratação do fumarato a malato, catalisada pela enzima fumarase (ou 

fumarato hidratase), corresponde a uma hidratação do fumarato gerando um 

isômero de malato. 

Desidrogenação do malato com a regeneração do oxalacetato, catalisada 

pela enzima malato desidrogenase, catalisa a oxidação do malato em oxalacetato, 

utiliza o NADH como transportador de dois hidrogênios liberados na reação 

(POWERS; HOWLEY, 2005). 

 

3.3.2 Recomendações Nutricionais 

 

A alimentação adequada e saudável deve fazer parte da rotina, tanto dos 

praticantes de exercícios físicos como dos atletas, assim o organismo poderá utilizar 

os nutrientes na formação de energia, na reparação de tecidos, no fortalecimento do 

sistema imunológico, na formação de enzimas e na proteção contra os radicais 

livres, ou seja, na melhora do desempenho, sendo que esse pode ser o diferencial 

entre os que se alimentam e os que não se alimentam bem (UNESCO, 2013). 

Um adequado consumo de carboidratos é indispensável para otimizar os 

estoques iniciais de glicogênio muscular, a manutenção dos níveis de glicose 

sanguínea durante a atividade física, e a adequada reposição de reservas de 

glicogênio na fase de recuperação (PANZA et al, 2007). 

As recomendações nutricionais de carboidrato para atletas são de 6-10g/kg 

de peso corporal por dia ou 45-65% da ingestão energética diária, porém, a 

necessidade individual dependerá de vários fatores distintos como gasto energético, 

modalidade esportiva, sexo e condições ambientais (MICKLEBOROUGH et al, 

2013). 

A alimentação realizada de 30 a 60 minutos antes do exercício físico deve 

conter apenas carboidratos com índice glicêmico de baixo a moderado, para evitar 
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os efeitos metabólicos do consumo de carboidratos com altos níveis desse índice, 

que provocariam uma grande produção de insulina, podendo levar a um quadro de 

hipoglicemia de rebote momentos antes de se iniciar o treino ou a competição 

(OLIVEIRA; POLACOW, 2009). 

Imediatamente após exercícios exaustivos, a recomendação é para que os 

atletas utilizem carboidratos simples, ou seja, com alto índice glicêmico, na 

quantidade de 0,7g a 1,5g por quilo de peso, no período de quatro horas, suficiente 

para a ressíntese muscular completa (CARVALHO, 2003). 

A sugestão para os praticantes de exercícios físicos, é que as necessidades 

protéicas sejam alcançadas através da alimentação, destacando que o consumo 

adicional não determina ganho de massa muscular acentual, nem promove o 

aumento do desempenho (MOREIRA; RODRIGUES, 2014). 

O treinamento de força estimula a renovação de proteínas musculares, que 

resulta tanto no aumento da síntese de protéica, quanto na sua degradação. A 

degradação de proteínas permanece elevada até 48 horas após treinos de força 

intensos, sendo assim, durante a recuperação pós-exercício o catabolismo muscular 

predomina (FISCHBORN, 2009). 

As proteínas são utilizadas na síntese de massa muscular e de novos 

compostos proteicos induzidos pelo treinamento físico, assim como no reparo e na 

recuperação dos tecidos após a atividade. No caso do treinamento de força, as 

proteínas atuam como material estrutural para a síntese de tecidos, especialmente 

na hipertrofia muscular (VIEBIG; NACIF, 2007). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (2003), as 

necessidades protéicas de um atleta dependem de fatores individuais como: idade, 

peso, altura, sexo, exercício que pratica, intensidade, duração e freqüência de treino, 

não excedendo a 1,8g de proteína por Kg de peso corporal por dia, ressaltando que 

quantidades superiores não irão promover aumento de massa muscular nem 

melhora do desempenho. 

Carvalho e Sampaio (2010) concordam que, mesmo no caso de atletas de 

força (fisiculturistas, halterofilistas, etc.), a recomendação de proteína pode ser 

facilmente obtida por meio de uma dieta balanceada. Portanto, é suficiente para 

promover a necessária síntese proteica para o ganho de massa muscular, não 

havendo necessidade de qualquer suplementação. 
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Neste sentido, a ingestão proteica e a atividade física apresentam uma 

importante relação, pois através de uma alimentação adequada com ingestão 

equilibrada de todos os nutrientes aliada a uma hidratação ideal, pode-se gerar 

alterações metabólicas importantes, como manutenção das reservas de glicogênio 

muscular e consequente aumento da performance e rendimento físico (ADAM et al., 

2013). 

Segundo o Conselho Federal de Nutricionistas – CFN (2016), é fato que um 

praticante de atividade física necessite de uma quantidade maior de alimentos 

proteicos comparado com uma pessoa sedentária, isso porque esse nutriente auxilia 

na recuperação do tecido muscular. No entanto, substituir refeições por apenas 

alimentos ricos em proteína e suplementação pode extrapolar o nível indicado para o 

organismo e até influenciar negativamente nos resultados, aumentando os níveis de 

colesterol e triglicerídeos no sangue, devido ao excesso de consumo de alimentos 

de origem animal. 

Os lipídios são a mais concentrada fonte de energia proveniente dos 

alimentos e fornecem mais do que o dobro de calorias por peso (9kcal/g) do que as 

proteínas (4kcal/g) e os carboidratos (4kcal/g) (BERNING, 2002). O treinamento de 

resistência aumenta a capacidade de oxidação das gorduras; assim, o organismo 

permanece mais tempo em atividade antes de ocorrer a fadiga, devido à depleção 

do glicogênio (LONGO, 2008). 

Um adulto necessita de cerca de 1g de gordura por kg/peso/dia, o que 

equivale a 30% do valor calórico total da dieta. A parcela de ácidos graxos 

essenciais deve ser de 8 a 10g/dia. Para os atletas, tem prevalecido a mesma 

recomendação nutricional destinada à população em geral, níveis abaixo de 15% do 

VET já produzem efeitos negativos. Quando dietas com restrição de lipídios forem 

necessárias, as cotas em relação ao aporte calórico total devem conter menos do 

que 8% para as gorduras saturadas, mais do que 8% para as monoinsaturadas e de 

7 a 10% para as polinsaturadas (MERZ, 2011).  

O objetivo da alimentação após o esforço físico é repor as reservas do 

glicogênio (muscular e hepático) e as perdas de líquidos. Por isso, é importante 

saber escolher os alimentos com índice glicêmico de moderado a alto, para que a 

recuperação do glicogênio seja rápida (GIL-ANTUNÃNO; ZENARRUZABEITIA; 

CAMACHO, 2009).  
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3.4 Suplementos Alimentares 

 

Os suplementos nutricionais são alimentos que servem para complementar a 

dieta diária de pessoas saudáveis com certos nutrientes e calorias, quando a dieta 

por si só não consegue suprir as necessidades diárias, ou quando há a necessidade 

específica de algum nutriente (ALBUQUERQUE, 2012). 

Suplementos alimentares tem finalidade de complementar a dieta (como: 

vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas). Tais produtos podem ser encontrados 

em diversas formas: comprimidos, cápsulas, cápsulas de gel, pós ou líquidos. Os 

suplementos esportivos são uma categoria de suplementos alimentares que tem 

como finalidade aumento de massa muscular, perda de peso corporal ou melhora do 

desempenho (KREIDER, 2010). 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os suplementos não são 

recomendados somente para quem procura rendimento de alto nível, a nutrição 

diária também pode ser melhorada com os benefícios da suplementação para 

melhor qualidade de vida das pessoas, levando em conta a riqueza de seus 

nutrientes, os quais não produzem calorias vazias como um achocolatado rico em 

açúcar, por exemplo (PERES, 2013). 

Os suplementos são divididos em ergogênicos, que ajudam, melhoram o 

rendimento e desempenho do atleta, termogênicos, que aumentam a temperatura 

corporal, auxiliando no gasto calórico e redução de apetite entre outros fatores 

emagrecedores, como auxiliar na metabolização da gordura, transformando em 

ácido graxo para ser utilizada como fonte de energia, e anabólicos que são 

suplementos alimentares, como por exemplo, o BCAA, Whey protein e glutamina 

(LINHARES, 2006). 

Pedrosa et al (2010), relatam que uma nutrição adequada é fundamental para 

um melhor desempenho físico associada à melhoria do rendimento, diminuição da 

fadiga e ainda evitando a perda de massa magra, porém, devido às dificuldades que 

as pessoas encontram hoje em dia, em se alimentar corretamente, cresce o 

interesse de fabricantes de produtos que prometem os mesmos benefícios de uma 

alimentação adequada, ou seja, suplementos alimentares. 

O uso de suplementos de maneira correta pode ser benéfico e pode ser 

capaz de melhorar o desempenho do praticante. No entanto, o uso indiscriminado 

dos mesmos e em quantidades inadequadas são prejudiciais à saúde e podem 
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atingir principalmente alguns órgãos, como os rins, que são responsáveis pela 

metabolização de todas as substâncias ingeridas (WAGNER, 2011). É importante 

ressaltar que o uso de suplementos deve estar sempre associado a uma 

alimentação adequada e sua recomendação deve ser feita por um profissional 

capacitado como o nutricionista, conforme a necessidade do indivíduo (PARRA et 

al., 2011). 

Diante do elevado consumo e dos diversificados suplementos nutricionais 

disponíveis no mercado, é extremamente preocupante sob o ponto de vista 

nutricional o esclarecimento sobre as consequências do uso indiscriminado dessas 

substâncias bem como a real necessidade de regulamentações mais rigorosas para 

comercialização de tais produtos, não no que diz respeito a sua prescrição como 

também no que diz respeito a sua eficiência e segurança (HALLAK, 2007). 

O consumo de suplementos alimentares sem prescrição do profissional 

nutricionista pode ser considerado problema de saúde pública. Estudos apontam o 

uso abusivo desses suplementos e drogas com efeitos ergogênicos em ambientes 

de prática de atividade física, principalmente entre usuários jovens incentivados pelo 

apelo do marketing e pela pressão da mídia por um corpo esteticamente inatingível 

no curto prazo, tornando-os vulneráveis à orientação de colegas e treinadores, 

quase sempre despreparados (ARAÚJO; NAVARRO, 2008; HIRSCHBRUCH et al., 

2008). 

 

3.4.1 Suplementos Proteicos 

 

O uso de suplementos ricos em proteínas vem aumentando em grande 

proporção. Em busca de aperfeiçoamento do corpo ou melhorar alimentação, e até 

mesmo prevenir doenças relacionadas à deficiência protéica, homens e mulheres 

vem aderindo ao uso de suplementos (RANG e DALE, 2011). 

Segundo Alves e Lima (2009) atletas excedem o uso dessas substâncias 

protéicas, sendo que, pode-se tornar prejudicial á saúde, ocasionando cólica 

abdominal, aumenta a taxa de uréia no sangue e ainda o risco de causar 

desidratação. O consumo adicional de suplementos protéicos acima das 

necessidades diárias de um atleta, as quais podem ser contempladas por uma 
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alimentação saudável, não determina ganho de massa muscular adicional, nem 

aumento do desempenho. 

O aminoácido da proteína do soro do leite possui um perfil rico em L-leucina, 

favorecendo o anabolismo muscular. Também apresenta alto teor de cálcio e de 

peptídeos bioativos do soro, proporcionando possíveis efeitos sobre a síntese 

protéica muscular esquelética, redução da gordura corporal, assim como na 

modulação da adiposidade, e melhora do desempenho físico. Entre possíveis 

benefícios destacam-se seus efeitos hipotensivo, antioxidante e hipocolesterolêmico 

(TERADA et al., 2009). 

Tem sido cada vez mais comum o uso de suplementos protéicos associados 

a programas de treinamento com pesos. A maioria dos indivíduos que adere a esses 

tipos de programas tem grande preocupação estética, que se resume ao aumento 

de força e massa muscular. Nesse sentido, a musculação, treinamento com pesos 

amplamente praticado, demonstra aumento nos níveis de força muscular, 

conseqüentemente proporciona hipertrofia. Este tipo de treinamento também 

favorece maior liberação de hormônios anabólicos, como o hormônio de crescimento 

(GH) e testosterona (OLIVEIRA et. al, 2006; DIAS et. al., 2005). 

Com relação às proteínas, Haraguchi, Abreu e De Paula (2006) e Pacheco e 

Colaboradores (2006) afirmam que as do soro do leite ou whey protein têm rápida 

digestão e absorção intestinal, o que proporciona elevação da concentração de 

aminoácidos no plasma, que, por sua vez, estimula a síntese protéica nos tecidos. 

Segundo Bilsborough e Mann citados por Maestá e Colaboradores (2008), outro 

fator que contribui para a hipertrofia muscular é a ação das proteínas do soro do leite 

sobre a liberação de hormônios anabólicos, como a insulina, o que favorece a 

captação de aminoácidos para o interior da célula muscular, otimizando a síntese 

protéica.  

A albumina trata-se de uma proteína que possui diversas fontes, sendo que a 

mais conhecida a de origem animal (clara de ovo), seguida da vegetal (leucosina do 

trigo e a legumina da ervilha), albumina humana (soroalbumina presente no plasma 

sanguíneo) ou albumina sintética (clara de ovo em pó desidratada para uso na 

suplementação de esportistas e atletas). Ela se liga a compostos tóxicos e metais 

pesados, diminuindo os seus potenciais riscos à nossa saúde melhorando a sua 

eliminação pelo nosso sistema excretor. Na forma de suplemento, a clara de ovo 

pasteurizada desidratada é obtida através da separação da clara e remoção da 
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casca de ovo fresco de galinha, filtrada, resfriada, padronizada, pasteurizada e 

desidratada (COSTA, 2017). 

Durante o exercício, a oxidação dos aminoácidos não é a principal fonte de 

ATP, entretanto, sua utilização pelos músculos é muito relevante para manter o fluxo 

de substratos no ciclo do ácido cítrico, em atividades de longa duração. Exercícios 

prolongados demandam elevação do metabolismo dos aminoácidos, os quais 

contribuem significativamente para a síntese de amônia, que pode ser liberada no 

plasma, na forma livre, ou ser utilizada na síntese dos aminoácidos alanina e 

glutamina, que são seus carreadores para os rins e para o fígado (GARCIA, 2000). 

A creatina trata-se de um composto encontrado em alimentos de origem 

animal, que pode também ser sintetizado no fígado, rins e pâncreas, tendo como 

precursores: arginina, glicina e metionina. O grupo amino da arginina é transferido 

para glicina, formando guanidinoacetato e ornitina, através de uma reação mediada 

pela enzima glicina transaminase. Em seguida, o guanidinoacetato é metilado pela 

s-adenosil-metionina, através da ação da enzima guanidinoacetato N-metil 

transferase, derivando, finalmente, a creatina (FELDMAN, 1999). 

Ela é estocada no músculo esquelético na forma livre (40%) ou na forma 

fosforilada (60%). A creatina fosforilada tem uma importância muito grande na 

contração muscular, pois funciona como reserva energética utilizada principalmente 

em atividades onde predomina o sistema energético ATP-CP. São encontrados 

estoques de aproximadamente 120 g de creatina em um homem de 70 kg, sendo 

que 95% se encontram no músculo esquelético (MENDES & TIRAPEGUI, 2002). 

Aparentemente, com a suplementação, é possível aumentar o estoque 

muscular de creatina, melhorando o desempenho em atividades de alta intensidade 

e curta duração. Outro motivo para o sucesso da molécula nas academias é o 

aumento no volume muscular, que parece ser causado pela retenção hídrica 

provocada no músculo (JESUS, 2008). 

 A ingestão de creatina num prazo de menor de sete dias é acompanhada por 

rápidos aumentos da massa muscular. No entanto, esse aumento “mágico” de peso 

pode ser explicado pela retenção hídrica intracelular. Estudos comprovam essa 

hipótese, demonstrando que se observa um declínio do volume urinário após o início 

da suplementação oral de creatina (MUJIKA & PADILLA, 1997). 

Os aminoácidos de cadeia ramificada – leucina, isoleucina e valina –

popularmente conhecidos como ACR ou BCAA, do inglês branched-chain amino 
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acids, são classificados como aminoácidos essenciais ou indispensáveis, e 

apresentam uma ocorrência em proteínas musculares de aproximadamente 19% 

(MENDES; LOYOLA; RIOS, 2009). 

    A concentração de BCAA também difere em relação ao tipo de fibra 

muscular, sendo 20-30% maior em fibras de contração lenta, tipo I, em comparação 

àquelas de contração rápida, tipo IIb (ROGERO; TIRAPEGUI, 2008). 

    Por serem essenciais, devem ser adquiridos mediante a dieta diária, 

porém, ao contrário dos outros aminoácidos indispensáveis, são facilmente 

encontrados nos alimentos, atingindo 50% do total de aminoácidos essenciais em 

alimentos fontes (SACKHEIN; LEHMAN, 2001). 

    Na nutrição esportiva, entretanto, a suplementação dos BCAAs possui um 

papel fundamental, se destacando por: participarem da síntese protéica; serem 

precursores de carbono para a síntese de intermediários do ciclo de Krebs, de 

corpos cetônicos e de lipídeos; serem precursores de carbonos e nitrogênio para a 

síntese de glutamato, alanina e glutamina; poderem ser oxidados – leucina e 

isoleucina – a acetil-CoA e CO2 (DE ANGELIS; TIRAPEGUI, 2007). 

3.5 Hidratação 

 

A água é um dos constituintes fundamentais do corpo humano, sendo 

essencial para a homeostasia celular e para a vida. Aproximadamente 60% do peso 

corporal total de um indivíduo é água, podendo variar dos 45 a 75% (INSTITUTE OF 

MEDICINE, FOOD AND NUTRITION BOARD, 2004). 

As necessidades diárias de água de indivíduos saudáveis são influenciadas 

pela atividade física e condições ambientais. Segundo as Dietary Reference Intakes 

(DRIs) de 2004, a ingestão adequada de água é igual a 3,7 L/dia e de 2,7 L/dia para 

os homens e mulheres, respectivamente. A atividade levada a cabo em ambientes 

quentes aumenta estas necessidades diárias, podendo atingir e até mesmo 

ultrapassar os 6 a 8 litros diários. Aproximadamente 20% destas necessidades 

provêm da água presente nos alimentos sólidos e os restantes 80% são fornecidos 

pelas bebidas, incluindo água, sumos, leite, café, chá, sopa e bebidas desportivas 

(MAHAN, 2008). 

Uma hidratação adequada é de extrema importância tanto antes, durante e 

após a atividade física, pois protege a saúde e o bem-estar do atleta. Se não houver 
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uma reposição de líquidos e eletrólitos, o organismo apresentará risco maior de 

perda de força e cãibras, aumento da temperatura corporal repercutindo em prejuízo 

no desempenho desse atleta. A desidratação também pode provocar desequilíbrio 

hidroeletrolítico e termorreguladores. A recomendação hídrica depende do tipo de 

atividade física e de fatores individuais como condicionamento físico, idade e 

modalidade praticada (CARMO, 2011). 

Moquin e Mazzeo (2000) associaram os efeitos da desidratação com a 

diminuição do rendimento no exercício fisico. A desidratação leva ao aumento da 

temperatura corporal (hipertermia), quer pela redução da dissipação do calor, quer 

pela diminuição da sudação. 

A desidratação que ocorre pelo suor aumenta a osmolalidade do plasma e 

diminui o volume do plasma proporcionalmente à magnitude do défice de água 

corporal. A hiperosmolalidade e a hipovolémia, por sua vez, agravam a hipertermia 

quando o atleta se expõe ao calor e/ou se envolve em exercícios prolongados 

(NOAKES, 2007). 

Confiar no estímulo da sede não garante uma boa reposição dos líquidos 

perdidos pela sudorese e sugere que cada indivíduo tenha um protocolo de 

hidratação baseado na taxa de sudorese, nas condições do clima, no tipo de 

atividade, nas condições ambientais e nas suas preferências pessoais (MACIEIRA, 

2009). 

Durante a atividade física não se pode depender da sede para iniciar a 

reposição hídrica durante o exercício vigoroso e prolongado. A ingestão abundante 

antes do exercício pode levar a um estado de hiperidratação, protegendo contra o 

estresse térmico, por retardar a desidratação, aumentar a transpiração durante o 

exercício e minimizar a elevação da temperatura central, contribuindo para um 

melhor desempenho. Os principais sintomas de desidratação são a fadiga, câimbras 

e o aumento da frequência cardíaca (Graciano e colaboradores, 2014). 

A digestão das proteínas para geração de energia gera subprodutos tóxicos 

que precisam ser eliminados do organismo. Esta eliminação é feita pelos rins, e 

consome muita água, sendo assim, dietas rica em PTN alteram a hidratação do 

organismo, que é a capacidade de reter e distribuir água de forma saudável entre os 

órgãos e tecidos do corpo (CORREA, 2013). 

As proteínas, ao serem digeridas, geram compostos tóxicos contendo 

nitrogênio, este nitrogênio é excretado em forma de uréia pelos rins. Esta excreção 
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dispara um excesso de diurese (produção de urina) que leva rapidamente a um 

estado de baixa hidratação, mesmo na ausência de sintomas (FERREIRA; 

MAGALHÃES, 2007). 

  



26 

 

4 METODOLOGIA 

 

Foi conduzido um estudo transversal, quantitativo e de caráter descritivo, 

abrangendo frequentadores de uma academia da cidade de Arapongas- PR, 

localizada na zona norte, que contém 104.161 mil habitantes (IBGE, 2017), e conta 

com 23 academias, para analisar a frequência de suplementos de origem proteica 

ingerida pelos mesmos, com ou sem orientação nutricional. Foram entrevistados 80 

alunos, em todos os períodos que a academia fica aberta (matutino, vespertino e 

noturno), do dia 20/08/2018 até 07/09/2018, e utilizados 37 desses questionários de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão, sob autorização do responsável pelo 

estabelecimento (Anexo A), sendo que a academia apresenta 278 alunos 

matriculados, e 162 desses praticam somente a musculação, onde a mesma oferece 

as modalidades de: musculação, jiu jitsu, treinamento funcional, jump, step ,spinning 

e natação. 

Os dados foram analisados de forma descrita e apresentados em forma de 

gráficos e tabelas para melhor compreensão dos resultados. 

Os alunos foram abordados no próprio estabelecimento, de forma aleatória e 

voluntária, e responderam um questionário autoaplicável (Apêndice A), validado por 

profissionais docentes e nutricionistas, que contém 13 perguntas fechadas de 

múltipla escolha, onde o participante devia assinalar somente uma resposta por 

questão, e responder todas ás questões apresentadas. O preenchimento do 

questionário foi acompanhado para responder possíveis dúvidas dos participantes. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Esta pesquisa se aplicou aos frequentadores de 18 á 50 anos, de ambos os 

sexos que responderam corretamente o questionário, ou seja, assinalaram somente 

uma resposta por questão e responderam todas ás questões apresentadas, e que 

realizam musculação no mínimo 2 vezes por semana. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos os questionários de indivíduos que não utilizam suplementos 

proteicos, e os que utilizam o suplemento sob prescrição de um profissional 

nutricionista ou médico. 
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CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Esta pesquisa só se desenvolveu após aprovação do comitê de ética da FAP 

– CETI FAP, conforme a resolução 466/2012, parecer nº 2.868.714.  A população 

participante assinou um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo B), 

autorizando sua participação na pesquisa. A autorização institucional (Anexo A) 

também foi assinada pelo diretor administrativo/geral.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entregues 80 questionários, onde 43 foram excluídos de acordo com 

os critérios de inclusão e exclusão, totalizando 37 questionários utilizados, sendo 

que o critério que mais excluiu questionários foram dos indivíduos que não utilizam 

suplementos proteicos. 

Para a análise dos dados, foi utilizado o Microsoft Word 2010 para realização 

dos gráficos e tabelas. 

Dos 80 questionários aplicados, 37 atenderam aos critérios de inclusão, 

sendo a maioria do sexo feminino (Gráfico 1), mesmo a pesquisa sendo feita 

igualmente em todos os horários da academia. Os resultados mostraram ser a 

maioria composto por mulheres possivelmente por conta das mulheres se 

preocuparem mais com a estética do que os homens, além de serem mais 

influenciadas pelos padrões de beleza da sociedade. 

 Hirschbrush (2008) diz que, a maioria das mulheres se exercita para controlar 

o peso e não para melhorar o condicionamento. Isso acontece pela valorização da 

magreza e da forma física. 

BARBOSA et al. (2000), concordam que tanto homens como mulheres são 

capazes de se beneficiar com o treinamento resistido aumentando sua força e nesse 

aumento não foi observado diferenças relativas. 

 

Gráfico 1 – Gênero da amostra do estudo

 

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 
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De acordo com o Gráfico 2, pode-se observar uma maior prevalência de uso 

de suplementos na faixa etária de 24 á 29 anos, assim como no estudo de Lopes et. 

al. (2014), onde a maior parte também se encontra nessa faixa etária. Esses 

resultados podem estar ligados ao fato de que esses jovens adultos são mais 

vulneráveis ao apelo da sociedade pelo “corpo definido” e mais preocupados com a 

estética. 

 

Gráfico 2 – Variação da idade dos usuários de suplementos 

 

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 

 

Quanto ao tempo que já realiza musculação, o Gráfico 3 mostra um grande 

número de participantes que treinam há mais de 1 ano, isso indica que, com a 

prática prolongada, a tendência é buscar suplementos para reforçar os resultados da 

musculação. 

 Entretanto, há uma quantidade importante desses consumidores que se 

exercitam há menos de 6 meses, o que evidencializa que os participantes 

começaram a realizar musculação há pouco tempo e ainda assim, já iniciaram a 

utilização de suplementação. 

A Revista Brasileira de Medicina e Esporte (2010) relata que o consumo de 

suplementos mesmo podendo haver restrições, é uma prática que faz parte da 

realidade das academias, visto que, este é um ambiente favorecedor a tal prática. 
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Gráfico 3 – Tempo de treinamento. 

 

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 

 

Os dados da presente pesquisa mostram similiaridade com os da pesquisa 

feita por Machado et al (2008) onde de acordo com o Gráfico 4, grande parte dos 

consumidores declararam praticar musculação de 4 a 6 vezes por semana, assim 

como no estudo de Souza e Ceni (2013), onde a frequência semanal é de 5 vezes. 

Esses resultados das pesquisas anteriores mostram a importância de manter uma 

rotina regular de exercícios para obter ou potencializar os resultados com a 

suplementação. 

 

 

Gráfico 4 – Frequência com que pratica musculação. 

          

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 
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A maioria da população avaliada espera ter ganho de massa muscular 

(Gráfico 5) com a musculação, onde de acordo com Gentil (2005), o treinamento de 

hipertrofia provoca alterações no organismo em decorrência da sobrecarga imposta 

pelos exercícios, causando o rompimento de sarcômeros, diminuição das reservas 

energéticas, acumulo de metabólitos e outras alterações fisiológicas, onde a 

principal característica deste tipo de treino, é a hipertrofia muscular, que é o 

aumento volumétrico de um músculo, devido ao aumento volumétrico das fibras que 

o constituem. 

Moreau (2003), em estudo similar, encontrou que na cidade de São Paulo, o 

objetivo dos praticantes é semelhante ao encontrado na presente pesquisa e o 

principal fator que induz o frequentador de academia a escolher pela hipertrofia é a 

possibilidade de melhoria na estética corporal, dá-se pela ampla divulgação na mídia 

e o modismo. 

Esse resultado também pode estar associado com a maioria dos participantes 

serem mulheres, que são mais influenciadas socialmente pelos padrões estéticos de 

um “corpo sarado”, tendo como maior objetivo a hipertrofia, além da associação com 

a idade dos participantes que nessa faixa etária também tem uma maior 

preocupação com o corpo. 

 

Gráfico 5 – Objetivo do treino. 

 

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 
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O principal suplemento proteico consumido pelos frequentadores dessa 

academia foi o Whey Protein (Gráfico 6), que é o mais conhecido do mercado. Além 

disso, alguns utilizam a albumina (22%), que é uma proteína de absorção mais lenta, 

e este número de usuários pode se da pelo valor ser mais reduzido do que o 

restante dos suplementos de origem proteica. Todos os entrevistados que 

responderam utilizar outros suplementos, relataram consumir glutamina, sendo que, 

o exercício influencia a síntese, a liberação e a concentração plasmática de 

glutamina (Gleeson, 2008; Cruzat, Petry e Tirapegui, 2009), entretanto, estudo em 

indivíduos submetidos a exercícios com pesos, a redução da glutaminemia foi 

verificada somente nos testes aplicados após oito semanas de treinamento 

(Pellegrinotti e colaboradores, 2012). Um estudo de Nicklin et. al. (2009), demonstra 

que a glutamina pode ter uma influência positiva sobre a síntese de proteínas na 

ativação de mTOR, sugerido esta ativação seja dependente da absorção rápida de 

glutamina na presença de aminoácidos essenciais. 

Na maioria dos casos, os suplementos são simplesmente uma maneira mais 

cara de proteínas, açúcares ou vitaminas. Contudo, quando os esportistas estão 

convencidos de que certos alimentos, dietas ou suplementos melhoram o 

desempenho, essas substâncias podem fornecer benefícios psicológicos, mais que 

fisiológicos (PRETÓCZI e NAUGHTON, 2007). 

 

Gráfico 6 – Suplemento proteico que utiliza. 

 

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 
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É significativamente grande o número de participantes os quais utilizam o 

suplemento como forma de aumentar o ganho de massa muscular (Gráfico 7), o que 

pode ser bom de acordo com estudo de Candow et. al. (2006), onde a 

suplementação de proteína durante o treinamento de resistência aumentou a massa 

magra e força em relação ao grupo placebo, porém, esse ganho pode estar mais 

associado ao treinamento do que ao consumo de proteína, sendo necessário 

maiores informações sobre a pesquisa. 

Este achado está em concordância com os objetivos dos indivíduos 

avaliados (Gráfico 5). No entanto, alguns dos participantes relataram utilizar 

suplemento com intuito de emagrecer, o que condiz com estudo de Belobrajdic, 

McIntosh e Owens (2004), onde mostrou que em uma dieta rica em Whey Protein o 

ganho de peso foi menor, e diminuiu a deposição de gordura. 

Os benefícios sobre o ganho de massa muscular estão relacionados ao 

perfil de aminoácidos, principalmente da leucina (um importante desencadeador da 

síntese protéica), à rápida absorção intestinal de seus aminoácidos e peptídeos e à 

sua ação sobre a liberação de hormônios anabólicos, como, por exemplo, a insulina 

(HARAGUCHI; ABREU; PAULA, 2006). 

É importante conscientizar os desportistas que se pretendem inserir a 

proteína para complementar o treino físico, devem fazer isto sob orientação de 

profissional capacitado como o nutricionista. 

 

Gráfico 7 – Motivo do uso do suplemento 

 

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 
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A frequência do uso dos suplementos (Gráfico 8) é facilmente relacionada e 

interligada á frequência com que o indivíduo pratica a musculação (Gráfico 4), visto 

que, o suplemento geralmente é ingerido nos dias de treino, dados esses 

semelhantes á pesquisa de Scheineder (2008), que também prevaleceu (42%) o 

consumo de suplementos de 4 a 6 vezes por semana.  

Diferenciando-se das pesquisas citadas, o trabalho de Pereira et al (2003),  

avaliou a distribuição da frequência de consumo de suplementos e mostrou que 90% 

mencionaram consumo diário, visto que essa diferença pode ser explicada pela falsa 

informação disseminada hoje em dia de que o alto consumo de proteína diariamente 

está diretamente ligada ao maior aumento de massa muscular. Segundo Hernandez 

e Nahas (2009), o aumento da quantidade de proteínas na dieta, além das 

recomendações previstas para pessoas fisicamente ativas, não leva ao aumento 

adicional da massa magra, podendo a proteína ser utilizada como combustível 

energético e ocasionando acúmulo de amônia, que pode sobrecarregar a função 

renal (PEDROSA; DONATO JUNIOR; TIRAPEGUI, 2009; APARÍCIO et al., 2011). 

Entretanto, apesar de não ser citada por nenhum dos participantes, o 

consumo do suplemento de creatina condiz com o objetivo da população do estudo 

(aumento de massa), devendo ser diário e não somente em dias de treino, isso 

ajuda a manter a célula saturada de creatina, sendo que o efeito da suplementação 

é crônico e não agudo (GUALANO et al 2008). 

De acordo com Zanelli et. al. (2015), a musculação quando associada à 

suplementação de creatina tem mostrado maior beneficio para o aumento de massa 

corporal, força máxima e capacidade de elevação de peso em relação ao 

treinamento sem a suplementação. Embora sejam esses os dados mais 

frequentemente observados, as respostas são variáveis em ganho e intensidade de 

ganho. O aumento de massa magra associada à suplementação de creatina tem 

sido alvo de divergência na literatura quanto ao fator responsável por esse ganho. O 

aumento de massa magra e peso corporal foram justificados em muitos estudos 

apenas pela retenção hídrica decorrentes do uso do suplemento. Estes indicam que 

a suplementação de creatina aumenta o peso corporal na primeira semana de 

carregamento de creatina devido à sua característica osmótica 
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Gráfico 8 – Frequência do uso de suplementos 

 

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 

 

O Gráfico 9 ilustra que grande parte dos entrevistados tiveram indicação 

sobre a utilização dos suplementos feita por vendedores de lojas de suplementos. 

Esses 30% refletem um percentual preocupante visto que, vendedores de 

suplementos mesmo que bem treinados com técnica adequada sobre 

suplementação, não possuem a capacitação para prescrição de suplementos 

alimentares, ressaltando que somente o nutricionista e médico são os profissionais 

que deveriam prescrever suplementação. 

Estes resultados podem ser atribuídos ao fato de que muitas lojas de 

suplemento estão localizadas próximas das academias, fazendo com que os alunos 

que circulam estejam mais expostos à este tipo de apelo comercial. 

Junqueira et al (2007) ressaltam um resultado diferente onde a maioria das 

prescrições (46%) é feita por instrutores de academia, assim como em um estudo 

similiar de Pereira, Lajolo e Hirschbruch (2003) onde 31% das orientações sobre 

suplementação vieram de instrutores, o que mostra que assim como os vendedores 

de suplementos, os instrutores não tem conhecimento suficiente para prescrição dos 

mesmos.No entanto, estes resultados podem estar relacionados com o maior 

contato que o educador físico tem com os alunos na academia. 
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Gráfico 9 – Por quem foi indicado o suplemento 

 

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 

 

O tempo com que o indivíduo frequenta a academia pode estar intimamente 

ligado ao tempo em que faz o uso do suplemento. A maioria dos entrevistados já 

consomem os suplementos há mais de 1 ano (Gráfico 10), dado esse que indica que 

os praticantes de musculação que frequentam a academia há mais tempo (Gráfico 

3), estão utilizando os suplementos como forma de potencializar e acelerar os 

resultados que após muito tempo de treino, tendem a “estacionar”, conhecido como 

“efeito platô”. 

O consumo de suplemento proteico acima das necessidades diárias não 

determina ganho de massa muscular e pode levar a problemas renais e 

armazenamento de gordura.  

A ingestão de proteínas após o exercício físico de hipertrofia favorece o 

aumento de massa muscular quando combinado com a ingestão de carboidratos. 

Para isso, precisa ser consumida num prazo de até 2 horas após o treino 

(PERRONI, 2013). 
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Gráfico 10 – Quanto tempo utiliza o suplemento 

 

Fonte: SITTA; BRANDÃO, 2018. 

 

Contudo, foi possível observar que os praticantes de atividade física os quais 

frequentam academia há mais tempo, começam a consumir suplementos com intuito 

de aumentar o ganho de massa muscular, utilizando principalmente o Whey Protein, 

e que geralmente são indicados por pessoas não capacitadas tecnicamente.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Verificou-se que o tipo de suplemento proteico mais consumido pelos 

frequentadores é o Whey Protein, a proteína do soro do leite, seguido da albumina, 

que é a proteína da clara do ovo. 

Porém, esse consumo torna-se indiscriminado uma vez que, a maioria das 

indicações para o uso do suplemento foi feita pelos vendedores de suplementos ou 

amigos e família, que não tem capacitação para prescrição, visto que, o uso 

incorreto pode acarretar sérios problemas à saúde, e a prescrição deve ser feita 

exclusivamente por um profissional nutricionista ou médico. 

Com isso, foi definido que quase toda população entrevistada faz o uso de 

suplementos proteicos com o intuito de ganho de massa muscular, o que pode ter 

base científica, porém, é necessária uma minuciosa avaliação nutricional para 

entender a situação do indivíduo e avaliar a real necessidade dessa suplementação 

proteica. 

O profissional nutricionista é de extrema importância para praticantes de 

atividades físicas como a musculação, pois, visto que o gasto calórico é maior e as 

necessidades nutricionais mudam de acordo com o objetivo, logo, o praticante pode 

estar sujeito a déficits nutricionais, assim como superávit se suplementar sem 

necessidade ou em quantidades inadequadas. 
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APÊNDICE A – Modelo de Questionário Aplicado 

 

Nome: _________________________________________. 

Idade: ____________. 

Gênero: (  )Feminino   (  )Masculino 

Tipo de Atividade:  

(  )Jump/ Step 

(  )Luta/Artes Marciais    

(  )Natação                   

(  )Musculação 

(  )Spinning 

(  ) Treinamento Funcional 

Outros, quais: _________________________________________. 

Há quanto tempo pratica: 

(  ) Menos de 1 mês 

(  ) 1 a 3 meses 

(  ) 4 a 6 meses 

(  ) 7 meses a 1 ano 

(  ) Mais de 1 ano 

Com qual frequência: 

(  ) Diariamente 

(  ) 1x por semana 

(  ) 2 a 3x por semana 

(  ) 4 a 6x por semana 

Objetivo:  

(  )Perda de peso 

(  )Ganho de Massa muscular 

(  )Qualidade de Vida 

Outros, quais: ____________________________________. 

Faz uso de suplementos proteicos:  (  )Sim  (  )Não 

Se sim, quais: 

(  )Whey Protein 

(  )Caseína 

(  )Albumina 

(  )Blend Proteico 

(  )Proteina vegetal 

(  )Proteína da Carne 
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(  ) Faço uso de outros suplementos 

 

Por qual motivo: 

(  )Emagrecimento 

(  )Performance 

(  )Recuperação Muscular 

(  )Ganho de Massa Muscular 

(  )Complementar deficiência na alimentação  

Outros, quais:_______________________________________.  

Qual a frequência do uso: 

(  )Diariamente 

(  )1x por semana 

(  )2 a 3x na semana 

(  )4 a 6x na semana 

(  )Quinzenal 

Por quem foi indicado: 

(  )Amigos/ Família 

(  )Internet 

(  )Instrutor da Academia 

(  )Nutricionista 

(  )Médico 

(  )Vendedor da Loja de Suplementos 

(  )Por conta própria 

Outros, quais: ______________________________. 

A quanto tempo está utilizando: 

(  ) Menos de 1 mês 

(  ) 1 a 3 meses 

(  ) 4 a 6 meses 

(  ) 7 meses a 1 ano 

(  ) Mais de 1 ano 
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ANEXO A – Termo de Autorização Institucional 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Consumo de 

suplementos proteicos em frequentadores de academia”, que faz parte do 

curso de Nutrição, e é orientada pela professor Natália Brandão da Faculdade 

de Apucarana - FAP. O objetivo da pesquisa é Avaliar o consumo de 

suplementos proteicos entre frequentadores de academia. Para isto a sua 

participação é muito importante, e ela se daria da seguinte forma: responder á 

todas as perguntas do questionário disponibilizado. Informamos que como 

potencial risco podemos acarretar o desconforto emocional, havendo assim 

riscos psíquicos ou simbólicos devido a pesquisa se tratar de foro íntimo, 

onde a pessoa pode estar vulnerável à momentos de reflexão da própria 

conduta, os riscos poderão ser amenizados com o esclarecimento sobre o 

questionário e também se determinando que o mesmo somente será utilizado 

para fins acadêmicos, onde as perguntas serão feitas de forma discreta sendo 

esclarecido qualquer dúvida em relação as mesmas, sem indução á resposta, 

sendo utilizada para a realização da entrevista uma sala reservada e faremos 

desta forma uma  escuta acolhedora e se necessário for, o encaminhará para 

acompanhamento psicológico na rede pública de saúde. Gostaríamos de 

esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e serão 

tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a 

sua identidade. Os benefícios esperados após a pesquisa, com os resultados 

obtidos de acordo com os objetivos esperados, você poderá ter um maior 

conhecimento sobre o consumo de suplementos proteicos, além de contribuir 

para um aumento da literatura já existente sobre o assunto discutido. Caso 

você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode nos 

contatar nos endereços abaixo ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da 

FAP, cujo endereço consta deste documento. Este termo deverá ser 

preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente 

preenchida e assinada entregue a você. 

Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, 

solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve 

ser feito por ambos (pelo pesquisador e por você, como sujeito ou responsável 

pelo sujeito de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento 

completo. 

Eu,……………………………………………….. declaro que fui devidamente 

esclarecido e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa 
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coordenada pela Prof Natália Brandão dos Santos Lourival (nome do 

pesquisador responsável). 

_____________________________________   Data:…………………….. 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Eu, Natália Brandão dos Santos Lourival, declaro que forneci todas as 

informações referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data:.............................. 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Eu, Luana Cristina Sitta, declaro que forneci todas as informações referentes 

ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data:.............................. 

Assinatura do pesquisador 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 

pesquisador, conforme o endereço abaixo: 

Nome: Natália Brandão dos Santos Lourival 

Endereço: Rua Coronel Jose dos Santos nº 678/ 101 Apucarana - PR 

E-mail: natalia.brandão@fap.com.br 

 

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 

esclarecida com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CETi-

FAP), no endereço abaixo:  

CETi-FAP 

Faculdade de Apucarana.  
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Rua Osvaldo de Oliveira, 600.  

Bloco II, sala 25 da FAP.  

CEP 86811-500. Apucarana-Pr. Tel: (43) 3033-8927 

E-mail: ceti-fap@fap.com.br 

 


