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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi de avaliar o conhecimento básico dos praticantes de 
musculação sobre nutrição e o uso de suplementos. Foram entrevistados 105 
voluntários, com idade entre 18 e 49 anos, de 03 academias da cidade de Aguaí/SP. 
Os resultados preliminares observados foram conhecimento “satisfatório” sobre 
nutrição; maior consumo de suplementos pelas mulheres e maior tempo de uso 
pelos homens. Os suplementos mais utilizados são os protéicos e são indicados 
pelos educadores físicos. A maioria do sexo masculino pratica a musculação por 
mais de um ano sem interrupção, de quatro a cinco vezes por semana, com duração 
de uma hora; enquanto a maioria das mulheres pratica sem interrupção de seis a 
oito meses, de quatro a cinco vezes na semana, com duração de mais de uma hora. 
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INTRODUÇÃO 

 
Uma alimentação balanceada é fundamental para todas as modalidades 

esportivas, tanto para praticantes de atividade física como para atletas. A partir de 

uma alimentação adequada é possível oferecer ao organismo nutrientes 

fundamentais para melhora da performance e rendimento físico (NICASTRO et al, 

2008; ARAÚJO; NAVARRO, 2008).  

Segundo Hernandez; Nahas (2009) é importante suprir as necessidades 

energéticas dos praticantes de exercícios físicos, a fim de prevenir lesões e 

infecções que possam a vir prejudicar o rendimento esportivo.  

No Brasil, a prática da musculação tornou-se freqüente, frente a isso cresce a 

cada dia o número de academias de ginástica (MOREAU; SILVA, 2003). De acordo 

com Hirschbruch et al (2008) e Silva (2008), os indivíduos que frequentam 

academias de ginástica são aqueles que não possuem vínculo empregatício com o 

esporte, procuraram a academia devido às propagandas televisas e pelo tipo físico 

alcançado. 

O termo musculação refere-se ao exercício resistido geralmente utilizando-se 

cargas progressivas de peso, proporcionando um desenvolvimento da musculatura 

esquelética (PRESTES; MOURA; HOPF, 2002). 

A busca pelo corpo perfeito, criado pela cultura corporal, é o que tem elevado 

os índices de consumo de suplementos que possam potencializar no menor espaço 

de tempo o que o indivíduo objetiva (SANTOS; SANTOS, 2002). 

 O mercado destes suplementos cresce a cada dia, porém ao mesmo tempo 

em que há influência da mídia sobre o produto, fica a desejar o esclarecimento 



   

devido e qualificado sobre os efeitos colaterais de tais substâncias (HIRSCHBRUCH 

et al, 2008).  

Linhares e Lima (2006) afirmam que os suplementos foram elaborados para 

eliminar deficiências na dieta, pois oferecem os nutrientes necessários para manter 

um equilíbrio nutricional adequado e otimizar a performance em diferentes 

modalidades. Porém esse consumo consciente e devidamente prescrito se perdeu, 

comprometendo a saúde, pois, essas substâncias são consumidas com a finalidade 

de definir a musculatura em um curto espaço de tempo (BARRETO, 2003; 

LINHARES; LIMA, 2006). 

Os suplementos alimentares devem ser prescritos quando não são 

alcançadas as necessidades energéticas e protéicas através da alimentação, isto 

acontece com freqüência em atletas profissionais que são submetidos ao estresse 

da rotina intensa de treinamentos, tendo assim suas necessidades nutricionais 

aumentadas (OLIVEIRA; SANTOS, 2007; HERNANDEZ; NAHAS, 2009), sendo os 

produtos protéicos os mais utilizados entre os praticantes de musculação (PEREIRA 

et al, 2003).  

 

OBJETIVOS 

Avaliar o conhecimento básico dos praticantes de musculação sobre nutrição 

e o uso de suplementos esportivos. 

 

METODOLOGIA 

O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário contendo questões 

abertas e fechadas sobre nutrição e suplementação, validados pelos autores Zanin e 

Schimanoski (2010) e adaptado para essa pesquisa. As variáveis sociais, 

comportamentais e nutricionais coletadas foram: dados de identificação (idade, 

gênero, escolaridade e profissão), conhecimento sobre alimentação, suplementação 

(tipo, freqüência e tempo de consumo) e atividade física (freqüência). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Foram entrevistados 105 praticantes de musculação, com idade entre 18 e 49 

anos de idade, que praticam a modalidade pelo menos três vezes na semana, de 

três academias da cidade de Aguaí-SP, no período de 26/06 a 29/07/2013. Os 



   

entrevistados aceitaram participar da pesquisa através do Termo de Livre 

Consentimento Esclarecido (TCLE) e eles próprios responderam os questionários.  

Os dados coletados serão posteriormente analisados e tabulados utilizando-

se o programa Microsoft Excel, versão 2007. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram entrevistados 61 praticantes do sexo masculino (58,1%) e 44 do sexo 

feminino (41,9%). A predominância da idade foi de 15 a 19 anos (39,3%) para o 

sexo masculino e de 20 a 24 anos para o sexo feminino (43,2%). 

Ambos classificaram como “muito bom” seus conhecimentos sobre 

alimentação saudável e acreditam que a alimentação é “importante” para a atividade 

física, relatando sobre a importância de fazer 6 refeições/dia, de comer frutas e 

produtos integrais e consumo de água. Porém, a maioria considera a proteína como 

o macronutriente que se deve ter maior consumo diário. Quando tem dúvida sobre 

alimentação, a maioria dos homens recorre à internet e as mulheres ao educador 

físico. 

Também relataram ter “bons” conhecimentos sobre suplementos alimentares 

e notou-se maior consumo entre as mulheres (66%), porém o tempo de uso foi maior 

para os homens (de quatro a cinco vezes/semana e por 1 a 2 anos sem interrupção). 

Ambos tiveram os resultados esperados com o uso dos suplementos e a indicação 

de uso foi do profissional Educador Físico. 

A maioria do sexo masculino pratica a musculação por mais de um ano sem 

interrupção, de quatro a cinco vezes por semana, com duração de uma hora; 

enquanto que as mulheres praticam de seis a oito meses, de quatro a cinco vezes 

na semana, com duração de mais de uma hora. 

 

FONTES CONSULTADAS 

ARAÚJO, M.F.; NAVARRO, F. Consumo de Suplementos nutricionais por alunos de 
uma academia de ginástica, Linhares, Espírito Santo. Revista de Nutrição Esportiva. 
Vol. 2. Num. 8. p. 46-54, 2008. 
 
BARRETO, S. M. G. Esporte e Saúde. Revista Eletrônica de Ciências. São Carlos. 
Num. 22. 2003. 

 
HERNANDEZ, A. J, NAHAS, M. R. Modificações dietéticas, reposição hídrica, 
suplementos alimentares e drogas: comprovação de ação ergogênica e potenciais 



   

riscos para a saúde. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. vol. 15, no 3 – 
mai/jun, 2009. 
 
HIRSCHBRUCH, M.D.; FISBERG, M.; MOCHIZUKI, L. Consumo de Suplementos 
por jovens freqüentadores de Academias de ginástica em São Paulo; Rev. Bras Med 
Esporte. Vol. 14. Num.6. , p.539-543, Nov/Dez, 2008. 
 
LINHARES,T.C.; LIMA,R.M. Prevalência do uso de suplementos alimentares por 
praticantes de musculação nas academias dos Goytacazes-RJ, Brasil. Vértices. 
Campos dos Goyatacazes-RJ. Vol.8. Num. 1/3. 2006. 
 
MOREAU, R. L. M.; SILVA, L. S. M. F. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. 
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. vol. 39, n. 3, jul./set., 2003 
 
NICASTRO, H,; DATTILO, M.; SANTOS, T.R.; PADILHA, H.V.G.; ZIMBERG, I.Z.; 
CRISPIM, C.A.; STULBACH, T.E. Aplicação da escala de conhecimento nutricional 
em atletas profissionais e amadores de atletismo. Revista Brasileira de Medicina e 
Esporte. Vol. 14. Núm. 3. p.205-208, 2008. 
 
OLIVEIRA A.A.A.; SANTOS P.S. O consumo de proteína isolada da soja por 
praticantes de musculação. Revista Nutrição Brasil, Rio de Janeiro Vol.6. Num. 4. p. 
217-221, 2007.  
 
PEREIRA, I.O.; FRANCISCHI, R.P.; LANCHA JUNIOR, A.H. Obesidade: hábitos 
nutricionais, sedentarismo e resistência à insulina.  Arquivos Brasileiros de 
Endocrinologia & Metabologia. Vol. 47. Núm. 2. p. 111-127. 2003 
 
PRESTES, M. T.; MOURA, J. A. R.; HOPF, A. C. O. Estudo exploratório sobre 
prescrição, orientação e avaliação de exercícios físicos em musculação. Revista 
Kinesis, Santa Maria, n. 26, p. 22-35, mai, 2002. 
 
SANTOS, M. A. A.; SANTOS, R.P. Uso de suplementos alimentares como forma de 
melhorar a performance nos programas de atividade física em academias de 
ginástica. Rev. Paul. Educ. Fís. São Paulo. Vol. 16. Num.2. jul./dez., p. 174-185, 
2002. 
 
SILVA, M. R. S. Culto ao corpo: Expressões Contemporâneas do Exibicionismo e 
Voyeurismo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2008.  
 
ZANIN, T.V.; SCHIMANOSKI, V.M. Avaliação de hábitos alimentares saudáveis e 
uso de suplementos alimentares entre freqüentadores de academias. Revista 
Brasileira de Nutrição Esportiva, São Paulo. v. 4, n.23, p. 410-419, 2010. 


