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ESTUDO SOBRE A ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA NA DISPENSAÇÃO DOS 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA E 

ATLETAS 

 

1 RESUMO 

A utilização de suplementos alimentares vem se tornando cada vez mais populares 

entre praticantes de atividades físicas. No entanto a suplementação feita sem 

necessidade e orientação de um profissional da área especializada esta sendo cada 

vez mais comum. Existem algumas substâncias utilizadas como suplementos que 

podem gerar efeitos colaterais e tóxicos se usados incorretamente, sendo prejudicial 

à saúde a longo e médio prazo. Sendo assim, a importância da orientação 

farmacêutica é necessária para orientar os praticantes de atividades físicas, quanto 

aos efeitos adversos. O presente trabalho tem por objetivo analisar quais os 

suplementos que são mais vendidos em drogarias e farmácias da cidade de Mogi-

Mirim e Mogi-Guaçú S/P e avaliar as orientações farmacêuticas fornecidas ao 

consumidor no ato da compra desses suplementos alimentares, desde seus efeitos 

adversos e benéficos. 

2 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a procura por melhorar e promover a saúde, as pessoas têm 

adquirido como hábitos de vida uma alimentação saudável. A prática de exercícios 

físicos regulares por um estilo de vida melhor, essa procura reflete no aumento de 

indivíduos que passam a frequentar academias de ginástica. A suplementação 

alimentar tem sido utilizada pelos frequentadores das academias para melhorar o 

desempenho e a estética (QUEIROZ; SILVA; BEZERRA; FREITAS; COSTA; 

OLIVEIRA; ANDRADE, 2009). 

Com promessas e efeitos benéficos ao atleta ou ao praticante de exercício 

físico, existe muitos suplementos no mercado. Mais nem sempre ajudando com a 

necessidade que o individuo procura, ou seja, alguns nem sempre tem o objetivo 

que procuram havendo dificuldade na ingestão de grandes quantidades de alimento 

necessário para demanda energética de uma atividade intensa ou competitiva, ao 

mesmo tempo em que podem ser úteis na perda de massa corporal com intuito de 

melhorar desempenho. No entanto, existem algumas substâncias que podem gerar 



efeitos colaterais e tóxicos se usados incorretamente, sendo prejudicial à saúde a 

longo e médio prazo (COSTA; SILVA; PICHEK, 2012). 

O numero de produtos comerciais como suplementos alimentares tem se 

multiplicado muito, sendo comercializados em farmácias e drogarias (PEREIRA; 

BAJO, 2012). 

Na dispensação dos suplementos alimentares é muito importante a orientação 

do farmacêutico, quanto aos seus efeitos adversos: toxicológicos e interações, que 

podem ser gerados pelo uso correto ou incorreto dos suplementos e na presença de 

outras substâncias precursoras de hormônios que podem ocasionar danos à saúde. 

A orientação farmacêutica adequada faz com que o individuo tenha um melhor 

desempenho nas suas atividades sem que a sua saúde fique prejudicada (COSTA; 

SILVA; PICHEK, 2012). 

3 OBJETIVOS 

Verificar os suplementos mais vendidos e avaliar as orientações fornecidas no 

momento da dispensações de suplementos alimentares em drogarias e farmácias na 

população do município de Mogi-Mirim e Mogi-Guaçú – SP. Analisar os suplementos 

alimentares mais vendidos, o conhecimento dos farmacêuticos referente aos 

suplementos, o grau de conhecimento sobre os malefícios que os suplementos 

podem ocasionar e analisar as orientações na dispensações dos  mesmo. 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo refere-se a uma pesquisa descritiva, quantitativo e 

transversal. Os dados serão colocados por meio de um questionário aplicado em 

Farmácia de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, visando verificar o conhecimento dos 

farmacêuticos referentes aos suplementos alimentares. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O trabalho foi realizado nas farmácias e drogarias da cidade de Mogi Mirim e 

Mogi Guaçu no Estado de São Paulo, localizada a 128,57 km da capital. O período 

de realização foi de maio a julho de 2015. No presente estudo foram abordados 

profissionais responsáveis pelo estabelecimento e para o estudo, foram escolhidas 

farmácias aleatoriamente. Estas farmácias podiam ser tanto farmácias de redes 

quanto farmácias de bairros. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário com 

questões referentes à caracterização do estabelecimento, caracterização e atuação 

do farmacêutico e analise sobre o grau de conhecimento sobre os suplementos 



alimentares. As questões sobre o estabelecimento mostraram a estrutura da 

farmácia, já as questões de atuação do farmacêutico garantiram sua opinião sobre o 

assunto de suplementos alimentares e as de analises de grau de conhecimento 

sobre assunto verificaram as dificuldades dos rótulos dos suplementos e a 

dispensação. 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Dentre os locais pesquisados, 73% são farmácias e 27% drogarias, dentre 

elas, 67% pertencentes a uma rede. As mulheres apresentaram maior prevalência 

(73%), no qual 93% dos farmacêuticos são graduados por instituições privadas e 7% 

pública onde 46% se formaram na opção de farmácia generalista e 83% cursou pós-

graduação e nenhum cursou algum tipo de curso de suplementação. Do total de 

profissionais entrevistados 80% afirmaram que as informações fornecidas na hora 

da dispensação é a posologia, 73% afirmaram que os suplementos alimentares não 

podem ser dispensados para substituir refeições. As maiores dificuldades 

encontradas pelos farmacêuticos para a realização da dispensação foram às 

classificações nutricionais. 
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