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RESUMO 

Houve um crescimento desenfreado na utilização de suplementos alimentares, percebendo um uso 
desenfreado fizemos uma pesquisa para levantar informações sobre quem utiliza o que utilizam e o 
mais importante se foram bem orientados e tem informações suficientes a respeito dos efeitos da 
suplementação.  A pesquisa foi feita com praticantes de atividade física das academias da região 
central de trindade, o grupo foi composto por 132 pessoas, 72 homens (55%) e 60 mulheres (45%), 
foi aplicado um questionário fechado devidamente aprovado pelo comitê de ética da Faculdade União 
de Goyazes. Constatamos que o maior numero de usuários das academias tem idade entre 18-25 
anos.A maioria dos praticantes de atividade física em academias são homens e o principal motivo da 
população procurar as academias é estética, a saúde fica em segundo lugar, e a idade dos 
entrevistados é entre 14 e 45 anos. De acordo com nossa pesquisa 69 pessoas (53%) utilizam algum 
tipo de suplementação alimentar sendo que 63 pessoas (47%) não utilizam nenhum tipo. Os 
suplementos mais utilizados foram o wheyprotein (24%), Aminoácidos (16%) e Creatina (15%).De 
acordo com os dados levantados pela pesquisa podemos afirmar que os suplementos alimentares 
vem sendo utilizados em grande parte por orientação dos professores das academias, e com grande 
influencia social de amigos, colegas e mídias que fazem um grande marketing em cima de tais 
produtos. 
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CONSUMPTION OF SUPPLEMENTS FOR USERS OF ACADEMIES REGION CENTRAL TRINIDAD 

- GO. 

There was a unrestrained growth in the use of dietary supplements, noticing a unrestrained use, we 
did a survey to raise information about who uses, what they use, and most importantly it was well 
targeted have enough information about the effects of supplementation. Research has been done with 
physically active academies of central trinity, the group was composed of 132 persons, 72 men (55%) 
and 60 women (45%), a questionnaire was enclosed duly approved by the ethics committee Faculty 
Union Goyazes. We found that the largest number of users of the gyms have aged 18-25 years.Most 
practitioners of physical activity in academies are men the main reason people seek the academies is 
esthetic, health ranks second, and the mean age of those interviewed is between 14 and 45 years. 
According to our survey 69 people (53%) use some form of dietary supplementation with 63 people 
(47%) did not use any. The most commonly used supplements are whey protein (24%), amino acids 
(16%) and creatine (15%).According to the data collected by the research we can say that food 
supplements have been used largely for guidance of teachers in academies, and with great social 
influence from friends, colleagues and media that make up a great marketing of such products. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo globalizado como o que vivemos a preocupação em esta 

dentro dos padrões estéticos impostos pela sociedade, é tida como obrigação pelos 

individuo. A imagem forte e bonita é vendida como algo saudável, mas nem todas às 

vezes uma boa aparência é sinônimo de saúde.Alem do aspecto estético a busca de 

uma melhor qualidade de vida também vem influenciando significativamente no 

aumento pela procura pelas academias. 

Como reflexo do fato relatado há uma elevação no número de academias, 

confirmado pelos dados da International Health, Racquet&SportsclubAssociation 

(IHRSA, 2011). Essa entidade internacional do setor de esporte e saúde mostra que, 

entre 2007 e 2010, o número de academias no Brasil dobrou. 

Além disso há o bombardeio todos os dias dos grandes potes milagrosos que 

fazem promessas de ganhos ou perdas significativas, mesmo sem ter total confiança 

em tal produto, as pessoas acabam seguindo as indicações de conhecidos, amigos, 

ou até mesmo profissionais da área de saúde, que indicam suplementos sem 

lembrar uma das maiores verdades, a lei da individualidade biológica, que nos 

mostra que um tipo de recurso ergogênico que pode ser bom para um individuo não 

surtirá o mesmo efeito em outra pessoa.  

Assim suplementação alimentar pode ser definida como “alimentos que 

servem para complementar, com calorias, e ou nutrientes adieta diária de uma 

pessoa saudável, em casos cuja sua ingestão, a partir da alimentação, seja 

insuficiente, ou quando requer suplementação”. (resolução CFN N° 380/2005). 

Muitas vezes a própria prática esportiva ou cotidiana atarefada promove um 

estilode vida que inviabiliza uma ingestão alimentar adequada, nesses casos a 

suplementação nutricional toma lugar de destaque. 

Outro aspecto relevante é a falta de conhecimento nutricional que faz com que 

a procura de suplementos alimentares seja muito grande e um fator que aumenta o 

consumo é que a compra destes produtos é muito facilitada, podendo ser feita em 

estabelecimentos como academias, farmácias, internet, lojas especializadas entre 

outros. 
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Baseado na preocupação na utilização de suplementos alimentares o 

presente trabalho teve como objetivo: verificar o consumo de suplementos 

alimentares, identificar os tipos de suplementos mais utilizados, verificar a faixa 

etária dos usuários de suplementação e identificar as fontes de orientação sobre os 

recursos ergogênicos dos usuários de academias da região central de Trindade-Go. 

 

 

1 – SUPLEMENTAÇÃO 

1.1 – Conceito 

 Segundo Sanchs (2009), suplementos alimentares são produtos utilizados 

para complementar uma dieta com falta de alguns nutrientes, por serem fontes 

concentradas de nutrientes ou substancias com efeitos nutricionais ou fisiológicos. 

A suplementação alimentar constitui um agente ergogênicos nutricional que é 

usado com intuito de maximizar o desempenho por meio da intensificação da 

potência física, da força mental ou do limite mecânico (ALVES, 2002). 

 

1.2 – Classificação 

Os suplementos alimentares são classificados de acordo com sua função 

dietética, suplementos proteicos, carboidratos, aminoácidos ou pré hormonais 

(PORTER,1995). 

 

1.2.1 – Suplementos proteicos 

Segundo ANVISA, Portaria n º 222, de 24 de março de 1998, os produtos 

proteicos: São produtos com predominância de proteína, hidrolisada, concentrada ou 

isolada, em sua composição, formulados com o intuito de aumentar a ingestão deste 

nutriente ou complementar a dieta de atletas, cujas necessidades proteicas não 

estejam sendo totalmente supridas pela alimentação (BRASIL 1998).  

Também de acordo com a ANVISA, Resolução - RDC nº 360, de 23 de 

dezembro de 2003, uma dieta para ser considerada saudável deve ter um consumo 

energético de 2000 kcal. A quantidade de proteína considerada ideal para suprir 

todas as necessidades nutricionais diárias é de 75 gramas, sendo que um grama de 

proteína possui 4 quilocalorias. As melhores fontes de proteína animal são ovos, 
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queijos, carnes em geral e leite. Já as fontes de proteínas vegetais são soja, feijão, 

ervilha e lentilha (BONSOI, 1995).   

 

1.2.2- Carboidratos 

O carboidrato é a maior fonte de energia na dieta dos seres humanos. Eles 

são divididos em carboidratos complexos (amido) ou simples (glicose) e 

invariavelmente transformados, pela digestão, em monossacarídeos, glicose, frutose 

e galactose (LANCHA JR., 2004).    

Ao ingerir carboidratos durante os exercícios físicos há um aumento no índice 

glicêmico no sangue, assim, oorganismo utiliza esses carboidratos como fonte de 

energia durante a atividade. Ocorrendo assim uma economia de glicogênio hepático 

para o final do exercício (HARGREAVES, 2008). 

 

1.2.3- Aminoácidos  

O consumo de aminoácidos como a forma de suplementação, tem sido 

utilizado como um recurso para uma solicitação metabólica específica, para as 

necessidades do treinamento.   

Os aminoácidos fornecem a principal substância para a síntese dos 

componentes celulares, assim como a construção dos tecidos. Durante o período de 

crescimento rápido, como ocorre na primeira e segunda infância, mais de um terço 

da ingestão proteica é retirado para o anabolismo tecidual (MCARDLLE, KATCH e 

KATCH, 1998). 

 

1.2.4- Creatina 

A creatina (ácido-metil guanidino acético) é uma amina de ocorrência natural 

encontrada primariamente no músculo esquelético e sintetizada endogenamente 

pelo fígado, rins e pâncreas a partir dos aminoácidos glicina e arginina. Também 

pode ser obtida via alimentação, especialmente pelo consumo de carne vermelha e 

peixes (GUALANO;UGRINOWITSH;SEGURO;LANCHA, 2008)  

Existem evidências de que a quantidade armazenada de creatina possa ser o 

fator limitante do desempenho físico em exercícios de alta intensidade e curta 

duração. Sendo assim, o aumento dos seus estoques por meio da suplementação 
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torna-se uma estratégia para aumentar a sua oferta e, consequentemente, 

potencializar a resíntese de adenosina trifosfato (ATP) em até 30% 

(PERILLO;ECHARDT;FONTANA, 2011). 

Dentro da categoria de suplementos encontramos a creatina em varias formas 

como gel, tabletes, líquida, goma de mascar, barras nutricionais e em sua forma 

mais conhecida em pó. De acordo com (POWERS; HOWLEY,2OOO) a creatina 

auxilia na atividade física de curta duração e alta intensidade promovendo um 

aumento de força. O sistema ATP-CP fornece energia necessária para esforços que 

duram de 1 a 5 segundos. (POWERS; HOWLEY,2OOO). 

 

1.3- Legislação 

No Brasil, a portaria n° 32 de13 de janeiro de 1998 da Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o Regulamento Técnico para Suplementos 

Vitamínicos e/ou de Minerais e define- os como “Alimentos que servem para 

complementar com vitaminas e minerais a dieta diária de uma pessoa saudável, em 

casos onde sua ingestão, a partir da alimentação, seja insuficiente ou quando a 

dietarequerer suplementação”. Devemconter um mínimo de 25% e nomáximo até 

100% da Ingestão Diária Recomendada (IDR) de vitaminas e ou minerais, na porção 

diária indicada pelo fabricante, não podendo substituir os alimentos, nem serem 

considerados como dieta exclusiva (BRASIL, 1998). 

Assim, faz-se necessário uma orientação de profissionais capacitados para 

avaliar as necessidades dos praticantes de atividade física e prescrever 

suplementos. Esses profissionais são os nutricionistas e os médicos, de preferência 

especializados em Medicina do esporte (Lei n1 8.234 de 17 de setembro de 1991, 

artigo 41, VII(CFN). 

 

 

 

2 – METODOLOGIAS E MATERIAL 

Os participantes do estudo foram abordados pelos pesquisadores, de forma 

aleatória. Os participantes assinaram um termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido, e antes de responderem o questionário, foram instruídos quanto à 

natureza e aos procedimentos do estudo, que atende as normas para realização de 

pesquisas em seres humanos (CNS, 196/1996). O projeto para a pesquisa foi 

submetido ao Comissão de Ética da Faculdade União de Goyazes.  

A amostra foi composta por indivíduos de 14 a 46 anos em um total de132 

pessoas que praticavam atividades em academia. Foi construído um questionário de 

perguntas fechadas, que buscaram coletar as variáveis sócias demográficas (sexo e 

idade) e dados comportamentais (tempo de prática e frequência da atividade, 

duração do exercício e tipo de suplementos utilizados) necessárias para realização 

da pesquisa. O questionário passou por um pré-teste, a fim de comprovar a 

eficiência do mesmo, e sua aplicação ocorreu em diferentes horários do dia e em 

diferentes academias da Região Central de Trindade - GO.  

3 –APRESENTAÇÕES DOS RESULTADOS 

 

 Este capitulo apresentara a analise dos dados obtidos sobre o consumo de 

suplementos alimentares por usuários de academia da região central de trindade-

Go, cujo o resultado foi obtido através de um questionário aplicado junto ao aluno. 

Tabela 1: sexo e idade dos entrevistados. 

Idade Homens Mulheres total % 

14 a 17 anos 13 2 15 13% 

18 a 25 anos 37 10 47 39% 

26 a 35 anos 30 5 35 24% 

36 a 45 anos 11 1 12 15% 

Acima de 45 anos 7 16 23 9% 

Total 98 34 132 100% 

 

 Dentre as 132 pessoas entrevistadas nas academias analisadas, a maioria 

foram do sexo masculino (55%), com idade media entre 14 a 45 anos, já as 

mulheres representaram 45% da amostra. 
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 Os resultados obtidos confirmam a pesquisa realizada por Rocha e Pereira 

(1998), onde afirmam que a maior população que procuram as academias é formada 

por indivíduos do sexo masculino com faixa etária abaixo dos 30 anos.  

 

Tabela 2: A quanto tempo que pratica musculação. 

Tempo que pratica Quantidade % 

Entre 1-3meses 52 39% 

Entre 4-6meses 15 11% 

Entre 7- 12 meses 24 19% 

Entre 1-3 anos 20 15% 

Mais de 3 anos 21 16% 

Total 132 100% 

 

 Em relação ao tempo de pratica de musculação, a maior parte dos 

entrevistados (39%) frequentam academia entre 1 e 3 meses; logo em seguida 19% 

frequentam entre 7 e 12 meses ; 16% já praticam a mais de 3 anos; 15% praticam 

de 1 a 3 anos e apenas 11% estão frequentando academia entre 4 e 6 meses. 

 

Tabela 3: Quantas vezes por semana vai à academia. 

Vezes por semana Quantidade % 

1 vez por semana 1 1% 

2 vezes por semana  10 8% 

3 vezes por semana  26 19% 

4 vezes por semana  27 20% 

5 vezes por semana  33 25% 

mais de 5 vezes por semana 35 27% 

Total 132 100,00% 

  

A tabela anterior mostra a frequência com que os pesquisados vão a 

academia por semana: 27% dos usuários das academias treinam mais de 5 vezes 

semanais; em seguida 25% treinam de segunda a sexta; 20% utilizam a academia 4 

vezes por semana; 19% dos entrevistados vão a academia 3 vezes por semana; 8% 
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frequentam a academia 2 dias na semana e apenas 1% vão na academia 1 vez na 

semana. 

 

Tabela 4: Quanto tempo dura o treino. 

Tempo de duração do treino Quantidade % 

Ate 30 min 1 1% 

Entre 30-45 min 4 3% 

Entre 45-60 min 52 40% 

Entre 60-90 min 32 24% 

Entre 90-120 min 28 21% 

Mais de 120 min 15 11% 

Total 132 100% 

 

Em média, a maioria (40%) treina durante 45 a 60 minutos a cada dia; dos 

restantes 24% treinam de 60 a 90 minutos, 21% treinam entre 90 e 120 minutos, 3% 

treinam entre 30 e 45 minutos e apenas 1% treinam durante no máximo 30 minutos. 

 

Tabela 5: Quantos suplementos alimentares você utiliza. 

Quantos suplementos alimentares 
você utiliza Quantidade % 

1 suplemento 24 18% 

2 suplementos 11 9% 

3 suplementos 9 7% 

4 suplementos 9 7% 

5 suplementos 16 12% 

Nenhum suplemento 63 47% 

Total 132 100% 

 

A maior parte dos participantes da pesquisa (53%) utiliza algum tipo de 

suplemento alimentar; 18% fazem o usa de apenas 1 suplemento alimentar; já 12% 

fazem uso de 5 suplementos alimentares ; 9% utilizam 2 suplementos; 7% usam 3 

suplementos e 7% também fazem uso de 4 suplementos alimentares; 47% dos 
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usuários participantes da pesquisa não fazem uso de nenhum tipo de suplemento 

alimentar. 

 

 

 

 

Grafico1: Qual(is) suplemento(s) você usa 

 

Dentro dos suplementos alimentares, o mais utilizado pelos frequentadores 

das academias  é o Whey protein (24%) embora também tenha sido mencionado os 

hiperproteicos. Destacase a utilização dos aminoacidos (BCAA’s) que é consumidos 

por 16% dos participantes. A creatina tambem esta entre os mais ultilizados prelos 

participantes (15%).    

 

Tabela 6: Quando faz uso dos suplementos alimentares. 

Quando utiliza o(s) suplementos Quantidade % 

Antes do treino  33 42% 

Durante o treino  1 1% 

Depois do treino  10 13% 

Mais de uma alternativa  35 44% 

Total 79 100% 

 

Conforme demonstrado na tabela anterior 44% dos participantes fazem o uso 

dos suplementos em mais de um momento ( antes, durante e depois do treino); 42% 
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utilizam os suplementos como pré treino; 13% fazem o uso dos suplementos como 

pós treino e 1% consomem os suplementos durante o seu treino. 

 

Tabela 7: Quem te indicou o(s) suplementos. 

Quem te indicou o(s) suplementos Quantidade % 

Vendedor 5 6% 

Medico 3 4% 

Amigos 12 15% 

Mídia 12 15% 

Professor Academia 30 38% 

Nutricionista 9 11% 

Auto prescrição 6 8% 

Outros 2 3% 

Total 79 100% 

 

Quanto à questão de quem indicou a suplementação, a maior parte (38%) 

relatou ter sido o professor da academia; 15% disseram que foram influenciados 

pela propaganda da mídia sobre tais suplementos; 15% tiveram a indicação do 

suplemento feita por um amigo/colega ; 11% foram instruídos a utilizar o(s) 

suplementos por um nutricionista ; 8% começaram a utilizar por conta própria; 6% 

disseram que foram instruídos pelos vendedores da loja onde adquiriram o(s) 

suplementos; apenas 4% tiveram a prescrição feita por um medico e 3% tiveram a 

indicação feita por outras fontes.  

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSÃO 

As informações coletadas através da pesquisa mostram que existe uma 

utilização significativa de suplementos alimentares pelos usuários de academias da 

região central de Trindade-Go. 
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 Foi demonstrado que a maioria dos usuários das academias é formada por 

homens com idade entre 18 e 25 anos. 

         Com relação ao consumo de suplementos alimentares mais consumidos, os 

mais citados no estudo foram: wheyprotein, aminoácidos (BCAA’s) e creatina. 

Lembrando que todos são produtos com base em proteínas. 

Segundo os frequentadores das academias, as informações sobre 

suplementos formam obtidas através de conversas com os professores das 

academias e amigos, mostrando grande influencia social na decisão pelo uso de 

suplementos alimentares.  

Concluí se, portanto que a estética é um dos objetivos primordiais para quem 

procura uma academia. Contudo, a utilização de suplementos sem a orientação de 

um profissional pode trazer consequências negativas para a saúde do individuo. 

 Sugere-se, a partir do resultado obtido pela pesquisa, que seja realizada uma 

maior fiscalização pelos órgãos responsáveis pela proteção do consumidor, e uma 

maior abordagem sobre o tema por parte das instituições responsáveis pela 

formação dos profissionais da educação física. 
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ANEXOS 

Questionário 

Questionário sobre utilização de suplementos alimentares por usuários das 

academias da Região Central de Trindade - GO. 
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Dados pessoais 
Nome:____________________________________________________ 
Idade: __________ sexo: F ( ) M ( )  
Academia:____________________ 
 
1- Há quanto tempo pratica musculação de maneira regular? 
( ) Entre 1-3 meses 
( ) Entre 3-6 meses 
( ) Entre 6-9 meses 
( ) Entre 9-12 meses 
( ) Entre 1-3 anos 
( ) Mais de 3 anos 
 
2- Quantos dias da semana você pratica musculação? 
( ) 1 Vez por semana 
( ) 2 Vezes por semana 
( ) 3 Vezes por semana 
( ) 4 Vezes por semana 
( ) 5 Vezes por semana 
( ) Mais de 5 vezes por semana 
 
3- Quanto tempo dura seu treinamento? 
( ) Até 30 min  
( ) Entre 30-45 min 
( ) Entre 45-60 min 
( ) Entre 60-90 min 
( ) Entre min 90-120 min  
( ) Mais de 120 min 
 
4- Qual o seu objetivo ao praticar musculação? 
( ) Estética  
( ) Hipertrofia  
( ) Reabilitação 
( ) Saúde  
( ) Força  
( ) Condicionamento físico geral 
( ) Qualidade de vida  
( ) Resistência 
( ) Outros 
5- O que você acha sobre o consumo de suplementos nutricionaisassociados ao 
exercício? 
( ) É imprescindível o consumo. 
( ) Podem ser consumidos em certos momentos. 
( ) Não é necessário o consumo. 
 
6- Onde você adquire informações sobre suplementos alimentares? 
( ) Mídia (tv, internet ,revistas, etc.) 
( ) Médico 
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( ) Nutricionista 
( ) Leigos (amigos, conhecidos, etc.) 
( ) Professor de academia 
( ) Outros 
 
7- Você utiliza suplementos alimentares? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
8- Quais suplementos alimentares você utiliza? 
( ) Albumina  
( ) Carnitina 
( ) Glutamina  
( ) Aminoácidos  
( ) Creatina 
( ) Hiperproteícos 
( ) Hipercalórico  
( ) BCAA  
( ) Wheyprotein 
( ) Carboidrato 
( ) Vitaminas 
( ) Pack (animal, monstro, extra, mega, nitro) 

( ) Termogênicos 
( ) PHS 
( ) Bebida carboidratada 
( ) Gel ou Barra nutricional 
( ) Outros  
 
9- Segue as recomendações do fabricante? 
( ) Sim  
( ) Não 
 
10- Em qual momento você faz uso da suplementação? 
( ) Antes do treinamento  
( ) Durante o treinamento 
( ) Depois do treinamento 
( ) Antes de uma refeição 
( ) Durante uma refeição  
( ) Depois de uma refeição 
 
11- Com que freqüência faz uso dos suplementos alimentares? 
( ) Esporádico  
( ) Contínuo 
( ) Carga de manutenção com intervalos 
 
12- Quem lhe indicou à suplementação? 
( ) Vendedor  
( ) Médico 
( ) Amigos  
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( ) Mídia(jornal, TV, revistas) 
( ) Professor de academia 
( ) Nutricionista  
( ) Auto prescrição  
( ) outros 
 
13- O que o levou a utilizar suplementos alimentares? 
( ) Recomendação nutricional  
( ) Recomendação médica 
( ) Possíveis melhoras no treinamento 
( ) Influência da mídia e propagandas 
( ) Possíveis alterações estéticas 
( ) Sugestão de alguém 
( ) Outros 
 
14- Conhece algum dos efeitos negativos decorrente do uso de suplementos 
alimentares? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
15-Se a resposta da questão 14 foi respondida afirmativamente quais os efeitos 
negativos que você conhece: 
( ) Acnes 
( ) Problemas no fígado 
( ) Problemas nos rins  
( ) Morte 
( ) Malformações fetais durante a gravidez 
( ) Aumento do colesterol “ruim” ( LDL – C) 
( ) Parada do crescimento 
( ) Redução do colesterol “bom” ( HDL – C) 
( ) Irregularidades menstruais 
( ) Agressividade, hiperatividade e irritabilidade 
( ) Elevação da pressão arterial acarretando em problemas 
cardíacos (hipertensão e infarto do miocárdio) 
( ) Desidratação 
( ) Diarréia 
( ) Dependência 
 
16- Conhecealgum efeito benéfico decorrente o uso de suplementos alimentares? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
17-Se a resposta da questão16 foi respondida afirmativamente quais os efeitos 
positivos que você conhece: 
( ) Melhora no desempenho 
( ) Aumento da massa muscular 
( ) Aumento da resistência muscular 
( ) Maior disposição 
( ) Perca de peso 
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( ) Melhor recuperação muscular  
( ) Aumento da Libído 
( ) Diminuição da gordura corporal 
( ) Diminuição do LDL (Colesterol Ruim) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você 

não será penalizado(a) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Consumo de Suplementos Alimentares Por Usuários das 

Academias da Região Central de Trindade-GO  

Pesquisador Responsável: Rafael Alves Silva 

Telefone para contato (62 8296-6764):  

Pesquisador Responsável: Thiago Machado Feitosa 

Telefone para contato (62- 9273-4216):  

Pesquisadores participante:  

Telefones para contato : 

Esta pesquisa tem como intuito identificar se ocorre um uso indiscriminado de 

suplementos alimentares por parte dos usuários das academias localizadas na 

região Central de Trindade-GO.  

 

 Nome e Assinatura do pesquisador: 

................................................................................................ 

 Nome e Assinatura do 

pesquisador:................................................................................................. 
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 Nome eAssinatura do Professor 

Responsável:............................................................................................................

.......... 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, _________________________________,Rg:_________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo Consumo de Suplementos 

Alimentares Por Usuários das Academias da Região Central de Trindade-GO, como 

sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelos pesquisadores Rafael Alves 

Silva e Thiago Machado Feitosa, sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade  ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.  

Local e data _______________/_______/_______/__________/ 

Nome: 

______________________________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito ou responsável: 

____________________________________ 

 

 

 


