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RESUMO 

VIEIRA, Mateus Botelho. CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E NÍVEL 

DE ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO: ESTUDO DE CASO. 2017. 46p. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Licenciatura em Educação Física), da Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal - 

Minas Gerais, 2017. 

 

O uso de Suplementos Nutricionais como recursos ergogênicos vem apresentado uma 

crescente, principalmente entre os praticantes de atividade física que desejam atingir objetivos 

relacionados à estética, desempenho e condicionamento de forma mais rápida. Porém esse 

consumo não é apenas por adultos, adolescentes têm buscado suplementos nutricional cada 

vez mais. Assim, os objetivos do presente estudo foram verificar e descrever o consumo de 

suplementos nutricionais e o nível de atividade física de adolescentes estudantes do ensino 

médio da rede pública. Este é um estudo descritivo, de associação entre variáveis, Nível de 

Atividade Física e Consumo de Suplementos Nutricionais. É um estudo de caso, que utilizou 

da seguinte metodologia: A população é de 155 estudantes regularmente matriculados nas 

turmas de segundo e terceiro ano do Ensino Médio da Central de Desenvolvimento Agrário de 

Florestal (CEDAF). Onde foi feito o levantamento do consumo de suplementos nutricionais e 

nível de atividade física desses estudantes, através do IPAQ versão curta e Questionário de 

Consumo de Suplementos. Seguindo os critérios de inclusão e exclusão do presente estudo, a 

amostra foi selecionada de forma aleatória simples e compreendeu 68 estudantes sendo 27 do 

sexo feminino e 41 do sexo masculino, do ensino médio da rede pública, com idades entre 18 

a 20 anos. Os resultados deste trabalho contata o consumo de Suplementos Nutricionais por 

21% da amostra , e revelam que não ouve diferença significativa na variável Nível de 

Atividade Física entre adolescentes dos sexos masculinos e feminino . 

 

Palavras-chave: Atividade Física. Suplementação. Adolescentes.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

VIEIRA, Mateus Botelho. CONSUMPTION OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS AND 

LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN TEENEAGERS AT PUBLIC HIGH SCHOOL: 

CASE STUDY. 2017. 46p. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação 

Física), da Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal - Minas Gerais, 2017 

The use of Nutritional Supplements as ergogenic resources has been increasing, especially 

among physical activity practitioners who want to achieve goals related to esthetics, 

performance and conditioning more quickly. However, this consumption is not only by adults, 

teenagers have been seeking nutritional supplements more and more. Thus, the objectives of 

the present study were to verify and describe the consumption of nutritional supplements and 

the level of physical activity of adolescents high school students of the public network. This is 

a descriptive study of the association between variables, Physical Activity Level and 

Consumption of Nutritional Supplements. It is a case study, which used the following 

methodology: The population is 155 students regularly enrolled in the second and third year 

classes of High School of the Center of Agricultural Development of Florestal (CEDAF). 

Where the consumption of nutritional supplements and the level of physical activity of these 

students were surveyed, through the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

short version and Supplemental Consumption Questionnaire. Following the inclusion and 

exclusion criteria of the present study, the sample was randomly selected and comprised 68 

students, 27 females and 41 males, from public high school, aged 18 to 20 years. The results 

of this study indicate the consumption of Nutritional Supplements by 21% of the sample, and 

show that there is no significant difference in the variable Physical Activity Level among 

adolescents of the male and female sexes. 

Keywords: Physical Activity. Supplementation. Teenagers.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O consumo de suplementos nutricionais mais conhecidos como suplementos 

alimentares vem crescendo na população nas últimas décadas, principalmente entre 

praticantes de exercício físico e musculação. Schneider e colaboradores (2008) concluíram 

que o uso de suplementos no grupo analisado é bem alto, ficando clara a necessidade de 

educação nutricional do consumidor de suplementos para aumentar o nível de informações 

sobre os mesmos e garantir segurança na sua utilização. Ou seja, a preocupação dos 

profissionais da saúde com o consumo de suplementos não é recente. E vem afetando 

adolescentes também visto que a busca pelo corpo ideal está em quase todas as camadas da 

sociedade e abrange grandes faixas etárias. Alves e Lima (2009) frisam que: O uso irrestrito 

de suplementos dietéticos deve ser desaconselhado, uma vez que expõe o adolescente a vários 

efeitos adversos, além da falta de evidência de que tal prática levará a melhora no 

desempenho físico.  

Branco e colaboradores (2006) destacam que: a auto percepção e a satisfação com a 

imagem corporal são fatores preponderantes para a auto aceitação do adolescente e podem 

gerar atitudes inadequadas que prejudicam seu crescimento e desenvolvimento. Partindo desse 

pressuposto podemos investigar mais a fundo quais são as principais razões pela qual o 

consumo de suplementos nutricionais vem crescendo entre adolescentes. Braga e 

colaboradores (2007) elucidam que: a importância dada à imagem e à aparência é notória nos 

dias atuais. Cada vez mais um modelo de beleza vem ganhando força a despeito das reais 

necessidades e possibilidades da população. O ideal de um corpo magro ou bem delineado 

nem sempre é alcançado, proporcionando desconforto a quem o busca. 

Sabendo que a adolescência como fase de desenvolvimento e transição da infância 

para a fase a adulta, fenômenos sociais se mostram mais fortes nessa população. Além de 

estarem com seus organismos e mentes fragilizados pelas alterações que ocorrem nessa fase. 

Sendo assim, torna se imprescindível um estudo que busca entender esse fenômeno social que 

afeta a população. Lembrando que estudos mostram que o uso indiscriminado de suplemento 

pode trazer danos ao ser humano. Portanto, se causa danos ao ser humano o que dizer de um 

ser humano em formação? 
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Assim, os objetivos do presente estudo é verificar e descrever o consumo de 

suplementos nutricionais e o nível de atividade física por alunos do ensino médio da rede 

pública, em estudo de caso.  

 

1.1 OBJETIVO 

 

1.1.1 Objetivo geral: 

• Verificar e descrever o consumo de suplementos nutricionais por alunos do Ensino 

Médio da CEDAF.  

 

1.1.2 Objetivos específicos: 

• Descrever o nível de atividade física dos adolescentes do ensino médio que consomem 

e que não consomem suplementos nutricionais.  

• Verificar os motivos que levam ao consumo de suplementos nutricionais entre 

adolescentes da CEDAF. 

• Identificar o nível de satisfação corporal desses estudantes que consomem 

suplementos nutricionais. 

• Avaliar a satisfação com o corpo e percepção da imagem corporal com o uso de 

suplementos. 



14 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

 

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma proposta que deve ser mais 

trabalhada na escola, pois é assunto de política pública uma vez que se encontra no âmbito das 

ferramentas de promoção de saúde (BRASIL, 2015).  

A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais 

problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos 
populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema 

alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar 

(BRASIL, 2012). 

 

Desta forma a literatura propõe que a EAN seja debatida como importante pauta de 

trabalho no Projeto Político Pedagógico (PPP) institucional e no planejamento de ações 

interdisciplinares entre equipes de educação e de saúde, melhorando as ações a serem 

executadas.  (BRASIL, 2015). 

 

2.2 ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO ENSINO MÉDIO 

 

Há recomendações alimentares e caracterizações da população de adolescentes 

estudantes do ensino médio que são tratadas pelo Caderno Temático SAN e PAAS versão 

preliminar do programa saúde na escola (Brasil, p. 21, 2015):  

Os estudantes do ensino médio são, em grande parte, adolescentes e jovens. Essa 
fase é caracterizada por diversas alterações aceleradas de natureza fisiológica e 

hormonal que afetam as necessidades nutricionais, tais como crescimento rápido, 

ganho de massa muscular e óssea. Portanto, nessa fase a alimentação deve sustentar 

o crescimento, promover a saúde. Deve estar pautada nas orientações do Guia 

Alimentar para a População Brasileira que apresenta orientações acerca dos hábitos 

alimentares saudáveis na perspectiva da promoção da saúde. 

Todas as transformações da adolescência têm efeito sobre o comportamento 

alimentar, influenciadas por fatores internos, auto-imagem, necessidades 

fisiológicas, saúde individual, valores, preferências e desenvolvimento psicossocial, 

por fatores externos, hábitos familiares, amigos, valores e regras sociais e culturais, 

mídia, modismos, experiências e conhecimentos pessoais 
 

 

Em nenhum momento da história o corpo magro e esbelto esteve tão evidenciado 

como ideal como nos tempos atuais. Meios de comunicação de massa e a mídia brasileira 

publicam incessantemente matérias de destaque abordando tais temas como: dieta; medo de 
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engordar; estar/entrar em forma, podendo arremeter consequências graves, tais como os 

transtornos alimentares. Se lida de desordens complexas, promovidas e sustentadas por 

inúmeros fatores biológicos, psicológicos e sociais. Atingem em maior proporção a população 

feminina, lembrando que em indivíduos adultos do sexo feminino, mostra-se no desejo 

generalizado de um corpo mais esbelto e, para crianças e adolescentes estão associados com 

baixa autoestima, ineficácia social e até mesmo a solidão. Os mais recorrentes são a anorexia 

nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar periódica (BRASIL, 2015). 

Os indivíduos jovens do sexo masculino também são atingidos, criando assim uma 

autoimagem adulterada, se considerando de modo geral mais fracos e magros. Estabelecem 

dessa forma outro grupo de risco dentro dos Transtornos Alimentares, embora nesse caso, 

definido pelo anseio de um corpo mais forte, mais musculoso, sabido como vigorexia 

(BRASIL, 2015). Partido desses pressupostos e de relatos da literatura pode-se investigar as 

reais razões pela qual o consumo de suplementos nutricionais vem crescendo entre 

adolescentes. 

Faz-se necessário que os profissionais de educação e de saúde se atentem às restrições 

alimentares severas e intensas, como jejuns prolongados e exagero de atividade física, 

vômitos induzidos, uso de diuréticos, elevada insatisfação com o corpo, imagem corporal 

deturpada (BRASIL, 2015). 

 

2.3 SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS: HISTÓRICO, CLASSIFICAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO. 

 

2.3.1 Histórico 

 

Desde a antiguidade os suplementos estão presentes na vida das pessoas praticantes de 

atividade física, isto corrobora a fatos históricos como, a ingestão de partes selecionadas de 

alguns animais, no qual, acreditava-se obter um aumento de força e habilidade ao consumi-lo 

(APPLEGATE, GRIVETTI, 1997), com passar dos anos chegamos à Grécia antiga, no qual a 

sua dieta era baseada na ingestão de vegetais e vinho, porém para os combatentes este fato era 

alterado, pelo grande consumo de proteínas advindas de grandes porções de carne 

(GRANDJEAN, 1997). Atualmente tem surgido grande procura por nutricionistas 

especializados, os chamados nutricionistas esportivos existem uma diferença quanto ao 

público que busca estes profissionais, os atletas que são indivíduos que fazem do esporte um 

estilo de vida e esportistas que praticam atividades físicas regulares (BRASIL, 1998; 
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ARAÚJO; SOARES, 1999; BRASIL, 2008). Devido à busca de melhores resultados, 

principalmente por atletas surge a nutrição ergogênica. O termo ergogênico refere-se a 

qualquer meio que facilite a pratica de uma atividade como roupas e equipamentos, em 

especial a alimentação que é definida como ergogênica quando traz comprovadamente 

benefícios, ou seja, melhorando o rendimento (SANTOS e SANTOS, 2002; MCARDLE et al. 

1999; TIRAPEGUI e CASTRO, 2005), nesta busca por melhores resultados cresceu 

indiscriminadamente o uso de esteroides anabolizantes, isto fez com que federações 

adotassem medidas pra prevenir seu uso, esta medida foi o uso dos protocolos antidoping, 

visando coibir o uso de qualquer substância não permitida pelo regulamento da competição 

(STEPHENS, 2001; CASTRO, 2005). 

 

2.3.2 Classificação 

 

Não há classificação de suplementos nutricional que seja adotada de modo unânime 

entre os diversos pesquisadores (BACURAL, 2001; GOSTON, 2011). Contudo, a American 

Dietetic Association (ADA), a Canadian Dietetic Association (CDA) e o American College of 

Sports Medicine (ACSM) (2009), declararam que a segurança dos recursos ergogênicos 

nutricionais continuam em questão e frisaram uma classificação destes produtos em quatro 

categorias, sendo elas: 

I. Os que devem funcionar de acordo com o que é declarado. Como por exemplo: 

barras e géis esportivos, bicarbonato de sódio, cafeína, creatina, isotônicos e 

suplementos à base de aminoácidos e proteínas; 

II.  Os que devem funcionar de acordo com o que é declarado, contudo não há 

evidências suficientes ainda da sua eficiência, no que diz respeito a, otimização 

do condicionamento físico e melhora da saúde geral. Tais como: colostro, 

glutamina, HMB (b-hidroxi bmetilbutilrato) e ribose; 

III.  Os que não exercem funções como declaram, tendo em vista que aqui se 

encontra a maioria dos suplementos comercializados atualmente. Como por 

exemplo: Ácido linoléico conjugado (CLA), aminoácidos de cadeia ramificada 

(BCAA), carnitina, coenzima Q10, picolinato de cromo, triglicerídeo de cadeia 

média (TCM) e alguns outros.  

IV.  Os que são maléficos, repudiados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) 

ou ilícitos e, desta forma, não devem ser consumidos. Como por exemplo: 

efedrina, esteroides anabolizantes, hormônio do crescimento (GH). 
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Já Maughan (1999) categorizou os suplementos em quatro categorias pela finalidade 

dos mesmos. Sendo eles:  

i. Suplementos nutricionais que podem influenciar o metabolismo energético, 

ditos termogênicos (cafeína, L-carnitina, creatina e bicarbonato);  

ii. Suplementos nutricionais que aumentam a massa muscular (hipercalóricos, 

proteínas e aminoácidos essenciais, cromo e B-hidroxi-B-metilbutirato);  

iii. Suplementos nutricionais que melhoram a saúde em geral (aminoácido 

glutamina e minerais antioxidantes);  

iv. Outros compostos (ginseng, pólen de abelha, alguns minerais e vitaminas, 

ainda não avaliados adequadamente). 

 

2.3.3 Legislação 

 

Aqui no Brasil, portaria nº 32 de 13 de janeiro de 1998 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, 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 dieta requerer suplementação. Devem conter um 

mínimo de 25% e no máximo 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).  

A Portaria nº 40, de 13 de Janeiro de 1998, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária determina ainda, que os suplementos de vitaminas e minerais cujas doses situam se 

acima dos 100% IDR são considerados medicamentos. Toda via, na Resolução No 390/2006 

do Conselho Federal de Nutricionistas só haveria necessidade de estes serem vendidos com 

prescrição médica se apresentarem dosagens acima dos limites considerados seguros pelo 

Limite máximo de Ingestão (Tolerable Upper Intake Level (UL)) (BRASIL, 1998).  

Em relação aos produtos definidos como “Repositores Hidroeletrolíticos para 

Praticantes de Atividade Física; Repositores Energéticos para Atletas; Alimentos Proteicos 

para Atletas; Alimentos Compensadores para Praticantes de Atividade Física; Aminoácidos 

de Cadeia Ramificada para Atletas” são classificados pela portaria do Ministério da Saúde nº 

222 de 24 de março, de 1998, como Alimentos Para Praticantes de Atividade Física, uma 

categoria de produtos com finalidade e públicos específicos. Este, um subgrupo dos chamados 

Alimentos para Fins Especiais, tem como objetivo fixar a identidade e as características 

http://www.netshoes.com.br/suplementos/hipercaloricos
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mínimas de qualidade desses produtos, evitar o consumo indiscriminado, bem como fornecer 

orientações precisas quanto à suplementação alimentar de pessoas que praticam atividade 

física. As normas brasileiras estabelecem que os produtos para praticantes de atividade física 

podem ser apresentados sob a forma de: tabletes, drágeas, cápsulas, pós, granulados, pastilhas 

mastigáveis, líquidos, preparações semissólidas e suspensões (BRASIL, 1998).  

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) do Brasil, Portaria nº 222 de 24 de Março 

de 1998, os produtos especialmente formulados e elaborados para praticantes de atividade 

física são agrupados e classificados em (BRASIL, 1998): 

I. Repositores Hidroeletrolíticos para Praticantes de Atividade Física: 

Produtos elaborados com fins de reposição hidroeletrolítica apresentam 

concentrações variadas de sódio, cloreto e carboidratos. Facultativamente, tais 

produtos podem conter potássio, minerais e ou vitaminas. Para concessão do 

registro como bebida isotônica, o MS exige que o fabricante comprove, por 

cálculos ou análise laboratorial, que o produto atenda à finalidade a que se 

propõe. Ou seja, o fabricante deve comprovar a osmolalidade, que deve ser 

15% próxima da osmolalidade plasmática (285 mOsm/L). Os repositores 

hidroeletrolíticos apresentam-se prontos para o consumo (líquido) ou em pó 

(ALVES, 2005).  

II. Repositores Energéticos para Atletas: Estes produtos, os carboidratos devem 

ser constituídos de, no mínimo, 90% dos nutrientes energéticos presentes na 

formulação. Facultativamente, tais produtos podem conter minerais e/ou 

vitaminas. Esses produtos são encontrados na forma líquida, em pó, em barra 

ou gel (ALVES, 2005).  

III. Alimentos Proteicos para Atletas: A composição proteica deve constituir no 

mínimo, 65% de proteínas de qualidade nutricional equivalente às proteínas de 

alto valor biológico, sendo estas formuladas a partir da proteína intacta e/ou 

hidrolisada. A adição de certos aminoácidos é permitida para repor as 

concentrações dos mesmos níveis do alimento original perdido em função do 

processamento, ou para corrigir limitações específicas de produtos formulados 

à base de proteínas incompletas, em quantidade suficiente para atingir alto 

valor biológico, no mínimo comparável ao das proteínas do leite, carne ou ovo 

Facultativamente, estes produtos podem conter vitaminas e/ou minerais. 

Podem conte carboidratos e gorduras, desde que a soma dos percentuais do 
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valor calórico total de ambos não supere o percentual de proteínas. 

(GOSTON,2008). 

 

2.4 ALIMENTAÇÃO BALANCEADA 

 

A alimentação adequada e balanceada oferece todas as necessidades nutricionais de 

um indivíduo visando à manutenção, o reparo, os processos fisiológicos e o crescimento 

(THOMAS, 1998). Assim, inclui obrigatoriamente todos os nutrientes em quantidades 

apropriadas e proporcionais para manutenção da vida (DWYER et al., 2003).  

Os nutrientes são classificados em diferentes grupos: os macro nutrientes 

representados pelos carboidratos, lipídeos, proteínas e os micronutrientes compostos pelas 

vitaminas e minerais (ALVES, 2005).  

Os carboidratos são fonte de energia e devem compor 50% a 60% das calorias diárias 

de um indivíduo adulto saudável. As gorduras também fornecem energia e são constituintes 

estruturais de muitas células do organismo, devendo contemplar de 25% a 30% das calorias 

totais. As proteínas desempenham uma série de papéis, sendo necessárias na formação, no 

crescimento e no desenvolvimento de tecidos corporais, na formação de enzimas que regulam 

a produção e a geração de energia, sobretudo quando os estoques de carboidratos estão 

baixos. Estas devem estar presentes na alimentação diária na faixa de 10% a 15% das calorias 

totais (TIRAPEGUI; MENDES, 2005). As vitaminas regulam os processos metabólicos, 

trabalhando como coenzimas. São divididas em dois grupos: lipossolúveis (A, D, E e K) e 

hidrossolúveis (Vitaminas do complexo B e Vitamina C). Os minerais estão envolvidos na 

regulação do metabolismo e são componentes de enzimas, hormônios e secreções 

(CORREIA, 1996). As quantidades necessárias de vitaminas e minerais são determinadas em 

função do gênero, idade e fase da vida em que os indivíduos se encontram.  

A alimentação saudável exige equilíbrio e variedade de alimentos de diferentes grupos 

(WILLIAMS, 2002). Em geral, não há necessidade de se fazer suplementação de qualquer 

nutriente quando se tem como hábito uma dieta balanceada, acompanhada por adequada 

ingestão de líquidos. Neste sentido, a água é fundamental, já que compõe a maior parte do 

peso corporal e participa de enorme variedade de processos metabólicos (ALVES, 2005; 

MACHADO-MOREIRA et al., 2006). 
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2.5 RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Segundo a American Dietetic Association (ADA), a Canadian Dietetic Association 

(CDA) e o American College of Sports Medicine (ACSM) (2011), Existem recomendações 

nutricionais para prática de atividade física na qual foram elaboradas de acordo com a maioria 

das evidencias sobre o tema. E teve como objetivo proporcionar aos indivíduos ativos 

fisicamente orientações nutricionais para o pré, durante e o pós-prática de Atividade física. 

Também é importante destacar que é indicada para a população, que antes da sessão de 

atividade física, é recomendada a ingestão de 5 a 7 ml de líquido por KG de massa corporal, 

tendo em vista a hidratação. A ingestão de carboidratos também se torna importante na 

liberação de energia ao longo da atividade física. O jejum, não é recomendado, pois pode 

causar consequências negativas. 

Por fim vale destacar que os alimentos com níveis baixos de glicose e com níveis 

consideráveis de gordura não são úteis nesse momento, pois dificulta o esvaziamento gástrico. 

 

2.6 ATIVIDADE FÍSICA 

 

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003) declarou que atividade física e 

esportes são essenciais para a saúde e bem-estar do ser humano e constituem um dos mais 

importantes determinantes do estilo de vida saudável. Sendo atividade física considerada 

como qualquer movimento corporal voluntário, produzido por contração de músculos 

esqueléticos que resulte em gasto energético, segundo a portaria nº 222 do MS, de 24 de 

Março de 1998 (BRASIL, 1998).  

A atividade física está ligada positivamente a estratégias que visem melhorar hábitos 

alimentares, desencorajar o fumo e a utilização de outras substâncias prejudiciais à saúde, 

como álcool e drogas. Além disso, é primordial no controle da massa corporal, está 

diretamente associada à redução do risco de doenças, tais como enfermidades 

cardiovasculares, diabetes mellitus e alguns tipos de câncer (WHO, 2003). Prior et al. (1996) 

descreveram que além dos aspectos anteriormente mencionados, os objetivos da atividade 

física ou de um programa de exercícios são melhorar o desempenho, a força, a postura, a 

flexibilidade geral e, ainda favorecer a manutenção da massa óssea, retardando a sua redução. 

Ademais, a promoção, a interação e a integração social entre indivíduos são estimuladas pela 

prática esportiva (WHO, 2003; VOLEK et al., 2006).  
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Diante desse contexto, a prática de atividades físicas regulares tem aumentado 

globalmente, no intuito de estabelecer-se um hábito de vida saudável, quer seja por questões 

de saúde ou por motivos estéticos. A grande maioria das pessoas não participa de 

competições, caracterizando então o conceito de esportista (ARAÚJO; SOARES, 1999). 

Lancha Jr. et al. (2004) definiram como esportistas, os praticantes de atividade física regular 

que apresentam como objetivo a manutenção da saúde e/ou da estética. Por outro lado, 

segundo os mesmos autores, aqueles indivíduos que objetivam a melhora do desempenho 

físico, foram definidos como atletas.  

A preocupação com ambos os aspectos, saúde e estética corporal tem aumentado a 

procura por academias de ginástica (ANTUNES, 2003).
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este é um estudo de caso descritivo, de associação entre variáveis, Nível de Atividade 

Física, Consumo de Suplementos Nutricionais e Satisfação Corporal. 

 

3.2 AMOSTRA E POPULAÇÃO 

 

A população de 155 estudantes regularmente matriculados nos terceiros e segundos 

anos do Ensino Médio da CEDAF, onde foi feito o levantamento do consumo de suplementos 

nutricionais e nível de atividade física desses estudantes. Com base nos critérios de inclusão e 

exclusão do presente estudo, a amostra foi selecionada de forma aleatória simples e 

compreendeu cerca 68 estudantes sendo 27 do sexo feminino e 41 do sexo masculino, do 

ensino médio da rede pública, com idades entre 18 a 20 anos. 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Como critério para serem inclusos na amostra, foram considerados os estudantes, 

regularmente matriculados e frequentes nos 3º (terceiro) e 2º (segundo) anos do Ensino Médio 

da CEDAF que já completaram 18 anos. Esses assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE); preencheram o questionário de perfil nutricional e o IPAQ. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos deste estudo os alunos que não cumpriram alguma das exigências 

estabelecidas como critério de inclusão deste estudo. Assim como os que deixaram alguma 

questão em branco do questionário de perfil nutricional e/ou do IPAQ.  

 

3.5 CUIDADOS ÉTICOS 
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A princípio foi feito o contato com a instituição de ensino, sendo entregue à 

coordenação, a proposta do estudo e o pedido de autorização para a realização deste (Anexo 

1). Com o aval da coordenação de ensino de ambas as redes (estadual e federal) de ensino da 

CEDAF, o projeto foi enviado para apreciação no Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos, cujo processo está registrado sob o número CAAE: 77216817.2.0000.5153, 

aprovado sob Parecer nº 2.312.839 (Anexo 2). 

Ao candidatarem-se como voluntários, os participantes foram informados, quanto aos 

objetivos e aos procedimentos metodológicos deste estudo. O projeto foi encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa, em 20 

de setembro de 2017 e foi aprovado sem restrições. Para a realização da pesquisa, foi entregue 

aos participantes, um texto explicativo do estudo, com os seus respectivos objetivos e o TCLE 

(Anexo 4) para participação no estudo, cumprindo às normas para realização de pesquisa em 

seres humanos (Anexo 2).  

 

3.6 INSTRUMENTOS 

 

3.6.1 Questionário de Consumo de Suplementos  

 

O instrumento usado para a coleta de dados é um questionário semiestruturado 

adaptado do questionário elaborado por Lajolo, Daskal e Pereira (2003) autores do artigo 

“Consumo de suplementos nutricionais por alunos de academias de ginástica em São Paulo”. 

O questionário que foi previamente validado apresentou índice de clareza de 9,0 e de validade 

de 9,0. Esse questionário contém 11 (onze) questões objetivas que buscaram: caracterizar a 

amostra; quantificar o consumo entre os escolares; estabelecer o perfil dos consumidores e 

elucidar quem ou o que fomentou o consumo dos suplementos nutricionais pela amostra. 

Deixando claro que a escolha desse instrumento se deu pelo fato de ser o instrumento 

encontrado que mais se aproximava dos objetivos da pesquisa. Uma vez que não foi 

encontrado nenhum instrumento específico para a população estudada. 

 

3.6.2 IPAQ Curto 

 

Foi utilizado o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) versão curta, que 

é um questionário que avalia a intensidade e duração das atividades físicas do indivíduo 

durante uma semana, tanto em atividades laborais quanto de deslocamento, lazer e prática 
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desportiva. Assim, classifica os indivíduos da amostra em uma escala com os seguintes 

conceitos: Muito Ativo; Ativo; Irregularmente Ativo A; Irregularmente Ativo B e Sedentário. 

Que foram convertidos em uma escala Likert de 1 a 5, onde 1 (um) é Sedentário e 5 (cinco) é 

Muito Ativo. No Brasil, o IPAQ tem sido testado por diversos pesquisadores(9-13) quanto à 

reprodutibilidade (teste/reteste) e validade concorrente Em geral, os resultados provenientes 

desses estudos indicaram que o IPAQ (semana usual, auto-administrado em forma de 

entrevista individual) é instrumento com boa estabilidade de medidas e precisão aceitável para 

uso em estudos epidemiológicos com adultos jovens, de meia-idade e com mulheres idosas.. 

 

 

 

3.7 PROCEDIMENTOS 

 

Foi marcada uma data para a coleta de dados, durante uma aula de Educação Física de 

cada uma das 15 turmas envolvidas nesta pesquisa, mediante autorização prévia do professor 

regente, com duração média de 10 minutos para respondê-los. Assim, foram entregues o 

TCLE, questionário de perfil nutricional e o IPAQ para os sujeitos interessados.  

No momento da coleta, os voluntários foram instruídos sobre os objetivos da pesquisa, 

e a possibilidade de desistência. Receberam também informações acerca do TCLE e dos 

questionários (Anexos A, B e C) e instruções sobre o preenchimento correto. 

 

3.9 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Para a análise descritiva dos dados referentes às variáveis Nível de Atividade Física e 

Consumo de Suplementos Nutricionais, utilizou-se o programa Microsoft Excel 2010®. Já 

para interpretar a associação entre as variáveis, Nível de Atividade adotou-se a Correlação de 

Spearman, uma vez que, os dados não paramétricos e adotando intervalo de confiança de 95% 

e p ≤0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Consumo de Suplementos Nutricionais 

 

O Gráfico 1 apresenta resultados significativos de acordo a pesquisa realizada com 

adolescentes do ensino médio que são consumidores e não consumidores de suplementos. 

Entende-se que 79% dos estudantes não consomem suplementos e 21% são consumidores.  

 

 

Gráfico 2- Classificação do Nível de Atividade Física dos Consumidores de 

Suplementos Nutricionais 

Gráfico 1- Levantamento do consumo de suplemento 

21%

79%

Consumo de Suplementos

Consumidores

Não consumidores
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O Gráfico 2.mostra que a classificação do nível de atividade física dos consumidores 

de suplementos nutricionais  apresenta resultados muito próximos uns dos outros conforma a 

classificação estabelecida. Porém, 42% dos estudantes são classificados com Irregularmente 

Ativo A e B, ou seja estão próximos de serem sedentários .E apenas 22 % dos estudantes 

consumidores de suplementos são classificados como Muito Ativos. 

 

 

Gráfico 3 - Indicação de Suplementos Nutricionais 

 

Já o Gráfico 3 mostrou que a indicação de suplementos aos estudantes do ensino 

médio por pessoas não qualificadas é alto com índice de 36% por amigos e familiares para o 

consumo destes suplementos. Seguido de 29% das indicações feitas por médicos e 

nutricionistas, 21% são indicados por profissionais de Educação Física e 14% são indicações 

próprias dos consumidores de suplementos. 
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Gráfico 4 - Investimento Mensal em Suplementação em Reais (R$) 

.Pode se observar no Gráfico 4 que o investimento mensal para o consumo é baixo e 

acessível. Sendo que 22% da amostra investiram menos de R$50 (reais) mês; 21% gastou 

entre R$50 e R$75 (reais); 14% gastou entre R$76 e R$100 (reais); 29% da amostra investiu 

R$101 e R$150 (reais) e apenas 14% gastou mais de R$150 ( 
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Gráfico 5- Nível de Atividade Física por tempo de consumo 

 

O Gráfico 5 descreve a relação entre as variáveis  tempo de consumo e  Nível de 

Atividade dos participantes. Percebe que não há uma correlação forte entre as variáveis, pois 

deveria ser: quanto maior o nível de atividade física maior foi o temo de consumo de 

suplemento pelos estudantes pesquisados, e este resultado não é encontrado.  
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Gráfico 6- Nível de Atividade Física do 
Gênero masculino: Comparação entre 

consumidores e não consumidores.  
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Gráfico 7- Nível de Atividade Física do 
Gênero feminino: Comparação entre 

consumidores e não consumidores 

.

Os Gráficos de números 6 e 7 comparam o Nível de atividade física entre 

Consumidores e Não Consumidores de Suplemento Nutricionais do sexo masculino e 

feminino respectivamente. E não foram encontradas diferenças significativas para estas 

variáveis na amostra pesquisada  

 

Nível de Atividade Física 

 

Gráfico 8 - Classificação do Nível de Atividade física da Amostra 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O Gráfico 8 descreve os dados obtidos através do IPAQ separando-os de acordo com a 

classificação do instrumento, entre os grupos Muito Ativo, Ativo, Irregularmente Ativo A, 

Irregularmente Ativo B e Sedentário. Observou-se através dos Gráfico 8 que, menos de 2% da 

amostra (n=68) esta classificada como sedentária. De acordo com a classificação do 

instrumento, os estudantes obtiveram uma porcentagem maior no grupo Ativo, com 46% da 

amostra total, seguido do grupo Irregularmente Ativo A, com 23%. 
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Gráfico 9 - Relação do Nível de Atividade Física por Gêneros, na qual as barras verticais representam 

a correlação e seus respectivos desvios padrão. 

 

O Gráfico 9 mostra que não ouve diferença significativa entre as variáveis Nível de 

Atividade Física e Género. 

 

Satisfação Corporal 

 
Tabela 1-Classificação Percentual da Satisfação Corporal por Género 

 Ótimo Muito Bem Bem Razoável Ruim Péssimo 

Feminino 0% 14,8% 25,9% 29,9% 14,81% 14,8% 

Masculino 9,7% 26,8% 31,7% 26,8% 0% 4,8% 
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Gráfico 10- Classificação Percentual da Satisfação Corporal da amostra. 

 

 

Gráfico 11-Correlação de Spearman para as variáveis, Satisfação Corporal e Género, com p≤0,05, na 

qual as barras verticais representam a correlação e seus respectivos desvios padrão. 

 

Os Gráficos de número 10 e 11 juntamente com a Tabela 1 descrevem os percentuais 

dos níveis de satisfação corporal de toda a amostra e por cada gênero respectivamente. 

Mostrando que há uma diferença significativa nesta variável, assim, percebemos uma maior 

insatisfação por parte das adolescentes do sexo feminino.  
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Associação entre Nível de Atividade Física e Satisfação Corporal 
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Gráfico 12- Correlação de Spearman para as 

variáveis Satisfação Corporal e Nível 
Atividade Física na amostra do sexo 

masculino, com p≤0,05. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 13- Correlação de Spearman para as 

variáveis Satisfação Corporal e Nível 

Atividade Física na amostra do sexo feminino, 

com p≤0,05. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Gráfico 12 podemos observar que não há uma correlação significativa entre as 

variáveis Nível de atividade Física e Satisfação corporal entre os participantes do sexo 

masculino, fato que se repete entre as participantes do sexo feminino da mesma amostra.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

De acordo com os resultados encontrados apenas 29% dos adolescentes consumidores 

de suplementos receberam prescrição Médica ou de Nutricionista. Em um estudo com pessoas 

fisicamente ativas de Goston, (2008) relata que em um conjunto com Indicação médica 

(14,6%), 43% de indivíduos relataram receber orientação qualificada para consumir tais 

produtos. Já 36% dos adolescentes da amostra receberam indicação de amigos ou familiares 

indo de acordo com outro estudo realizado por Alves e Lima (2009), relataram que fonte de 

informação mais utilizada é a recomendação de amigos e técnicos de modalidades esportivas. 

Os suplementos mais usados são: proteínas e aminoácidos.  

Lembrando que de acordo com a literatura, provavelmente apenas os indivíduos 

classificados como Muito Ativos tenham uma real necessidade de consumo suplementação. E 

isso ainda depende muito da alimentação e das individualidades biológicas desses indivíduos.  

Os resultados deste trabalho mostram que não houve diferença significativa na 

variável Nível de Atividade Física entre adolescentes dos sexos masculino e feminino. E nem 

quando comparado nível de atividade física entre consumidores e não consumidores de 

suplemento nutricionais tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Fato que talvez 

possa se explicar pelo fato da amostra da pesquisa cursar ensino médio concomitante com 

técnico em regime integral e terem uma rotina diária muito parecida, pelo menos, na maior 

parte do dia.  

Na variável Satisfação Corporal, percebe que mesmo as estudantes mais ativas tendem 

tem uma satisfação corporal menor que dos participantes do sexo masculino. Indo de acordo 

com as orientações do Ministério da Saúde e da Educação (2015), que destacam uma maior 

propensão das meninas nesta faixa etária a desenvolverem distúrbios alimentares. Desta forma 

se torna importante um olhar mais atento para esse público.  

Vale ressaltar que a escassez de estudos utilizando este mesmo instrumento de 

avaliação, dificulta a comparação dos resultados obtidos. Porém, irão agregar a literatura, de 

forma a fomentar discussões futuras. 

Esse estudo apresentou algumas limitações que também foram encontradas no trabalho 

de Alves e Lima (2009), A interpretação dos dados sobre o uso de suplementos por 

adolescentes é dificultada pelas muitas variáveis que confundem a análise desses estudos. E 
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em relação aos desenhos de estudo nota-se, problemas metodológicos como os relativos ao 

tamanho da amostra. 

Mesmo assim, é preciso que se considere as emergências com que se tem tratado o 

assunto, relacionamentos e comportamentos na modernidade. Pela complexidade do assunto, 

não podemos deixar de considerar também, essas influencias que vem transformando a 

sociedade contemporânea. Heidegger (1998), diz que a sociedade moderna tem suas estruturas 

socioculturais fascinadas pelo imediatismo. Pela busca do prazer e da satisfação para todos os 

tipos de problemas que envolve o homem. Exemplos não nos faltam. Em estudo longitudinal 

intitulado Transformações da família ao longo dos tempos e as suas implicações à clínica 

psicológica: uma reflexão, Martinez (2015), relata que, dentre outros fenômenos emersos na 

modernidade e pós-modernidade observam-se o imediatismo, o hedonismo, e o consumismo. 

Na mesma linha de reflexão a psicóloga Franco (2015), relata que “pais que mimam os filhos 

estão criando uma geração de adultos deslocados e incapazes de lidar com frustações”. 

O entendimento de forma ampla e holística do problema nos remete a busca de forma 

mais ampla de compreensão do problema, além da descrição simples do consumo de 

suplementos e no nível de atividade física entres estudantes do ensino médio. 
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6 CONCIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Os resultados mostram que os consumos de suplementos entre os adolescentes 

investigados são preocupantes: 21% dos entrevistados consomem algum tipo de suplementos 

nutricionais, mas apenas 36% desses consumidores foram classificados como ativos e 22% 

como muito ativos. os outros 42% estão distribuídos entre irregularmente ativo A e B.  

A facilidade de acesso a esses produtos chama a atenção da necessidade de 

acompanhamento familiar e orientação técnica. Considerando que 36% dos adolescentes 

consumidores receberam indicação de amigos ou familiares; 21% na Academia ou de 

profissional de Educação Física; 14% por conta própria (o próprio indivíduo tomou inciativa) 

e apenas 29% desses adolescentes receberam prescrição Médica ou de Nutricionista. 

À Educação Física, fica a sugestão de maior comprometimento de envolvimento para 

melhorar o nível de atividade física dos estudantes. Os resultados mostram que o número de 

estudantes classificados pelo instrumento como Irregularmente Ativo A e Irregularmente 

Ativo B não é baixo, requerendo, por conseguinte, elaborar um plano de estratégias para 

reduzir a incidência de inatividade física, a fim de estimular a adoção de um estilo de vida 

mais salutar. 

Todavia, é necessário salientar a complexidade do assunto e a emergente necessidade 

de ampliar os horizontes dos estudantes, familiares e também dos professores, em formação 

mais ampla e leituras técnicas, científicas, filosóficas e literatura internacional para uma visão 

além da descrição do consumo de suplementos e do nível de atividade física dos estudantes. 

Com a pergunta dos motivos que levam ao imediatismo e ao consumo de suplementos e de 

comportamento sedentário da atualidade. A revisão de conceitos passa por uma visão 

interdisciplinar e multiprofissional do problema. 
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ANEXO 2 – FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO DE CONSUMO DE SUPLEMENTOS 

 

Questionário sobre o uso de suplementos 

alimentares por escolares do Ensino 

Médio 

 

1- Nome:____________________ Idade: 

____ Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) 

Nenhum 

 

2-Ano do Ensino Médio que cursa: 

( ) 1° 

( ) 2° 

( ) 3° 

 

3- Você já fez uso de suplementos 

alimentares? 

( ) Sim. Qual(is)?______________________ 

( ) Não 

 

4- Qual(is) o objetivo do uso do suplemento 

alimentar citado acima? Se utilizar mais de 

um tipo de suplemento, colocar o nome do 

suplemento ao lado do objetivo do uso. 

( ) Ganho de Massa Muscular 

( ) Emagrecimento 

( ) Aumento na ingestão de calorias 

( ) Performance 

( ) Recuperação Muscular 

( ) Reposição de eletrólitos 

( ) Outro Motivo. Qual(is)? ______________ 

 

5- Há quanto tempo faz uso de 

suplementação? 

( ) menos de 3 meses 

( ) de 3 a 6 meses 

( ) de 7 meses a 1 ano 

( ) + 1 ano 

 

6- Você usa suplementos para: (Assinale 

somente um objetivo mais importante) 

( ) Perder Peso e/ou gordura/emagrecer 

( ) Ganhar/definir músculos/ aumentar massa 

muscular 

( ) Saúde 

( ) Lazer 

( ) Estética 

( ) Competição 

 

7- O que te motivou a consumir suplementos 

alimentares? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

________________________________ 

 

8- Está satisfeito com os resultados do uso 

do(s) suplemento(s) alimentar(es)? 

( ) Sim ( ) Não 

Comente os benefícios e os efeitos colaterais 

do uso da suplementação: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______________________________ 

 

9- Quem indicou o(s) suplemento(s) 

alimentar(es) para você: 

( ) Amigos  

( ) Professor de Educação Física 

( ) Nutricionista 

( ) Médico 

( ) Vendedor de Loja de Suplementos 

( ) Família 

( ) Academia 

( ) Próprio Indivíduo 

 

10- Qual o seu investimento em 

suplemento(s) alimentar(es) mensais: 

( ) ate R$ 50,00 

( )R$ 51,00 a 75,00 

( ) R$ 76,00 a 100,00 

( ) R$ 101,00 a 150,00 

( ) Mais de R$ 151,00 

 

11- Como você se sente com a sua imagem 

corporal? 

( ) Ótimo 

( ) Muito Bem 

( ) Bem 

( ) Razoável 

( ) Ruim 

( ) Péssimo 
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ANEXO 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa  

“CONSUMO DE SUPLEMENTO0S NUTRICIONAIS E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

EM ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLIA DE ENSINO”. Nesta 

pesquisa pretendemos levantar o perfil dos alunos do ensino médio que fazem uso de 

suplementação nutricional e o nível de atividade física dos mesmos.  Assim como, as razões que 

os motivam a fazer uso desses suplementos e quais são os principais objetivos buscados por eles 

ao consumir suplementos nutricionais. O motivo que nos leva a estudar este tema na Universidade 

Federal de Viçosa – Campus Florestal/MG se deve ao fato de termos um grande número de 

adolescente que frequentam o ensino médio da Redes Públicas Federal e Estadual no município de 

Florestal. Além do crescente consumo de suplementos nutricionais entre essa população nas 

últimas décadas, principalmente entre praticantes de exercício físico e musculação. Para esta 

pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: Será aplicado 2 (dois) questionários – IPAQ 

versão curta e Questionário sobre o uso de suplementos alimentares por escolares do Ensino 

Médio adaptado (esse último em forma de entrevista). 

 

Este termo de autorização se trata da sua confirmação para participar da nossa pesquisa. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar os participantes da pesquisa. Quando terminarmos a pesquisa 

(explicação da divulgação dos resultados) e você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar ou 

ao pesquisador. (Nome e telefone de contato ao final deste documento). 

A sua participação consiste em:  

1-Preencher o questionário: Para verificar nível de atividade física (IPAQ versão curta). - 

Tempo estimado: 3 minutos.  

2- Participar da entrevista: Para verificar o uso de suplementos alimentares. - Tempo 

estimado: 3 minutos.  

 

 Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em constrangimento que poderá haver nas 

perguntas da mesma, mas você pode não responder e desistir a qualquer momento de participar do 

projeto. A pesquisa contribuirá para: Formar jovens conscientes de seus atos; melhorar a 

qualidade de vida dos jovens através da conscientização sobre os benefícios da suplementação 

feita de forma adequada e associada ao nível de atividade física. Além da possibilidade de 

verificar em que nível de atividade física você se encontra de acordo com a classificação da 

Organização Mundial de Saúde, comparando seus resultados com o protocolo IPAQ. A 

divulgação destes dados será feita juntos aos participantes da pesquisa por demonstração em 

tabela de dados comparativas de acordo com análises estatísticas. Dialogando e retirando dúvidas 

referente as interpretações dos resultados obtidos por cada aluno em seu respectivo teste, 

explicando e minimizando possíveis repercussões negativas. A participação na pesquisa não 

acarretará gasto para você, sendo totalmente gratuita. 

 

Para participar deste estudo, o voluntário sob sua responsabilidade, não terá nenhum custo, 

nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e 

comprovados danos provenientes desta pesquisa, ele tem assegurado o direito à indenização. O 

(A) participante tem garantida plena liberdade de recusar-se a participar ou o (a) Sr.(a) de retirar 

seu consentimento e interromper a participação do voluntário sob sua responsabilidade, em 

qualquer fase da pesquisa, sem necessidade de comunicado prévio. A participação dele (a) é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma 

em que é atendido (a) pelo pesquisador. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição e do 

participante quando finalizada. O (A) participante não será identificado (a) em nenhuma 
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publicação que possa resultar. O nome ou o material que indique a participação do voluntário não 

serão liberados sem a sua permissão.  

 

Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, e depois desse tempo 

serão destruídos.  

 

Os pesquisadores tratarão a identidade do participante com padrões profissionais de sigilo 

e confidencialidade, atendendo à legislação brasileira, em especial, à Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, e utilizarão as informações somente para fins acadêmicos e 

científicos.  

 

Eu,______________________________________________________________________

_, contato ______________________________________________, fui informado (a) dos 

objetivos da pesquisa “CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E NÍVEL DE 

ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLIA 

DE ENSINO” de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. 

Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas.  

 

Guilherme de Azambuja Pussieldi  

Rodovia. LMG 818, KM6, UFV – Campus Florestal  

Telefone: 31 98259-0076 e 31 3536-3409  

Email: guilhermepussieldi@ufv.br  

 

Em caso de discordância ou irregularidades sob o aspecto ético desta pesquisa, você poderá 

consultar:  

 

CEP/UFV – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos  

Universidade Federal de Viçosa  

Edifício Arthur Bernardes, piso inferior  

Av. PH Rolfs, s/n – Campus Universitário  

Cep: 36570-900 Viçosa/MG  

Telefone: (31)3536-3407  

Email: cep@ufv.br  

www.cep.ufv.br  

 

Florestal, ______ de ______________ de 2017.  

 

 

 

_____________________________________________________  

Assinatura do Responsável Legal pelo Participante 

 

 

 _____________________________________________________  
Assinatura do Pesquisador

mailto:guilhermepussieldi@ufv.br
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ANEXO 5 – IPAQ – Versão Curta 

Nome:_______________________________________________________  

Data: ______/ _______ / ______  Idade: ______  Sexo: F( ) M( )  
 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do seu dia 

a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. 
Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As 

perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As 

perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por 

exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por 

favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação!  

 

Para responder as questões lembre que:  

➢ Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 

fazem respirar MUITO mais forte que o normal  

➢ Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal  

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos 

contínuos de cada vez. 

 

1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em casa ou no 

trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de 

exercício? Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum  

 

1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você gastou 

caminhando por dia? Horas: ______ Minutos: _____  

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei 
recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, 

cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do 

coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) Dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum  

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo 

no total você gastou fazendo essas atividades por dia? Horas: ______ Minutos: _____  

 

3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar 

basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados 

ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. Dias _____ por 

SEMANA ( ) Nenhum  
 

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no 

total você gastou fazendo essas atividades por dia? Horas: ______ Minutos: _____  

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola 

ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto 

descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o 

tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.  

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? ______horas ____minutos  

 
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? ______horas ____minutos  
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