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O que são? Que finalidade?



• Complementa o regime alimentar 

normal

• Fonte concentrada de determinados 

nutrientes ou outras substânciasnutrientes ou outras substâncias

• Género alimentício

• Efeito nutricional ou fisiológico

• Forma doseada

Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de Junho: Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002/46/CE
Directiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho: Relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos suplementos alimentares







Quem utiliza, como e porquê? 



� Percepções diferenciadas sobre a 

avaliação dicotómica do 

benefício/risco dos suplementos 

alimentaresalimentares

• Suplemento alimentar = “natural” = inócuo

• Sem riscos de utilização

� Contextos cada vez mais plurais e 

autónomos ao nível das lógicas de 

consumo

• Maior diversidade e quantidade de fontes de 
informação

• Facilidade de acesso (internet)

Schulz V. (2004)  Rational Phytotherapy. Springer-Verlag Berlin Heidelberg



CONSUMO ELEVADO DE

SUPLEMENTOS

CONSUMO

CONJUGADO/ALTERNADO DE

MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS

Efeito antagónico

- Xantinas e Sup. calmantes              
(ρ=0,325; valor p<0,01)

- Med. ansiolíticos  e Sup. estimulantes 
(ρ=0,502; valor p<0,01)

Finalidade preventiva/ Finalidade preventiva/ 

coadjuvante da terapêutica coadjuvante da terapêutica 

farmacológicafarmacológica

Poster 

108

Risco aumentado de interacções Risco aumentado de interacções 

medicamentosasmedicamentosas

Efeito sinérgico

- Xantinas e Sup. estimulantes                 
(ρ=0,314; valor p<0,01)

- Med. ansiolíticos  e Sup. calmantes 
(ρ=0,568; valor p<0,01)

(ρ=0,502; valor p<0,01)

Autonomia na gestão da saúde

- Consumo “por iniciativa própria”

- Disponibilidade/acessibilidade dos 
recursos

Avaliação positiva  dos suplementos 

- Resultados avaliados como 
“razoáveis”

- Reacções adversas reduzidas

farmacológicafarmacológica

Consumo de substâncias psicoactivas na população estudantil da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Grilo S, Reis P, Aranha L, Raposo H, Graça A



• A maior parte dos estudos recentes na Europa e EUA mostram que os 

consumidores regulares de suplementos alimentares são sobretudo:

• mulheres caucasianas de meia-idade• mulheres caucasianas de meia-idade

• elevados níveis de escolaridade (>12º ano)

• rendimentos acima da média

• mais saúde (maior n.º visitas ao médico, seguros de saúde)

• estilos de vida mais saudáveis (dieta equilibrada, fazem exercício regular, não 

fumam, menor IMC)



• Suplementar dieta

• Melhorar estado geral de saúde

• Atrasar desenvolvimento de doenças relacionadas 

com a idade (aterosclerose, demência, cancro)

Recuperação após doença• Recuperação após doença

• Situações de stress

• Gravidez

• Emagrecimento

• Melhorar  desempenho no desporto (creatinina –

treino de resistência, homens)

• Tratamento de sintomas (resfriados, tosse, artrite)

http://www.themedica.com/articles/2009/03/the-uk-dietary-supplement-indu.html



•Redução do colesterol

•Osteoporose

•Saúde ocular

•Desordens gastrointestinais

•Sintomas da menopausa

•Hipertensão arterial

•Diabetes

•Alterações funcionais

•Envelhecimento

•Dieta e controlo de peso

•Apetite

•Função coronária•Função coronária

•Hiperplasia benigna da próstata

•Função cerebral

•Alteração do comportamento

•Função hepática

•Sistema imunológico

•Artrite

•Osso e funções músculo-esqueléticas

•Libido

•Energia corporal

•Balanço hormonal

•Antioxidantes



I. Objectivo: completar o regime alimentar

� Substâncias declaradas no rótulo devem constar em quantidades significativas no 

produto

II. Ingestão excessiva pode provocar efeitos adversos

� Limites máximos de segurança

III. Protecção dos consumidores

� Ser seguro

� Rotulagem adequada

� Menções obrigatórias / Menções não permitidas

Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho: Relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos



António Felício, Consumo de suplementos alimentares em Portugal – Estudo desenvolvido para a ASAE, ISEG, 2006



António Felício, Consumo de suplementos alimentares em Portugal – Estudo desenvolvido para a ASAE, ISEG, 2006



Aconselhamento baseado na evidência



� Objectivo

� optimização dos outcomes terapêuticos

� minoração dos riscos associados aos 

regimes terapêuticos utilizados

� Dificuldades

� não harmonização entre países dos 

mecanismos de regulação dos 

suplementos alimentares
▪ sobredosagens, interacções

� Intervenção

� validação da evidência científica

� novas formas de mediação

suplementos alimentares

▪ canais de distribuição e publicidade

▪ garantia de eficácia, segurança e qualidade

� complexo processo de decisão 

terapêutica baseada na evidência

▪ evidência científica controversa/de fraca 

qualidade

▪ limitações metodológicas 

Raposo H, Aranha L (2011) Um olhar interdisciplinar sobre os suplementos alimentares: reconfiguração dos papéis profissionais no contexto das novas tendências de 

consumo terapêutico,  Sau. & Transf. Soc., ISSN 2178-7085, Florianópolis, v.1, n.3, p.12-22, 2011.
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Ashar and Rowland-Seymour. Advising Patients Who Use Dietary Supplements. The American Journal of Medicine (2008) 121, 91-97



1. Estudos in vitro / Estudos em modelo animal

2. Estudos epidemiológicos

� Associação entre baixos níveis de nutriente e a elevada incidência da doença numa população 

� Relação entre baixos níveis iniciais do nutriente e subsequente risco elevado para a doença
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� Relação entre baixos níveis iniciais do nutriente e subsequente risco elevado para a doença

http://www.r-statistics.com/wp-content/uploads/2010/02/pyramid.gif

3. Ensaios clínicos aleatorizados com dupla ocultação

� A suplementação do nutriente na população estudada 

deve mostrar uma redução na incidência da doença, 

comparando com o grupo que recebe o placebo
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Effectiveness Rating Level of Evidence

Effective The product has passed a rigorous scientific review equivalent to a review by the FDA, 
Health Canada, or other governmental authority and has been found to be effective for a 
specific indication as an OTC drug, orphan drug, or prescription drug product.

Likely Effective * Reputable references generally agree that the product is effective for the given 
indication, based on two or more randomized, controlled, clinical trials involving several 
hundred to several thousand patients, giving positive results for clinically relevant hundred to several thousand patients, giving positive results for clinically relevant 
endpoints and published in established, refereed journals

Possibly Effective Reputable references suggest that the product might work for the given indication based 
on one or more clinical trials giving positive results for clinically relevant endpoints

Possibly Ineffective Reputable references suggest that the product might not work for the given indication 
based on one human study giving negative results for clinically relevant end-points.

Likely Ineffective Reputable references generally agree that the product is not effective for the given 
indication, based on two or more randomized, controlled, clinical trials giving negative 
results for clinically relevant end-points and published in established, refereed journals.

Ineffective Most reputable references agree that the product is not effective for the given indication, 
or multiple high-quality studies resulted in negative results; there are no equally reliable 
human studies offering convincing contradictory data.

* Because a high level of evidence is required for a product to be rated Likely Effective or above, relatively few products achieve this rating.

Evidence Levels for Effectiveness Assessment, in Natural Medicines Comprehensive Database
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•O suplemento alimentar funciona? É seguro? Tem qualidade?

O suplemento alimentar ajuda na prevenção da doença / no seu O suplemento alimentar ajuda na prevenção da doença / no seu 

tratamento?tratamento?

• O utente deve procurar aconselhamento médico?

• O utente pode modificar a sua dieta para obter o benefício procurado?

• Quais os usos terapêuticos, intervalos de dose e formulações disponíveis do suplemento 

alimentar?

• Podem ocorrer reacções adversas ou interacções com medicamentos?
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• A escolha do suplemento alimentar por parte do consumidor ou profissional de saúde deve sempre 

Facultar a informação necessária ao Facultar a informação necessária ao consumidor consumidor para uma selecção para uma selecção 

consciente e consciente e informada.informada.

basear-se no estado da doença, e informação de eficácia e segurança sobre o produto

• Os suplementos alimentares não são sujeitos a receita médica, pelo que a liberdade individual de 

escolha do consumidor deve ser respeitada

• Dispensar de forma criteriosa e responsável, evitando transferir a autoridade profissional para 

produtos que possam não ter qualquer benefício terapêutico comprovado e/ou que apresentem 

riscos associados ao seu uso
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