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INTRODUÇÃO

Figura 2:
Recursos ergogênicos mais
utilizados pelos participantes.

A busca por meios mais rápidos para obter um melhor
condicionamento físico aumentou o consumo de recursos
ergogênicos nos últimos anos.
Esses recursos são artifícios ou substâncias utilizadas
para promover aumento do desempenho esportivo. O termo
“recurso ergogênico" engloba todos os mecanismos
fisiológicos, nutricionais ou farmacológicos que resultam na
melhora do rendimento.

OBJETIVOS
Avaliar a utilização de recursos ergogênicos nutricionais
e farmacológicos por praticantes de musculação da
Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) e praticantes de
musculação da cidade de Jundiaí.

MÉTODO
Estudo com abordagem quantitativa, analítico, transversal
e qualitativa. Os voluntários, após terem concordado com o
termo de consentimento livre e esclarecido, responderam a
dois questionários onlines: um de caracterização do
participante e outro referente a utilização de recursos
ergogênicos. Os dados coletados foram analisados em
planilha do google forms, em plataforma geradora de gráficos
Infogram.

RESULTADOS
Participaram dessa pesquisa, voluntariamente, homens e
mulheres praticantes de musculação, sendo 97 alunos da FMJ
e 96 moradores de Jundiaí.

Figura 3:
Motivações para a
utilização de recursos
ergogênicos.

CONCLUSÕES
Whey-protein e Creatina são os recursos ergogênicos mais utilizados;
O uso de recursos ergogênicos pelos alunos da FMJ foi motivado
majoritariamente pela melhora do desempenho esportivo, enquanto que pelos
moradores de Jundiaí foi pelo ganho de massa muscular;
A população de Jundiaí faz maior consumo de recursos ergogênicos
farmacológicos em relação aos alunos da FMJ;
Ambos os grupos desconhecem conceitos relacionados aos recursos
ergogênicos.
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Figura 1:
Substâncias consideradas Esteróides Anabolizantes Androgênicos (EAA) pelos
voluntários da pesquisa

