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«Com a evolução das sociedades modernas e desenvolvidas, cada in-
dividuo tem acesso a mais informação, na qual se inclui o conheci-
mento sobre o seu estado de saúde. As sociedades modernas têm evo-
luído muito rapidamente, adquirindo os indivíduos hábitos bastantes
diferentes daqueles observados ainda há poucos anos. Outra altera-
ção importante passa pela utilização de medicamentos que tem vindo
a aumentar continuamente, particularmente no que respeita à auto-
medicação.
Várias causas podem ajudar a perceber esta evolução, mas os aspectos
seguintes são relevantes. Nunca como hoje, o acesso à informação
esteve tão facilitado; os media, e particularmente a Internet, têm pro-

movido a difusão e a universalização da informação em tempo real e sobre todos os aspectos da vida. O aumen-
to da escolaridade e da formação individual, um melhor entendimento da linguagem técnica, alguma capacidade
de investigação e de procura de respostas às múltiplas questões têm contribuído para o autodiagnóstico, permitindo
aos indivíduos prestarem maior atenção ao seu estado de saúde sem que dependam directa e continuamente dos
profissionais de saúde. Outro aspecto relevante está relacionado com a dieta. Por razões culturais e por tradição,
diferentes alimentos são incluídos na dieta de cada indivíduo condicionando muitos dos seus habítos, mas o padrão
de consumo tem-se alterado muito em consequência da alteração do estilo de vida. De uma forma generalizada,
o tempo disponível para as refeições tem diminuído como resultado de um ritmo de vida mais acelarado, o que impli-
ca uma menor disponibilidade para uma refeição pausada. Para além disso, o tempo para o processamento dos ali-
mentos também é menor, o que implica alterações das técnicas de processamento dos mesmos. Paralelamente, o con-
heçimento sobre os alimentos e técnicas de processamento dos mesmos aumentou e, com isso, a percepção das insu-
ficiências da alimentação que fazemos. Para tentar suprir estas insuficiências, os consumidores recorrem a suplemen-
tos alimentares de uma forma pontual ou contínua. O uso recorrente de suplementos alimentares deve merecer par-
ticular atenção, pois pode afectar o metabolismo do indivíduo com efeitos irreversíveis. Quando se pretende fazer um
uso contínuo, a opinião de um médico, farmacêutico ou nutricionista é importante.
O acesso mais fácil aos medicamentos(ou seja, medicamentos não sujeitos a recita médica) tem um efeito indirec-
to sobre o consumo de nutracêuticos. Esses medicamentos, ao serem vendidos e consumidos com alguma facilida-
de, promovem o hábito de consumo de produtos que podem ser entendidos como correctores de deficiências rela-
tivas ao estilo de vida, criando, assim, um hábito de consumo. Os suplementos alimentares, e particularmente os
nutracêuticos, com acesso livre e com aspecto de medicamentos, acabam por ser consumidos com facilidade. A for-
ma de apresentação e a venda em farmácias fazem com que se transmita ao consumidor uma imagem de quali-
dade, o que induz no consumidor um grau de confiança elevado no produto, relacionando o seu consumo com um
benefício para o seu estado de saúde. Encontramo-nos, assim, na presença de produtos de fácil acessoe que podem
ser considerados na fronteira entre os alimentos e os medicamentos, sendo que alguns alimentos, alguns constituintes
dos alimentos ou outras substâncias que possam ser incluídas nos alimentos podem substituir, com vantagens, os
medicamentos, particularmente na prevençao da doença e na melhoria do estado de saúde geral do indivíduo.
Uma questão que se coloca é sobre o propósito de ingerir suplementos alimentares. Os suplementos alimentares
devem satisfazer uma necessidade díaria de um nutriente, por complementaridade à limitação dos alimentos ou

de forma a suprir uma deficiência súbita, como uma
alteração da dieta ou da medicamentação que tenha
ocorrido, isto é, devem contribuir para melhorar o esta-
do de saúde. Normalmente, uma dieta adequada pre-
vine problemas do foro imunológico, insónias, lipidé-
mias, problemas cardiovasculares, etc. Uma outra ques-
tão esta relacionada com a quantidade (dose diária) a
ingerir. A resposta à questão tem de ser encontrada
por cada indivíduo, pois indivíduos diferente têm ne-
cessidades diferentes. A recomendação sobre a dose
diária de um nutriente é obtida após análise de dados
populacionais, ou seja, é a dose que satisfaz a maioria
da população. No entanto, não podem ser ignoradas
variações entre indivíduos, culturas e países. Os suple-
mentos alimentares podem ser considerados em qual-
quer país, verificando-se, no entanto, que em países
menos desenvolvidos, em que as necessidades básicas
não estão satisfeitas, a importância dos suplementos
alimentares na vida dos consumidores é menor. Nos
países desenvolvidos, as deficiências nutritivas são pon-
tuais e frequentemente associadas a hábitos particulares
na implementação de dietas especiais (para emagreci-
mento, vegetarismo) ou como consequência de técnicas
de fabrico (oxidação, conservação), ou ainda como con-
sequência de estados de saúde e de alteração de um
estado normal (contracepção oral e gravidez, adolescên-
cia, desportistas, idosos, fumadores, medicação).
Como consequência, as deficiências pontuais, quando
prolongadas, podem levar a problemas clínicos devido
a desiquilíbrio na dieta com fragilização do organismo
e consequente aparecimento de problemas de saúde. A
complementaridade entre suplementos e alimentos (nu-
trientes) é muito importante para o equilíbrio final. As-
sim, os suplementos alimentares têm que ser usados
com bom senso para evitar sobredosagens e interfe-
rências com os alimentos e, muito particularmente, com
os medicamentos.»
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