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RESUMO 

 
Atendendo à crescente preocupação das populações em relação aos efeitos da 

alimentação na saúde, é justificável o carácter cada vez mais popular dos suplementos 

alimentares. No caso específico de Portugal, estima-se que um em cada cinco habitantes 

consuma algum tipo de suplemento alimentar. Em geral, estes suplementos incluem 

substâncias como vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e 

produtos botânicos.  

O consumo em grande escala deste tipo de suplementos necessita com frequência de 

orientação farmacêutica e clínica, para a qual os profissionais de saúde devem estar 

integralmente capacitados. Como tal, para além de ter conhecimento da regulamentação legal 

em vigência, é imperativo ter toda a informação relacionada com a possibilidade de alguns 

suplementos causarem eventuais problemas de saúde, não serem eficazes para o uso 

alegado no rótulo e possibilidade de interagirem com fármacos que estejam a ser tomados 

em simultâneo.  

Atendendo à relevância deste mercado, e com o objetivo de caracterizar os padrões de 

utilização de suplementos, adquiridos exclusivamente em farmácias, para além de avaliar o 

volume de negócio global, foi feito um estudo de recolha exaustiva de dados, a partir do 

CEFAR, e a sua posterior análise estatística, considerando o período decorrido entre 2010 a 

2016. De uma forma geral, pôde concluir-se que os suplementos mais vendidos são os 

multivitamínicos, em particular aqueles que incluem também magnésio e ácidos gordos 

ómega 3. Apesar de a comercialização destes produtos ter conhecido um abrandamento 

notório entre 2010 e 2014, período que coincidiu com a crise económica em Portugal, no 

septénio analisado foi registado um volume de vendas considerável, materializado em 48 833 

188 embalagens, correspondentes a 752 310 468 euros. 

De uma forma geral, foi também possível concluir que os consumidores devem ser 

aconselhados adequadamente por profissionais de saúde, e informados de possíveis efeitos 

adversos e interações medicamentosas, para que possam efetuar uma seleção consciente e 

informada, tendo em atenção eventuais estado da doença, informação de eficácia e 

segurança sobre o produto. 

Parece também evidente que o estabelecimento de legislação específica poderá 

garantir a segurança do consumidor e a uniformidade dos vários produtos entre diferentes 

países.  

Palavras-chave: Suplementos alimentares, legislação, tendências de mercado.    
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ABSTRACT 

 
Considering the growing concern of populations about the effects of diet on health, the 

increasingly popular nature of food supplements is completely justified. In the specific case of 

Portugal, it is estimated that one in five inhabitants consumes some type of food supplement. 

In general, these supplements include substances like vitamins, minerals, amino acids, 

essential fatty acids, fiber and botanical products. 

Large-scale consumption of such supplements often needs pharmaceutical and clinical 

guidance, requiring specific training among health professionals. As such, in addition to being 

aware of the current legal regulations, it is imperative to have all the information about the 

possibility that some supplements may cause health problems, not being effective for the use 

alleged on the label and also about eventual interactions with drugs that taken concomitantly. 

Taking into account the relevance of this market, and in order to characterize the 

supplements-consuming patterns (in particular those acquired exclusively in pharmacies), an 

exhaustive collection of data was performed (from 2010 to 2016), complemented by their 

subsequent statistical analysis; in this way, it was also expected to evaluate the overall 

business volume. In general, it could be concluded that the best-selling supplements are 

multivitamins, in particular those that also include magnesium and omega 3 fatty acids. 

Although the commercialization of these products has known a slowdown between 2010 and 

2014, a period coinciding with the economic crisis in Portugal, during the seven-year period 

analyzed, there was a considerable volume of sales: 48 833 188 packages corresponding to 

EUR 752 310 468 euros. 

In general, it was also possible to conclude that consumers should be adequately 

advised by health professionals and informed of possible adverse effects and drug 

interactions, so that they can make a conscious and informed selection, taking into account 

eventual disease status, effectiveness and safety on the product. 

It also seems obvious that the establishment of specific legislation could guarantee 

consumer safety and the uniformity of the different supplements condition between countries. 

Keywords: Food supplements, legislation, market tendencies  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os padrões nutricionais estão desde sempre associados ao comportamento humano. A 

sua existência esteve permanentemente relacionada com convicções religiosas, costumes, 

cultura e leis da civilização (Buchman, 2002). Por outro lado, o objetivo principal da existência 

destes padrões relaciona-se com o estabelecimento de uma alimentação equilibrada e 

variada, capaz de oferecer todos os nutrientes, nas quantidades e proporções adequadas que 

um indivíduo necessita para os processos fisiológicos e para o crescimento saudável (Dernini 

& Berry, 2015). 

No entanto, o elevado ritmo de vida que caracteriza as sociedades atuais dificulta o 

cumprimento de dietas adequadas e promotoras da saúde, o que tem vindo a impulsionar o 

consumo de suplementos alimentares (SA) com constituintes capazes de garantir as 

necessidades nutricionais que possam não ser garantidas pela alimentação. Assim, e apesar 

de o uso de SA não ser essencial, o seu consumo pode ser fisiologicamente importante e 

contribuir para uma saúde adequada (Buchman, 2002). 

Os SA podem ser definidos como complementos dietéticos, fontes concentradas de 

nutrientes ou outras substâncias com um efeito nutricional ou fisiológico. Podem ser 

administrados isolados ou em combinação, comercializados sob a forma de cápsulas, 

pastilhas, comprimidos, pílulas, saquetas de pó, de líquidos, frascos dispensadores de gotas 

e outras formas de líquidos e pós concebidos de forma a obter-se pequenas doses unitárias 

(EFSA, 2015). Em todo o caso, não estão indicados para utilização como um alimento 

convencional (Kalra, 2003; Silano, Coppens, Larrañaga-Guetaria, Minghetti, & Roth-Ehrang, 

2011; Turner, Degnan, & Archer, 2005). 

No mercado, existe um número muito alargado de SA associados aos mais variados 

objetivos, com composição química muito diversa, ou incluindo diferentes estirpes 

microbiológicas. São produtos de venda livre, podendo ser comprados nos mais diversos 

pontos de venda, desde farmácias, ervanárias, comércio eletrónico, supermercados, entre 

outros. Desta forma, os SA são muitas vezes obtidos sem aconselhamento de um profissional 

de saúde, o que pode acarretar futuras complicações para a saúde do indivíduo. A atualidade 

do tema dos SA baseia-se em três critérios fulcrais (Nicoletti, 2012): 

- segurança na composição, produção e venda, evitando abordagens facilitadas e 

favorecendo a competência e profissionalismo; 

- influência de aspetos metabólicos, incluindo validação científica; 

- aspetos legislativos. 
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1.1. CLASSIFICAÇÃO DOS SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 

De uma forma geral, os SA podem ser constituídos por proteínas, aminoácidos, hidratos 

de carbono, vitaminas, líquidos isotónicos, minerais, oligoelementos, creatina, enzimas, 

preparações à base de plantas, entre outros (Agarwal, Hordvik, & Morar, 2006), podendo ser 

classificados de acordo com a sua composição e com os objetivos para os quais são 

produzidos (Tabela 1)(Bailey, Gahche, Miller, Thomas, & Dwyer, 2013; Prabu, Suriyaprakash, 

Kumar, & Kumar, 2012).  

 

Tabela 1. Classificação dos suplementos alimentares de acordo com o objetivo de utilização ou 
composição química. 

 

 

Em Portugal, os componentes permitidos nos SA, assim como a sua forma química, 

estão listados nos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º136/2003, de 28 de junho. De forma 

complementar, o Decreto-Lei n.º 167/2004, de 7 de junho (alterado pelo Decreto-Lei nº 

54/2010, de 28 de maio) define a Dose Diária Recomendada (DDR) para cada caso.  

   

Objetivo de utilização Composição 

Energéticos (melhoria do desempenho 

físico) 

Suplementos que contêm vitaminas e 

minerais 

Emagrecimento e controlo do peso 
Suplementos com vitaminas, minerais e 

outros princípios ativos não-botânicos 

Melhoria de: 

- patologias específicas 

- desempenho muscular  

- estado da pele, unhas e cabelo 

- desempenho intelectual 

Suplementos com ervas e ingredientes 

ativos não-botânicos, inclusivamente 

vitaminas e minerais. 

Antioxidantes 

Suplementos que contêm apenas ervas 

ou extratos vegetais. 

Multivitamínicos 

Prevenção da osteoporose 

Proteção cardiovascular 

Redução de sintomas da menopausa 

Reforço do sistema imunitário 
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1.2. LEGISLAÇÃO DOS SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 

1.2.1. LEGISLAÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA 

 

A comercialização de SA na União Europeia (UE) está sujeita a várias disposições 

regulamentares de legislação alimentar, as quais abrangem aspetos de segurança, rotulagem 

e composição do produto, incluindo a utilização de aditivos e níveis máximos de 

contaminantes e resíduos. A 10 de Junho de 2002 foram definidas as normas relativas ao 

fabrico e comercialização dos SA na Diretiva nº 2002/46/CE, da Autoridade Europeia de 

Segurança Alimentar (EFSA), atualizado em 2015 pelo regulamento (UE) 2015/2283 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo a novos alimentos. 

Contudo, a legislação respeitante a este tipo particular de produtos continua a apresentar 

diversas indefinições, para além de existir uma grande carência de harmonização na UE, em 

particular para aquelas substâncias que não são vitaminas nem minerais. Esta falta de 

harmonização legislativa dificulta a comercialização entre os diferentes países da UE, em 

particular entre o país de origem e os destinatários (Gulati, Berry Ottaway, & Coppens, 2014; 

Silano et al., 2011). Além do mais, existe também alguma indefinição em relação aos 

conceitos de nutracêutico e efeito fisiológico, para além de uma certa falta de conhecimento 

das espécies e variedades botânicas que podem ser utilizadas na formulação de um 

determinado SA. Assim, a UE tem sido confrontada com a falta de homogeneidade nos 

diferentes Estados-Membros, estando o comércio destes produtos muito dependente da 

forma como as autoridades nacionais competentes interpretam e aplicam as regulamentações 

atuais (Tabela 2) (Gulati et al., 2014). 

De forma a corrigir esta situação, a EFSA desenvolveu um Compêndio para substâncias 

identificadas em muitas espécies botânicas. O Compêndio consiste numa lista de produtos 

botânicos para os quais se indicam diferentes substâncias tóxicas, viciantes, psicotrópicas ou 

outras com possíveis efeitos negativos sobre a saúde (Gulati et al., 2014; Silano et al., 2011). 

Refira-se, a título de exemplo, que a Comissão E da Agência Federal Alemã de Saúde 

publicou mais de 300 monografias centradas na avaliação da eficácia e segurança de 

produtos à base de plantas, nas quais são reportados os resultados de diferentes ensaios 

clínicos (Clarke, Black, Stussman, Barnes, & Nahin, 2015; Halsted, 2003). 

Alguns países europeus têm também adaptado o CODEX Alimentarius (um conjunto de 

padrões, códigos de conduta, orientações e outras recomendações relativas à manipulação e 

produção de alimentos, suplementos nutricionais e segurança alimentar, da responsabilidade 
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das Nações Unidas), no sentido de proteger a saúde dos consumidores e promover práticas 

adequadas no comércio de alimentos (Silano et al., 2011). 

 

Tabela 2. Aplicação das regras da União Europeia pelos diferentes países europeus 

Suplemento Portugal Espanha França Alemanha 

Aloe (Aloe vera) P P R CE 

Ginkgo (Ginkgo biloba) P NP R NP 

Ginseng (Panax ginseng) P P R NP 

Extrato de chá verde (Camelia sinensis) P NP R CE/R 

Extrato de guaraná (Paullinia cupana) P NP R CE/R 

CE: Uso permitido em SA só em condições específicas, por exemplo sob a forma de extrato. 
NP: Utilização em SA não permitida. 
P: Permissão para utilização em SA. 
R: Utilização em SA raramente permitida, exceto sob autorização prévia. 
 

 

 

1.2.2. LEGISLAÇÃO EM PORTUGAL 

 

Em Portugal, existem inúmeros produtos no mercado legalmente reconhecidos como 

SA. Como estado-membro da UE, Portugal transpôs a Diretiva Comunitária referida 

anteriormente (Diretiva nº 2002/46/CE), especificamente através do Decreto-Lei nº136/2003 

de 28 de junho, no qual são definidos os conceitos e regulamentadas as normas aplicáveis. 

Este documento legal estipula também que a colocação de um suplemento nutricional no 

mercado é da exclusiva responsabilidade do fabricante/distribuidor, tendo este, no entanto, 

que notificar previamente as autoridades competentes. Para tal, antes da colocação no 

mercado, o rótulo com que o produto deverá ser comercializado deve ser enviado para 

aprovação. 

Este rótulo está obrigado a conter as seguintes menções, como constam no Decreto-

Lei nº136/2003: 

 

- menção “suplemento alimentar”; 

- designação das categorias dos constituintes do suplemento ou substâncias que 

caracterizam o produto ou uma referência específica à sua natureza, sendo a 

quantidade de cada nutriente apresentada sob a forma numérica e sob a forma de 

percentagem relativamente à DDR pelo fabricante; 

- advertência relativa aos possíveis riscos para a saúde decorrentes da ingestão de 

quantidades superiores à DDR; 
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- menção “manter fora do alcance das crianças”; 

- data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo; 

- indicação de que os SA não devem ser utilizados como substituintes de um regime 

alimentar variado, não podendo, por isso, incluir menções que declarem expressa 

ou implicitamente que um regime alimentar equilibrado e variado não constitui uma 

fonte suficiente de nutrientes; 

- condições especiais de conservação e/ou de utilização (incluindo modo de 

emprego); 

- nome e endereço do fabricante alimentar responsável. 

 

 

O mesmo Decreto-Lei acrescenta ainda que a rotulagem, apresentação e publicidade 

dos SA não pode incluir menções que atribuam aos mesmos propriedades profiláticas, de 

tratamento ou curativas de doenças humanas. 

É importante realçar que é o fabricante que estabelece as doses dos SA em função da 

DDR, devendo, para tal, respeitar os seguintes critérios (Hathcock, 2001): 

 

- quantidade de nutrientes ingeridos através de outras fontes alimentares; 

- dose de referência de nutrientes para a população-alvo; 

- limite superior de segurança estabelecido para os nutrientes após uma avaliação 

científica de riscos para a saúde. 

 

 

Caso uma unidade empresarial pretenda introduzir um novo SA no mercado, alterar um 

já existente ou importar qualquer SA, deverá dirigir-se à Direção de Serviços de Normalização 

e Segurança Alimentar do Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura. 

O Decreto-Lei nº 296/2007, de 22 de Agosto, designou este Gabinete como organismo 

competente para o envio dos rótulos de SA antes da sua entrada no mercado. Todavia, até 

ao final do mês de Agosto de 2007, a entidade responsável pela fiscalização, avaliação e 

comunicação dos riscos era a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 

(Durão, 2008). 
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1.2.3. LEGISLAÇÃO NO MUNDO 

 

Os regulamentos sobre os SA não são diferentes apenas entre os Estados-Membros da 

UE. As práticas comunitárias também diferem amplamente quando se consideram países de 

outros continentes. A China e os EUA, por exemplo, baseiam a regulamentação de SA em 

géneros alimentícios; no entanto, no Japão, não existe nenhuma categoria específica para os 

SA. Na Austrália e no Canadá, por outro lado, a regulamentação dos SA encontra-se no 

âmbito da regulamentação dos medicamentos da UE (European Advisory Services, 2007). 

Por outro lado, enquanto na Ásia a entidade reguladora é a Associação das Nações do 

Sudeste Asiático (ASEAN), nos EUA esse papel é assumido pela Food and Drug 

Administration (FDA), associação que baseia a sua atividade de regulamentação dos SA no 

Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) (Dickinson, 2011). Este conjunto de 

procedimentos, em vigência desde 1994, define SA como um “produto destinado a 

suplementar a alimentação, que pode incluir vitaminas, minerais, componentes botânicos ou 

aminoácidos, sob a forma de concentrado, metabolito ou extrato, isolado ou combinando mais 

do que um ingrediente” (Dickinson, 2011). Segundo o DSHEA, a responsabilidade da 

informação rotulada é do produtor, bem como a segurança dos ingredientes e o conteúdo da 

embalagem. A FDA não exige uma análise rigorosa dos SA, mas obriga a que no rótulo conste 

a informação de que o produto em causa não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou 

prevenir qualquer doença (Dickinson, 2011). Não obstante, é aceite que este reivindique 

benefícios dos SA para a saúde (Clarke et al., 2015). 

 

 

1.2.4. COMPARAÇÃO ENTRE A REGULAMENTAÇÃO NA EUROPA E NOS EUA 

 

De forma a seguir as tendências do mercado para o consumo de SA e proteger a saúde 

pública, surgiram duas abordagens regulamentares por parte da Europa e dos Estados Unidos 

(Tabela 3) (Giunta, Basile, & Tibuzzi, 2010). 

Em geral, enquanto a EFSA define SA como fontes concentradas de nutrientes ou 

outras substâncias com um efeito nutricional ou fisiológico, cuja finalidade é complementar a 

dieta normal, a FDA, define SA como um produto tomado por via oral que contém um 

ingrediente dietético destinado a suplementar a dieta, para além de outras menções similares 

às utilizadas pela EFSA (Petroczi, Taylor, & Naughton, 2011). 
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Tabela 3. Comparação entre a regulamentação na Europa e nos EUA 

Europa EUA 

Diretiva nº2002/46/CE DSHEA, Outubro de 1994 

SA comercializados como géneros 

alimentícios e sem fins medicamentosos. 

SA deixam de ser considerados aditivos 

alimentares. 

Estabelece uma lista e a quantidade 

máxima segura de vitaminas e minerais 

utilizáveis, tanto em quantidade como em 

qualidade. 

Lista elaborada a partir da obrigatoriedade 

do fabricante notificar a FDA sobre 

qualquer novo constituinte a incluir em SA 

e determinar a sua segurança. 

Rotulagem, apresentação e publicidade 

não devem atribuir aos SA propriedades 

terapêuticas. A descrição do rótulo deve 

seguir as indicações da diretiva. 

Os fabricantes e distribuidores de SA não 

são obrigados por lei a registar, investigar 

ou encaminhar à FDA quaisquer relatórios 

que recebam de efeitos adversos. 

Atualização da diretiva anterior com o 

Regulamento (CE) n.º 1924/2006, de 20 

de Dezembro de 2006. 

Em Junho de 2007, a FDA emitiu uma 

Norma Final dos Suplementos Dietéticos, 

estabelecendo regulamentos para as 

Boas Práticas de Fabrico (GMPc) de SA. 

Estabelece disposições específicas sobre 

o fabrico e venda de SA e presta apoio à 

investigação científica e às pequenas e 

médias empresas que operam neste 

domínio. 

As GMPc garantem a qualidade do fabrico 

e também que os SA são seguros e 

rotulados com precisão. 

Visa proteger todos os consumidores de 

alegações enganosas e exige que as 

substâncias para as quais é feita uma 

alegação tenham um efeito benéfico 

nutricional ou fisiológico. 

As GMPc obrigam a indústria a informar a 

FDA sobre todos os SA introduzidos no 

mercado e possíveis efeitos adversos 

relacionados. 

Lista comunitária para subscrever e 

consultar alegações, apoiada pela EFSA. 

As GMPc incluem requisitos para a 

manutenção de registos. 
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1.3. O CONSUMIDOR DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 

Nos últimos anos tem havido uma maior aceitação de terapias complementares e 

alternativas, justificada provavelmente pela cada vez maior preocupação com a saúde, bem 

como algum nível de insatisfação em relação à medicina convencional (Egan, Hodgkins, 

Shepherd, Timotijevic, & Raats, 2011). Além do mais, a procura pela perfeição da qualidade 

de vida, no que concerne à melhor forma física e desempenho intelectual, é atualmente uma 

realidade mundial, transversal a toda a humanidade, independentemente da faixa etária, 

género ou classe social. O aumento do consumo de SA com fins estéticos, em particular nos 

países industrializados, deve-se sobretudo à pressão por parte da sociedade e da 

comunicação social em relação à obtenção do corpo que os meios de comunicação idealizam 

como perfeito. Porém, existem outras razões que levam ao consumo de SA, sendo as 

principais: 

 

- Prevenção de desenvolvimento de demência. 

- Prevenção de desenvolvimento de cancro. 

- Recuperação após doença. 

- Fortalecimento do sistema imunitário. 

- Tratamento de resfriados/tosse. 

- Tratamento da obesidade ou emagrecimento. 

- Melhoria da saúde cardiovascular (colesterol, hipertensão arterial). 

- Desordens gastrointestinais. 

- Saúde ocular. 

- Melhoria da função hepática. 

- Melhoria da função cerebral. 

- Aumento do desempenho desportivo. 

- Gravidez. 

- Fortalecimento do sistema ósseo. 

- Combate contra os efeitos do stress. 

 

Por outro lado, nos países em desenvolvimento, os SA são consumidos principalmente 

devido à ingestão deficiente de nutrientes, ou componentes essenciais como o ferro, vitamina 

A, zinco e iodo (Schwingshackl et al., 2017). 
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Em geral, a maioria dos seus consumidores caracteriza-se como sendo jovem, com 

nível de escolaridade elevado, principalmente do sexo feminino, com vincada preocupação 

pelo seu estado de saúde, praticante de atividade física regular e normalmente com baixa 

percentagem de gordura corporal (Buchman, 2002). Normalmente, a toma de SA é 

consequência do conselho de um familiar ou amigo, publicidade das marcas, recomendação 

de um nutricionista e, de forma menos comum, recomendação médica. Outros fatores que 

podem levar ao aumento do consumo SA são o fácil acesso e a expansão das indústrias que 

os fabricam (Buchman, 2002).  

De qualquer forma, a motivação conducente ao consumo de SA também varia de país 

para país. Num estudo realizado nos EUA, por exemplo, o consumo de SA surge 

maioritariamente associado ao género, à idade e ao peso dos indivíduos, observando-se um 

maior consumo de SA entre o sexo feminino, em indivíduos com idade igual ou superior a 60 

anos e em indivíduos com excesso de peso. Como principais objetivos apontados a melhoria 

ou manutenção da saúde e a prevenção da doença. As vitaminas e minerais, os ácidos gordos 

e os extratos botânicos eram os ingredientes dos SA mais consumidos, que, apenas em 23% 

dos casos, terão sido aconselhados por um profissional de saúde (Bailey et al., 2013). 

Num estudo feito em Portugal (com uma amostra de 12000 indivíduos) entre 2005 e 

2006, igualmente sobre a caracterização do consumidor e os hábitos de consumo, foram 

considerados diferentes critérios como o local e condições de aquisição dos SA, as 

características dos consumidores, a importância dos locais de compra e das categorias ou 

tipo de produtos e a despesa média em SA. Nesse estudo, foi possível concluir que os 

consumidores conhecem os SA através dos profissionais de saúde, das relações pessoais e 

dos meios de comunicação. Esse conhecimento não era contudo homogéneo em todo o 

território, diferindo consoante a região, faixa etária e profissão. Verificou-se que quem mais 

conhece os produtos é quem apresenta maior índice de experimentação ou mesmo de 

consumo continuado. Por outro lado, o local de venda que confere maior credibilidade é a 

farmácia, quer pela qualidade e segurança dos produtos, assim como, pelo aconselhamento 

do farmacêutico no tocante à adaptabilidade à necessidade pessoal. Quanto à preferência 

pelo tipo de SA, os melhores resultados, em relação à composição, foram obtidos pelos 

produtos à base de minerais e produtos energéticos, seguindo-se os produtos vitamínicos, 

produtos à base plantas e dietéticos; em relação à forma de apresentação, os comprimidos 

foram os preferidos. Em relação ao escalão etário, os consumidores com mais de 45 anos 

foram quem mais frequentemente comprou SA; do ponto de vista geográfico, as regiões do 

Alentejo, Algarve e Grande Porto, apresentaram o maior gasto médio anual, encontrando-se 

a região de Lisboa no extremo oposto (Felício, 2006).  
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Os principais motivos indicados pela população para iniciar o consumo de SA foram 

aumento de concentração/redução de cansaço e o fortalecimento geral/prevenção de 

doenças, como é observável no gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1. Motivo principal para iniciação do consumo de SA. 

 

Por outro lado, o consumo regular de SA deve-se sobretudo a questões de saúde e melhoria 

dos ciclos de trabalho/estudo (gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2. Motivos principais para o consumo regular de SA. 
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De uma forma geral, pode dizer-se que os consumidores procuram SA para prevenir ou 

reduzir o risco de doenças crónicas específicas, dando especial preferência a produtos que 

contenham vitamina E, ácido fólico, selénio, ou extratos vegetais. Para produzir efeitos a curto 

prazo são procurados, por exemplo, o piruvato e creatina para melhorar o desempenho físico, 

a valeriana e melatonina para melhorar o estado do sono (Hathcock, 2001), ou valeriana e 

passiflora para combater a ansiedade (embora a sua eficácia como ansiolíticos ainda não 

esteja totalmente evidenciada) (Saeed, Bloch, & Antonacci, 2007). 

Em estudos similares efetuados noutros países, ficou evidente que alguns dos SA com 

maior procura são aqueles que alegam atividade antioxidante, ou os que contêm vitaminas A, 

C e E, selénio, zinco, ácidos gordos polinsaturados ou magnésio, normalmente associados à 

prevenção da depressão, irritabilidade, psicose ou confusão. Também os probióticos são 

assinalados como tendo bastante procura, em particular pelo seu potencial efeito sobre a 

ansiedade e alívio do stresse (Allaert, Courau, & Forestier, 2016). 

Outros SA destacados pelos seus níveis de consumo, são aqueles produzidos à base 

de vitamina D, cálcio e magnésio, pelo seu contributo para a manutenção de um metabolismo 

ósseo adequado, redução da taxa de fraturas e melhoria da densidade óssea vertebral e 

conteúdo total de cálcio, em especial entre as mulheres pós-menopausa. O zinco também 

contribui para a manutenção de ossos saudáveis estimulando a reprodução e diferenciação 

das células osteoblásticas e inibindo a atividade osteoclástica no tecido ósseo (Pimentel et 

al., 2016). Além do mais, os SA que contêm zinco e antioxidantes como beta-caroteno, luteína, 

vitamina C ou vitamina E, parecem contribuir para melhorar a saúde ocular (Lawrenson & 

Grzybowski, 2015).  
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1.4. SUPLEMENTOS ALIMENTARES À BASE DE PLANTAS 

 

A utilização de algumas plantas específicas como adjuvante na prevenção ou 

tratamento de diferentes doenças, tem já uma longa tradição, em especial as designadas 

plantas medicinais. De facto, as plantas podem ser usadas diretamente ou serem sujeitas a 

algum tipo de preparação/extração prévia, entrando, assim, na categoria de SA, sempre que 

o seu consumo aconteça de forma doseada. Para além da difusão do seu consumo, a 

globalização promoveu a permuta de diferentes espécies de plantas entre os vários países, o 

que resultou no acesso a espécies de todo o mundo, beneficiando das suas propriedades 

específicas (Franz, Chizzola, Novak, & Sponza, 2011). 

De facto, os SA à base de plantas estão entre aqueles com maior sucesso entre os 

consumidores, tendo registado um grande crescimento de mercado na última década. Quando 

adquirem este tipo de SA, os benefícios para a saúde que os consumidores mais procuram 

incluem uma melhoria da capacidade imunológica, do estado emocional, ou da saúde 

gastrointestinal (Vargas-Murga et al., 2011). Outros efeitos muito requisitados incluem a 

manutenção saudável do sistema urinário, muitas vezes com SA à base de mirtilo (Vaccinium 

myrtillus), ou uma digestão eficiente, em especial em SA que comummente incluem extratos 

de cidreira (Melissa officinalis) (Franz et al., 2011). 

Em geral, na preparação deste tipo de SA podem ser usadas as plantas na sua 

totalidade, extratos completos ou compostos bioativos isolados, como por exemplo polifenóis, 

óleos essenciais, carotenoides ou fitoesteróis, mas também glucosinolatos ou saponinas 

(Franz et al., 2011), para a obtenção dos quais têm de ser aplicados procedimentos complexos 

com etapas de extração, destilação, fracionamento, caracterização molecular, ou 

concentração (Restani & Silano, 2011). 

Na Europa, as plantas usadas na preparação de SA estão descritas em bases de dados 

desenvolvidas pela European Food Information Resource (EuroFir), como por exemplo a 

eBASIS (Substâncias Bioactivas em Sistemas de Informação Alimentares), onde são 

descritos os efeitos biológicos de mais de 300 alimentos vegetais europeus, ou a Nettox, que 

inclui 334 espécies de plantas, segundo a atualização feita em 2007. De forma complementar, 

a Agência Europeia do Medicamento (EMEA) estabelece uma lista de critérios a cumprir para 

substâncias obtidas a partir de plantas, preparações e associações que podem ser usadas 

nos SA (Di Giorgi Gerevini, Copparoni, Dalfrà, Leonardi, & Guidarelli, 2005).  
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Entre esses critérios, pode destacar-se: 

 

- a indicação do fim a que se destina; 

- a concentração específica; 

- a dosagem; 

- a via de administração; 

- qualquer outra informação adicional necessária para garantir a sua toma segura. 

 

No entanto, nos SA à base de plantas também se encontram, por vezes, situações de 

contaminação/adulteração em resultado de: 

 

- incorreta identificação da espécie; 

- presença de espécies tóxicas (e.g., Digitalis purpurea, Aristolochia clematitis, ou 

Atropa belladona); 

- uso da parte incorreta da planta; 

- sobredosagem (em decurso de falta de estudos relativos a doses máximas 

toleradas e doses seguras para uso a longo prazo); 

- toxicidade intrínseca. 

 

De forma a prevenir estas situações, devem ser aplicadas regras em todas as fases de 

produção, desde a obtenção das matérias-primas até ao produto final, de forma a garantir a 

segurança do consumidor e a prevenir qualquer adulteração (Sanzini, Badea, Santos, Restani, 

& Sievers, 2011). Existem vários parâmetros associados a técnicas de controlo da qualidade, 

entre os quais, a identificação correta do material da planta (por métodos morfológicos, 

químicos e biológicos) e a garantia da qualidade do material vegetal (que depende de fatores 

fitoquímicos naturais, variação intraespecífica, ou influências ambientais durante o 

crescimento da planta) (Franz et al., 2011).  
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1.5. PROBLEMÁTICAS DO CONSUMO DESREGULADO 

 

A industrialização, a urbanização e a globalização dos mercados tiveram impacto sobre 

os estilos de vida e dietas da população. Provocaram o aumento da adoção de padrões 

alimentares inadequados e da diminuição da atividade física. Por outro lado, o aumento das 

dietas ricas em gordura (particularmente gorduras saturadas), baixa em hidratos de carbono 

de assimilação lenta e pobres em micronutrientes, combinado com o sedentarismo, é 

responsável pela disseminação de distúrbios relacionados com os hábitos alimentares, 

incluindo obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, osteoporose, entre 

outros (Lajolo, 2002). 

Como resposta a esta tendência global, apareceram os SA principalmente com o intuito 

de complementar a dieta normal, colmatando qualquer lacuna específica ou melhorar o estado 

geral de saúde do consumidor. No entanto, ainda existe alguma falta de conhecimento 

científico quanto à biodisponibilidade e bioequivalência exatas das vitaminas e minerais nos 

humanos, visto que estes indicadores foram estudados apenas in vitro e em animais. Desta 

forma, há falta de informação científica nos rótulos destes produtos, o que pode dificultar a 

previsão exata do efeito produzido pelas substâncias que os compõem, em especial a longo 

prazo (Yetley, 2007). 

Outros problemas relacionados com o uso de SA, em particular aqueles que são 

produzidos à base de plantas, resultam de uma utilização muito difusa, às vezes excessiva, 

devido à ideia generalizada de que sendo naturais são desprovidos de efeitos adversos (Egan 

et al., 2011). No entanto, existem alguns fatores (normalmente resultantes de más condições 

de produção) que podem comprometer a segurança, como: 

 

- substâncias tóxicas (naturalmente contidas em algumas plantas); 

- contaminantes, como metais pesados, pesticidas, drogas sintéticas, toxinas e 

outras substâncias indesejáveis;  

- concentração não conforme e medicamentos não declarados (como hormonas, 

anti-inflamatórios, entre outros); 

- potência e pureza de alguns suplementos alimentares não são conhecidas (não há 

informação científica suficiente sobre os efeitos a longo prazo). 
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A problemática da interação com os medicamentos é igualmente muito relevante. A 

interação ocorre tanto no sentido da alteração da eficácia do fármaco por diminuir ou aumentar 

a sua ação terapêutica ou causar efeitos adversos, mas também quando o próprio fármaco 

diminui a eficácia do suplemento. Por exemplo, a interação vitamina E/varfarina aumenta o 

risco de sangramento; também a toma de um suplemento antioxidante contendo vitamina C, 

E, caroteno e selénio concomitantemente com terapia de sinvastatina-niacina potencia o 

bloqueio da resposta benéfica do HDL em pacientes com doença arterial coronária e baixo 

HDL (Yetley, 2007).  

Em Portugal esta problemática também se reflete. A maioria dos SA não é 

comercializada no circuito dos produtos farmacêuticos, não havendo controlo pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). Como tal, não está garantida 

a sua qualidade, segurança e eficácia terapêutica, apesar de poderem possuir reações 

adversas ou interações medicamentosas (Huang & Lesko, 2004).  

Um outro problema derivado do consumo de SA surge no facto de a maioria dos 

consumidores não informar os seus médicos da administração de SA, para além de os 

médicos também não questionarem sobre essa prática alimentar. Tendo em conta a 

composição incerta da maior parte dos SA e, consequentemente, das suas potenciais 

interações com medicamentos, a sua utilização generalizada representa um risco 

potencialmente significativo para a saúde dos pacientes (Halsted, 2003). Ainda assim, os 

vários tipos de efeitos adversos resultantes da utilização de SA estão reconhecidos na 

literatura científica, apesar de a sua incidência ser difícil de determinar (Walker & Hilsden, 

2006). 

Neste sentido, em 2015, o estudo publicado por Gardiner e colaboradores concluiu que 

em 558 inquiridos, 333 eram consumidores de SA, e destes somente 20% foram questionados 

por um profissional de saúde acerca do consumo de algum SA no momento de admissão 

hospitalar, o que reforça a necessidade dos profissionais de saúde inquirirem os seus utentes 

acerca do consumo de suplementos, visando a prevenção da ocorrência de efeitos adversos 

(Gardiner, Sadikova, Filippelli, White, & Jack, 2015). 

Num estudo relacionado, em que procurava avaliar-se o consumo de SA pelos 

profissionais de saúde, 81% dos 1249 inquiridos afirmaram consumir, sendo os profissionais 

de enfermagem aqueles que apresentavam maior percentagem de consumo. Outro dado 

relevante obtido pelo estudo foi a observação de que os profissionais de saúde que consomem 

suplementos são quem mais dialoga com os seus utentes sobre este tema (Gardiner, Woods, 

& Kemper, 2006). 
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Como já referido, a cada SA está associada uma relação risco-benefício, tendo em conta 

os possíveis efeitos secundários associados ao seu consumo e as interações SA-

medicamento, pondo em causa a segurança do consumidor e condicionando o efeito 

terapêutico esperado. Em relação a esta temática, vários estudos foram já publicados, entre 

os quais se podem citar alguns exemplos. Num estudo onde foi avaliada a relação da 

incidência de cancro com a toma de SA, por exemplo, verificou-se que doses elevadas de 

vitamina A aumentam o risco de incidência de cancro, enquanto doses elevadas de selénio, 

zinco, vitaminas C, D e K, beta-caroteno e ácido fólico aumentam o risco de mortalidade por 

cancro. Já os suplementos de cálcio reduzem o risco de incidência de cancro, enquanto a 

vitamina E reduz o risco de morte cardiovascular (Schwingshackl et al., 2017). Também o 

consumo de erva de São João, muito comum para prevenir a depressão, ou de equinácea, 

comummente utilizado para prevenir constipações, parecem estar associados a alguma falta 

de segurança alimentar (Dodge, Litt, & Kaufman, 2011). Na verdade, diversas reações 

adversas foram já atribuídas aos SA, como se descreve na tabela 4 (Berrin et al., 2006; Cohen, 

2014; Palmer et al., 2003). 

 

Tabela 4. Reações adversas provocadas pelos suplementos alimentares. 

Tipologia Exemplos de sintomas 

Gastrointestinais Náuseas, vómitos ou diarreia 

Hormonais Acne, ginecomastia 

Renais Nefrolitíase ou falência renal 

Hepáticos Hepatite ou falência hepática 

Cardiovasculares Hipotensão, hipertensão, arritmia ou enfarte agudo do miocárdio. 

Neurológicos Convulsões 

Hematológicos Hemorragia 

Alérgicos  

Oncológicos  

Morte  

 

Até ao final do século XX, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recebeu mais de 

20000 notificações de reações adversas associados ao consumo de SA. Entre os efeitos 

secundários mais registados estão as hepatites e as alterações do sistema cardiovascular, 

nervoso e renal (Barata, 2008).  

Em Portugal, é responsabilidade do Serviço de Nutrição e Alimentação da Direção-Geral 

de Alimentação e Veterinária (DGAV), enquanto autoridade reguladora dos SA, assegurar que 
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as reações adversas são registadas e analisadas. Para tal, no seu portal existe um formulário 

para comunicação de reações adversas, que deve ser preenchido e remetido por correio 

eletrónico. Após validação, a DGAV toma as medidas consideradas adequadas e informa o 

notificante do resultado do processo. 

Em 2015, o INFARMED e a ASAE retiraram do mercado 27 SA adulterados com 

substâncias ativas não permitidas: 22 destinavam-se à melhoria do desempenho sexual e 

continham inibidores da fosfodiesterase do tipo 5 (sildenafil, tadalafil e análogos) e 5 eram 

estimuladores do emagrecimento, contendo sibutramina. 

Outro fator a ter em conta relaciona-se com o vasto leque de alternativas de SA, o que 

tem vantagens e desvantagens. Como vantagens pode-se considerar uma maior oferta para 

os mais diversos fins, alta competitividade do mercado dos SA, e elevadas margens de lucro. 

Contudo, isto também representa uma dificuldade para o consumidor no que concerne à 

compra do produto que seja mais adequado para a sua situação, podendo ser influenciado 

pelo preço do produto, a posologia e via de administração, para além das recomendações ou 

campanhas publicitárias e aconselhamento do profissional de saúde (Buchman, 2002). Por 

este motivo, a compreensão dos regulamentos/legislação em vigor pelos profissionais de 

saúde ajudará numa melhor interpretação das necessidades dos consumidores e, 

naturalmente, no aconselhamento adequado (Turner et al., 2005). 

 

1.6. VALOR DO MERCADO DOS SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 

Atualmente, o mercado europeu está a testemunhar mudanças notáveis no 

comportamento do consumidor, que demonstra uma tendência clara para priorizar a 

prevenção em vez do tratamento de problemas de saúde. Nas áreas urbanas, devido a 

estratégias de marketing, publicidade, fontes de informação na Internet, tradição cultural, ou 

simples passa-a-palavra, há cada vez mais consumidores conscientes da importância dos SA 

para a saúde (Clarke et al., 2015; Lajolo, 2002). Assim, os SA assumem um papel cada vez 

mais relevante, encontrando-se largamente difundidos no mercado global, facilmente 

acessíveis aos consumidores, disponíveis em supermercados, farmácias, lojas de produtos 

naturais, ervanárias, ginásios, entre outros locais, e sendo também possível a sua compra 

através de televendas e internet (Vargas-Murga et al., 2011). 

 

Este aumento de dimensão exige também um enquadramento legal eficiente. A Diretiva 

nº 2004/24/EC propôs a classificação dos SA como produtos de medicina tradicional, por 
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assim estar garantida a sua segurança e eficácia. Porém, a aplicação desta diretiva pode 

depender do contexto intrínseco a cada país. Na Espanha, por exemplo, esta estratégia levou 

a uma redução de 34% de licenças de venda, passando os SA a ser comercializados no 

âmbito do setor alimentar, que é regulamentado menos estritamente. Contrariamente, na 

Alemanha, a aplicação da diretiva resultou no aumento de 48% das licenças. Este facto 

explica-se porque somente 36,6% dos consumidores espanhóis adquirem SA na farmácia, o 

que leva as empresas fabricantes a perderem interesse em fazer o registo como produtos de 

medicina tradicional. Por outro lado, a quase totalidade dos consumidores alemães adquirem 

SA na farmácia, o que justifica a aposta das empresas produtoras (Tejedor-García et al., 

2015).  

De um ponto de vista comercial, claro que às empresas interessa que os seus produtos 

estejam visíveis em locais com grande afluxo de pessoas, tal como exemplificado pelos 

centros comerciais. O facto de as empresas patrocinarem eventos como feiras de bem-estar, 

aulas de culinária saudável, atividades desportivas, programas sobre saúde e terapias 

alternativas, incute o interesse dos consumidores sobre os seus produtos e faz com que as 

suas marcas sejam mais vendidas. Torna-se ainda mais aliciante ao consumidor quando se 

associa à marca um testemunho de uma celebridade. Outra forma de cativar o cliente passa 

pela inovação, isto é, o fabrico de SA sob a forma de bebidas, formatos de confeitaria 

divertidos, como forma de ursos, gomas no caso dos SA para crianças, sabores apelativos, 

ao invés dos comprimidos tradicionais. Todo este marketing visa a angariação de novos 

clientes e a fidelização dos já existentes (Yoshihara & Cassiano, 2010).  

Em relação à definição do preço dos SA é necessário considerar diferentes critérios. Se 

por um lado se pretende uma boa margem de lucro, por outro, é necessário ter em conta a 

concorrência. Só pesando estes “dois lados da balança”, uma empresa poderá ter sucesso. 

Apesar de os SA serem produtos de venda livre, é sempre necessário considerar que 

diferentes estabelecimentos comerciais os disponibilizam, o que gera forte concorrência, e 

que as próprias marcas sugerem preços de referência de venda ao público, para entre elas 

haver competitividade. De qualquer forma, o mercado dos SA compreende um grande volume 

de negócio na economia mundial, em especial devido às altas margens de lucro 

proporcionadas. Este facto, aliado a baixas restrições regulamentares, fomenta milhares de 

empresas a investir na produção e desenvolvimento de suplementos, surgindo um variado 

leque de marcas disponíveis para o consumidor. A nível mundial, os mercados de SA mais 

dinâmicos são os dos EUA, União Europeia, China, Índia e Japão (Stoimenova, 2010). 

 

A nível europeu, os SA à base de vitaminas e os minerais representaram 50% da quota 

do mercado (Silano et al., 2011). Considerando as preferências verificadas em alguns países, 
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na Alemanha os SA com maior sucesso são os que contêm equinácea, alcachofra, alho e 

ginkgo; já na Itália, há uma grande propensão para o consumo de probióticos, enquanto os 

óleos de peixe dominam no Reino Unido, e o ginkgo e formulações combinadas têm grande 

consumo em França, representando em todo o caso volumes de mercado superiores a mil 

milhões de euros (Troxler, Michaud, Graz, & Rodondi, 2013). 

Segundo o Euromonitor International (2013), o mercado mundial dos suplementos 

alimentares atingirá os 50 biliões de dólares, com uma previsão de crescimento de 4% até 

2018, estimando também que os maiores consumidores sejam os EUA e que entre os dez 

maiores consumidores mundiais estejam três países europeus: Itália, Rússia e Alemanha 

(Euromonitor International 2013, 2013). 

O mercado dos SA é, na verdade, muito dinâmico, apesar de o mercado farmacêutico 

continuar a ser (como seria previsível) superior em volume e valor (gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3. Evolução do mercado global (colunas) vs. mercado farmacêutico (linhas) de suplementos 
alimentares. 
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mercado (Starr, 2016). Em relação ao número de consumidores de SA, dados obtidos no 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) para o período 2007-2010, 

revelam que 50% dos americanos (dois terços dos quais com mais de 70 anos) usam estes 

suplementos de forma regular. Todavia, estes valores não são consensuais. O National Health 

Interview Survey (2012), um inquérito de saúde anual aplicado a mais de 34 mil americanos, 

apresenta valores de consumo inferiores, indicando que apenas 18% dos adultos e 5% das 

crianças utilizam SA, com destaque para os óleos de peixe e para os prebióticos e probióticos 

(Clarke et al., 2015). 

Entre os países europeus, mais de 50% da população de França e Alemanha consome 

SA, verificando-se também níveis de consumo elevado no Reino Unido (Egan et al., 2011), 

Polónia (Zabocka-Sowinska, Dzielska, Gryszkin, & Grajeta, 2014) e Suíça (Troxler et al., 

2013). Curiosamente, parece haver um gradiente norte-sul, com o consumo de SA mais 

elevado na Dinamarca e mais baixo na Grécia. Tal como observado em estudos anteriores, o 

uso de suplementos é prevalente entre as mulheres, os adultos mais velhos, as pessoas com 

maior nível de escolaridade, as pessoas fisicamente ativas e aquelas com menor índice de 

massa corporal (IMC) (Schwingshackl et al., 2017). 

Em relação a Portugal, num estudo efetuado em 2012, cerca de 99% dos inquiridos 

confirmaram ter conhecimento sobre a existência de SA, enquanto 81% afirmaram estar a 

consumir ou já ter consumido SA (Fernandes, 2012).  

Num estudo de menor dimensão (367 indivíduos) efetuado em 2008, cerca de 49% dos 

inquiridos admitiu ser consumidor habitual de SA à base de plantas, sobretudo por considerá-

los de “origem natural”. Cerca de 33% dos indivíduos mencionou desconhecer a diferença 

entre medicamento e SA. Somente 3% dos inquiridos referiu já ter sofrido uma reação adversa 

após o seu consumo (Palma et al., 2008). 

Em geral, os multivitamínicos são os SA mais populares, enquanto o cálcio é o 

suplemento dietético mineral mais amplamente utilizado (Reinert, Rohrmann, Becker, & 

Linseisen, 2007; Skeie et al., 2009; Stoimenova, 2010). Claro que, em especial devido aos 

padrões culturais, existem diferenças entre países; por exemplo, na Noruega, Dinamarca e 

Reino Unido os SA à base de óleos de peixe são os mais comercializados, talvez pelo facto 

de o óleo de fígado de bacalhau ser um produto tradicionalmente consumido na dieta 

alimentar destes países (Brustad, Braaten, & Lund, 2004). 
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2. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Apesar da crescente importância e aumento de dimensão comercial dos SA, a realidade 

verificada em Portugal continua longe de estar suficientemente caracterizada. Pela 

informação disponibilizada na secção anterior, é notória a complexidade associada às 

diferentes vertentes de mercado dos SA. Assim, e de forma a conseguir um maior nível de 

detalhe da informação recolhida, este estudo está especificado aos SA exclusivamente 

vendidos nas farmácias. Com esta análise pretende-se caracterizar os padrões de utilização 

de suplementos, adquiridos exclusivamente em farmácias, para além de avaliar o volume de 

negócio global, e percecionar o interesse dos consumidores em investir nos SA, identificando 

também o grupo mais comercializado e o volume de negócios associado.  

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa foram considerados os seguintes objetivos 

específicos: 

 

- Quantificação das vendas em volume (embalagens) de SA para o septénio 2010-

2016 e para cada ano. 

- Quantificação do valor de vendas (em euros) de SA para o septénio 2010-2016 e 

para cada ano. 

- Determinação do TOP 20 de SA mais vendidos em volume e valor para o septénio 

2010-2016 e para cada ano. 

- Caracterização do mercado de SA de acordo com a zona geográfica (dividida por 

distritos) para o septénio 2010-2016 e para cada ano. 
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3. METODOLOGIA 

 

A matriz de dados a analisar foi fornecida pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde 

(CEFAR) da Associação Nacional de Farmácias (ANF), que tem como missão produzir 

Estudos de avaliação do Medicamento e da Saúde em Portugal, através da Rede de 

Farmácias. A informação apresentada de seguida resulta dos dados extrapolados a partir dos 

resultados reais de sell-out que cada Farmácia envia em relação à sua informação comercial. 

Estes dados são sujeitos a processos automatizados de validação diária e controlo de 

qualidade, após os quais é feita a extrapolação para o total nacional e distrital. Esta informação 

encontra-se reunida no Observatório da Farmácia que consiste num resumo dos principais 

indicadores distritais e nacionais do Mercado de Medicamentos, Produtos de Saúde e 

Serviços Farmacêuticos. A entidade responsável por esta análise designa-se CEFAR e 

efetua-a baseando-se no Sistema de Informação da Health Market Research (hmR) Portugal. 

De forma a prevenir qualquer eventual confusão de conceitos, os termos utilizados ao 

longo das próximas secções deverão ser entendidos com os significados indicados de 

seguida: 

- Produtos de saúde - todas as referências que não são medicamentos de uso 

humano (exceto serviços farmacêuticos), incluindo medicamentos manipulados. 

- Suplementos alimentares - todas as referências que incluem suplementos 

minerais, tónicos, vitaminas e multivitaminas. 

- Produtos para emagrecimento - todas as referências que incluem suplementos 

com indicação de perda de peso ou emagrecimento. 

- Volume - vendas em número de embalagens. 

- Valor - vendas em euros, considerando o preço de venda ao público (PVP) com 

IVA à taxa legal em vigor. As variações refletem também eventuais alterações de 

preços e da taxa de IVA. 

- Mercado total - vendas totais 

 

A análise dos dados estatísticos relativos aos SA e produtos para emagrecimento serão 

executados separadamente e em tempos diferentes. No primeiro caso de 2010 a 2016, e no 

segundo de 2013 a 2016, de acordo com os resultados disponibilizados pelo CEFAR. A 

análise descritiva simples, principalmente orientada para medidas de tendência central e 

dispersão, foi realizada através das funcionalidades do Microsoft Office Excel®. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. VENDAS EM VOLUME ENTRE 2010-2016, DO TOP 20, POR FARMÁCIA  

 

O mercado farmacêutico dos SA em Portugal tem vindo a sofrer muitas alterações, pelo 

que a evolução de vendas em volume e valor (de 2010 a 2016) não foi contínua. Pode-se 

observar no gráfio 4 que no ano de 2010, considerando os 20 SA mais vendidos, se obteve 

um recorde no número de embalagens vendidas (771 por farmácia). Porém, este número 

decresceu até ao ano de 2014, atingindo o valor mais baixo de vendas (527 embalagens por 

farmácia), tendo depois vindo a evoluir positivamente até 2016, ano em que foram vendidas 

591 embalagens por farmácia. 

 

Gráfico 4. Evolução das vendas em volume, por farmácia, de 2010 a 2016. 

 

O mínimo relativo observado em 2014 é coincidente com o período mais agudo da crise 

económica que o país atravessava na altura. O impacto da crise financeira mundial começou 

a ser fortemente sentido em Portugal a partir de 2010, quando o Governo Português acedeu 

à ajuda externa através do Programa de Assistência Económica e Financeira. A elevada taxa 

de desemprego registada nesses anos em simultâneo com os diversos aumentos ao nível dos 

impostos, sejam estes ao nível do consumo ou do rendimento, criaram uma diminuição do 

poder de compra. Assim, o rendimento disponível dos potenciais compradores de SA (que 

apesar dos seus efeitos positivos, não constituem bens de primeira necessidade) foi afetado, 

o que se traduziu numa diminuição de compra.  
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Porém, desde então parece ter havido uma recuperação nas vendas e é expectável a 

continuação do seu crescimento.   

No gráfico 5, é possível observar os SA mais comercializados por farmácia, sendo 

notória a diversidade dos SA. Já no gráfico 6, pode ver-se que nos sete anos em estudo, 47% 

do número de embalagens vendidas corresponderam à classe dos multivitamínicos (1995 

embalagens por farmácia), aos quais se seguem os SA para o tratamento de desordens 

gastrointestinais (989 unidades por farmácia) e para o tratamento de resfriados/tosse (405 

embalagens por farmácia). As classes que menos venderam foram as de tratamento de 

distúrbios da gravidez e da saúde ocular, correspondendo a ≈2% em cada um dos casos, 

respetivamente 96 e 92 embalagens por farmácia.  

 

Gráfico 5. Top 10 dos SA mais vendidos em volume, por farmácia, 2010-2016. 

 

 

 

Gráfico 6. Principais tipos de SA vendidos por volume. 
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Em relação à evolução no valor de vendas de cada uma das classes de SA (gráfico 7), 

verifica-se que a maior variação aconteceu para os multivitamínicos, com um acentuado 

decréscimo até 2014, seguido de um crescimento menos pronunciado após 2015. As marcas 

mais vendidas destes SA foram Magnesium-OK (391 embalagens por farmácia) e Acutil 30 

cápsulas (257 embalagens por farmácia) (gráfico 8). Por outro lado, as classes destinadas ao 

tratamento dos distúrbios do sono, gravidez, cabelo/unhas e resfriados/tosse são as que 

representam menor valor de vendas e também menor variação.  

 

 

Gráfico 7. Evolução de vendas dos 20 tipos de SA mais vendidos (2010 a 2016). 

 

Gráfico 8. Multivitamínicos com maior volume de vendas. 
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Em relação aos SA classificados no top 10 dos mais vendidos, é interessante analisar 

as indicações terapêuticas e a respetiva composição (tabela 5). 

 

Tabela 5. Indicações terapêuticas e composição dos 10 SA mais vendidos (2010-2016). 

Produto Indicações Ingredientes 

Cholagutt 
Regula o funcionamento do 

fígado e da vesícula biliar. 

Alcachofra, alfazema, cardo 

mariano, hortelã-pimenta. 

Magnesium-OK 
Cansaço e fadiga, energia e 

sistema muscular. 
Magnésio, vitaminas, minerais. 

Acutil 
Stress e cansaço físico e 

mental. 

Ácidos gordos ómega-3 (DHA e 

EPA), Ginkgo biloba, 

fosfatidilserina, ácido fólico, 

vitamina E e B12. 

Optimus 
Regenera as cartilagens e 

homeostase das articulações. 

Sulfato de glucosamina, sulfato 

de condroitina, manganésio, 

vitamina E, vitamina B6. 

Centrum Select 50+ 
Mantém o equilíbrio de 

vitaminas e minerais. 
Vitaminas, minerais, luteína. 

Biogaia 
Normaliza a flora intestinal e 

atua na cólica infantil. 

Probiótico Lactobacillus reuteri 

Protectis (DSM 17938) 

Antistax 

Promove o alívio, melhora o 

fluxo sanguíneo e reduz a dor e 

o inchaço nas pernas. 

Flavonóides obtidos a partir do 

extrato da folha de Vitis vinifera 

(videira vermelha). 

Structomax 

Preserva a integridade da 

cartilagem óssea, retarda a 

degeneração articular e 

assegura uma boa mobilidade. 

Glucosamina, condroitina, ácido 

hialurónico, extrato de 

Harpagophytum sp. 

Atyflor 
Reestabelece a microflora 

intestinal. 

Probióticos e fruto-

oligossacarídeos (FOS). 

Stago 
Elimina as perturbações 

digestivas, desintoxicante. 

Complexo de plantas (consolda, 

camomila, boldo, quinquina, 

salsaparrilha, pinheiro negro, 

evónimo, barosma, junco e 

Mentha piperita). 
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Considerando a informação incluída na tabela 5, podem estabelecer-se algumas 

associações entre composição e indicações terapêuticas: 

- O cardo mariano contém silimarina que é conhecida pela sua ação hepatoprotetora 

e regenerativa (Vargas-Mendoza et al., 2014). 

- O magnésio é associado a melhorias nos sintomas de depressão, síndrome pré-

menstrual, depressão pós-parto, ou síndrome de fadiga crónica (Tarleton & 

Littenberg, 2015).  

- Os ácidos gordos ómega-3 (docosahexaenóico, DHA, e eicosapentaenóico, EPA) 

estão, por exemplo, envolvidos no crescimento e diferenciação neuronal, 

mielinização e neurotransmissão (Baumgartner et al., 2012). 

- A espécie Ginkgo biloba apresenta eficácia na prevenção e tratamento da demência 

(Canevelli et al., 2014), para além de ter um efeito positivo na memória e sistema 

circulatório (Avula et al., 2015).  

- A glucosamina e condroitina estão associados a melhorias das funções 

locomotoras, especificamente no alívio da dor de joelho (Kanzaki et al., 2016) e 

osteoartrite (Miller & Clegg, 2011). 

- A luteína é um carotenoide que protege contra distúrbios visuais e doenças 

cognitivas (e.g., cataratas), devido às suas propriedades físicas de filtração da luz 

azul e atividade antioxidante (Jia et al., 2017).  

- A espécie Vitis vinifera tem atividade antioxidante devido à sua constituição rica em 

flavonoides e antocianinas (Monagas, Hernández-Ledesma, Gómez-Cordovés, & 

Bartolomé, 2006).  

- O extrato de Harpagophytum sp. contém harpagósidos que inibem as funções das 

citocinas pró-inflamatórias e têm efeito benéfico na prevenção da artrite (Ucuncu et 

al., 2015). 
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4.2. VENDAS EM VALOR ENTRE 2010 E 2016, DO TO 20, POR FARMÁCIA  

  

A evolução de vendas de SA em valor de 2010 a 2016 não segue, de acordo com o 

verificado para o volume, uma evolução de sentido único (gráfico 9). Depois de um valor 

record em 2010 (10805 euros por farmácia), este número decresceu continuamente até ao 

ano de 2014, atingindo o valor mais baixo de vendas (cerca de 6632 euros). Desde então tem 

evoluído positivamente, tendo atingido em 2016 um total de vendas de 9512 euros por 

farmácia. 

 

Gráfico 9. Evolução das vendas em valor de 2010 a 2016. 

É de referir que um estudo efetuado pelo Euromonitor International 2012 previa apenas 

um crescimento residual do comércio de SA até 2016 (gráfico 10), bem como de produtos à 

base de plantas/tradicionais e ainda produtos de cuidados alérgicos, devido a uma atitude 

“pouco gastadora” dos consumidores, no âmbito de um ambiente económico difícil. 

 

Gráfico 10. Previsão do crescimento dos produtos de saúde entre 2011 e 2016. Fonte: Euromonitor 
International 2012. 
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O facto é que esse crescimento verificado foi superior, nomeadamente para os SA. Tal 

como seria de esperar após a análise do gráfico 6, também neste caso o maior volume de 

vendas se deve aos SA multivitamínicos (gráfico 11), os quais representaram a 53% do valor, 

correspondendo a um total de 32295 euros por farmácia.  

Outras classes de SA com valores de venda significativos foras as destinadas ao 

tratamento de ossos e articulações, com 8118 euros, e de distúrbios gastrointestinais, com 

7187 euros. As classes que menos venderam foram as destinadas à menopausa, com apenas 

2% (996 euros por farmácia) e aos distúrbios do sono, com apenas 1% (613 euros por 

farmácia).  

 

 

Gráfico 11. Principais tipos de SA vendidos por valor. 

 

Também em conformidade com os resultados do gráfico 8, os multivitamínicos que 

atingiram maiores valores de vendas foram o Magnesium-OK (5089 euros) e o Acutil 30 comp 

(3774 euros) (gráfico 12). 
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Gráfico 12. Principais marcas de multivitamínicos com maior valor de vendas. 

 

O maior consumo de produtos multivitamínicos não é de estranhar, dado que estes são 

associados a múltiplos efeitos benéficos. Já os baixos índices de venda dos SA associados 

ao tratamento de distúrbios do sono, é algo surpreendente, mas poderá dever-se ao facto de 

estes conterem alguns componentes menos bem aceites, como a melatonina.  

Quando se comparam os valores obtidos em Portugal com os disponíveis a nível 

europeu, algumas diferenças são óbvias (gráfico 13). 

 

Gráfico 13. Principais suplementos alimentares (vendas) - Euromonitor International (2012). 
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Como pode ver-se, a nível europeu, os SA mais vendidos correspondem 

essencialmente a melhoria da saúde óssea, saúde mental e ao reforço energético do corpo. 

Também as diferenças entre países individuais são evidentes, tal como havia já sido 

antecipado, e como aqui se representa para o caso do Reino Unido (gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Principais tipos de SA vendidos no Reino Unido (The Medica, 2009). 

 

4.3. VISÃO GLOBAL DO MERCADO DOS SUPLEMENTOS ALIMENTARES NAS FARMÁCIAS 

 

Antes de mais, convém clarificar a posição dos SA em relação aos restantes segmentos 

de produtos de saúde. Globalmente, o mercado farmacêutico compreende quatro grandes 

segmentos: os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM), os produtos de saúde e os serviços farmacêuticos (gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Distribuição dos produtos do mercado farmacêutico em volume de venda. 

69,1%

13,5%

17,0%

0,5%

MSRM

MNSRM

Produtos de Saúde

Serviços Farmacêuticos



 

32 
 

Incluídos nos produtos de saúde, encontram-se os seguintes subsegmentos: 

 

- Suplementos alimentares 

- Produtos para emagrecimento 

- Ajudas técnicas 

- Bebé e mamã 

- Dermocosmética 

- Higiene oral 

- Saúde animal 

- Medição de parâmetros e testes analíticos 

- Solares 

- Outros produtos de saúde 

 

 

Entre estes diferentes produtos, os SA corresponderam, no septénio 2010-2016, às 

percentagens de volume e valor indicadas na tabela 6. 

 

Tabela 6. Posicionamento dos SA em relação aos restantes segmentos dos produtos de saúde. 

Ano Volume (%) Valor (%) 

2010 16,3 20,0 

2011 15,5 17,1 

2012 12,8 18,3 

2013 13,2 19,6 

2014 13,8 20,2 

2015 14,3 20,9 

2016 14,9 21,4 

 

 

Uma vez mais, o ano de 2013 parece representar ponto de inflexão em relação à anterior 

tendência de diminuição de consumo. Outra conclusão possível de obter diz respeito ao 

aparente aumento do preço dos SA nos anos mais recentes, uma vez que a menores volumes 

de vendas correspondem maiores valores faturados. 
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Por uma questão de posicionamento global, refira-se também que os produtos de saúde 

representam uma parte fundamental do mercado farmacêutico. O seu volume em embalagens 

corresponde a 17% do mercado, e o valor em milhões de euros a 14% do mercado (gráfico 

16). Claro que a grande fatia de mercado diz respeito aos MSRM, mas os SA conseguem 

superiorizar-se aos MNSRM, representando cerca de um quinto dos produtos de saúde.  

 

Gráfico 16. Distribuição dos produtos do mercado farmacêutico em valores de venda. 

 

Considerando a dinâmica de mercado por farmácia, é também possível saber o volume 

e o valor dos 20 SA mais comercializados (gráfico 17). O peso destes produtos no total de 

vendas é de facto significativo; em 2016, por exemplo, os 20 SA mais vendidos 

corresponderam, em média, a 591 embalagens num total de 2671, e a uma faturação de 9512 

euros, num total de 44 450 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Percentagens dos volumes e valores de venda dos 20 SA principais no total de vendas 
de cada farmácia (em média). 
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Em termos gerais, apontando para uma média de 3000 farmácias portuguesas, pode 

considerar-se que o mercado total dos SA correspondeu a 48 833 188 de embalagens 

vendidas, às quais equivalem 752 310 468 euros (tabela 7). 

 

Tabela 7. Volume e valor do mercado dos SA de 2010 a 2016. 

 

 

  

 

O maior grau de conhecimento da população e a mudança de mentalidade no sentido 

de apostar na prevenção relativamente ao tratamento de doenças, terão sido fatores decisivos 

para o aumento de vendas de SA.  

Em geral, os dados aqui apresentados estão de acordo com um estudo efetuado pela 

Target Group Index (TGI) Marktest. O TGI tem como objetivo identificar, conhecer e segmentar 

o consumidor português de acordo com os seus consumos, posse de bens e serviços, sendo 

realizado pelo grupo Marktest e constituído por várias empresas especializadas na área de 

estudos de mercado. Num estudo realizado em 2015, verificou-se que 19,5% dos portugueses 

referiram ter consumido vitaminas, óleo de fígado de bacalhau e/ou outros suplementos, 

sendo de realçar que o consumo de suplementos e vitaminas em 2015 foi o maior desde 2008. 

Esta tendência de crescimento continuou a verificar-se, segundo os dados apresentados 

nesta Dissertação, ao longo do ano de 2016. 

 

 

 

Ano Volume Valor 

2010 6 866 322 88 620 226 

2011 6 593 591 94 083 923 

2012 6 647 387 100 421 606 

2013 6 725 888 106 984 713 

2014 6 900 000 111 600 000 

2015 7 300 000 121 000 000 

2016 7 800 000 129 600 000 

Total 48 833 188 752 310 468 
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4.4. ANÁLISE DOS PRODUTOS PARA EMAGRECIMENTO 

 

Pela sua grande procura, o sub-segmento dos produtos utilizados para facilitar o 

emagrecimento merece ser analisado individualmente. Como já referido, os cuidados com o 

aspeto físico são cada vez mais comuns na sociedade atual. A população cada vez mais 

preocupada em manter o seu peso ideal e, por isso, devido aos hábitos não saudáveis 

praticados muitas vezes no quotidiano, sentem necessidade de recorrer a suplementos de 

emagrecimento. Acresce ainda o facto de a obesidade ser um problema de saúde global, 

associada à diabetes tipo 2 e outras comorbidades (Abdali, Samson, & Grover, 2015).  

Em termos de evolução de mercado, e como seria de esperar em decurso dos 

resultados obtidos para os SA em geral, o ano de 2014 representou um mínimo relativo (110 

embalagens, correspondentes a cerca de 2300 euros, por ano, em cada farmácia), a partir do 

qual se tem verificado uma ligeira tendência positiva de crescimento, quer em volume, quer 

em valor de vendas. 

Os produtos mais vendidos são sobretudo à base de complexos de plantas, o que 

poderá refletir a crença de que o que é natural está desprovido de efeitos adversos, como já 

mencionado. Apesar da grande variabilidade, foi possível identificar algumas preferências 

bem definidas, tal como demonstrado no gráfico 18, onde o chá Manasul se destaca como o 

produto mais bem-sucedido, com uma média de 110 embalagens por farmácia, para o período 

2013-2016.   

 

Gráfico 18. Representação do top 10 dos produtos para emagrecimento vendidos de 2013 a 2016. 
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O modo de preparação do produto mais vendido (Manasul chá) poderá contribuir para 

este resultado, uma vez que é tomado em forma de infusão, que é uma das bebidas preferidas 

da população. Um outro fator poderá ser o seu preço competitivo em relação aos outros 

produtos. As marcas BioActivo e EasySlim também constam no top dos mais vendidos, o que 

poderá dever-se ao marketing apresentado pelas empresas, desde campanhas na televisão, 

revistas, catálogos, campanhas promocionais a preços apelativos, entre outros. 

Também neste tipo de produtos é possível identificar algumas associações entre as 

indicações terapêuticas e respetivas composições (tabela 8). 

 

Tabela 8. Indicações terapêuticas e composição dos SA para emagrecimento mais vendidos. 

Produto Indicações Ingredientes 

Manasul chá 
Regula o funcionamento 

intestinal, elimina excessos. 

Sene, hortelã-pimenta, erva-

cidreira, alcaçuz, anis-verde. 

BioActivo Slim Duo  
 

Estimula a libertação de gordura 

dos adipócitos. 

Ácido linoleico conjugado (CLA), 

chá verde e CarniPrecise 

Imperial chá  
 

Regula o funcionamento 

intestinal, desintoxicante, 

drenante, adelgaçante. 

Cassia, sene, cáscara-sagrada, 

rotundifólia, anis-verde, malva 

silvestre e sementes em pó. 

Bioarga chá  
Regula o funcionamento 

intestinal, drenante.  

Extratos de sene e de outras ervas 

medicinais. 

Bioactivo Cla Triplo 
 

Acelera o metabolismo das 

gorduras. 

CLA , L-carnitina, extrato de chá 

verde. 

EasySlim Depur Max  
Drenante, desintoxicante e 

termogénica. 
Complexo de plantas e potássio. 

EasySlim Lipo3  

Regula o metabolismo dos 

hidratos de carbono, promove a 

transformação da gordura em 

músculo e a eliminação das 

gorduras em excesso. 

Complexo de plantas, L-carnitina, 

crómio. 

Easyslim Drena  
Promove a eliminação da gordura 

supérflua, drenante. 

Complexo de plantas, vitaminas (C, 

niacina, B6, B1), potássio com 

erva-mate e guaraná. 

Midro chá 
Regula o funcionamento intestinal 

ajudando a eliminar os excessos. 

Sene, hortelã-pimenta, erva- 

cidreira, alcaçuz, anis-verde. 

EasySlim Blocker SOS  
Bloqueia a absorção de gorduras 

e açúcares, drenante  

Quitosano, vitamina C, Fructo-

oligossacáridos e canela. 
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A inclusão de alguns constituintes justifica-se pelas suas principais propriedades: 

- Os complexos de plantas de grande parte dos produtos de emagrecimento alegam 

eficácia na redução de peso corporal. Porém, deve considerar-se o potencial risco 

de efeitos adversos que poderão surgir com o seu uso incorreto (Pittler, Schmidt, & 

Ernst, 2005).  

- O sene (Cassia angustifolia) é tradicionalmente usado como laxante. O seu principal 

componente é o senósido que é o responsável pelo seu efeito. Todavia a sua 

utilização por longos períodos pode levar à hepatotoxicidade (Vitalone et al., 2011). 

- O chá verde (Camellia sinensis) é uma bebida popular e comummente utilizada 

para a prevenção da obesidade, devido aos seus principais constituintes que são 

os polifenóis (nomeadamente catequinas) e a cafeína. Outras indicações estão 

associadas ao seu uso, como prevenção de doenças cardíacas, doenças 

neurodegenerativas, cancro, ou diabetes (Grove & Lambert, 2010). 

- O CLA carateriza-se por atuar nos fatores de risco cárdio-metabólicos, 

nomeadamente, reduzir a acumulação de ácidos gordos no tecido adiposo e regular 

o perfil glicémico. Outras funções estão associadas à modulação da função 

imunitária e potenciação da mineralização óssea (Lehnen, da Silva, Camacho, 

Marcadenti, & Lehnen, 2015).  

- A L-carnitina parece ter um efeito benéfico no controlo do peso corporal, glicemia, 

perfil lipídico, marcadores inflamatórios e ainda na diminuição da atrofia muscular 

(Abdali et al., 2015; Jang, Park, Chang, & Lim, 2016).  

- O crómio parece ter uma ação benéfica na redução de peso, visto que aumenta a 

taxa metabólica, mas o seu uso também parece aumentar a sensibilidade à insulina 

e, assim, prevenir o surgimento de níveis altos de glicemia (Onakpoya, Posadzki, & 

Ernst, 2013). 

- O guaraná (Paullinia cupana) apresenta um efeito benéfico no metabolismo lipídico, 

em particular devido à ação da metilxantina (Lima et al., 2005). Outras vantagens 

são associadas ao seu consumo, tais como melhoria do desempenho cognitivo ou 

a redução da fadiga mental (Kennedy et al., 2008). Todavia, o seu uso incorreto 

pode levar a efeitos adversos como alterações no sistema nervoso, palpitações, ou 

ansiedade (Pittler et al., 2005). 

 

Na perspetiva global do mercado farmacêutico (2013-2016) observou-se que em cerca 

de 3000 farmácias foram vendidos um total de 2 369 941 embalagens de produtos para 

emagrecimento, que corresponderam a um valor de vendas de 48 215 478 euros (tabela 7). 
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4.5.  ANÁLISE DO MERCADO POR DISTRITO  

 

O mercado dos SA em Portugal não é homogéneo. Naturalmente existem farmácias 

onde o volume de negócio é superior a outras, o que se reflete em variações entre os 

diferentes distritos. Tomando como exemplo os distritos de Lisboa e Porto e as duas Regiões 

Autónomas (gráfico 19), verificam-se evoluções muito diferenciadas no septénio 2010-2016, 

apesar do decréscimo generalizado entre 2010 e 2011, e do aumento também comum às 

quatro regiões de 2013 para 2014. Já em 2016, verificou-se uma tendência de crescimento 

para Lisboa e Região Autónoma da Madeira, mas uma quebra no distrito do Porto e mais 

acentuada ainda na Região Autónoma dos Açores. 

 

Gráfico 19. Evolução do mercado nos distritos de Lisboa e Porto e Regiões Autónomas. 

 

Alguns dos fatores que poderão contribuir para esta discrepância de mercado são: 

- número de habitantes; 

- nível de instrução/conhecimento; 

- publicidade/campanhas; 

- marketing farmacêutico; 

- procura elucidativa fora do circuito farmacêutico. 

 

Considerando as tendências de mercado para a totalidade dos distritos nacionais, 

especificamente para o primeiro (2010) e último (2016) ano analisados neste estudo, foi 

possível verificar os perfis mostrados nos gráficos 20 e 21. 
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Gráfico 20. Evolução de mercado dos suplementos alimentares por distrito em 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Evolução de mercado dos suplementos alimentares por distrito em 2016. 

 

Tal como evidenciados pelos gráficos, a grande maioria dos distritos registou 

crescimento no mercado dos SA. Curiosamente, enquanto alguns distritos mantiveram taxas 

de crescimentos similares nos dois anos representados (por exemplo Braga, Porto ou Faro), 

outros registaram grandes diferenças (particularmente observáveis na Região Autónoma da 

Madeira).
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5. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como principal objetivo contribuir para a caracterização do mercado 

de SA em Portugal. Neste contexto, é fundamental ter informação dos hábitos de consumo e 

avaliar o nível de conhecimentos da população com vista à perceção das suas 

preferências. A dinâmica de mercado é também muito dependente da análise da 

concorrência, tendências, ou previsões de vendas. A necessidade de uma total compreensão 

das componentes do mercado dos SA é amplamente justificada pela grande dimensão, em 

valor e volume, que este segmento já representa. É verdade que o mercado dos SA 

atravessou um período de quebra entre 2010 e 2014, coincidente com os anos mais críticos 

da crise económica em Portugal. Contudo, mesmo apesar desta limitação, no septénio 

analisado verificou-se um volume de vendas de 48 833 188 embalagens, às quais 

correspondeu um total de vendas de 752 310 468 euros. 

De facto, na última década, houve um aumento crescente do consumo de SA, o qual 

poderá dever-se em muito ao reconhecimento da relação entre nutrição e saúde. Esta atitude 

marcadamente preventiva, também pode estar relacionada com o objetivo de evitar uma 

dependência excessiva de produtos farmacêuticos, nomeadamente, medicamentos 

prescritos, que por vezes são desnecessários, demasiado caros e de benefício duvidoso uma 

vez considerados todos os riscos. 

No entanto, dada a sua elevada difusão entre a população (fazendo com que os SA 

constituam já um setor de negócios considerável na maioria dos países desenvolvidos), é 

necessário considerar algumas ameaças. Os riscos relacionados com a concentração, a 

composição, os contaminantes individuais e as interações com medicamentos, representam 

a maior preocupação do ponto de vista da saúde pública. Para além disso, os SA também 

estão acessíveis através da Internet, ou outros pontos de venda físicos que não farmácias, o 

que leva a uma ausência de controlo e vigilância, tornando a garantia e aplicação de medidas 

de segurança numa tarefa exigente. 

De forma complementar, para conseguir um consumo adequado de SA, parece ser 

relevante que o médico assistente questione o utente sobre a utilização deste tipo de 

suplementos e averigue a possibilidade do uso concomitante de medicamentos. Na verdade, 

os consumidores devem ser aconselhados adequadamente, e informados de possíveis efeitos 

adversos e interações medicamentosas. Só assim, o consumidor pode efetuar uma seleção 

consciente e informada, tendo em atenção eventuais estado da doença, informação de 

eficácia e segurança sobre o produto.  
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Entre os profissionais de saúde, o farmacêutico tem um papel fundamental na promoção 

da saúde pública e uso racional de produtos de saúde. No caso dos SA, o farmacêutico deve 

sempre alertar que estes contêm compostos bioativos que podem alterar funções próprias do 

organismo, ou a farmacocinética e farmacodinâmica de qualquer medicamento que o 

indivíduo possa estar a tomar. De facto, o farmacêutico é o elo de ligação entre o consumidor 

e os SA devendo, por isso, estar apto para aconselhá-lo de forma responsável, tendo por base 

os fatores já mencionados. É de realçar que há uma necessidade contínua de 

formação/atualização sobre os novos SA, visto que, este é um mercado dinâmico, onde 

constantemente surgem novos produtos ou alterações dos produtos já existentes ou novas 

campanhas publicitárias das marcas nos vários meios de comunicação.  

Nas farmácias, assim como noutros locais de comércio de SA e, tal como acontece com 

outros tipos de produtos, a promoção de vendas complementa as ações de marketing na 

divulgação do produto. Podem ser de vários tipos: exposições, amostras, prémios, vales de 

desconto, brindes, cupões, concursos, entre outros. Este cenário enfatiza a relevância dos SA 

na vida profissional do farmacêutico, que assim tem uma necessidade acrescida de estar bem 

informado sobre os seus riscos e benefícios, de modo a dar o aconselhamento mais adequado 

ao consumidor. 

Os profissionais de saúde devem também, em geral, apoiar a regulamentação dos SA, 

de forma a garantir a segurança dos consumidores. A adequação do quadro regulamentar 

associado aos SA também deverá passar por incentivos aos fabricantes para pesquisa clínica, 

obrigatoriedade dos fabricantes fornecerem ficha de caraterísticas (como efeitos adversos) e 

uma base de dados nacional padronizada onde possam constar a descrição personalizada de 

cada componente, os testes de segurança, entre outros. Também o valor nutricional é 

importante, dado que as quantidades de micronutrientes incluídas na maioria dos 

suplementos comerciais são próximas da DDR, contribuindo substancialmente para a 

ingestão total de nutrientes. O estabelecimento de legislação específica poderá garantir a 

segurança do consumidor e a uniformidade dos vários produtos entre diferentes países. 

Finalmente, é relevante destacar que, de acordo com os dados obtidos neste estudo, 

os efeitos mais procurados pelos consumidores aquando do consumo de SA assentam no 

aperfeiçoamento do desempenho físico e mental, na melhoria do aspeto físico ou no equilíbrio 

da dieta.  
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