
Medicamentos vs. Suplementos
Saiba qual é a diferença entre medicamentos 

e suplementos para compreender melhor 
porque suplementos são perigosos para 

atletas.

Revisão da FDA

Comprovadamente seguro 
antes da venda

Eliminar seu risco: 
Global DRO

Minimizar seu risco: 
Supplement 411

Comprovadamente 
inseguros antes da venda

Rótulos de ingredientes 
confiáveis

Rótulos de ingredientes não 
confiáveis

Sem revisão da FDA
A Administração de Alimentos e 
Medicamentos (Food and Drug 

Administration, FDA) dos EUA mantém 
um processo abrangente de avaliação 
para medicamentos, que avalia tudo, 
inclusive a embalagem, o desenho de 

estudos clínicos e as condições de 
fabricação.

Os medicamentos devem listar cada 
ingrediente no rótulo de fatos sobre o 
medicamento, e os ingredientes são 

confirmados através de uma análise de 
controle de qualidade realizada pela FDA.

Para ajudar a proteger os consumidores, 
os medicamentos estão sujeitos a uma 

estrita regulação antes da 
comercialização, o que significa que 
passam por um processo rigoroso de 

segurança e eficácia antes de chegar aos 
consumidores.

O recurso global de referência sobre 
medicamentos, Global Drug Reference 

Online (Global DRO), permite pesquisar o 
status de proibido de marcas e ingredien-

tes de medicamentos 
específicos. Comece em: 

UFC.GlobalDRO.com

O recurso Supplement 411 oferece diver-
sas ferramentas para ajudar os atletas a 
perceber, reconhecer e reduzir os riscos 
de suplementos, inclusive uma Lista de 
Alto Risco de exemplos de 
produtos que contêm 
substâncias proibidas: 
Supplement411.org/HRL

Como são regulamentados após serem 
comercializados, os suplementos são 
vendidos aos consumidores até ser 

evidente que são nocivos, após relato de 
eventos adversos feitos pelos 

consumidores. Mesmo assim, suplementos 
com ingredientes ilegais ou perigosos 

ainda podem permanecer nas prateleiras 
por muitos anos.

Os fabricantes podem identificar 
erroneamente substâncias proibidas nos 

rótulos de fatos do suplemento, ou 
simplesmente não listar as substâncias 

proibidas.

Os suplementos não passam por qualquer 
processo de avaliação ou testes pela FDA 

antes de serem disponibilizados aos 
consumidores. Na verdade, a maioria das 

empresas de suplementos jamais foi 
inspecionada pela FDA para garantia de 

melhores práticas de fabricação.

http://ufc.globaldro.com/
https://www.usada.org/substances/supplement-411/

