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RESUMO 
 
Devido às características de rendimento, custo, ponto de fusão, estabilidade 

oxidativa e aumento de vida de prateira que sua aplicação traz, as gorduras 

hidrogenadas são amplamente usadas na fabricação de diversos alimentos, no 

entanto, estudos comprovam que sua ingestão pode trazer vários malefícios à saúde 

dos consumidores, sendo correlacionados seus efeitos as doenças cardiovasculares 

que em nível mundial representam a principal causa de morte mundial. O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar o conhecimento da população sobre a importância, 

impactos na saúde e legislação das gorduras trans, verificando se a sua presença 

impacta na escolha dos produtos. Sendo realizada uma pesquisa de campo através 

da plataforma de gerenciamento de pesquisa Google Forms, aplicando formulário 

com 10 questões objetivas, sendo divulgado aos participantes através de redes 

sociais, ficando disponível para respostas no período de 33 dias. Os resultados da 

pesquisa demonstraram que apesar da maior parte dos entrevistados terem 

conhecimento sobre gordura trans e acreditar que ela seja prejudicial à saúde, sua 

presença não mostrou impactos no momento da escolha dos produtos para 

consumo. Podendo ser evidenciado a importância da presença de órgãos 

reguladores e legislações que desempenhem importantes papeis ao impor 

adequações que tornem os produtos alimentícios menos nocivos à saúde dos 

consumidores.  

 

Palavras-chave: Gordura Trans. Legislação. Gordura Hidrogenada. Impactos na 

saúde 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Hydrogenated fats are widely used in the manufacture of several types of foods due 

to the characteristics of cost, melting point, oxidative stability and increased shelf life, 

however, studies have shown that their ingestion can bring several harms to health, 

and its effects are correlated with cardiovascular diseases, which worldwide 

represent the main cause of death worldwide. The aim of this study was to evaluate 

the population's knowledge about the importance, health impacts and legislation of 

trans fats, and if their presence impacts on the choice of products. A field survey was 

carried out through the Google Forms research management platform, applying a 

form with 10 objective questions, being disseminated to participants through social 

networks within a period of 33 days. The survey results showed that although most 

respondents were aware of trans fat and believe that it is harmful to health, its 

presence did not show any impact when choosing products for consumption. It can 

be highlighted the importance of the presence of legislations that play important roles 

in imposing adjustments that make food products less harmful to consumers' health. 

 
Keywords: Trans fat. Legislation. Hydrogenated fat. Health impacts 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Os lipídeos fazem parte de um grupo de macronutrientes que desempenham 

importantes funções no corpo humano como fonte energética e contribuição na 

absorção de vitaminas lipossolúveis sendo, dessa forma, recomendada pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e pela 

OMS que ingestão diária seja de 20 -35% da ingestão total de energia diária 

(BAJŽELJ et al., 2021). 

Além disso, os lipídeos também exercem indispensáveis finalidades para 

qualidade de produtos alimentícios. Podendo estar presente na composição ou fazer 

parte do preparo de inúmeros alimentos, como diversos tipos de pães, bolachas, 

bolos, cremes, sorvetes, dentre outros, além das propriedades sensoriais conferem 

também estabilidade, textura e aumento no tempo de prateleira (GAVA, 2009).  

Segundo Ramalho e Suarez (2013) os óleos e gorduras tem como principais 

constituintes os triacilglicerídeos (TAG), podendo ser encontrados também 

fosfolipídios, vitaminas lipossolúveis e esteróides. Dentre os componentes lipídicos a 

maior parte dos ácidos graxos insaturados nos alimentos está na forma cis, nesta 

configuração os hidrogênios ligados aos carbonos da dupla ligação se encontram do 

mesmo lado. Os ácidos graxos trans (AGT) formados a partir dos ácidos graxos 

insaturados possuem a inversão na dupla ligação, colocando o hidrogênio na 

posição transversal e provocando a linearização da cadeia, fazendo com que se 

pareçam estruturalmente com os ácidos graxos saturados, desta forma obtendo suas 

propriedades termodinâmicas alteradas e melhorando sua estabilidade (ANVISA, 

2018; OTENG e KERSTEN, 2020). 

Alguns ácidos graxos trans podem ter como fonte produtos cárneos e 

derivados de leite de animais ruminantes, formados por bio-hidrogenação durante 

processos metabólicos de microrganismos, no entanto, esses ácidos graxos são 

formados principalmente durante o processamento industrial através da 

hidrogenação parcial, de óleos vegetais ricos em ácidos graxos poliinsaturados 

(PUFAs) ou durante o processo de fritura (OTENG e KERSTEN, 2020; MERÇON, 

2010; IZAR, 2020). De acordo com Barros (2020) os ácidos graxos trans utilizados 

industrialmente tem origem da mistura de hidrogênio aos óleos insaturados, sob 

temperatura adequada com adição de um catalizador, que é retirado posteriormente. 
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Esse processo tem por função conferir maior ponto de fusão aos óleos vegetais, 

promover estabilidade à oxidação lipídica e reduzir o tempo de cozimento.  

A relação entre o consumo de alimentos ricos em AGT industriais e prejuízo 

na saúde surgiram pela primeira vez na década de 50, e ao longo dos anos vários 

estudos demonstraram a associação do consumo de AGT com várias doenças, 

como doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas (HIRATA, 2021). As 

doenças cardiovasculares estão relacionadas às ações sobre perfil lipídico dos AGT 

os quais promovem aumento nos níveis de LDL-c (lipoproteína de baixa densidade), 

e reduz o HDL-c (lipoproteína de alta densidade), alterando a relação LDL-c / HDL-c, 

sendo considerado um prognóstico desfavorável para o aparecimento de doenças 

cardiovasculares. Outro efeito adquirido pelo consumo diário de gordura trans é 

desencadear o aumento na quantidade leptina gerada pelos adipócitos, assim 

levando a sensação de saciedade desenvolvida no hipotálamo, decorrendo no 

aumento considerável do armazenamento de lipídeos (SARMENTO et al, 2020).  

Estima-se que a cada ano a ingestão de gordura trans esteja associada a 

mais de 500.000 mortes no mundo. 

Estando associado às doenças cardiovasculares ateroscleróticas constituem a 

principal causa de mortalidade a nível global, deste modo, a prevenção destas 

doenças se tornou crucial (MARÇAL, 2021). 

Diante disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda que a 

ingestão diária de AGT não deve ultrapassar a 1% do consumo total de energia 

(HIRATA, 2021; OMS, 2018).  

  Para os alimentos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o 

órgão que estabelece as informações e os critérios da produção de alimentos, 

buscando incorporar as recomendações das comissões do Codex Alimentarius 

através das normas regulamentadoras (BRASIL, 2002). As informações que devem 

ser descritas nas embalagens alimentícias na ausência do cliente segundo Machado 

(2015) podem ser classificadas entre rotulagem geral, rotulagem nutricional e 

informações nutricionais complementares. 

Dentre diversas normas regulamentares a RDC Nº 259, DE 20 DE 

SETEMBRO DE 2002 aborda sobre a rotulagem geral, onde a denominação de 

venda do alimento, lista de ingredientes, conteúdos líquidos, identificação da origem, 

identificação do lote, prazo de validade, instruções para a principal utilização e 
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preparo do consumidor são informações obrigatórias que devem ser apresentadas 

(BRASIL, 2002).  

A rotulagem nutricional deve seguir conforme a RDC 359 e a RDC 360 ambas 

de 23 de dezembro de 2003, onde deve ser declarada de forma obrigatória a 

quantidade do valor energético e dos seguintes nutrientes: carboidratos, proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e o sódio, 

apresentadas em uma tabela juntos com os valores e as unidades, nos casos de 

falta de espaço pode ser adotado a abordagem de forma linear (BRASIL, 2003). 

Contudo, todas as informações do rótulo não devem apresentar palavras ou 

qualquer representação gráfica que conduza a falsas informações, demonstrar 

propriedade que não possua, descartar ou apresentar componentes que sejam de 

próprios de natureza ou indicar propriedades medicinais, assim não levando o 

consumidor ao erro (MAZOCCO, FACCHINI e FASSINA, 2021). 

Em dezembro de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou 

um conjunto de normas que possui o intuito de banir o uso de gordura trans em 

alimentos até 2023 devido aos seus malefícios advindos a saúde. Para isso a 

Resolução RDC Nº 332, de 23 de dezembro de 2019, foi dividida em 3 fases, sendo 

elas: Primeira fase: a partir de 1º de julho de 2021, o limite de gordura trans industrial 

presente nos óleos refinados não deve exceder 2%. Segunda fase: a contar de 1º de 

julho de 2021 até 1º de janeiro de 2023, a quantidade de gordura trans industrial 

presente em alimentos destinados ao consumidor final e aos serviços de 

alimentação não deve ultrapassar 2%. Terceira fase: com início em 1º de janeiro de 

2023, fica banido o uso de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados, principal 

fonte de gordura trans, nos alimentos (BRASIL, 2019). 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 28 de 

maio de 2021 vigora a resolução RDC Nº 514 de 2021 com propósito de alterar a 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 332, de 23 de dezembro de 2019. 

 

Art. 1º  A Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 332, de 
23 de dezembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 5º ............. 
Parágrafo único. Os produtos fabricados até o dia 30 de junho de 
2021 poderão ser comercializados até o final dos seus prazos de validade. 

Art. 6º .............. 
§ 1º Os produtos fabricados até o dia 30 de junho de 2021 poderão ser 
comercializados durante o seus prazos de validade, até o dia 31 de 
dezembro de 2022.   
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§2º  O disposto no caput não se aplica aos produtos destinados 
exclusivamente ao processamento industrial que contenham gorduras trans 
industriais em sua composição, desde que sejam fornecidas, nos rótulos, 
nos documentos que acompanham os produtos ou por outros meios 
acordados entre as partes, informações sobre a: 
I - quantidade total de gorduras trans industriais em gramas por 100 gramas 
do produto; 
II - Quantidade total de gorduras trans industriais em gramas por 100 
gramas de gordura total do produto; e 
III - Presença de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 
2021). 
 

Diante do exposto o objetivo do presente trabalho foi avaliar o conhecimento 

da população sobre a importância, impactos na saúde e legislação das gorduras 

trans, verificando se a sua presença impacta na escolha dos produtos 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

  
Foi realizada uma pesquisa online, com perguntas objetivas referentes ao 

conhecimento da população sobre gorduras trans bem como a influência desse 

conhecimento sobre a escolha de produtos alimentícios. O questionário foi 

elaborado na plataforma Forms do Google e ficou disponível para respostas no 

período de 33 dias. (Anexo 1). A pesquisa foi enviada por meio das redes sociais de 

maneira aleatória aos participantes.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve a participação de 166 pessoas na pesquisa, sendo 50,0% com idade 

entre 21 e 30 anos, e a idade máxima dos participantes foi 59 anos. Em relação ao 

gênero, 72% eram do gênero feminino e 28% do gênero masculino (Tabela 1). 
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          Tabela 1. Classificação quanto à idade e gênero dos participantes. 

Características 
N° de 

Entrevistados 
% 

Gênero  
Feminino 119 72 

Masculino 47 28 

Faixa etária 

15 a 20 anos 46 27,7 
21 a 30 anos 83 50,0 
31 a 50 anos 32 19,3 
51 a 59 3 1,8 

 
Não 
Responderam 

2 1,20 

Total  166 100% 
             Fonte: Os autores. 

 

Figura 1- Frequência de Verificação da Rotulagem Nutricional (%). 

 

                Fonte: Os autores. 

 

A Figura 1 mostra em porcentagem a frequência de verificação da rotulagem 

nutricional pelos participantes. Os resultados demonstram que 38,6 % nunca verifica 

a composição nutricional dos rótulos e apenas 11,4% têm o hábito de verificação. 

Uma pesquisa realizada por Procópio, Silva e Carneiro (2021) demonstrou que 65% 

dos consumidores entrevistados sempre ou às vezes leem e compreendem os 

rótulos de alimentos e 35% nunca liam e/ou entendiam. 
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Tabela 2 – Critério para escolha dos produtos. 

Critério Quantidade % 

Busco por produtos saudáveis  36 21,7 
Busco por produtos in natura  4 2,4 

Normalmente opto por produto de rápido preparo  58 34,9 
Sem Critério 61 36,7 

Outros 7 4,3 

Total 166 100% 
Fonte: Os autores. 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 2, 36,7% responderam que 

não utiliza critério nenhum para escolha do produto e 34,9% busca produtos de 

preparo rápido ao passo que 21,7% dos participantes faz a busca por produtos 

saudáveis. Os produtos de rápido preparo englobam características dos alimentos 

industrialmente processados e ultra processados, pois possuírem em seu preparo 

técnicas industriais de manufatura e aditivos que trazem para seu consumo impactos 

negativos a saúde (BORTOLINI, 2019; MATTAR, 2019). 

 

Tabela 3 – Conhecimento sobre gordura trans. 

Você sabe o que é gordura trans? Número de entrevistados  % 

Sim 118 71,08% 

Não 47 28,31% 

Sem resposta  1 0,60% 

Total 166 100% 
Fonte: Os autores. 

 

               Figura 2 - Conhecimento sobre os malefícios da Gordura Trans (%). 
 

 

                         Fonte: Os autores. 
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Verificou-se que 71,8% dos entrevistados têm o conhecimento sobre o que é 

a gordura trans (Tabela 3), e ao serem questionados se acreditavam que a gordura 

trans pudesse ser prejudicial à saúde, 78,9% afirmam que sim, conforme mostra a 

Figura 2. Em contrapartida dados apontados em uma pesquisa realizada em um 

supermercado em São Paulo mostrou que 77% das mulheres e 57% dos homens 

em pesquisa não tinha conhecimento sobre os malefícios à saúde do consumidor 

(COSTA, GASPAR E NEVES, 2017). 

 

    Figura 3 – Impacto da presença de gordura trans na escolha dos alimentos (%) 

 

                               Fonte: Os autores. 

 

Tabela 4 – Suspensão de consumo de produtos por presença de Gordura trans na 
composição. 

Deixaria de consumir um produto por presença 
de gordura trans na sua composição. 

Número de entrevistados  % 

Com certeza 24 14,46% 

Talvez 106 63,85% 

Não 35 21,08% 

Sem resposta  1 0,60% 

Total 166 100% 
Fonte: Os autores. 

 

Mesmo com diversos malefícios comprovados cientificamente o estudo 

mostrou que apenas 25,3% dos consumidores notam impacto durante a escolha dos 

produtos (Figura 3).  Conforme a Tabela 4 pode ser verificado que apenas 21,08% 

dos consumidores não suspenderiam o consumo de produtos que contenham em 

sua composição ácidos graxos trans. 
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Segundo pesquisa realizada no Sul da Califórnia por Chen (2019) mostrou 

que a exposição de jovens e crianças a poluentes atmosféricos advindos do transito 

correlacionou a contribuição de comportamentos obesogênicos, assim associando o 

aumento do consumo de alimentos de fasts foods e gordura trans. Dados 

desenvolvidos em uma pesquisa realizada por Pase (2021) mostrou que o consumo 

de gordura trans em diferentes estágios da gravidez ou da lactação pode alterar os 

níveis citosinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias resultando em comportamentos 

de transtorno de ansiedade nos progênies. 

 

Figura 4 – Conhecimento dos entrevistados sobre os limites recomendados para o 

consumo diário de gordura trans (%) 

 

 

                        Fonte: Os autores. 

 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2005) Ingestão Diária 

Recomendada (IDR) “é a quantidade de proteína, vitaminas e minerais que deve ser 

consumida diariamente para atender às necessidades nutricionais da maior parte 

dos indivíduos e grupos de pessoas de uma população sadia”, segundo o Guia 

Alimentar (2014) “O total de gordura trans consumida deve ser menor que 1% do 

valor energético total diário (no máximo 2g/dia para uma dieta de 2.000 kcal)”. 

Conforme os dados apresentados na Figura 4, apenas 27,1% dos 

entrevistados têm conhecimento sobre os valores diários recomendados para o 

consumo e 72,9% não conhecem sobre os valores diários recomendados para 

consumo. 
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Tabela 5 – Conhecimento dos consumidores sobre legislações que impõem limite a 
quantidade de Gordura Trans. 

Conhecimento sobre as legislações que limitam 
 a quantidade de gordura trans. 

Número de 
entrevistados  

% 

Sim 44 23,49% 

Não 127 76,51% 

Não Responderam 1 0,60% 

Total 166 100% 
Fonte: Os autores. 

 

Estudos mostram que a ingestão de gordura trans em diversos países de 

renda média e baixa, como a Índia, está tendo gradativo aumento devido a utilização 

de óleos vegetais parcialmente hidrogenados aplicados industrialmente (KHANNA, 

2022). Segundo Tarar (2020) os critérios do consumo alimentar devem ser revistos 

devido à falta de consenso populacional sobre os riscos dietéticos a saúde, sendo os 

órgãos públicos os responsáveis em gerir a educação para melhores práticas no 

consumo alimentar. Perante os dados, apresentados na Tabela 5, 76,51% dos 

entrevistados não tem conhecimento sobre a recém legislação que limita o uso 

industrial contempladas na resolução RDC Nº 332, de 23 de dezembro de 2019. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Os resultados permitem concluir que 71,8% dos entrevistados disseram saber 

o que é gordura trans, 78,9% acreditam que a mesma seja prejudicial à saúde, 

porém apenas 14,46% afirmaram que deixariam de consumir um produto por conter 

gordura trans em sua composição.  

Dessa forma, comprova-se a necessidade de promover-se campanhas para 

divulgar de forma mais ampla e clara quais os malefícios que o consumo de gordura 

trans pode promover a saúde do consumidor. 

Além disso, é importante destacar o papel fundamental que as legislações 

possuem para a saúde dos consumidores perante as indústrias, quando se impõe 

adequações que tornem seus produtos menos nocivo a saúde dos consumidores. 
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ANEXO 1  Formulário de Pesquisa: Gordura Trans. 
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