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RESUMO 

 

Introdução: Sabe-se que o setor alimentício é o setor com maior crescimento mundial, a 
alimentação está entre as necessidades básicas da população e com o avanço das indústrias 
alimentícias encurtando o tempo para o preparo dos refeições, a população passou a dar preferência 
aos alimentos industrializados, pela praticidade e pela redução de tempo de preparo, porém os 
mesmos possui um alto teor de gordura, a prevalência de doenças cardiovasculares aumentou 
significativamente e podendo assim ter uma possível correlação com o consumo excessivo de 
gorduras em geral. Objetivo: Analisar a correlação das doenças cardiovasculares com o consumo 
exagerado de gorduras em geral. Métodos: Trata-se de um trabalho de revisão integrativa, no qual 
foi realizado por meio de uma busca bibliográfica nos idiomas inglês e português nas seguintes 
plataformas: PubMed, Google Acadêmico, Scielo. Resultados: Após o procedimento 
metodológico, utilizando as associações dos termos nas bases de dados, foram encontrados 390 
artigos ao total, após a leitura do título 33 artigos, logo após a leitura dos resumos ficaram 15 
artigos. Dentre estes foram selecionados 7 artigos que foram considerados de acordo com o 
objetivo do trabalho. Conclusão: A  associação  do  consumo  de  gorduras  saturadas e gorduras 
trans  com  as doenças cardiovasculares foram reforçadas nas pesquisas, a substituição dessas 
gorduras poderia ser feita por outros tipos de gorduras, como a gordura monoinsaturada e 
poliinsaturada, no entanto são necessários mais estudos que esclareçam a relação do consumo das 
gorduras com as DCV. 
 
Palavras-chave: Gorduras Saturadas; Gorduras Trans; Doenças Cardiovasculares.  

 
¹Acadêmica do curso de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes - UNIT/AL  
mayra.paula@souunit.com.br  
¹Acadêmica do curso de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes - UNIT/AL 
adriana.mfelix@souunit.com.br  
²Docente do curso de Nutrição  do Centro Universitário Tiradentes - UNIT/AL 
sybelle_araujo@al.unit.br 

 
 
 
 
 



4 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: It is known that the food sector is the fastest growing sector in the world, food is 
among the basic needs of the population and with the advance of the food industries shortening the 
time for preparing meals, the population started to prefer industrialized foods, due to the practicality 
and reduction of preparation time, although they have a high fat content, the prevalence of 
cardiovascular diseases has increased significantly and may thus have a possible correlation with 
excess fat consumption in general. Objective: To analyze the correlation of cardiovascular diseases 
with the exaggerated consumption of fats in general. Methods: This is an integrative review work, 
which was carried out through a bibliographic search in English and Portuguese on the following 
platforms: PubMed, Academic Google, Scielo. Results: After the methodological procedure, using 
the association of terms in the databases, 390 articles were found in total, after reading the title 33 
articles, after reading the abstracts, 15 articles remained. Among these, 7 articles were selected that 
were considered according to the objective of the work. Conclusion: The association between the 
consumption of saturated fats and trans fats with cardiovascular diseases was reinforced in 
research, the replacement of these fats could be done by other types of fats, such as 
monounsaturated and polyunsaturated fat, however, more studies are needed to clarify the 
relationship between fat consumption and CVD. 
 
Keywords: Saturated Fatty Acids; Trans fats; Cardiovascular diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares (DCV) são 

a principal causa de morte em adultos no mundo, coexistindo com fatores como sobrepeso, 

obesidade, hipertensão, pressão arterial, dislipidemia e diabetes. Fatores de risco para  prevalência 

de dislipidemia são considerados características étnicas, socioeconômicas e culturais de diferentes 

grupos populacionais (BORTOLI, 2011). 

As doenças cardiovasculares (DCV) são definidas por mudanças no funcionamento correto 

do sistema circulatório, que é composto do coração, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Nos dias 

de hoje, são associados à prevalência de DCV com outros fatores como a síndrome de resistência 

a insulina, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias e essencialmente por sua relação com a 

obesidade (LEAL, 2014) 

Como é verificado, a gordura trans surge como uma molécula capaz, em  quantidades 

significativas,  de  acarretar  a  dislipidemia  no organismo. Sendo assim a distorção no perfil 

lipídico é conhecidamente um forte fator de risco  para  o  desenvolvimento  de  doenças  

cardiovasculares, pois  influenciam  a concentração de gorduras e de lipoproteínas plasmáticas, 

aumentando os níveis de LDL, sendo assim diminuindo os níveis de HDL, desequilibrando a 

proporção entre essas lipoproteínas (GAZZOLA, 2015). 

O consumo de gordura saturada e trans é considerado com relação à elevação do LDL-c 

plasmático e o alargamento de risco cardiovascular. A modificação de gordura saturada da dieta 

por mono e poli-insaturada é vista como uma estratégia para o melhor controle da 

hipercolesterolemia e consequentemente a diminuição da chance de eventos clínicos (SANTOS, 

2013). 

Com o avanço das indústrias de alimentos e a diminuição do tempo para o preparo das 

refeições, os indivíduos passaram a escolher alimentos industrializados, e contém alto teor de 

gorduras. A prevalência de doenças cardiovasculares aumentou significativamente, tendo uma 

correlação alta com o consumo excessivo de gorduras trans, saturadas e insaturadas (BASILE, 

LIVIA, 2019). 

Uma meta-análise recente de estudos de coorte prospectivos avaliou a associação entre 

gordura saturada e DCV e não encontrou evidências significativas de que a gordura saturada da 

dieta está associada a um risco aumentado de DCV. O estudo também sugere que os efeitos 
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benéficos das dietas que reduzem a gordura saturada no risco de DAC (doença arterial coronariana) 

podem depender do aumento significativo da gordura poliinsaturada nessas dietas, em vez da 

diminuição da gordura saturada. No entanto, uma revisão recente de dados recuperados do Sydney 

Dietary Heart Study descobriu que substituir o ácido linoléico n-6 (um tipo de AGP) por gordura 

saturada da dieta não mostrou benefícios ou reduziu DAC e mortalidade geral (PRATES, 2015). 

A atual Política Nacional de Alimentação e Nutrição destaca a obrigação de desenvolver 

um processo de educação permanente acerca das questões relativas à alimentação e a nutrição 

priorizando o que deve ser buscado com aceitação em relação a métodos, conteúdos e técnicas 

educativas, considerando os diferentes espaços geográficos, econômicos e culturais (SOUZA et al., 

2011).  

A gordura saturada auxilia em cerca de 10% da energia da dieta americana. As fontes 

principais de ácidos graxos saturados nos alimentos são produtos animais como manteiga, leite de 

vaca, carne, salmão, gema de ovo e certos produtos vegetais como chocolate, manteiga, cacau, óleo 

de  coco e amêndoas. Uma meta-análise de estudos randomizados sugeriu uma redução de 17% no 

risco de doença cardiovascular quando a ingestão de gordura saturada aumentou de cerca de 17% 

para cerca de 9 calorias (0,83, 0,72 a 0,96). Por outro lado, as gorduras trans contribuem com cerca 

de 12 calorias para a dieta americana e são produzidas industrialmente pela hidrogenação parcial 

de óleos vegetais líquidos na presença de catalisadores metálicos (ZAMBON, 2016). 

A substituição de gordura saturada da dieta por mono e poli-insaturada é considerada uma 

estratégia para o melhor controle da hipercolesterolemia e consequente redução da chance de 

eventos clínicos (R.D. SANTOS, 2013). 

Diante do exposto, nosso trabalho foi identificar o risco da correlação do alto consumo das 

gorduras trans e ácidos graxos saturados com o surgimento e agravamento de doenças 

cardiovasculares. 

 

2 MÉTODOS 

 

Trata-se de um trabalho de revisão integrativa, onde terá como objetivo sintetizar resultados 

obtidos em pesquisas anteriores sobre o tema abordado, de maneira sistemática, ordenada e 

abrangente, agregando conhecimentos sobre determinado tópico, sendo um instrumento para a 

prática baseada em evidências. 
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Foram utilizadas as bases de dados da PubMed, Google Acadêmico, Scielo. As buscas 

foram realizadas utilizando os descritores: Ácidos Graxos Saturados; Gorduras Trans; Doenças 

Cardiovasculares. Os critérios de inclusão foram o uso de artigos online, disponíveis na íntegra, 

idiomas em português e inglês, que se relacionam ao tema abordado de 2019 a 2021, e os critérios 

de exclusão foram dissertações, teses e outros trabalhos e que não atenderam ao objetivo do 

trabalho. O processo de busca foi realizado no período de agosto de 2021 a outubro de 2021. Em 

seguida realizado a partir da leitura dos títulos, resumo, e posterior leitura integral do artigo para 

análise.  

 

3 RESULTADOS 

  

 Após o procedimento metodológico, utilizando as associações dos termos nas bases de 

dados, foram encontrados 390 artigos ao total, após a leitura do título 33 artigos, logo após  a leitura 

dos resumos ficaram 15 artigos. Dentre estes foram selecionados 7 artigos que foram considerados 

de acordo com o objetivo do trabalho, conforme figura 1, abaixo: 

 
Figura 1. Fluxograma da estratégia de busca

 
        Fonte: Autoras, 2021 
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No quadro 1 são apresentados os artigos selecionados, destacando autor e ano de 

publicação, objetivo, metodologia aplicada, público/amostra e os resultados. 

Quadro 1. Síntese dos estudos selecionados para produção da revisão integrativa 
Autor/Ano Objetivo Metodologia Público/Amostra Resultados 

MORANDI; 
BONATTO; DA 
SILVA, 2019 

 
 
 

Estimar a ingestão de 
gorduras Saturadas e 
alimentos 
ultraprocessados  em  
adultos  de  uma Unidade 
Básica  de  Saúde  (UBS)  
de  Flores  da  Cunha - 
RS. 

Trata-se de um 
estudo de 
delineamento 
transversal. 
 

A   amostra   foi   
constituída   por 
um total de   96 
adultos,  com  
idades  entre  20  
a 59  anos  de 
ambos os sexos. 

Verificou-se uma mediana 
de consumo calórico    
proveniente de 
ultraprocessados maior na 
faixa  etária entre 30 - 39  
anos. Teve  uma diferença    
estatística entre    os 
gêneros, onde o    consumo 
calórico de alimentos 
ultraprocessados    foi 
maior no gênero masculino 
(882 kcal) e no  feminino 
(522,5 Kcal). 

LICHTENSTEIN, 
2019 

Avaliar resultados 
apresentados em revisões 
sistemáticas sobre a 
relação entre gordura 
dietética e doenças 
cardiovasculares 

Revisão sistemática 
integrativa 

Estudos 
publicados nos 
últimos 50 anos. 

A orientação dietética 
consistente com a 
substituição de alimentos 
ricos em gordura saturada 
por alimentos ricos em 
gordura insaturada, 
recomendada pela primeira 
vez há mais de 50 anos, 
continua apropriada até 
hoje. 

TAYYEM et al., 
2020 
 

Avaliar a possível 
associação em ingestão 
de gordura e doenças 
cardiovasculares. 

Estudo de caso-
controle. Os 
participantes foram 
convocados 
corretamente da 
seção de 
cateterismo do 
Departamento de 
Cardiologia do 
Hospital Prince 
Hamzah. Os dados 
dietéticos foram 
coletados de cada 
paciente por meio 
de um questionário 
de frequência 
alimentar baseado 
em entrevistas. 

Foram 239 
homens e 160 
mulheres. 399 
Pacientes ao total. 

No primeiro e segundo 
quartil não revelaram 
diferenças significativas 
entre casos e controles 
quanto  à ingestão de todos 
os tipos de gordura antes ou 
após o ajuste energético. A 
ingestão de todos os tipos 
de gordura (exceto gordura 
trans) não foi associada ao 
risco de desenvolver DCV. 
A ingestão de gordura trans 
no segundo e terceiro 
quartil aumentou o risco de 
DCV 

ZHUANG, et al., 
2019 

Avaliar a ingestão de 
gordura saturada com a 
saúde cardiovascular. 

Foram avaliados 
por meio de 
questionários de 
frequência 
alimentar, que 
tomaram com base 
o modelo de risco 

Pacientes a partir 
dos 51 anos do 
National Institutes 
of Health-
American 
Association of 
Retired People 

A mortalidade por DCV 
não foi ligada à ingestão de 
ácidos graxos 
poliinsaturados, enquanto 
foi positivamente associada 
à ingestão de gorduras 
saturadas, ácido graxo 
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proporcional de 
Cox. 
 

Diet and Health 
Study com 16 
anos de 
acompanhamento. 

trans. A substituição 
isocalórica de 5% da 
energia de ácidos graxos 
saturados, por ácidos 
graxos monoinsaturados, 
de plantas foi associada a 
uma mortalidade total de 
15% por DCV. 

ZHU; BO; LIU, 
2019 
 

Investigar a associação 
entre a ingestão de 
gordura na dieta e 
doenças 
cardiovasculares. 

Meta-análise de 
estudo de coorte.  
Foram avaliados por 
meio de 
questionários de 
frequência 
alimentar. 

Foram analisados 
dados de 521.120 
participantes com 
idades a partir de 
50 anos do 
National Institutes 
of Health-
American 
Association of 
Retired People 
Diet and Health 
Study. 

Descobriu que a ingestão 
mais elevada de ácidos 
graxos trans na dieta foi 
associada a risco 
aumentado de DCVs. No 
entanto, nenhuma 
associação foi observada 
entre a gordura total, 
ácidos graxos 
monoinsaturados, ácidos 
graxos saturados e ácidos 
graxos poliinsaturados 
(PUFA) e risco de DCV. A 
análise de subgrupo 
encontrou um efeito 
cardioprotetor de PUFA 
nos estudos que foram 
acompanhados por mais de 
10 anos [0,95 (0,91-0,99), 
I2 = 62,4%]. A análise de 
dose-resposta sugeriu que 
o risco de DCV aumentou 
16% [1,16 (1,07-1,25), 
Plinearidade = 0,033] para 
um incremento de 2% de 
energia / dia de ingestão de 
TFA. 

SPIER et al., 2021. Avaliar fatores de riscos 
associados às doenças 
cardiovasculares e 
qualidade de vida em 
trabalhadores da 
eucaliptocultura. 

O estudo é de 
natureza descritiva, 
transversal, quanti 
qualitativo. 

Foram avaliados 
70 trabalhadores 
do sexo 
masculino, em 
uma empresa 
privada no 
Extremo Sul. 

Os trabalhadores 
apresentam média de idade 
de 46,8 anos, 85,7% com 
primeiro grau incompleto, 
64% em situação de Pré-
Hipertensão, 15,7% são 
portadores de Hipertensão 
Arterial Sistêmica e 
38,57% encontram-se com 
sobrepeso. A maioria não 
faz atividade física e a dieta 
consumida é composta por 
baixa ingestão de alimentos 
cardioprotetores. 

 
TOLEDO et al., 
2019 

Avaliar a prevalência de 
fatores de risco 
modificáveis para as 
DCV. 

Estudo  transversal 
de  natureza  
descritiva e  
abordagem  
quantitativa, 

Indivíduos entre 
18 e 24 anos, de 
ambos os sexos, 
discentes do curso 
de Medicina. 

Cerca de 4% dos  
entrevistados têm 
pontuação máxima no  
estilo de vida, na categoria 
regular teve 6% da 
pontuação, na categoria 
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feito em uma 
instituição de 
ensino. No período 
analisado foram 
coletados 226 
questionários, 
ocorrendo 26 
exclusões. 

“bom” e “muito bom”, 
obteve as maiores 
porcentagens entre os anos 
da faculdade analisados, 
58%. 

Fonte: Pesquisa, 2021 

 
4 DISCUSSÃO  

Morandi, Bonatto e Da Silva (2019, p. 923) em estudo com adultos sobre a ingestão de 

alimentos ultraprocessados, concluíram que a maioria consome na rotina alimentos calóricos e 

industrializados entre as refeições diárias, dado este que corrobora com o fato da “[...] população 

está desfazendo-se de hábitos  alimentares  tradicionais  e  utilizando, com maior frequência, 

alimentos ultraprocessados.”, um dado preocupante e que está relacionado ao aumento no índice 

de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Morandi, Da Silva e Bonatto (2019) concluíram 

que é preciso investir em educação nutricional para estimular hábito alimentares adequados. Nesse 

sentido, Lichtenstein (2019) realizou um levantamento sobre estudos publicados nos últimos 50 

anos que abordaram a relação entre gordura dietética e doenças cardiovasculares para avaliar os 

resultados, em que constatou que as recomendações para o consumo de gordura dietética 

aumentaram e diminuíram ao longo deste tempo e que a substituição de fontes alimentares de 

gordura saturada por insaturada, principalmente gordura poliinsaturada, está associada a um risco 

menor de desenvolver DCV, concluindo que a  orientação formulada há mais de 50 anos, em 

substituir a gordura saturada por gordura total ou insaturada, continua apropriada na 

contemporaneidade.  

Defendendo a ingestão de alimentos saudáveis para evitar doenças cardiovasculares (DCV), 

Tayyem et al. (2020) desenvolveram uma pesquisa para analisar a possível relação entre consumo 

de gorduras e DCV, em que avaliaram 399 pacientes com suspeita clínica de doença arterial 

coronariana, em que constataram não haver esta relação, a exceção da ingestão de gordura trans. 

Esta constatação é ratificada por Basile e Livia (2019) sob o argumento de que as práticas 

alimentares têm gerado repercussões importantes no quesito estado da saúde da população com o 

avanço das indústrias alimentícias e a redução do tempo para o preparo das refeições, em que a 
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população passou a preferir alimentos industrializados com alto teor de gorduras -  saturadas e 

insaturadas – elevando a prevalência de doenças cardiovasculares. 

Em estudo similar ao de Tayyen et al. (2020),  Zhuang et al. (2019) avaliaram a relação 

entre mortalidade e ingestão de gordura na dieta de 521.120 indivíduos, com idades entre 50 a 71 

anos, participantes do National Institutes of Health-American Association of Retired People Diet 

and Health Study, com 16 anos de acompanhamento. Os resultados apontaram para uma associação 

entre a ingestão alimentar de ácidos graxos saturados com o risco de doenças crônicas não 

transmissíveis. Os níveis mais altos e os mais baixos de ácidos graxos saturados presentes na dieta 

não apresentaram relação com o risco de DCV, ao contrário dos ácidos graxos trans, que possui 

uma associação dose-resposta com o risco de DCV. Zhuang et al. (2019) concluíram que por um 

longo período de tempo acreditou-se que a ingestão de gordura era um fator de risco para DCV, 

com base no pressuposto de que a gordura dietética pode elevar o colesterol e a pressão arterial de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), aumentando, assim, o risco de DCV.  

Indo de encontro à afirmação de Zhuang et al. (2019),  Zhu, Bo e Liu (2019), por meio de 

uma revisão sistemática em estudos epidemiológicos investigaram a associação entre a ingestão de 

gordura na dieta e doenças cardiovasculares e asseguraram que as doenças cardíacas não estão 

associadas à ingestão de ácidos graxos saturados, e que mesmo havendo a substituição de ácidos 

graxos saturados por ácidos graxos poliinsaturados, o risco de doença cardíaca é menor. A 

substituição de ácidos graxos saturados na dieta por ácido linoleico reduz significativamente o 

colesterol sérico, mas, não reduz o risco de morte por doenças crônicas cardiovasculares. Estes 

resultados coadunam com a pesquisa desenvolvida por Zhuang Pan et al. (2019), que após análises 

e estudos concluíram que a ingestão de ácidos graxos saturados, trans, monoinsaturados de animais, 

ácido α-linolênico e ácido araquidônico estão associados com uma alta taxa de mortalidade. Já a  

ingestão dietética de ácidos poliinsaturados ômega-3 marinhos e a substituição de ácidos graxos 

saturados por poliinsaturados vegetais ou ácido linoléico estão associados a uma taxa menor de 

doença cardiovascular e mortalidade específica por causa específica. 

Complementando os estudos de Zhu, Bo e Liu (2019), Tindall et al. (2019) acrescenta que 

a substituição de ácidos graxos saturados por ácidos graxos insaturados de nozes é uma estratégia 

extremamente potencial dentro do que preveem as diretrizes dietéticas atualizadas, em que o 

consumo de nozes pode reduzir de forma consistente o colesterol LDL (lipoproteína de baixa 

densidade), porém pouco se sabe sobre os efeitos em outros fatores de risco de DCV. Já Bezerra et 
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al. (2020) afirmam que a ingestão diária de amêndoas aumenta os níveis de colesterol HDL, o que 

contribui para que as artérias não acumulem placas de gordura. Cristina et al. (2021) avalia que a 

substituição do consumo de saturados por poli-insaturados ou carboidratos complexos provenientes 

de grãos integrais é benéfica e foi associada a um risco menor de doença coronariana, no entanto, 

o alto consumo de ácidos graxos saturados possui um efeito deletério no metabolismo de lípides e 

risco cardiovascular, visto que elevam as concentrações plasmáticas de LDLc, um dos principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de aterosclerose e, consequentemente, de doenças crônicas 

vasculares. Deste modo, as recomendações nutricionais para redução do risco cardiovascular 

contemplam redução do consumo de ácidos graxos saturados. 

Nessa perspectiva, o estudo desenvolvido por Spier et al. (2021) avaliou fatores de riscos 

associados às doenças cardiovasculares e qualidade de vida em trabalhadores da eucaliptocultura 

por meio de informações sociodemográficas, do consumo dietético e medidas antropométricas 

utilizando o recordatório de 24horas e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA) para levantar 

os dados, em que constataram que a maioria dos trabalhadores estavam em situação de pré-

hipertensão e com sobrepeso, não praticavam  atividade física e com dieta de  baixa ingestão de 

alimentos cardioprotetores, a exemplo de frutas. Os pesquisadores concluíram que os trabalhadores 

estavam em risco eminente para doenças cardiovasculares necessitando de intervenção e 

acompanhamento nutricional. Partindo dessa avaliação, Bezerra et al. (2020) após análise de vários 

estudos concluíram que o aumento do consumo diário de grãos integrais na dieta pode trazer 

benefícios à saúde cardíaca, em que a ingestão de mais três porções de grãos integrais por dia 

diminui em cerca de 22% o risco de desenvolver doenças cardíacas. Da mesma forma que a 

ingestão de pelo menos três porções de grãos integrais diminuiu significativamente a pressão 

arterial sistólica em 6 mmHg,  sendo o suficiente para redução do risco de derrame em cerca de 

25%. Ao observarem oito estudos revisados, relatam que o aumento da ingestão de vegetais de 

folhas verdes associou-se à uma incidência menor de doenças cardíacas.  

Toledo et al. (2019) em estudo transversal com 200 alunos do curso de Medicina do Centro 

Universitário de Anápolis apresentaram resultados sobre a relação entre manutenção de uma 

alimentação saudável, por vezes ameaçada devido a carga excessiva de estudos, e a prevalência de 

fatores de risco modificáveis para as DCV. Os resultados evidenciaram muitos fatores de risco 

cardiovascular, alguns com maior prevalência, como sedentarismo e estresse, e outros com menor, 

como maus hábitos nutricionais, consumo de álcool e tabagismo. Os pesquisadores recomendam 
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que sejam implementadas estratégias de prevenção, considerando as características da amostra do 

estudo, visando a conscientização dos estudantes quanto aos benefícios de adoção de um estilo de 

vida saudável. 

5 CONCLUSÃO 

A associação do consumo de gorduras  saturadas e gorduras trans  com  as doenças 

cardiovasculares foram reforçadas nas pesquisas, e a substituição dessas gorduras poderia ser feita 

por outros tipos de gorduras, como a gordura monoinsaturada e poliinsaturada, no entanto são 

necessários mais estudos que esclareçam a relação do consumo das gorduras com as DCV. 
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