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1. RESUMO 

De origem histórica controversa, o hambúrguer é consumido mundialmente, 

sozinho ou acompanhado por outros alimentos também gordurosos e com alto teor 

de sódio. Quando consumido em excesso, pode desenvolver várias doenças 

crônicas e quando manipulado, transportado ou armazenado inadequadamente 

pode induzir à intoxicação alimentar. Há diversos estudos para a produção de 

hambúrgueres com reduzido teor de sódio, colesterol e gorduras saturadas. 

2. INTRODUÇÃO 

A origem do hambúrguer é controvérsia, há quem diga que foi criado em 

meados do século XVII, na cidade de Hamburgo. Entretanto, historiadores contam 

que o produto já existia no século XII na Mongólia na forma de carne amassada 

temperada, para facilitar a ingestão das carnes, que naquela época tinham que ser 

despedaçada com os dentes. Hoje, o hambúrguer é consumido mundialmente e os 

Estados Unidos são os maiores consumidores deste alimento. O hambúrguer é de 

fácil preparação, sabor agradável, baixo custo, satisfaz rapidamente a fome. 

Consumidos frequentemente com outros alimentos em quantidades que induzem 

riscos a saúde como embutidos e frituras. O consumo intenso destes alimentos 

podem desenvolver doenças crônicas e intoxicação alimentar quando manipulados, 

transportados e armazenados de maneira inadequada.  

3 – OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão bibliográfica para estudar os 

avanços na pesquisa clínica relacionados aos possíveis danos à saúde que 

envolvem o consumo excessivo de hambúrguer. 

3. METODOLOGIA 

Para a realização desta revisão bibliográfica foram utilizados artigos científicos 

nacionais, obtidos na plataforma Scientfc Eletronic Base Library Online (Scielo). Deu 

preferência aos materiais publicados nos últimos 15 anos e utilizados os seguintes 

descritores: hambúrguer, dislipidemias, obesidade e hipertensão arterial. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Assim como em outros países, no Brasil, o hambúrguer se destaca como um 

produto popular sendo procurado provavelmente pela facilidade de preparo e 

principalmente por suas características sensoriais (MEIRA, 2013, p.11) 



O hambúrguer é um produto cárneo industrializado obtido da carne moída 

de diferentes animais de açougue, adicionado ou não de tecido adiposo, 

gordura animal, vegetal, água, sal, leite em pó, açucares, proteínas de 

origem animal e/ou vegetal, condimentos, aromas e especiarias e outros, 

ingredientes (BRASIL, 2000). 

As preparações comerciais de hambúrguer são conhecidas por apresentarem 

um alto teor de gorduras saturadas e uma elevada concentração de cloreto de sódio, 

que quando consumidos em excesso afetam diretamente os índices de doenças 

cardiovasculares.  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2011), a quantidade de 

sódio no hambúrguer é em média de 701mg/100g com resultados variando entre 

134mg/100g até 1.120mg/100g. De acordo com o Guia Alimentar para a População 

Brasileira “a recomendação de sal não deve ultrapassar 5g por dia (1,7g de sódio). 

O consumo médio do brasileiro é de 12g diárias, ou seja, mais que o dobro da 

recomendação máxima” (BRASIL, 2006, p.22). A adição de sódio aos alimentos 

processados deve ser monitorada, e seus valores descritos no rótulo (RIBEIRO et 

al., 2013). As crianças e adolescentes são mais susceptíveis aos riscos pois a 

indústria, utiliza embalagens atraentes a fim de atender a demanda destes 

consumidores. Outro problema de saúde publica diz respeito ao fato de que o 

consumo exagerado do hambúrguer ocasiona o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis, como: hipertensão arterial, colesterol, diabetes e 

obesidade, que podem evoluir para um acidente vascular cerebral. Em sentido 

contrário Oliveira et al (2013, p.165) descreveram algumas alternativas para um 

produto cárneo mais saudável. Dentre as propostas incluem, por exemplo, a 

substituição do cloreto de sódio por cloreto de potássio e inclusão de substitutos de 

gorduras. São descritas também substituição da carne bovina e suína de por carnes 

de avestruz, Silva et al (2011, p.), rãs-touro, Gonçalves e Otta (2008, p.10) e jacaré-

do-pantanal, Fernandes et al (2007). 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Para a elaboração desta revisão, até o momento, foram obtidos 30 referências, 

destas 24 artigos científicos, 2 dissertações, 1 trabalho de conclusão de curso, 1 

livro, 1 instrução normativa e 1 informe técnico. Faz-se necessário, portanto, a 

continuação da busca para que os objetivos traçados inicialmente sejam alcançados. 
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