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Resumo 

       Na escolha dos alimentos, fatores como sentimentos, cultura, valores pessoais, 

economia e política podem interferir. Compreender os fatores que interferem na 

escolha de alimentos fonte de gorduras é necessário uma vez que esse 

macronutriente pode conferir benefícios e/ou malefício ao organismo, conforme sua 

qualidade nutricional. Para tanto, realizou-se um questionário contendo perguntas 

fechadas relacionadas ao consumo de alimentos fontes de gorduras e os fatores que 

influenciam em seu processo de escolha. O questionário foi aplicado em redes sociais 

e contou com 114 participantes. Segundo o público entrevistado, no café da manhã, 

para acompanhar pães e bolachas e no almoço, como prato principal, os alimentos 

fontes de gorduras saturadas são os mais consumidos por serem gostosos e se 

tratarem de um hábito alimentar. Para a cocção dos alimentos, as gorduras utilizadas 

com maior frequência são as poliinsaturadas, para temperar saladas as 

monoinsaturadas, ambas com justificativas de serem boas à saúde e por hábito 

alimentar. Alimentos fontes de gorduras trans, são consumidos por serem gostosos e 

práticos.  O principal formador de opinião sobre nutrição dos participantes são os sites 

de pesquisa. 

Introdução 

     Os lipídios incluem os triglicerídeos (gorduras e óleos), os fosfolipídios, os esteróis 

e as vitaminas lipossolúveis. Dentre os ácidos graxos há os monoinsaturados (MUFA), 

os poliinsaturados (PUFA) que incluem os ácidos graxos ômega 3 e 6 (essenciais ao 

organismo), os saturados (SAFA) e os ácidos graxos trans que são encontrados 

principalmente na gordura vegetal parcialmente hidrogenada (WANG; HU, 2017). 

     O consumo desse macronutriente de forma exacerbada pode desencadear em 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (SANTOS et al., 2016). 

      Diversos fatores podem influenciar no processo de escolha do consumidor sobre 

os tipos de alimentos que farão parte de sua dieta. Nesse contexto, a alimentação 

acaba sendo uma atividade com envolvimento biológico, sócio cultural e 

antropológico, bem como econômico e psicológico (LIMA; FERREIRA NETO; 

FARIAS, 2015). 
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     Portanto, torna-se relevante realizar um estudo que investigue o consumo e os 

motivos que influenciam o processo de escolha dos alimentos fonte de gordura. 

Objetivo geral 

 Identificar na população estudada o consumo de alimentos fontes de gordura e 

os fatores que influenciam suas escolhas. 

Metodologia 

      Participaram da pesquisa por meio de redes sociais, adultos com idades entre 19 

e 59 anos, de ambos os sexos que não possuíam nenhuma formação no campo da 

nutrição. O material de pesquisa foi um questionário disponibilizado por meio do 

aplicativo Survey Monkey. 

      Os alimentos presentes no questionário são fonte de gorduras poliinsaturadas 

(PUFA), monoinsaturadas (MUFA), saturadas (SAFA) e gorduras trans. Os dados 

foram tabulados em percentuais e apresentados em gráficos no software excel®. A 

cada pergunta com foco em alimentos houve uma questão relacionada com o motivo 

que influência essa escolha alimentar. 

      Os procedimentos metodológicos do presente trabalho foram baseados nos 

procedimentos éticos e científicos fundamentais, disposto na Resolução N.º 510, de 

07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa foi aprovada pelo 

protocolo 103.87.14 do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Senac e 

os participantes concordaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Desenvolvimento 

      Participaram do preenchimento do questionário sobre a análise do consumo de 

alimentos fonte de gorduras e fatores que influenciam suas escolhas 114 pessoas, via 

redes sociais, Linkedin ® e Facebook ®, entre os meses de junho e agosto de 2018. 

Resultados Preliminares 

    Para acompanhar pães, bolachas e torradas, 64,91% dos entrevistados relataram 

o consumo de alimentos fonte de gorduras saturadas com maior frequência. Desses 

participantes 15,79% relata consumir alimentos fonte de gorduras saturadas de 

melhor qualidade nutricional, como queijos magros. O consumo de gordura 

insaturadas no café da manhã foi citado por 35,09% dos participantes. 
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     Na refeição do almoço 97,36% dos entrevistados relata o consumo de alimentos 

proteicos fonte de gorduras saturadas com maior frequência, o principal alimento 

citado foi a carne vermelha. Os alimentos do café da manhã e almoço, tem seu 

consumo justificado por serem gostosos e por costume alimentar. Alimentos proteicos 

fonte de gorduras poliinsaturadas, como prato principal no almoço, são citados por 

1,76% participantes e apenas 0,87% justifica esse consumo como sendo bom à 

saúde. 

    As gorduras poliinsaturadas são citadas por 61,39% dos participantes da pesquisa 

como as mais utilizadas para a cocção de alimentos, enquanto que as 

monoinsaturadas são as gorduras mais utilizadas como tempero de saladas, 81,58%. 

Ambas as gorduras são consumidas por serem consideradas saudáveis e por serem 

um hábito alimentar entre os participantes. 

   Alimentos fontes de gorduras trans são consumidos por 99,13% dos pesquisados, 

consumo justificado por se tratarem de alimentos gostosos e pela praticidade no 

preparo. Dos entrevistados, 47,37% busca informação nutricional em sites de 

pesquisa enquanto que 14,91% tem respaldo do profissional nutricionista.  
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