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SUGESTÕES DE PREENCHIMENTO 
 

- CONSULTA PÚBLICA Nº 681/2019 DA ANVISA - 
 

Requisitos para uso de gorduras trans industriais em alimentos. 
 
 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) iniciou uma consulta pública com o objetivo 
de definir o uso de gorduras trans industriais em alimentos, que estará aberta até o dia 07/10/2019. 
Considerando a possibilidade de contribuição da sociedade, o Núcleo de Pesquisa de Nutrição em 
Produção de Refeições da Universidade Federal de Santa Catarina (NUPPRE/UFSC) elaborou o presente 
documento a fim de auxiliar para que as contribuições tenham base científica. 

Sinta-se livre para copiar os argumentos utilizados nesse guia para estruturar a sua contribuição. 
Para contribuir, acesse: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=48990. A 
página da consulta será semelhante à imagem abaixo. 
 

 
 

Abaixo estarão as perguntas iniciais. Preencha os dados do respondente com as informações 
solicitadas, incluindo seu nome completo, origem da contribuição (se está localizado em território 
nacional ou internacional), e-mail para contato, se deseja receber atualizações a respeito do andamento 
da consulta pública, CPF e os meios pelos quais soube da consulta. 
 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=48990
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Em seguida, serão solicitadas informações sobre sua representação na consulta. Caso esteja 
respondendo como pessoa física, será solicitado estado e município de residência e em qual segmento 
você se enquadra. Caso seja um profissional da saúde ou de alguma área relacionada ao tema, será 
aberta uma nova caixa solicitando que especifique qual a sua profissão. Se for pesquisador ou membro 
da comunidade científica, será aberta uma nova caixa solicitando a especificação da instituição de 
ensino/pesquisa a qual pertence. Se a sua contribuição for como cidadão ou consumidor, não serão 
abertas novas caixas e pode dar prosseguimento no preenchimento. 
 

 

Se a sua contribuição for por representação de pessoa jurídica, serão solicitadas informações da 
instituição. Caso seja um órgão de poder público, será solicitado em uma nova caixa se pertence à esfera 
federal, estadual ou municipal. Se fizer parte de entidade de defesa do consumidor, associação de 
pacientes, conselho, sindicato ou associação de profissionais, poderá marcar a opção específica e 
prosseguir com a contribuição. No caso de pertencer a um setor regulado, será solicitada a identificação 
específica. Caso represente algum outro caso, a especificação da representação será solicitada em uma 
nova caixa  
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Uma vez identificada a sua representação na consulta pública, será feita a pesquisa preliminar de 
sua contribuição, conforme a imagem abaixo. São duas maneiras de participar: com uma qualificação 
para a proposta em sua totalidade e/ou contribuir com cada item. Sugerimos que você indique AS 
DUAS FORMAS. 
 

  
 

Em seguida, será solicitada sua opinião geral a respeito da consulta pública. Sugerimos que se responda 
SIM, a favor da proposta de norma. Com isso, você concordará para que ocorra a restrição do uso de 
gordura trans industrial nos alimentos e vai ajudar a proteger a saúde do povo brasileiro. Sugerimos 
ainda que detalhe a sua opinião conforme o texto a seguir. Sinta-se à vontade para copiar os argumentos 
e colar neste detalhamento e nos demais questionamentos.  
  
 
Sua opinião  

 Deixe aqui a sua opinião geral sobre esta proposta de norma. 

 

 Você é a favor desta proposta de norma? (Visível ao público) 

Sim 

Tenho outra opinião 

 Detalhe a sua opinião: (Visível ao público) 

Embora a proposta de norma seja positiva por contemplar a recomendação da Organização 
Mundial da Saúde de eliminar as gorduras trans industriais até 2023, têm-se alguns pontos 
negativos que podem ser minimizados com ajustes na norma. Esses pontos negativos e 
sugestões de melhorias são apontados nos campos específicos de cada artigo da proposta de 
norma. Levanta-se, ainda, outro ponto negativo não apontado na proposta, referente ao 
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possível aumento de uso de fontes de gordura interesterificada como substitutos da gordura 
trans industrial, o que pode ser prejudicial à saúde.  

Segundo revisão de Hayes e Pronczuk (2010), que reúne evidências sobre a resposta 
humana a várias quantidades e formas de gordura interesterificada, a utilização de 18:0 na 
posição sn2 (e, em menor grau, triestearina misturada em uma gordura) exerce influência 
negativa no metabolismo das lipoproteínas quando ingerida em alta quantidade e tem mostrado 
afetar também o metabolismo da glicose e da insulina, a função imune e as enzimas hepáticas 
em situações isoladas. Nesse caso, os autores indicam que é preferível substituir as gorduras 
trans industriais por gordura saturada não modificada. Berry (2009) afirma que há poucas 
evidências que apontem efeito deletério de gorduras interesterificadas em doenças 
cardiovasculares. Entretanto, alerta para a dificuldade na interpretação dos resultados, diante 
das diferenças nas quantidades de gorduras consumidas, população e desenho de estudos. 
Nesse sentido, foi realizado estudo com 30 indivíduos dividido em três grupos de dietas 
baseadas em gordura de palma, óleo parcialmente hidrogenado rico em gordura trans e 
gordura interesterificada. Após quatro semanas, as dietas baseadas em gorduras trans 
industriais e interesterificada aumentaram a razão LDL/HDL e glicemia de jejum e diminuíram 
a insulina de jejum (SUNDRAM; KARUPAIAH; HAYES, 2007). Por fim, um artigo de perspectiva 
sobre triglicerídeos interesterificados, viscosidade do sangue e aumento das mortes por 
doenças cardiovasculares (SLOOP et al, 2018) destaca que a troca de um ácido graxo 
insaturado por um saturado na interesterificação é prejudicial; diminui a deformabilidade do 
eritrócito e aumenta a viscosidade do sangue. Assim, os autores questionam se ao mudar de 
gorduras trans industriais para triglicerídeos interesterificados, podemos estar de novo, 
inadvertidamente, mudando para uma gordura dietética prejudicial á saúde.  

Sugere-se, portanto, a inclusão de um artigo na norma incluindo os substitutos 
preferenciais ao uso de gordura trans industriais, como o uso de óleos vegetais insaturados, 
conforme sugerido pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018). 

 
 

 

  Art. 1º  

 Art. 1º Esta Resolução define os requisitos para uso de gorduras trans industriais em 
alimentos. 

 

 Art. 1º - Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão: (Visível ao público) 

 

. 

 Art. 1º - Justificativa / Comentários: (Visível ao público) 

 
 

 
Art. 1º - não há sugestão para este artigo. 

  Art. 2º  

 Art. 2º Esta Resolução se aplica a todos os alimentos, incluindo bebidas, ingredientes, 
aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, inclusive aqueles destinados 
exclusivamente ao processamento industrial e os destinados aos serviços de alimentação. 

 

 Art. 2º - Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão: (Visível ao público) 
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SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO: “esta resolução se aplica a todos os alimentos, 
incluindo bebidas, ingredientes, suplementos alimentares, aditivos 
alimentares e coadjuvantes de tecnologia, inclusive aqueles destinados 
exclusivamente ao processamento industrial e os destinados aos serviços 
de alimentação”. 

 

 Art. 2º - Justificativa / Comentários: (Visível ao público) 

Deixar clara a inclusão de suplementos alimentares para aplicação da 
resolução. 

 

 

  Art. 3º  

 Art. 3º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 
 
I - ácido linoleico conjugado sintético: são todos os isômeros geométricos e posicionais do ácido 
linoleico com ligações conjugadas obtido por meio da isomerização alcalina de óleos e gorduras; 
II - gorduras trans industriais: são todos os triglicerídeos que contém ácidos graxos insaturados com, 
pelo menos, uma dupla ligação trans, expressos como ácidos graxos livres, e que sejam produzidos 
por meio da hidrogenação parcial, do tratamento térmico ou da isomerização alcalina de óleos e 
gorduras; 
III - óleos e gorduras parcialmente hidrogenados: são todos os óleos e gorduras submetidos ao 
processo de hidrogenação e que possuem um índice de iodo superior a 4 (quatro); e 
IV - serviços de alimentação: incluem todos os estabelecimentos institucionais ou comerciais onde o 
alimento é manipulado, preparado, armazenado e exposto à venda, podendo ou não ser consumido 
no local, tais como: restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, escolas, creches. 

 

 Art. 3º - Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão: (Visível ao público) 

SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES:  
I - Na definição de ácido linoleico conjugado sintético, adicionar ao final “e pode ser fonte 
de gorduras trans industriais.”  
III - óleos e gorduras parcialmente hidrogenados: são todos os óleos e gorduras submetidos 
ao processo de hidrogenação e que possuem um índice de iodo superior a 4 (quatro); e, 
portanto, são fontes de gorduras trans industriais. 
IV - serviços de alimentação: incluem todos os estabelecimentos institucionais ou comerciais 
onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado e/ou exposto à venda ou consumo, 
podendo ou não ser consumido no local, como por exemplo: restaurantes, lanchonetes, 
bares, cafeterias, padarias, confeitarias, escolas, creches, hospitais, penitenciárias, 
casas de repouso, entre outros. 
SUGESTÕES DE ACRÉSCIMO: Adicionar um inciso com o conceito de “óleos e gorduras 
totalmente hidrogenados” e especificar que não são considerados fontes de gorduras trans 
industriais. 

 
 

 Art. 3º - Justificativa / Comentários: (Visível ao público) 

SUGESTÃO: com base na legislação do Canadá (CANADA, 2017), sugere-se a inclusão do 
conceito de “óleos e gorduras totalmente hidrogenados” e a definição do valor de iodo não 
como uma medida direta do teor de gordura trans, mas sim do nível de insaturação.  
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A redação do inciso IV pode induzir à uma interpretação dúbia, portanto sugerimos que o 
trecho “armazenado e exposto à venda” seja substituído por “armazenado e/ou exposto à 
venda ou ao consumo”; além de acrescentar nos exemplos, as palavras “hospitais”, 
“penitenciárias”, "cafeterias", “casas de repouso”, “confeitarias” e finalizar os exemplos com 
"entre outros". Da mesma forma, sugerimos a inclusão da definição de CLA e sua relação com 
a presença de gorduras trans industriais. 
 
CANADA. Government of Canada. Notice of modification - Prohibiting the use of partially 
hydrogenated oils (PHOS) in foods. 2017. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/modification-prohibiting-
use-partially-hydrogenated-oils-in-foods/information-document.html>. Acesso em: 23 set. 
2019. 

 

 

  Art. 4 º  

 Art. 4º A partir de 1º de julho de 2021, a quantidade de gorduras trans industriais nos 
alimentos destinados ao consumidor final e nos alimentos destinados aos serviços de 
alimentação não pode exceder 2 gramas por 100 gramas de gordura total. 
 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos produtos destinados exclusivamente 
ao processamento industrial. 

 

 Art. 4º - Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão: (Visível ao público) 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO: “Até 1º de janeiro de 2021, a quantidade de gorduras trans 
industriais nos alimentos destinados ao consumidor final e nos alimentos destinados aos 
serviços de alimentação não pode exceder 2 gramas por 100 gramas de gordura total”. 

 

 Art. 4º - Justificativa / Comentários: (Visível ao público) 

SUGESTÃO: 
- O início do artigo 4º "a partir de 1º de julho de 2021..." sugere que a adequação deveria 
iniciar em 1º de julho de 2021, quando de fato esta data é o prazo limite para a adequação. 
- A proposta de redução de prazo para adequação da indústria é baseada nos seguintes 
pontos: 
1. A magnitude e gravidade dos problemas à saúde trazidos pelo consumo da gordura trans 
industrial, bem como as experiências internacionais de restrição da substância e nos prazos 
de adequação de outros países, como Equador, África do Sul, Singapura, Noruega, 
Dinamarca, Islândia e Eslovênia; 
2. O acordo já firmado entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias 
de Alimentos, para a redução das gorduras trans industriais em alimentos industrializados. 

 

 

  Art. 5º  

 Art. 5º Os produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial que contenham 
gorduras trans industriais em sua composição devem conter informações sobre a presença 
de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados e sobre o teor de gorduras trans. 
 
§ 1º A quantidade de gorduras trans presente deve ser informada em gramas sobre o teor 
total de gordura do produto e em gramas por 100 gramas do produto. 
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§ 2º As informações exigidas pelo caput podem ser fornecidas nos rótulos, nos documentos 
que acompanham os produtos ou por outros meios acordados entre as partes. 

 

 Art. 5º - Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão: (Visível ao público) 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO: “os produtos destinados exclusivamente ao processamento 
industrial que contenham gorduras trans industriais em sua composição devem conter 
informações precisas, legíveis, claras e compreensíveis sobre a presença de óleos e 
gorduras parcialmente hidrogenados e sobre o teor de gorduras trans”. 

 

 Art. 5º - Justificativa / Comentários: (Visível ao público) 

Deixar mais explícita a necessidade de fornecer informações corretas de maneira clara e 
legível. 

 

 

  Art. 6º  

 Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 2023, ficam proibidos a produção, a importação, o uso e 
a oferta de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados para uso em alimentos e de 
alimentos formulados com estes ingredientes. 

 

 Art. 6º - Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão: (Visível ao público) 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO: “a partir de 1º de janeiro de 2022, ficam proibidos a 
produção, a importação, o uso e a oferta de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados 
para uso em alimentos e de alimentos formulados com estes ingredientes.” 

 

 Art. 6º - Justificativa / Comentários: (Visível ao público) 

SUGESTÃO:  
Diante da magnitude e gravidade dos problemas à saúde trazidos pelo consumo da gordura 
trans industrial e com base nas experiências internacionais de restrição da substância e nos 
prazos de adequação de outros países, como Tailândia, Canadá e Estados Unidos da 
América, propomos a diminuição do prazo de implementação da medida subsequente para 
que tenhamos, no prazo de dois anos, uma proposta abrangente e efetiva de restrição do 
uso de ácidos graxos trans industriais que proteja todo o sistema alimentar.  

 

 

  Art. 7º  

 Art. 7º Ficam proibidos a produção, a importação, o uso e a oferta de ácido linoleico 
conjugado sintético para uso em alimentos e de alimentos formulados com estes 
ingredientes. 

 

 Art. 7º - Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão: (Visível ao público) 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO: “ficam proibidos a produção, a importação, o uso e a oferta de 
ácido linoleico conjugado sintético para uso em alimentos e suplementos alimentares, 
bem como proibidos a produção, a importação, o uso e a oferta de ácido linoleico 
conjugado sintético para uso em alimentos formulados com estes ingredientes.” 
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 Art. 7º - Justificativa / Comentários: (Visível ao público) 

SUGESTÃO: Deixar mais clara as informações da proibição dos alimentos formulados com 
estes ingredientes. Também incluir a especificação da proibição em suplementos. 

 

 

  Art. 8º  

 Art. 8º O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração 
sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e suas atualizações, sem 
prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. 

 

 Art. 8º - Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão: (Visível ao público) 

 
 

 Art. 8º - Justificativa / Comentários: (Visível ao público) 

 
 

 

Art 8º - não há sugestões para este artigo. 
 
 
Art. 9º  

 Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 9º - Proposta de alteração, acréscimo ou exclusão: (Visível ao público) 

 

 
 

Art. 9º - Justificativa / Comentários: (Visível ao público) 

 
 

 

Art 9º - não há sugestões para este artigo  
 

Referências bibliográficas: (Visível ao público) 
Se desejar, indique abaixo referências bibliográficas que subsidiem sua argumentação. 

SUGESTÃO DE REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS: 
 
BERRY, S.E.E. Triacylglycerol structure and interesterification of palmitic and stearic acid-rich 
fats: an overview and implications for cardiovascular disease. Nutrition Research Reviews, n. 1, v. 
22, pp. 3-17, 2009.  
 
HAYES, K.C.; PRONCZUK, A. Replacing trans fat: the argument for palm oil with a cautionary 
note on interesterification. Journal of the American College of Nutrition, v. 29, p. 253s-284s, 
2010.  
 
SLOOP, G.D., WEIDMAN, J.J.; ST CYR, J.A. Perspective: interesterified triglycerides, the recent 
increase in deaths from heart disease, and elevated blood viscosity. Therapeutic Advances in 
Cardiovascular Disease, v.12, n.1, p. 23-28, 2018. 
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SUNDRAM, K.; KARUPAIAH, T.; HAYES, K.C. Stearic acid-rich interesterified fat and trans-rich fat 
raise the LDL/HDL ratio and plasma glucose relative to palm olein in humans. Nutrition & 
Metabolism, v. 3, n. 4, pp. 1-12, 2007.  
 
WHO. Word Health Organization.  Replace trans fat. an action package to eliminate industrially-
produced trans-fatty acids. World Health Organization, 2018. 

 

Você deseja incluir um arquivo para subsidiar a sua contribuição? (Visível ao público). Em 
caso positivo, um campo para anexar o arquivo ao formulário será apresentado no final desta 
ficha. Caso o arquivo a ser anexado tenha tamanho superior a 2MB, o encaminhe para o e-mail 
desta Consulta Pública. 

Sim 

Não 
 

Se não tiver algum arquivo que deseje incluir na sua contribuição, marque a opção NÃO. 

  
Você considera que a proposta de norma possui impactos: (Visível ao público) 

Positivos 

Negativos 

Positivos e negativos 

 
Ao Final, sugerimos escolher a opção “Positivos e negativos”. (A justificativa está no item 
de opinião geral, ao início do formulário) 
 

 

Por fim, será solicitada uma avaliação geral do formulário da consulta pública. Não se esqueça 
de selecionar o GRAVAR para salvar suas respostas.  
Sua contribuição é muito importante neste momento, conte com o NUPPRE/UFSC para sanar 
eventuais dúvidas! 
 

 
Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições – NUPPRE 

Universidade Federal de Santa Catarina 
nuppre@contato.ufsc.br  
https://nuppre.ufsc.br/ 
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