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Muitos mitos cercam a banha suína, que é a gordura extraída do suíno 

utilizada em receitas culinárias e também na produção de alimentos 

processados. Grande parte desses mitos tem origem na presença de banha 

suína em padrões alimentares que contém bebidas adoçadas, manteiga, 

pão branco, batatas fritas, carnes processadas e baixo consumo de 

alimentos integrais, que sabidamente formam em conjunto de hábitos 

alimentares deletérios à saúde. Padrões alimentares inadequados estão 

relacionados ao desenvolvimento e/ou ao mal controle do diabetes, da 

dislipidemia, da obesidade, da hipertensão arterial sistêmica e de eventos 

cardiovasculares1 .  

Estudos sobre gorduras demonstram que a presença de ácidos graxos 

saturados em grande quantidade na dieta está associada a piora do perfil 

metabólico e aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis2,3 

causando forte rejeição aos alimentos que contém esse tipo de gordura. 

Entretanto, a banha suína não é composta exclusivamente por ácidos 

graxos saturados. 

Uma análise mais detalhada sobre suas características nutricionais revela 

que em média um terço (33%) da sua composição são ácidos graxos 

saturados, sendo o restante, ácidos graxos monoinsaturados (41 %) e 

ácidos graxos poli-insaturados (22%)4. Do total de ácidos graxos saturados, 



 
 

 

1 1  a 1 5% são ácido graxo esteárico, um ácido graxo saturado com efeito 

neutro no aumento do LDL-C, cuja elevação é importante fator de risco 

para as doenças cardiovasculares. 

Os ácidos graxos monoinsaturados, na forma de ácido oléico, são os 

mesmos presentes no azeite de oliva, com efeitos relacionados a melhora 

da resistência periférica à insulina e manutenção dos níveis de colesterol. 

Enquanto que os ácidos graxos poli-insaturados da família ômega-6 

apresentam efeito favorável na redução do colesterol sanguíneo5. 

Surpreendentemente, em comparação com o óleo de soja e a manteiga, a 

banha suína contém maior quantidade de ácidos graxos monoinsaturados 

e em relação à manteiga, o teor de ácidos graxos saturados da banha suína 

é sensivelmente inferior, havendo maior conteúdo de ácido graxo esteárico, 

sugerindo viabilidade do seu consumo, em quantidades controladas, 

mesmo sendo uma fonte de gordura de origem animal4,6.  

Em todas as circunstâncias, o consumo de alimentos com alto teor de 

gorduras deve ser adequadamente monitorado independente da origem, 

como os óleos vegetais, incluindo azeite de oliva e no caso de derivados de 

origem animal, a manteiga e a nata. Além disso, mais do que a análise 

isolada do seu impacto na saúde, julga-se necessário planejar o padrão 

alimentar em que a banha estará inserida. Manter o consumo adequado de 

frutas, legumes e verduras, bem como priorizar cereais e grãos integrais, 

controlar o tamanho das porções de alimentos cárneos, limitar a ingestão 

de doces, açúcares e gorduras lácteas podem possibilitar a inserção da 

banha suína na rotina alimentar. 
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