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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÓLEO DE COCO PARA EMAGRECIMENTO E 

PERDA DE GORDURA CORPORAL 

 

RESUMO- Indivíduos obesos ou sedentários muitas vezes recorrem a alternativas para a perda de peso, 
introduzindo suplementos e substitutos alimentares a rotina, dentre estes podemos citar o óleo de coco. 
O óleo de coco é um derivado obtido a partir da prensagem do fruto da espécie Cocos mucifera L, sendo 
composto por ácidos graxos saturados, insaturados e triglicerídeos de cadeia média. A procura pela 
suplementação de óleos aumentou devido aos possíveis efeitos sobre a saciedade, aumento do 
metabolismo basal com conseqüente perda de peso e adiposidade corporal. O presente trabalho tem o 
intuito de esclarecer sobre a efetividade da suplementação de óleo de coco para o emagrecimento e 
perda de gordura corporal através de uma revisão bibliográfica. Foram encontradas poucas evidencias 
que comprovem a efetividade deste óleo para tal fato, sendo necessário maiores estudos. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Óleo de Coco. Emagrecimento. Gordura Corporal. Suplementação.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A obesidade caracteriza-se pelo excesso de gordura corporal, podendo ter como 

causa erros inatos do metabolismo ou desequilíbrio entre o gasto energético e a 

ingestão de nutrientes (PEREIRA et al.,1999). Esta condição vem crescendo 

exponencialmente nos últimos anos, afetando grande parte da população mundial por 

estar relacionada ao surgimento de outras doenças, como hipertensão arterial sistêmica 

e doenças cardiovasculares (NUERNBERG et al., 2011).  

Indivíduos obesos ou sedentários muitas vezes recorrem a alternativas para a 

perda de peso, introduzindo suplementos e substitutos alimentares a rotina, além de 

aderirem a  planos alimentares sem embasamento científico (DAUBER, 2015).  A 

procura pela suplementação de óleos aumentou devido aos possíveis efeitos sobre a 

saciedade, aumento do metabolismo basal com consequente perda de peso e 

adiposidade corporal (DWYER; ALLISON; COATES, 2005) 

Diferentes suplementos são utilizados atualmente com objetivo de 

emagrecimento, entre eles, o óleo de coco (HANN; MARTINS; DIAS, 2014). Porém, a 

Associação Brasileira de Nutrologia pronunciou-se sobre a necessidade de mais 

estudos para a comprovação das propriedades funcionais do óleo (ABRAN, 2017). 

O conceito de alimento funcional é amplo, sendo alguns critérios estabelecidos 

para tal reconhecimento: ação que contribua para a saúde física, diminuição de 

morbidades crônicas, tratamento e cura de enfermidades. Fibras, ômega 3, probióticos 

e probióticos são alguns dos alimentos funcionais atualmente reconhecidos (BORGES, 

2000).  

Nos últimos anos novos estudos têm comprovado a existência de muitos 

alimentos com propriedades funcionais, porém a Organização Mundial da Saúde não 

reconhece o óleo de coco sendo alimento com tal alegação, não sendo estabelecidas 

recomendações para consumo (SILVA, 2012).   

O óleo de coco é um derivado obtido a partir da prensagem do fruto da espécie 

Cocos mucifera L, sendo composto principalmente por ácidos graxos saturados (entre 



 

 

 

 

 

 

eles o caprilico, laurico, miristico, caproico e o palmitico) e em menor quantidade por 

ácidos graxos insaturados (como oléico e linoléico) (ASSUNÇÃO et al., 2009). Também 

são encontrados os fitoesteróis, grupo de lipídios que atuam na menor absorção do 

colesterol (MARTINS et al., 2004). 

Este óleo apresenta uma mistura de triglicerídeos de cadeia media (TCM) e 

triglicerídeos de cadeia longa (TCL). O TCM é um lipídio saturado formado por 3 ácidos 

graxos de cadeia média ligados ao glicerol e átomos de carbono; são frequentemente 

utilizado no controle da obesidade pela fácil absorção intestinal e não armazenamento 

no tecido adiposo (LIAU et al.,2011). Este triglicerídeo também pode ser encontrado na 

gordura do leite, no óleo de palmeira e também na produção de margarinas (KRAUSE, 

2012). 

O presente trabalho tem o intuito de esclarecer sobre a efetividade da 

suplementação de óleo de coco para a perda de peso e gordura corporal.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1  Metodologia  
 

O presente estudo caracteriza-se por ser uma revisão bibliográfica sistemática a 

partir de uma leitura critica sobre os artigos selecionados.  

Os artigos foram coletados nas bases de dados científicos Pubmed, Scielo, 

Google Acadêmico, buscando trabalhos recentes a partir das seguintes palavras 

chaves: óleo de coco, emagrecimento, gordura corporal e suplementação.  

2.2  Resultados e discussões  

Um estudo randomizado e duplo cego realizado com 40 mulheres com 

obesidade central demonstrou que o óleo de coco auxiliou na redução significativa do 

perímetro abdominal e não significativa para a perda de peso corporal.  As participantes 

foram divididas em dois grupos que receberam 30 ml de óleo de coco ou óleo de soja 



 

 

 

 

 

 

(placebo), além de alimentação hipocalórica e atividade física (ASSUNÇÃO et al., 

2009).   

Em outro estudo similar, onde mulheres obesas com idade entre 20 e 40 anos 

recebiam cerca de 25 mL de soja ou coco durante o café da manhã, juntamente com 

restrição de 500 quilocalorias/dia observou- se resultados diferentes. O consumo do 

óleo de coco não melhorou a antropometria e composição corporal em relação às 

mulheres que consumia o placebo com óleo de soja (VALENTE, 2017) 

Em outro trabalho, Liau et al. (2011) acompanharam voluntários obesos de 

ambos os sexos  fazendo a ingestão de 30 mL de óleo de coco ao dia. O resultado foi 

positivo para redução de gordura abdominal em homens. Porém, o estudo realizado 

não foi duplo cego, com amostra de apenas 20 indivíduos acompanhados por apenas 

30 dias.   

Em pesquisa de intervenção realizada no ambulatório de cardiologia foram 

analisados pacientes sob suplementação de óleo de coco. A amostra era constituída 

por 32 indivíduos hipercolesterolêmicos, 50% do sexo feminino, com idade média de 48 

anos e com ingestão de 30 mL/dia de óleo durante 90 dias. Os autores observaram 

redução significativa do peso, relação abdômen-quadril e perímetro abdominal (SILVA; 

FORTES; SOARES, 2011). Acredita-se que o acido láurico presente no óleo de coco 

possua efeito termogênico, auxiliando na redução de gordura e peso corpóreo (LIAU et 

al.,2011) 

Em pesquisas com camundongos recebendo dietas com alto teor de 

triglicerídeos de cadeia média (TCM) observou- se redução do ganho de peso quando 

comparados aos que receberam dieta rica em triglicerídeos de cadeia longa (DE 

VOGEL-VAN DEN BOSCH, 2011). O TCM é facilmente oxidado mesmo em condição 

de repouso, por não ser dependente da carnitina para transporte para produção de 

energia. Além disso, ele é dificilmente armazenado no tecido adiposo (ASSUNÇÃO, 

2009). 

No entanto, outros trabalhos com ratos e suplementação deste óleo vegetal 

demonstram resultados diferentes.   Um destes estudos avaliou 48 ratos divididos em 

três grupos: grupo controle - alimentos com ração comercial, grupo obeso - alimentados 



 

 

 

 

 

 

com dieta de cafeteria e grupo obeso - alimentado com dieta hiperlipídica e 

suplementados com óleo de coco. Concluiu-se que a suplementação não foi eficaz para 

a perda de peso, mas sim, aumento da gordura abdominal e consequentemente maior 

risco para doenças cardiovasculares. O efeito hipolipidemiante, foi observado 

principalmente em machos (CALEIRO, 2012).  

Resultado semelhante foi encontrado em outro estudo com ratos Wistar em fase 

de crescimento, onde possivelmente a dieta com óleo de coco diminuiu a termogênese, 

resultando em balanço energético positivo e aumento da gordura visceral dos animais 

estudados (MENEZES, 2016).  

Em ensaio clinico randomizado do tipo cross-over foi avaliada a ingestão de 

alimentos e a saciedade pós prandial de 18 homens magros com ingestão de 

triglicerídeos no desjejum. Foi utilizada a suplementação de triglicerídeos de variados 

tamanhos: triglicerídeos de cadeia curta (derivado do leite), triglicerídeos de cadeia 

média (derivados do óleo de coco) e triglicerídeos de cadeia longa (derivados da 

banha). Os participantes classificaram através de uma escala visual a relação entre o 

apetite e a dieta utilizada. Concluiu-se que não houve diferença significativa para 

plenitude, satisfação ou fome. Não havendo, portanto, evidencias que comprovem que 

o óleo de coco possa auxiliar na menor ingestão de alimentos e tenha efeito supressor 

de apetite quando comparados aos outros triglicerídeos utilizados. Sendo necessário 

maiores estudos para testar a hipótese com outras doses de óleo que possam ser 

efetivas para induzir maior saciedade (POPPITT et al., 2010). 

Em estudo com o intuito de avaliar o óleo de coco no controle da obesidade e 

nos marcadores cardiometabólicos de mulheres obesas demonstrou que o consumo 

agudo do óleo reduzia a fome. Porém, em consumo a longo prazo foi observado efeito 

inverso (VALENTE, 2017).  



 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados descritos, pode-se averiguar o caráter dúbio sobre 

a suplementação do óleo. Pode-se observar que mesmo em pesquisas similares houve 

uma discrepância dos resultados, que muitas vezes foram inversos.  

Existem poucos estudos que assegurem a efetividade da suplementação do óleo 

de coco para emagrecimento e perda de gordura corporal, sendo necessário um maior 

número de evidências científicas. 

Considerando a ampla de divulgação pela mídia e o aumento da utilização de 

suplementos alimentares para o emagrecimento, espera-se o desenvolvimento de 

novos estudos voltados para a área.  

É importante salientar aos profissionais da saúde que estratégia de 

emagrecimento utilizada deve estar pautada prioritariamente na reeducação alimentar e 

incorporação de hábitos saudáveis. Além disso, a Organização Mundial da Saúde e a 

Associação Brasileira de Nutrologia não reconhecem as propriedades funcionais do 

óleo de coco, portanto não sendo estabelecidas as recomendações para consumo.  
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