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RESUMO

A aplicação dos organismos transgênicos divide opiniões e, portanto é a causa de grandes discussões de seus possíveis impactos na saúde. Os 
alimentos geneticamente modificados (AGM) ou alimentos transgênicos são aqueles que contêm gene modificado, ou seja, é um cruzamento 
genético que não ocorre na natureza de forma natural. O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento sobre alimentos transgênicos por 
pacientes de uma clínica privada em Florianópolis-SC. Foi realizado uma pesquisa transversal com caráter descritivo no qual participaram 70 
pacientes com idade média de 40,13 (±12,94) anos, maioria do sexo feminino (64,3%). Com relação ao grau de escolaridade, verificou-se que 1,4% 
informaram possuir ensino fundamental, 20% ensino médio e 78,6% ensino superior Foi aplicado um questionário de múltipla escolha, com 
questões que avaliou o conhecimento da população sobre os alimentos geneticamente modificados (GM) e a escolha do consumidor mediante 
tais alimentos. Primeiramente, avaliou-se como os participantes definem alimentos transgênicos, 91,4% informaram que são alimentos no qual 
receberam genes modificados, seguido de 31,4%, desenvolvidos em laboratório e 21,4% resistentes a pragas. Esse resultado pode ser explicado 
devido ao grau de instrução dos participantes, visto que a maior parte tem ensino superior, e esse fator pode influenciar na formação de opiniões 
críticas Com relação ao conhecimento sobre transgênicos, 20% dos participantes declararam ser informados sobre o assunto, enquanto 41% 
indicaram ser não informados. Referente à intenção de compra, de um alimento modificado e não modificado, observou-se que 77% optaram 
pela compra da banana não modificada, enquanto que 19% preferiram a banana modificada e apenas 4% não comprariam nenhuma das duas 
frutas. Vale ressaltar que a fruta geneticamente modificada foi apresentada nutricionalmente similar contendo uma dose de vacina contra a 
gripe. A maioria dos entrevistados (51%) relatou não prestar atenção se os alimentos são transgênicos no momento da compra. No que se refere 
às características dos alimentos transgênicos, a maioria dos participantes (72,9%) associaram o fato dos alimentos transgênicos serem 
modificados para o aumento da produção, seguido de 71,4% resistentes a pragas e bactérias e 65,7% a maior durabilidade desses alimentos. Em 
contrapartida, existe uma parcela que discorda que a qualidade é melhor (45,7%), que são mais nutritivos (40%) e ricos em vitaminas (30%). 
Quanto ao consumo de transgênicos, maior parte informou que consumiria tais alimentos. Os resultados revelam que os entrevistados 
demonstraram conhecimento considerável em relação à temática dos transgênicos, porém é importante maior divulgação das informações 
referentes ao tema para a sociedade. Sugere-se a importância de pesquisas envolvendo maior público com diferentes níveis socioeconômicos.
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