
“Edulcorantes Não 
Calóricos: Suporte no 
Controle da Obesidade 
e Síndrome Metabólica” 



Usando adoçantes não calóricos com 
propósito e segurança

Dra Leila Hashimoto



Dra Leila Hashimoto

• Nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública USP

• Doutora em Ciências pela Fac. de Ciências Farmacêuticas USP

• Experiência em atendimento a pacientes com diabetes no Grupo de Controle e Educação em 

Diabetes (HRIM/UNIFESP) e Ambulatório de Diabetes (HC/FMUSP)

• 10 anos em pesquisa clínica, incluindo projetos com diabetes, genômica nutricional e microbioma.

• Palestrou em cursos, aulas e eventos nacionais e internacionais sobre nutrição. 

• Consultora cientifica sobre o tema de edulcorantes e fibras alimentares.



Agenda

• Definições sobre os adoçantes não calóricos

• História dos edulcorantes

• Benefícios de uso 

• Segurança 

• Processos de avaliação e aprovação dos edulcorantes



Definição

Edulcorantes são definidos como substâncias de sabor

extremamente doce, utilizadas em alimentos e bebidas com o

total ou parcialmente o açúcar.

 Utilizados em adoçantes de mesa e dietéticos, alimentos e

industrialmente elaborados

Portaria SVS/MS n. 540, de 1997



Tipos de adoçadores

Portaria SVS/MS n. 540, de 1997

ADOÇADORES

Qualquer substância utilizada para conferir o 

gosto doce.

Exemplos: açúcar e adoçantes de baixas ou 

sem calorias.

Podem ou não ter calorias.

ADOÇANTES

São produtos finais formulados com 

edulcorantes para conferir sabor doce aos 

alimentos e bebidas.

É, em geral, o produto final usado pelo 

consumidor.

Usados como adoçantes de mesa ou 

dietéticos.

EDULCORANTES

Substância utilizada na elaboração do 

adoçante.

Conferem dulçor, utilizados em adoçantes 

de mesa e dietéticos, alimentos e bebidas 

industrialmente elaborados. 



Resposta humana recém-nascida ao sabor doce

• A preferência pelo sabor doce é uma característica inata ao ser

humano, que pode ser moldada conforme construção do hábito

alimentar;

Figura do estudo “Expressões faciais do bebê recém nascido em 
resposta a estímulos gustativos e olfativos” (Steiner, 1979)

Sem 
estímulo

Água 
destilada Doce Azedo Amargo

• No histórico evolutivo dos seres humanos, os alimentos azedos e

amargos representavam toxicidade e perigo e o sabor doce indicava

segurança;



Reconhecimento ao doce

Smith & Margolskee, 2001; Araújo et al, 2016; Beauchamp et al., 2016

• É uma resposta fisiológica

• Estímulos doces provenientes do açúcar ou edulcorante são gerados pela

ligação de uma molécula ao receptor das células gustativas.

• Porém, os edulcorantes não provocam respostas metabólicas, como a

liberação hormonal para entrada de glicose nas células.



Consumo de açúcar e doenças crônicas

• O açúcar proporciona propriedades gustativas, psicológicas e nutritivas;

• O doce se traduz em sensação de prazer imediato e muitas vezes ser utilizado

como “recompensa”;

• Preocupação: Consumo excessivo de açúcar simples na dieta.



Consumo de açúcar e doenças crônicas

• Objetivo: Avaliar a relação entre o consumo de
bebidas adoçadas com açúcar ou edulcorantes
doenças crônicas.

• 39 estudos de coorte incluídos

SSB: bebidas açucaradas; ASB: bebidas adoçadas com edulcorantes 

O consumo de bebidas açucaradas foi 
associado significativamente com o risco de 
obesidade, diabetes tipo 2 e mortalidade por 

todas as causas

Qin et al., 2020



Siqueira et al., 2022

O consumo aumentado de refrigerantes 
açucarados (250 ml/dia) foi associado com maior 
risco de síndrome metabólica, maior glicemia em 

jejum e maior pressão arterial

O consumo moderado de refrigerantes 
açucarados (< 250 ml/dia) foi associado com maior 

risco de circunferência da cintura

• Estudo ELSA-Brasil: acompanhamento de adultos

saudáveis por 4 anos



Consumo de açúcar e doenças crônicas

Consumo excessivo de 
açúcar livre

Potencial impacto 
negativo na saúde

Recomendações dietéticas:

Limitar açúcar simples para 5-
10% da energia total

WHO, 2015



Tabela de composição de Alimentos (TACO)

Alimentos e bebidas Produtos adoçados com 
açúcar

Produtos adoçados com 
edulcorantes

Iced tea (chá gelado) (250 ml) 15 g de açúcares
60 kcal

0-1 g de açúcares
2 kcal

Refrigerante cola (310 ml) 33 g de açúcares
132 kcal

0 g de açúcares
0 kcal

Iogurte de fruta baixo (1%) em 
gordura (200 g)

25 g de açúcares
160 kcal

15 g de açúcares
110 kcal

Achocolatado (20 g) 15 g de açúcares
74 kcal

5,7 g de açúcares
25 kcal

1 bola grande de sorvete de 
baunilha

22 g de açúcares
170 kcal

8 g de açúcares
120 kcal

Comparativo entre as versões de alimentos



Propósitos do uso de edulcorantes

Edulcorante

Reduz ingestão de energia e pode ser estratégia favorável 
para controle de peso

Não afeta a glicemia e insulina pós prandial

Reduz o aumento da glicemia quando substitui o açúcar

Contribui para redução do risco de desenvolver diabetes e 
ajuda no controle do diabetes

(Faruque et al., 2019)



Por que os edulcorantes são úteis?

• Oferecem às pessoas com diabetes opções de alimentos mais amplas, proporcionando o prazer do

sabor doce, sem aumentar a glicemia.

• Não fornecem calorias e podem desempenhar papel na perda e no controle de peso e controle glicêmico

de pessoas com diabetes tipo 2.

• Auxiliam na redução de cáries.



ADOÇADORES

Calóricos ou 
Nutritivos

Açúcares

(4 kcal/g)

Sacarose, Frutose, 
Glicose, Lactose

Polióis

(~2,4 kcal/g)

Sorbitol, Xilitol, 
Mailtitol, Eritritol

Não calóricos/sem calorias 
ou Não nutritivos

Intensos ou de alta 
potência

Aspartame, Sucralose, 
Stevia, Ace-K, Sacarina

Açúcares raros

Alulose, D-alose
Tagatose, Laetose

Não alteram a resposta glicêmica

Classificação

Edulcorantes

Chattopadhyay, Raychaudhuri & Chakraborty, 2014; Sylvetsky & Rother, 2016; Piekara, Krzywonos & Szymańska, 2020



1a 2a 3a 4a

ADOÇADORES CALÓRICOS OU 
NUTRITIVOS

EDULCORANTES INTENSOS, 
SINTÉTICOS

EDULCORANTES DE ORIGEM 
NATURAL

AÇÚCARES RAROS

• Fontes de calorias
• Sabor igual ou semelhante

ao açúcar

• Menos calorias
• Sabor pode diferir do açúcar

• Reduzem ingestão calórica
• Sabor pode ou não se 

assemelhar ao açúcar

Sabor muito semelhante ao 
açúcar e funções 
semelhantes à sacarose

Geração dos adoçadores

Ordem de disponibilização no mercado
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Descoberta e disponibilização dos edulcorantes

• Os adoçadores nem sempre são utilizados imediatamente após sua descoberta;

• Após a descoberta de uma substância com capacidade adoçadora (=edulcorante), seu uso de forma mais

ampla depende de sua comprovação de segurança, além de avanços científicos e tecnológicos para serem

produzidos em larga escala e disponibilizados ao consumidor;

• A classificação por gerações dos adoçadores está mais ligada à disponibilização para o consumo que à

data de descoberta;

• Ex: Alulose foi descoberta em 1938, entretanto, é uma opção de adoçador cujo potencial e uso está

começando a ser explorado apenas mais recentemente.



Particularidades de cada edulcorante:

Nem todos são iguais

Origem Metabolism
Estrutura da 

molécula

Sabor, 
e volume

Produção
Potência de 

dulçor

Característic
tecnológicas



Nutrients 2018, 10, 818

Advantame

Neotame

Alitame

Taumatina

Neoesperidina

Acessulfame K

Aspartame

Ciclamatos (acido ciclâmicoe

seus sais de Na e Ca)

Sacarina e seus sais de Na, K e 

Ca

Sucralose

Glicosídeos de esteviol

Estrutura química dos edulcorantes



Diferentes vias 

metabólicas de 

cada edulcorante

• É quebrado em glicose, que entra na corrente sanguínea e é usada pelo corpo como 
combustível.AÇÚCAR

• Não é metabolizado pelo organismo e é excretado na urinaACE-K

• Rapidamente metabolizado depois da ingestão em ácido aspártico e fenilalaninaASPARTAME

• Não é metabolizada pelo organismo e é excretada na urinaSACARINA

•As bactérias intestinais no cólon hidrolisam glicosídeos de esteviol em esteviol. Os estevióis são 
absorvidos e metabolizados e excretados na urina como glicuronídeo de esteviol.STEVIA

• Não é absorvida pelo organismo e é excretada nas fezesSUCRALOSE

Nutrients 2018, 10, 818



O que eles têm em comum?

Todos os edulcorantes 

aprovados são seguros



Como sabemos que os edulcorantes 

são seguros?

• Independente do tipo de edulcorante, todos passaram por rigorosa avaliação

de segurança por diversos órgãos antes de seu uso ser permitido em

alimentos e bebidas;

• Continuamente monitorados de acordo com estudos de farmacocinética e

metabolismo (ADME), toxicológicos e estimativa de exposição baseada no

poder dulçor.



Como sabemos que os edulcorantes 

são seguros?

Os edulcorantes são autorizados para uso apenas se:

1. Sua segurança tenha sido avaliada de forma independente
2. Exista uma justificativa tecnológica para seu uso
3. Seu uso não iluda o consumidor

Os estudos de segurança precisam provar que o edulcorante:
1. Não é armazenado no organismo e não gera substâncias potencialmente perigosas
2. Não causa efeitos colaterais
3. Não afeta a sistema reprodutivo
4. Não causa alergias

JECFA; EFSA



Órgãos regulatórios responsáveis pela avaliação

JECFA/FAO/OMS

INTERNACIONAL NACIONAL

Agências nacionais e internacionais fazem avaliações recorrentes de todas as evidências

científicas disponíveis quanto à segurança dos edulcorantes.



Órgãos regulatórios responsáveis pela avaliação

JECFA/FAO/OMS

• Comitê de especialistas científicos independentes

• Administrado pela Food and Agriculture Organization (FAO) e Organização Mundial da

Saúde (OMS)

• Assessoria o Comitê do CODEX de Aditivos Alimentares

Ações: Realiza avaliações de segurança e quantifica riscos no uso de ingredientes e

aditivos alimentares. Estabelece a ingestão diária aceitável de cada aditivo.



Órgãos regulatórios responsáveis pela avaliação

• Agência nacional do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos

EUA

• Agência independente de autoridade máxima em segurança de

alimentos na União Europeia

• Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil)

Ações: Regulamentação de alimentos, incluindo aditivos alimentares. Avaliação rigorosa e

aprovação de edulcorantes de forma recorrente. Fundamentação da política e legislação de

alimentos.



Etapas para aprovação de um edulcorante

Estimativa de exposição diária

Estudos de farmacocinética e 
metabolismo

Estudos toxicológicos

• Baseado no poder dulçor do edulcorante

• Avaliação de estudos de ingestão pela população, inclusive

grupos vulneráveis

• Estudos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção do

edulcorante

• Específico para cada edulcorante

• Toxicidade aguda, em curto e longo prazo

• Carcinogenicidade

• Farmacocinética

• Toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento

Todas as etapas são baseadas nas melhores evidências 
científicas disponíveis



Dose de segurança

• A partir dos estudos de toxicidade, determina-se o valor de NOAEL (No Observed Adverse Effect

Level- Nível sem efeito adverso)

IDA =  _NOAEL 

100

Ingestão Diária Aceitável (IDA) é definida como ”Quantidade estimada de uma substância química que pode 

ser ingerido diariamente ao longo da vida sem risco apreciável para a saúde e é baseada na ingestão mais 

alta que não dá origem a efeitos adversos observáveis”

Fator de segurança



Aspartame: NOAEL x IDA x Ingestão média
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Nenhum nível de efeito 
adverso observado

4000 mg/kg/dia

Ingestão diária 
aceitável

40 mg/kg/dia
Maior consumidor 

~20 mg/kg/dia (EFSA, 
2013)

Média de consumo
2-5 mg/kg/dia (EFSA, 2013)

Grandes consumidores estão muito abaixo da IDA

O consumo médio é 8 vezes mais baixo que a IDA



Recomendações de IDA

EDULCORANTE
IDA (mg/kg peso corpóreo) Poder de dulçor

Acessulfame k 0-15 200

Advantame 0-5 20 mil

Aspartame 0-40 200

Ciclamato 0-11 50

Glicosideo de esteviol 0-4 200

Neotame 0-2 7 a 13 mil

Sacarina 0-5 300

Sucralose 0-15 600

Taumatina Não especificada 3 mil

Xilitol 60 g ao dia 1

Evaluations of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). Acesso em: 29/12/2016. Disponível em:

http://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/search.aspx?fc=66

JECFA – Monographs & Evaluations. Acesso em: 29/12/2016. Disponível em: http://www.inchem.org/pages/jecfa.html

http://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/search.aspx?fc=66
http://www.inchem.org/pages/jecfa.html


Exemplos práticos da IDA de cada edulcorante

ASPARTAME STEVIA SUCRALOSE SACARINA

Considerando uma pessoa de 70 kg:

IDA: 2.800 mg IDA: 280 mg IDA: 1.050 mg IDA: 350 mg 

184 gotas  

39 sachês215 sachês

102 gotas  

8 sachês

500 gotas  

75 sachês

Quantidade estimada de edulcorante que pode ser ingerida diariamente, 

durante toda a vida, sem oferecer risco apreciável à saúde



Como a IDA se traduz em latas de 

refrigerante sem açúcar?

ASPARTAME STEVIA ACE-K

18 LATAS 16 LATAS 25 LATAS



Procedimentos de avaliação recorrente

• Todos os edulcorantes são periodicamente reavaliados conforme os

novos estudos científicos publicados;

• O aspartame, por exemplo, vem sendo avaliado desde sua descoberta

em 1965 e está passando por uma nova avaliação atualmente pelo

JECFA.



Avaliação de novas evidências 

Toews I et al. BMJ. 2019 Jan 2;364:k4718. World Health Organization, Rios-Leyvraz, Magali & Montez, 
Jason. (2022). https://apps.who.int/iris/handle/10665/353064.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/353064


Avaliação de novas evidências

World Health Organization, Rios-Leyvraz, Magali & Montez, 

Jason. (2022). https://apps.who.int/iris/handle/10665/353064.

• Nesta revisão, foram incluídos 283 estudos, conduzidos em adultos, crianças,

gestantes e populações mistas;

• Ensaios clínicos randomizados (n=50), estudos de coorte prospectivos (n=97),

estudos caso-controle (n=47), estudos transversais (n=69);

• As certezas nas evidências foram avaliadas via classificação GRADE (Grading of
Recommendations Assessment Development and Evaluation), que avalia a qualidade

e certeza da evidência;

https://apps.who.int/iris/handle/10665/353064


Avaliação de novas evidências

Em ensaios randomizados controlados, os edulcorantes 

contribuíram para redução da ingestão calórica e de peso corporal 

quando utilizados em substituição de açúcares. Cabe destacar que 

não houve diferença significativa no peso corporal quando 

comparados com água.



Como escolher o melhor adoçante?

Todos são seguros para o consumo! Sua escolha dependerá de:

• Preferência individual (sabor)

• Tolerância individual

• Formato de preferência (gotas, sachê, granel, etc)

• Adequação de cada adoçador a diferentes tipos de preparações

• Custo



Considerações finais

• Os edulcorantes podem ser escolhas sensatas para reduzir a ingestão de açúcares e calorias quando utilizados em

substituição do açúcar;

• Todos os edulcorantes aprovados são seguros, inclusive para grupos vulneráveis;

• Os estudos que avaliam sua segurança são rigorosamente analisados por diversos órgãos mundiais;

• As IDAs dão tranquilidade ao consumidor para ingestão de edulcorantes

• Sua segurança continua em constante avaliação à luz dos novos estudos científicos publicados.



Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres
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Muito obrigada!

Dra Leila Hashimoto

@draleilahashimoto.nutri

Me acompanhe no instagram:

draleilahashimoto.nutri@gmail.com


