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A necessidade de redução calórica dos alimentos fez com 
que as indústrias de alimentos buscassem alternativas para a 
sacarose, largamente utilizada nos alimentos doces. Essa busca 
intensa, em escala industrial, começou há mais ou menos 40 
anos, embora na época existissem outros adoçantes artificiais e 
naturais, além da sacarose, com uso pouco difundido.

A princípio, os adoçantes foram pesquisados e desenvolvi-
dos para atender às necessidades de pessoas diabéticas, ou seja, 
portadoras de uma doença do metabolismo causada pela falta 
ou diminuição ou resistência à insulina, hormônio produzido 
pelo pâncreas e fundamental para a queima do açúcar. Depois, 
verificou-se que a redução da ingestão de sacarose, imperativa 
nos pacientes com diabetes, também se fazia necessária nos pa-
cientes obesos com doenças diversas, principalmente circulató-
rias, nos quais a redução de peso ajudaria no tratamento. 

O maior obstáculo para o uso massificado de adoçantes na 
época, não calóricos ou de insignificantes calorias, foi a existên-
cia de estudos que levantavam dúvidas sobre o uso seguro em 
médio e longo prazos, e a inexistência de estudos que pudessem 
clarificar a questão.

Desde sua entrada no mercado na década de 60 do século 
passado, o edulcorante aspartame é um dos que pode exempli-
ficar esta controvérsia. Sua liberação foi demorada por terem 
sido levantadas suspeitas, em estudos experimentais com ani-
mais, de provocar danos cerebrais ou do sistema neuroendócri-
no. É uma substância estável na forma seca em temperaturas 
até 40 ºC por um ano; em solução, ele pode se decompor em 
substâncias que não possuem o mesmo poder adoçante princi-
palmente em pH alcalino. Em um pH ácido de 4.0, a 20 ºC, 
somente 20% do seu poder adoçante é perdido em 4,5 meses e, 
em pH neutro, metade de seu poder adoçante pode ser perdido 
em horas.1 O aspartame não é absorvido, sendo hidrolisado 
completamente dentro do intestino, em metanol e aminoáci-
dos, posteriormente absorvidos e participando dos trajetos me-
tabólicos normais.2 Em indivíduos que consomem 500 mg de 
aspartame por dia, teremos: 280 mg de fenilalanina, 226 mg 
de ácido aspártico e 54 mg de metanol. As quantidades desses 
aminoácidos são menores do que aquelas fornecidas em um 

copo de leite ou em 100 g de carne; 240 g de suco de frutas ou 
vegetais fornecem uma quantidade mais ou menos idêntica de 
ésteres metílicos.1

O poder adoçante do aspartame é aproximadamente 180 ve-
zes maior que o da sacarina. Embora ele possua calorias, são 
necessárias quantidades mínimas para produzir a doçura de-
sejada, reduzindo a ingestão calórica de maneira substancial 
(0,02 kcal/g) devido ao seu alto poder adoçante.3,4

Com a finalidade de procurar evidências da eficácia, efeti-
vidade e segurança do aspartame, foi feita pesquisa eletrônica 
nas principais bases de dados acessíveis: Cochrane library, Me-
dline, PubMed, Lilacs. Foram encontradas muitas referências 
de estudos realizados com aspartame combinados com outros 
adoçantes artificiais. Esses estudos não foram avaliados porque 
comprometeriam nossos objetivos. 

Os estudos referendados neste trabalho focaram desfechos 
diversos, pontuando dúvidas rotineiras relacionadas ao uso do 
aspartame. Obviamente, a ausência de desfechos específicos em 
estudos com boa qualidade metodológica compromete o nível 
de evidência da pesquisa, todavia parcialmente compensado 
pela variedade de informações, algumas inconclusivas, porém 
importantes para os profissionais da área de saúde. A seguir va-
mos descrever os principais estudos encontrados:

O aspartame foi pouco estudado em crianças. Um estu-
do comparou as concentrações de fenilalanina no plasma em 
24 crianças com um ano de idade, nas quais foram adminis-
trados 34, 50 e 100 mg/kg de aspartame em um suco de ce-
reja. As crianças metabolizaram os aminoácidos do aspartame 
do mesmo modo que os adultos. Estes dados indicaram que 
o aspartame pode ser administrado com segurança como um 
substituto do açúcar às crianças com um ano de idade ou mais,5 
porém proibido nas crianças com fenilcetonúria.6,7

Dois casos de paniculite granulomatosa foram descritos na li-
teratura. O primeiro foi em uma mulher saudável de 22 anos que 
fez uso, por 10 semanas, de aspartame em um refrigerante dieté-
tico. Ela apresentou numerosos nódulos no corpo que tinham de 
0,5 a 5,0 cm de diâmetro. A cessação do uso da bebida regrediu 
a doença. Entretanto, ao fazer reuso da bebida com aspartame, a 
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paciente desenvolveu, 10 dias mais tarde, outra vez lesões nodu-
lares. Novamente, a retirada da bebida conduziu outra vez à re-
gressão das lesões. Para ter a certeza da participação do aspartame, 
esta paciente foi submetida a 50 cápsulas de aspartame puro e de-
senvolveu pela terceira vez os nódulos, ratificando o edulcorante 
como agente causal.8 O segundo caso foi semelhante ao primeiro 
e ocorreu em um paciente diabético de 57 anos de idade.9

Em 1986, relatos da literatura mostram vários casos de reações 
urticariformes.10 Anos mais tarde, em 1993, foi feito um estudo 
multicêntrico, aleatório, duplo-cego em pessoas com anteceden-
tes de urticária atribuíveis a produtos contendo aspartame. Os 
participantes receberam uma dose total de 950 mg de aspartame 
ou placebo e não houve diferença estatisticamente significativa 
entre os grupos, ou seja, uma igual possibilidade de urticária 
entre os participantes que tomaram placebo e aspartame.11

O aspartame pode ser utilizado em diabéticos sem a altera-
ção do controle glicêmico que possa ser atribuível a ele.12 Esta 
não-influência foi avaliada em 43 diabéticos não-insulino-de-
pendentes por 90 dias. Os pacientes ingeriram 1,8 g de aspar-
tame por dia (quantidade mais elevada do que a ingestão média 
diária estimada de 0,5 g) e não houve nenhuma evidência da 
deterioração do controle do diabetes nem aumento nos níveis 
de fenilalanina do plasma acima de quatro mg/decilitro.13

A toxicidade do metanol, um dos metabólitos do aspartame 
quando hidrolisado no estômago, é frequentemente questiona-
da como uma das improbidades técnicas de sua administração. 
Este questionamento não tem fundamento científico algum, 
pois se sabe que esta toxidade é dose-dependente: nenhum me-
tanol ou metabólito é detectado no sangue ou na urina após a 
ingestão do aspartame a níveis tão elevados quanto 200 mg/kg.14 
A quantidade de metanol derivada de 36 mg de aspartame é 
3,49 mg enquanto 47 mg de metanol é encontrado em mais ou 
menos 250 mg de suco de tomate e 21 mg de metanol existem 
em 230 g de banana. Uma ingestão normal recomendada não 
pode significar alto risco.15

Foi demonstrado que 250 mg de aspartame aumentou a 
calciúria por 86% em comparação a 124% de aumento com 
75 g de glicose. Ambos os agentes aumentaram ligeiramente a 
calcemia e diminuíram a fosfatemia. Em contraste com a glico-
se, o aspartame não induziu a excreção urinária de oxalato ou 
de fosfato nem alterou a glicemia ou a insulinemia. Um estudo 
adicional é necessário para determinar se estes efeitos metabóli-
cos relacionam-se ao risco de urolitíasis ou osteopenia.16

Na década de 1980, especulou-se a possibilidade de o aspar-
tame desencadear cefaleia em pacientes com antecedentes de 
enxaqueca. Um estudo retrospectivo, baseado em questionário, 
mostrou que 50% de 171 pacientes atendidos em uma unidade 
da dor de cabeça relataram o álcool como um fator de precipi-
tação para a dor de cabeça; o aspartame e os hidratos de carbo-
no foram implicados como fatores de precipitação em 8,2% e 
2,3% dos pacientes, respectivamente. Nos pacientes com dor 
de cabeça tipo enxaqueca, o aspartame foi relatado como um 

precipitante da dor de cabeça três vezes mais que nos pacientes 
com outros tipos de dor de cabeça.17 Em um estudo controlado 
envolvendo 40 pessoas, a incidência de dor de cabeça após inges-
tão de aspartame foi similar àquela observada depois da ingestão 
de placebo. Todas as pessoas tinham relatos prévios de dores de 
cabeça depois da ingestão de produtos contendo aspartame. A 
incidência das dores de cabeça após 30 mg/kg de aspartame foi 
de 35%, ao contrário de 45% com placebo.18 Em outro estudo 
duplo-cego com 11 pacientes com enxaqueca foi constatado que 
a ingestão de 300 mg de aspartame aumenta a frequência e a 
intensidade de dores de cabeça da enxaqueca.19

Um estudo concluiu que o uso moderado de aspartame pa-
rece ser seguro nos pacientes com doença de Parkinson: 10 pa-
cientes em uso de levodopa receberam 600 mg de aspartame e 
8 receberam 1.200 mg de aspartame no dia 1; no dia 2 todos os 
pacientes receberam o placebo. Nenhum efeito adverso signifi-
cativo foi anotado em pacientes com doença de Parkinson em 
uso de levodopa que receberam o aspartame.20 A grande crítica 
a este estudo é que foi realizado em um dia e sem acompanha-
mento: como pode o autor afirmar sua segurança?

Três informes de ocorrência de atividade epiléptica após in-
gestão de grandes quantidades do edulcorante aspartame foram 
descritos.21 Sugere-se que as doses elevadas de aspartame possam 
ter induzido mudanças neuroquímicas cerebrais, diminuindo o 
limiar convulsígeno. Em uma análise retrospectiva, os centros 
de controle de enfermidades foram incapazes de encontrarem 
evidências de uma relação causa e efeito entre aspartame e as 
crises convulsivas.22,23

Estudos aleatórios, duplo-cegos não encontraram um efei-
to significante do aspartame no comportamento ou leitura em 
crianças24,25 ou adultos.26 Em 15 crianças com distúrbios do dé-
ficit de atenção, entre 5 e 13 anos, o aspartame (34 mg/kg dia) 
não mostrou alteração no estado cognitivo ou comportamental.27 
Um estudo aleatório duplo-cego realizado em 48 adultos jovens, 
por 20 dias, não demonstrou efeitos neuropsicológicos, neuro-
fisiológicos ou comportamentais, agudos ou crônicos, quando 
comparados com sucrose ou placebo. Efeitos adversos refe-
ridos neste estudo não diferiram significativamente entre os 
grupos comparados.28

Relatórios infundados surgiram na imprensa não-médica 
implicando o aspartame no desenvolvimento de um conjun-
to de sintomas referidos como “doença do aspartame”. Nes-
ses, afirmava-se que esta doença imita a esclerose múltipla e era 
causada pela toxicidade do metanol resultante da quebra do 
aspartame.29 O metanol produzido pela ingestão de aspartame é 
aproximadamente 10% da dose ingerida, tornando improvável 
sua toxicidade, dentro das doses diárias recomendadas.30,31 Mes-
mo no caso do uso abusivo de aspartame (100 a 200 mg/kg), 
as concentrações de ácido fórmico não foram significantemente 
aumentadas no sangue, mas a excreção urinária deste metabó-
lito tóxico do metanol aumentou significantemente, indicando 
excreção adequada para evitar acumulação.29
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Um artigo de revisão publicado em 2007 na Revista Brasi-
leira de Ginecologia e Obstetrícia considera o aspartame seguro 
para uso na gestação (risco B), exceto para mulheres homozi-
góticas para fenilcetonúria (risco C).31 Estudos anteriores rati-
ficam esta posição.6,7,32,33Apesar desta polêmica de abrangência 
multidisciplinar que ultrapassa décadas, não encontramos revi-
sões sistemáticas e somente poucos estudos com boa qualidade 
metodológica, estes infelizmente direcionados para diferentes 
efeitos adversos. 

Entendemos que, pelo longo tempo de uso, o aspartame nos 
dá segurança no uso diário desde que focalizemos sempre três 
aspectos: dose diária utilizada, fenilanina e conservação. 
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DESTAQUES
1. Aspartame é um edulcorante artificial e calórico de poder adoçante muito superior ao do açúcar.
2. A quantidade de metanol existente no aspartame não é tóxica.
3. Devemos estar atentos à dose diária de aspartame utilizada.
4. Existem muitas dúvidas sobre efeitos maléficos do aspartame no sistema nervoso central.


