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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito do aspartame em ratas tratadas durante a prenhez 
e o reflexo do tratamento em seus fetos. 
MÉTODO: Foram estudadas 33 ratas (11 em cada grupo) da 
espécie Rattus norvegicus albinus Wistar, com peso médio de 200 
g divididas em três grupos distintos: G1 (controle - água), G2 
(aspartame - 25 mg/kg/dia) e G3 (aspartame - 50 mg/kg/dia), 
cujo tratamento ocorreu a partir do 8º ao 12º dia de prenhez. 
Realizaram-se as determinações séricas de glicose, triglicerídeos, 
colesterol total e colesterol HDL dos animais. Para as análises 
estatísticas utilizou-se a Análise de Variância, seguidas pela com-
paração múltipla, por meio do teste de Tukey (p < 0,05). 
RESULTADOS: As ratas tratadas do G3 apresentaram as maio-
res taxas de glicose, colesterol total e HDL. Com relação aos da-
dos morfométricos, o G2 apresentou maior média nas medidas 
do cordão umbilical e do peso da placenta, com diferença esta-
tisticamente significante apenas no peso da placenta. O G2 apre-
sentou maior média no peso corpóreo e no peso do encéfalo, com 
diferença estatística, entre todos os grupos, para as duas medidas. 
Os fetos das ratas tratadas com aspartame (25 e 50 mg/kg/dia) 
apresentaram resultado estatisticamente significante de malfor-
mações em comparação com o G1. 
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CONCLUSÃO: O uso de aspartame pela gestante deve ser restri-
to a menos que a quantidade diária máxima recomendada.
Descritores: Aspartame, Edulcorantes, Prenhez, Ratos, Segurança. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The aim of this study 
was to evaluate the effect of aspartame in rats treated during preg-
nancy and its consequences on their fetuses. 
METHOD: We studied 33 rats (11 in each group) of the species 
Rattus norvegicus Wistar albinos, weighing an average of 200 g 
that were divided into three groups: G1 (control - water), G2 
(aspartame 25 mg/kg/day), and G3 (aspartame 50 mg/kg/day), 
whose treatment occurred from the 8th to the 12th day of preg-
nancy. The levels of serum glucose, triglycerides, total cholesterol 
and HDL cholesterol of the animals were determined. For sta-
tistical analysis we used Variance Analysis followed by multiple 
comparisons using the Tukey test (p < 0.05). 
RESULTS: The rats treated with G3 showed the highest rates 
of glucose, total cholesterol and HDL. Regarding the morpho-
metric data, the rats treated with G2 had higher average in mea-
surements of the umbilical cord and placental weight. There was 
statistically significance only in placental weight. The group of 
fetuses of rats treated with G2 had higher average in body and 
brain weights, with statistical difference between all groups for 
both measures. The fetuses of rats treated with aspartame (25 and 
50 mg/kg/day) showed a statistically significant result of malfor-
mations compared with the control group. 
CONCLUSION: The use of aspartame for pregnant women 
should be restricted to less than the maximum recommended 
daily dosage.
Keywords: Aspartame, Pregnancy, Rats, Safety, Sweetening agents.

INTRODUÇÃO

O uso dos adoçantes artificiais ou edulcorantes tem sido objeto 
de muitas polêmicas a respeito de sua segurança; entretanto estu-
dos são realizados para avaliar o possível risco e a vantagem que 
os adoçantes oferecem, tais como: a redução das calorias ingeridas 
sem renunciar ao sabor doce. Também avalia o quanto o efeito 
benéfico da redução calórica, vai ajudar na prevenção e controle 
de determinados problemas de saúde. 
Vale ressaltar que os adoçantes artificiais são mais indicados para 
manter a qualidade de vida das pessoas que, por razões médicas, 
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tem que controlar a ingestão de açúcares, como por exemplo, os 
diabéticos e os hipoglicêmicos1. 
O estudo de adoçantes utilizados na formulação de alimentos 
dietéticos, bem como de medicamentos, é de fundamental im-
portância. O seu consumo é crescente, e é grande a desinforma-
ção sobre o perfil de tais substâncias, especialmente em diferentes 
concentrações1.
O aspartame (APM) é um dos adoçantes artificiais mais usados 
no mundo. Seu uso atualmente em mais de 6000 produtos, como 
refrigerantes, chicletes, doces, sobremesas, etc., foi acompanhado 
com preocupações por consumidores que consideram sua segu-
rança, em particular seus efeitos potenciais de carcinogenicidade 
em longo prazo2.
O APM é um adoçante artificial, constituído por dois aminoá-
cidos, o ácido aspártico e a fenilalanina e o composto orgânico 
metanol, com a propriedade adoçante 200 vezes maior que a sa-
carose3.
A partir de sua liberação para consumo humano, em 1981, pas-
sou a ser consumido por grande parte da população mundial, 
sendo que a sua ingestão diária estabelecida por Joint FAO/
WHO Expert Commitee on Food Additives (JECFA) é de 40 mg/
kg de peso e pelo US Food and Drug Administration (FDA) 50 
mg/kg de peso2,4.
Mais de 20 anos decorreram desde a aprovação do aspartame 
pelas agências reguladoras como um adoçante e realce de sabor. 
A segurança de aspartame e seus componentes metabólicos esta-
beleceram-se por extensos estudos de toxicologia em animais de 
laboratório, usando doses muitas vezes maiores do que as pessoas 
poderiam possivelmente consumir5. 
Ainda para os mesmos autores, sua segurança foi confirmada 
por estudos em várias populações humanas, incluindo crianças, 
adolescentes e adultos saudáveis, indivíduos obesos, diabéticos, 
mulheres lactentes, indivíduos (PKUH) para portadores hetero-
zigotos de fenilcetonúria (PKU) que têm habilidade diminuída 
para metabolizar o aminoácido essencial, fenilalanina. 
Vários assuntos científicos continuaram sendo discutidos de-
pois da aprovação, em grande parte como uma preocupação 
para toxicidade de seus componentes metabólicos (os aminoá-
cidos, o ácido aspártico e a fenilalanina, e o metanol) embora 
a exposição dietética para estes componentes seja muito maior 
que do aspartame. No entanto, uma pesquisa adicional, in-
cluindo avaliações de possíveis associações entre o aspartame e 
as dores de cabeça, ataques apopléticos, comportamento, cog-
nição e humor como também reações alérgicas e utilizadas por 
sub-populações potencialmente sensíveis, continuou depois 
da aprovação5.
Em algumas experiências com animais, o aspartame foi associa-
do a leucemias e cânceres de cérebro. A maioria dos estudos em 
animais não encontrou nenhum aumento no risco da ocorrência 
de câncer cerebral ou outros cânceres com o uso do aspartame. 
Dados em humanos são escassos para qualquer câncer, sendo pre-
ocupante a demora dos estudos em função do amplo uso dos 
adoçantes artificiais6.
Ressalta-se que há ausência de estudos que relatem sobre o seu 
risco teratogênico. Assim, faz-se necessário ter mais subsídios que 
contribuam para esclarecer as controvérsias sobre os possíveis ris-
cos e benefícios do seu uso. 

Diante ao exposto, o presente estudo teve como objetivos ava-
liar o efeito do aspartame em ratas tratadas durante a prenhez 
e o reflexo do tratamento em seus fetos, levando em consi-
deração o ganho de peso, o consumo de ração, a dosagem de 
glicose, colesterol total, HDL e triglicerídeos e os dados mor-
fométricos (peso da placenta e a medida do cordão umbilical), 
os pesos corpóreos e do encéfalo, assim como a ocorrência de 
malformações.

MÉTODO

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) (Protocolo nº 
07A/2008) deu-se início a este estudo experimental, realizado no 
Laboratório de Pesquisas da UNIFENAS, Campus de Alfenas, 
MG no período de julho a dezembro de 2008.
Foram estudadas 33 ratas, da espécie Rattus norvegicus albinus 
Wistar, com peso médio de 200 g provenientes do Biotério Cen-
tral da instituição, tratadas com ração e água ad libitum, tendo 
suas gaiolas submetidas à limpeza e à adição de ração (Labcil So-
cil®) e água a cada dois dias. 
Esses animais foram divididos em três grupos distintos: G1 (con-
trole – administração de água), G2 (aspartame - 25 mg/kg/dia), 
e G3 (aspartame - 50 mg/kg/dia), administrados por meio de 
gavagem a partir do 8º ao 12º dia de prenhez. 
Com a finalidade de determinar com precisão o primeiro dia de 
prenhez, as ratas foram acasaladas com os machos durante a noite 
e, pela manhã, foram feitos esfregaços vaginais com solução fisio-
lógica a 0,9%, visando verificar a presença de espermatozoides 
na vagina. Quando isto ocorreu, considerou-se o primeiro dia 
de prenhez. 
As ratas foram pesadas no 1º e no 20º dia de prenhez, assim como 
os fetos após a cesariana. 
Depois de confirmada a prenhez, os grupos classificados tive-
ram tratamentos específicos, do 8º ao 12º dia. A solução de 
aspartame foi administrada de acordo com o peso dos animais 
e os grupos de estudo (25 e 50 mg/kg/dia). Foram retiradas 
amostras de sangue total (1,5 mL), após serem anestesiadas para 
a cesariana, através da técnica retrobulbar com capilares hepari-
nizados. As amostras de sangue foram processadas e analisadas 
quanto aos níveis de glicose, triglicerídeos, colesterol total e fra-
ções, expressas em mg/dL. 
No 20º dia de prenhez, as ratas foram pesadas e anestesiadas por 
via intraperitoneal, utilizando-se cloridrato de xilazina (Rom-
pum® 20 mg/mL, Bayer AS) e Cetamina (Ketamine-S(+)® 50 mg/
mL, Cristália) na proporção de 1:3, na dose de 0,3 mL para cada 
100 g de peso dos animais, para a realização da cesariana. Depois 
do procedimento as ratas foram submetidas à eutanásia por meio 
do aprofundamento anestésico.
Para as análises estatísticas utilizou-se o programa GraphPad 
Prism 5, com aplicação da Análise de Variância (ANOVA), 
seguidas pela comparação múltipla, por meio do teste de 
Tukey, utilizando diferença estatisticamente significante para 
p < 0,05. Para avaliação macroscópica de malformação dos 
fetos realizou-se o estudo de proporções e para comparação 
dos grupos utilizou-se o intervalo de confiança para diferença 
de proporções.
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RESULTADOS 

Pode-se observar que o G2 ganhou mais peso durante a prenhez 
(média: 116,6 g) ao se comparar com os demais grupos, não ha-
vendo diferença estatisticamente significativa (p = 0,9758). Pela 
comparação múltipla também não houve diferença estatística en-
tre os grupos (p > 0,05).
Com relação ao consumo de ração, o G3 apresentou maior mé-
dia, 23,58 g, seguido pelo G2, 22,48 g. Vale ressaltar que não 
houve diferença estatisticamente significativa pelo teste ANOVA 
(p = 0,3438) e pela comparação múltipla (p > 0,05).
Quanto aos dados bioquímicos das ratas prenhas tratadas, obser-
vou-se maior média no nível de glicose no G3, apresentando di-
ferença estatística (p = 0,0264). Pela comparação múltipla, houve 
diferença estatisticamente significativa entre o G2 e o G3 (p < 
0,05) (Tabela 1).
Pode-se observar também que o G3 apresentou maior média 
nos níveis de colesterol total e HDL. Enquanto na dosagem de 
triglicerídeos, o G1 (controle) apresentou maior média, seguido 
do G3, também não apresentando significância estatística (p = 
0,8346) (Tabela 1).
De acordo com os dados da tabela 2, observou-se que a maior 
média nas medidas do cordão umbilical ocorreu no G2. Com 
referência ao peso da placenta, também o G2 apresentou maior 
média, tendo diferença estatisticamente significativa (p < 0,0001) 
(Tabela 2).
Vale ressaltar que as ratas do G2 também apresentaram maior 
ganho de peso corporal durante a prenhez.
Os dados da tabela 3 mostram que o G2 apresentou maior média 
no peso corpóreo e no peso do encéfalo.
Pela aplicação dos testes estatísticos observou-se que houve di-
ferença significante entre os grupos avaliados tanto no peso cor-

Tabela 1 - Efeito do aspartame sobre a dosagem de glicose, colesterol total, HDL e triglicerídeos em ratas grávidas tratadas.
Grupos Estatística Dosagem (mg/dL)

Glicose Colesterol total HDL Triglicerídeos
G1 Média ± DP 117,0 ± 9,83ab 84,0 ± 10,52a 36,50 ± 1,0a 564,3 ± 151,4a

Mediana 117,5 81,0 36,0 513,0
Mínimo 105,0 75,0 36,0 452,0
Máximo 128,0 99,0 38,0 779,0

n 11 11 11 11
G2 Média ± DP 100,0 ± 28,08b 84,60 ± 13,24a 39,20 ± 8,35a 499,4 ± 135,2a

Mediana 98,0 79,0 42,0 457,0
Mínimo 60,0 75,0 30,0 375,0
Máximo 133,0 107,0 40,0 704,0

n 11 11 11 11
G3 Média ± DP 196,5 ± 75,65a 100,0 ± 14,14a 43,0 ± 9,90a 534,50 ± 248,2a

Mediana 196,5 100,0 43,0 534,5
Mínimo 143,0 90,0 36,0 359,0
Máximo 250,0 110,0 50,0 710,0

n 11 11 11 11

Valor-p* 0,0264 0,3231 0,5710 0,8346
*Aplicação do teste ANOVA a 5%.
Médias seguidas de mesma letra pela Comparação Múltipla (teste de Tukey) foram estatisticamente iguais a 5% (p > 0,05).
G1 = controle; G2 = aspartame (25 mg/kg/dia); G3 = aspartame (50 mg/kg/dia).

Tabela 2 - Efeito do aspartame sobre os dados morfométricos (medida 
do cordão umbilical e do peso da placenta) de ratas tratadas.
Grupos Estatística Dados Morfométricos

Medida do Cordão 
Umbilical (cm)

Peso da Placenta (g)

G1 Média ± DP 2,543 ± 0,320a 0,372 ± 0,072c

Mediana 2,500 0,363
Mínimo 1,700 0,158
Máximo 3,500 0,711

n 139 139
G2 Média ± DP 2,603 ± 0,393a 0,466 ± 0,067a

Mediana 2,500 0,460
Mínimo 1,700 0,304
Máximo 3,800 0,777

n 134 134
G3 Média ± DP 2,549 ± 0,367a 0,430 ± 0,073b

Mediana 2,500 0,420
Mínimo 1,800 0,267
Máximo 3,700 0,663

n 140 140
Valor-p* 0,3413 < 0,0001

*Aplicação do teste ANOVA a 5%.
Médias seguidas de mesma letra pela Comparação Múltipla (teste de Tukey) fo-
ram estatisticamente iguais a 5% (p > 0,05).
G1 = controle; G2 = aspartame (25 mg/kg/dia); G3 = aspartame (50 mg/kg/dia).

póreo (p < 0,0001), quanto no peso do encéfalo (p < 0,0001) 
(Tabela 3).
Cabe mencionar que as ratas do G2 também apresentaram maior 
ganho de peso corporal durante a prenhez.
Ao analisar macroscopicamente e quantitativamente as malfor-
mações em fetos do G3, pode-se observar que 8,09% apresen-
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taram algum tipo de malformação, seguidos de 7,09% de fetos 
com malformações do G2. Vale ressaltar que no G1, 0,70% dos 
fetos apresentaram malformações. Pelo intervalo de confiança 
para diferença de proporções, houve diferença estatisticamente 
significativa entre o G2 e o G1, bem como entre o G3 e o G1.
Dentre as malformações encontradas no G2 citam-se: man-
chas no crânio, face e dorso; malformação na orelha, olho, 
calota craniana, região da órbita direita e pele delgada. En-
quanto no G3 ocorreram: manchas no crânio, face, dorso, 
membros inferiores e lábio superior; ausência de pavilhão au-
ricular; microftalmia; focomelia; assimetria do crânio e pele 
delgada (Figuras 1 e 2).

Figura 1- Malformações em fetos de ratas tratadas do G2 (aspartame 25 
mg/kg/dia).

Figura 2 – Malformações em fetos de ratas tratadas do G3 (aspartame 
50 mg/kg/dia).

DISCUSSÃO

Em pesquisa controlada realizada no laboratório de experimenta-
ção animal do Hospital das Clínicas de Porto Alegre comparou o 
efeito da sacarose, sacarina e do aspartame na variação do peso e 
na ingestão alimentar em ratos Wistar, durante 12 semanas, onde 
se constatou menor ganho de peso, nos grupos tratados com sa-
carina e com aspartame, em relação ao grupo controle. O grupo 
sacarose também apresentou menor consumo de ração compa-
rado aos grupos da sacarina e do aspartame, e estes em relação 
ao grupo controle7. Esses achados corroboram com o presente 
estudo, uma vez que, o grupo tratado com aspartame apresentou 
maior consumo de ração e ganho de peso.
Esse consumo maior de ração pelos grupos tratados com aspar-
tame pode ser justificado com o estudo de Rosado e Monteiro8, 
que demonstrou a procura dos animais por alimentos com pala-
dar mais agradável, sendo que as calorias não ingeridas durante a 
substituição de açúcar por adoçantes foram posteriormente inge-
ridas por meio da alimentação.
Outras comparações não foram possíveis de serem realizadas de-
vido à escassez de estudos que avaliassem a tríade: ganho de peso, 
consumo de ração e aspartame. 
Os alimentos ingeridos contendo carboidratos são transformados 
em glicose que fornece energia para o organismo. Estes carboi-
dratos elevarão a taxa de glicose no sangue9, explicando as pos-
síveis alterações no G3, levando em consideração que esse gru-
po teve ingestão maior na quantidade de ração oferecida, sendo 
transformada em glicose no organismo aumentando os níveis de 
glicose sanguínea.
O alto conteúdo de triglicerídeos poli-insaturados (milho, soja, 
trigo) e de fibras vegetais na ração de ratos, favorece a ação anti-
colesterolêmica, ou seja, quando existe maior ingestão de ração, 
ocorre diminuição dos níveis de colesterol10. No presente estudo 
não foi observado redução do colesterol no G3, grupo que consu-
miu maior quantidade de ração, o que poderia ser justificado pela 
composição da ração utilizada.
Vale ressaltar que a hipertrigliceridemia materna é considerada 
uma alteração fisiológica normal iniciada na última fase da gesta-

Tabela 3 - Efeito do aspartame sobre os pesos corpóreos e do encéfalo de 
fetos de ratas tratadas.
Grupos Estatística Peso

Corpóreo (g) Encéfalo
G1 Média ± DP 1,979 ± 0,234c 0,042 ± 0,0004c

Mediana 1,970 0,042
Mínimo 1,400 0,031
Máximo 2,600 0,053
n 139 139

G2 Média ± DP 2,879 + 0,800a 0,070 ± 0,044a

Mediana 2,490 0,067
Mínimo 1,987 0,042
Máximo 4,454 0,579
n 134 134

G3 Média ± DP 2,208 ± 0,382b 0,052 ± 0,11b

Mediana 2,100 0,050
Mínimo 1,478 0,027
Máximo 3,700 0,082
n 140 140

Valor p* < 0,0001 < 0,0001
*Aplicação do teste ANOVA a 5%.
Médias seguidas de mesma letra pela Comparação Múltipla (teste de Tukey) fo-
ram estatisticamente iguais a 5% (p > 0,05).
G1 = controle; G2 = aspartame (25 mg/kg/dia); G3 = aspartame (50 mg/kg/dia).
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ção, a partir da qual a rata se prepara para a lactação11-13.
Não foram possíveis outras comparações das dosagens de glicose, 
colesterol total, HDL e triglicerídeos devido a ausência de estudos 
que abordassem esses parâmetros. Serão necessários, assim, novos 
estudos que possam fornecer subsídios que esclareçam as possíveis 
alterações dos níveis séricos devido ao consumo de aspartame.
O adequado desenvolvimento fetal depende de substâncias que 
vem do sangue materno através da placenta14. 
Estudo realizado com o objetivo de avaliar experimentalmente, 
por médias de cariometria, possíveis alterações no peso da placen-
ta materno-fetal, comprimento do cordão umbilical e hepatócito 
fetal, após administração de aspartame diluído em temperatura 
ambiente ou aquecido a 40º C, administrado por via oral, com 
tratamentos no 9º, 10º e 11º dias, encontrou que o grupo tra-
tado com aspartame diluído em água à temperatura ambiente, 
houve redução no peso da placenta e no comprimento do cordão 
umbilical15.
Ressalta-se que o peso corporal alterado do feto é um indicador 
de alteração do organismo fetal ou embriotoxicidade16.
Outros estudos observaram que o peso fetal de ratos e camun-
dongos tratados com ciclamato de sódio foi menor que o peso 
fetal do grupo controle de maneira estatisticamente significativa, 
sugerindo também ação da substância sobre o desenvolvimento 
fetal17,18. Tais resultados levam a inferir que alterações na estrutu-
ra e fluxo sanguíneo placentário, tanto em redução como em ex-
cesso podem comprometer a formação, desenvolvimento e cres-
cimento fetal intrauterino, corroborando com Bittencourt14 que 
observou que alterações no fluxo sanguíneo placentário podem 
modificar o tamanho e peso fetais.
Apesar dos grupos tratados com aspartame apresentarem maior 
peso do encéfalo dos fetos, não foi possível estabelecer uma re-
lação de causalidade entre o aspartame e os tumores do encéfalo 
dos fetos, o qual seria possível em estudos que utilizassem análises 
histoquímica e histológicas.
A preocupação quanto à toxicidade do aspartame na gravidez se 
deve ao acúmulo de aspartato, outro dos seus metabólitos. Em 
ratos, a ingestão maciça de aspartato produz necrose neuronal 
hipotalâmica19,20.
É notório enfatizar também que a concentração sérica fetal de 
fenilalanina é cerca de duas vezes maior que a encontrada no cor-
dão umbilical, não estando claro, ainda, se há repercussões sobre 
o desenvolvimento fetal21.
Por fim, segundo Guthrie e Picciano22, o uso de aspartame pela 
gestante deve ser restrito a menos que a quantidade diária máxi-
ma recomendada.

CONCLUSÃO

Diante exposto concluiu-se que houve maior ganho de peso no 
G2, enquanto o consumo de ração foi maior no G3. As ratas do 
G3 apresentaram as maiores taxas de glicose, colesterol total e 
HDL. Com relação aos dados morfométricos, o G2 apresentou 
maior média nas medidas do cordão umbilical e do peso da pla-
centa. O G2 apresentou maior média no peso corpóreo e no peso 
do encéfalo. Os fetos das ratas tratadas com aspartame (25 e 50 
mg/kg/dia) apresentaram resultado estatisticamente significativo 
de malformações em comparação com o G1.
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