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RESUMO 

O diabetes gestacional está associado tanto à resistência à insulina quanto à redução da 
função das células beta pancreáticas durante a gestação. A exposição do bebê a grandes 
quantidades de glicose ainda no útero materno aumenta o risco de crescimento excessivo, 
podendo levar a partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até mesmo à obesidade e 
diabetes na vida adulta. Por isso pacientes portadores de diabetes mellitus, incluindo as 
gestantes, ainda estão entre os usuários mais frequentes de adoçantes dietéticos. O 
presente estudo teve como objetivos: analisar, através de pesquisa bibliográfica de caráter 
exploratório, quais os adoçantes dietéticos mais recomendados para gestantes. Foram 
utilizados artigos brasileiros de revisão bibliográfica sobre o assunto, publicados entre 
2006 e 2016. Constatou-se que o ciclamato de sódio, sorbitol e frutose devem ser evitados 
pelas gestantes, devido ao cruzamento da barreira placentária, aumento da excreção de 
minerais essenciais, principalmente o cálcio e a elevação de triglicerídeos pelo aumento 
da síntese de ácidos graxos, respectivamente. Com base nas evidências apresentadas 
por 100% dos artigos, conclui-se que os edulcorantes mais recomendados na gestação 
são: o Aspartame e a Sucralose, desde que, no caso do Aspartame, a gestante não 
apresente fenilcetonúria. Também é importante destacar que todos os artigos ressaltam 
que o uso de edulcorantes na gestação deve ser restrito a portadoras de diabetes. 

 
Palavras chave: adoçantes na gestação, edulcorantes, gestação, diabetes mellitus e 
diabetes gestacional 
 

INTRODUÇÃO 

Os adoçantes dietéticos são constituídos por substâncias edulcorantes (que adoçam) 

não calóricas e por agentes de corpo, substâncias espessantes e anticongelantes, derivadas 

do álcool ou do amido, que conferem durabilidade, boa aparência e textura ao produto final, 

além de mascarar o sabor residual dos edulcorantes, que podem ser naturais ou artificiais e 

são considerados substâncias altamente eficazes na substituição do açúcar, devido à sua 

elevada capacidade de adoçar, mesmo quando utilizado em pequenas quantidades, 

conferindo sabor adocicado ao alimento, porém apresentando um menor índice calórico (1). 

Até 1988, os produtos diet e light eram vendidos em farmácias no Brasil e controlados 

pela Vigilância Sanitária de Medicamentos. Após essa data, passaram para o controle da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária de Alimentos (ANVISA) e a ser considerados 

alimentos. A partir daí, invadiram as prateleiras de supermercados e passaram a serem 

utilizados por pessoas que se preocupavam com sua forma corporal e com a saúde (2).  

A diversidade, o acesso e a preocupação com a saúde e a estética, fazem com que os 

adoçantes e alimentos dietéticos estejam sendo cada vez mais utilizados e comercializados. 

Os mesmos começaram a ganhar espaço com o aumento de doenças crônicas não 

transmissíveis, doenças que necessitam de redução calórica e controle glicêmico. No 
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entanto, para a população em geral são considerados dispensáveis, mas mesmo assim são 

bastante utilizados, pois antes de serem vistos como alimentos adequados ao tratamento de 

patologias, são relacionados a uma alimentação saudável, dando a impressão de que são a 

solução para sanar as necessidades de consumidores(1) (5) (6). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), atualmente o Diabetes 

Mellitus (DM) é classificado com base na etiologia, sendo inadequadas as denominações 

“Diabetes Mellitus insulinodependente” e “Diabetes Mellitus Insulinoindependentes". A SBD 

recomenda que se adote a classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pela Associação Americana de Diabetes (ADA) que subdividem a patologia em 

quatro classes clínicas: DM tipo 1, que acomete entre 55 e 10% dos indivíduos e tem como 

causa a deficiência na produção de insulina; DM tipo 2 é o tipo mais comum, abrange entre 

90% e 95% dos casos, é causada por fatores genéticos e ambientais e se caracteriza por 

problemas na secreção e atuação da insulina e na regulação da produção de glicose pelo 

fígado; outros tipos de DM, representada por 1% a 2% dos casos, corresponde a formas 

menos comuns de diabetes; DM gestacional, frequente entre 1% e 14% das gestações e 

está associada à morbidade e mortalidade materna e fetal, além disso, gestantes com 

diabetes pré-gestacional podem apresentar agravamento das complicações crônicas 

microvasculares e no controle glicêmico, já que a gravidez é um estado diabetogênico (7) (8). 

O DM gestacional está associado tanto à resistência à insulina quanto à redução da 

função das células beta pancreáticas durante a gestação. Isso ocorre porque durante a 

gravidez, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças em seu 

equilíbrio hormonal. A placenta, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação 

da insulina, responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. O pâncreas, 

consequentemente, aumenta a produção de insulina para compensar este quadro. Em 

algumas mulheres, entretanto, este processo não ocorre e elas desenvolvem um quadro 

diabético durante a gestação, caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. A 

exposição do bebê a grandes quantidades de glicose ainda no útero materno aumenta o 

risco de crescimento excessivo, podendo levar a partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e 

até mesmo à obesidade e diabetes na vida adulta (8) (9). 

Pacientes portadores de diabetes mellitus, incluindo as gestantes, ainda estão entre 

os usuários mais frequentes de adoçantes dietéticos (1). 



3 
 

Todos os adoçantes possuem uma IDA (ingestão diária aceitável) (mg/kg/dia), 

recomendada pela Organização Mundial de Saúde, portanto a ingestão de quantidades além 

ou superiores ao IDA pode ser nociva à saúde e causar efeitos colaterais como: dores de 

cabeça, mal estar, perda de humor e diarreia (4). 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo é analisar através de revisão bibliográfica, 

quais os adoçantes dietéticos mais recomendados para gestantes.  

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório com consulta das 

publicações nos bancos de dados Scielo, Medline e Lilacs e PubMed, tendo sido utilizados 

os seguintes termos: adoçantes  na gestação, edulcorantes, gestação, diabetes mellitus e 

diabetes gestacional. Foram levados em consideração artigos de revisão bibliográfica, 

brasileiros entre 2006 e 2016, que tratavam sobre o uso de edulcorantes por gestantes, sua 

indicação e contra indicação. Obteve-se um total de seis artigos com as características 

descritas. Analisou-se principalmente as conclusões dos artigos levantados para que se 

chegasse a uma definição sobre quais edulcorantes eram mais recomendados ou não. Como 

outras fontes de informações, foram consultados artigos científicos e livros relacionados ao 

tema pesquisado. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

Quadro 1: Principais características e resultados obtidos pelos artigos analisados. 

Titulo/ano/ 
Autor 

Objetivo Metodologia Resultado Conclusão 

Uso de 
adoçantes na 
gravidez: uma 
análise dos 
produtos 
disponíveis no 
Brasil (2007). 
 
Maria Regina 
Torloni, Mary 
UschiyamaNak
amura,Alexandr
eMegale, Victor 
Hugo Saucedo 
Sanchez, 
Claudia Mano, 
Annunziata 
Sônia Fusaro, 
et al (1) 

Fornecer 
informaçõe
s quanto à 
segurança 
do uso de 
adoçantes 
na 
gestação, 
abordando 
os 
principais 
produtos 
disponíveis 
no 
mercado 
nacional. 

Revisão narrativa 
realizada através de 
livros-texto de 
nutrição e de drogas 
na gravidez e banco 
de dados (Medline e 
Lilacs) 
Palavras-chave: 
“edulcorantes”, 
“aditivos alimentares”, 
“adoçante” e 
“gravidez”.  

Testes feitos com gestantes 
diabéticas. 
Sacaria: Consumo: 25-
100mg/dia. Cruza a barreira 
placentária, é identificada no 
sangue do cordão umbilical 
imediatamente após o parto. 
Ciclamato: cruza a placenta e os 
níveis sanguíneos fetais 
chegando a 25% do nível 
plasmático materno. 
Aspartame: ingestão segura. 
Componentes não são tóxicos 
para o feto, nas doses 
consumidas por humanos. 
Sucralose: altas doses durante 
o período de organogênese. 
Não apresenta riscos 
neurológicos ou reprodutivos em 

O uso de adoçantes 
na gestação deve 
ser reservado para 
gestantes que 
precisam controlar 
o seu ganho de 
peso e para 
gestantes 
diabéticas. Deve-se 
dar preferência ao 
Aspartame, 
sucralose, 
acessulfame-k e a 
estevia, pois 
estudos mostram 
que não afetam o 
feto. 
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humanos. 
Acesulfame-k: Não é tóxico, 
carcinogênicoou mutagênico em 
animais. Não existe estudos 
controlados em humanos. 
Estevia: Não existe estudos 
quanto ao uso em gestantes 
humanas. Não pode ser 
comercializada nos Estados 
Unidos.Não foi oficialmente 
classificado pela FDA quanto ao 
risco na gravidez, devido a não 
haver estudos conclusivos sobre 
a segurança de seu uso 

Revisão da 
literatura sobre 
recomendações 
de utilização de 
edulcorantes 
em gestantes 
portadoras de 
diabetes 
mellitus (2010). 
 
Claudia 
Saunders, 
Patricia de 
Carvalho 
Padilha, 
Helaine 
Thomaz de 
Lima, 
LarissaMello de 
Oliveira, Juliana 
Agricola de 
Queiroz, Maria 
Luisa Miranda 
Theme (10) 

Discussão 
sobre a 
recomenda
ção de 
adoçantes 
nos casos 
de DG. 

Revisão narrativa 
sobre a 
recomendação de 
edulcorantes nos 
casos de diabetes na 
gestação, com 
consulta às seguintes 
bases de dados: 
Medline, Lilacs e 
PubMed. Palavras-
chave: edulcorantes, 
diabetes gestacional, 
diabetes, gestação, 
nutritivesweeteners, 
non-
nutritivesweeteners, 
gestacional diabetes 
mellitus, diabetes 
mellitus. 

Sorbitol: deve-se ter cuidado, 
pois aumenta a excreção de 
minerais essenciais, como 
cálcio. 
Aspartame: o uso deve ser 
restrito a menos que a 
quantidade diária máxima 
recomendada (40mg/kg/dia 
segundo ADA, devido a 
concentração sérica fetal de 
fenilalanina é cerca de duas 
vezes maior que a encontrada 
no cordão umbilical, não 
estando claro, ainda, se há 
repercussões sobre o 
desenvolvimento fetal. 
Sacarina: alguns autores 
restringem para gestantes e 
crianças, devido à falta de 
informações conclusivas sobre 
seus efeitos: transplacentário, 
no desenvolvimento fetal e 
crescimento infantil,e sobre o 
sistema nervoso central fetal. 
Ciclamato de Sódio: podem 
atravessar a placenta e 
provocar anomalias 
cromossômicas. 
Sucralose: não foram 
demonstrados efeitos 
deletéricos sobre a capacidade 
reprodutiva ou de natureza 
teratogênica. Ingestão máxima é 
de 5mg/kg/dia. 
Esteviosídio: não há evidencias 
sobre a ação na gestação. 
Associado ao ciclamato deve 
ser evitado por gestantes pelos 
efeitos deste edulcorante. 
Acesulfame-k: pode ser utilizado 
por gestantes e a ingestão 
máxima diária estabelecida é de 
15mg/kg/dia. 
Neotame: pode ser utilizado 
pois não afeta a glicemia de 
jejum os níveis de insulina em 
pacientes portadores de 
diabetes tipo 2. Não sendo 
permitido seu uso apenas por 
pessoas fenilcetonuricas.  

A escolha de 
edulcorantes pelas 
gestantes deve 
seguir a lista de 
edulcorantes 
considerados 
seguros e dentro da 
quantidade máxima 
permitida. Os 
edulcorantes 
aprovados 
são,aspartame, 
acesulfame-k, 
sucralose e 
neotame, e tendo 
cautela no uso da 
sacarina. 
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Terapia 
nutricional do 
Diabetes 
Melittus na 
gestação 
(2013). 
 
Nicolli de Araujo 
Muniz, Lilian 
Barros de 
Souza Moreira 
Reis (11) 

Revisar na 
literatura 
atualidade
s sobre a 
terapia 
nutricional 
durante o 
período 
gestacional 
na 
condição 
de DM. 

Revisão do 
conhecimento 
disponível na 
literatura cientifica 
sobre a terapia 
nutricional no 
Diabetes durante a 
Gestação, 
predominantemente 
de 1999 até 2013e 
com fontes primarias 
indexadas nas bases 
de dados ScieELO, 
PubMed, Medline. 
Foram utilizados 
artigos originais e de 
revisão da literatura, 
manuais de comitês 
de saúde nacionais e 
internacionais, 
posicionamentos de 
órgãos internacionais, 
com assuntos 
relacionados à 
terapia nutricional no 
DMG. Adotou-se para 
consulta às bases de 
dados, os seguintes 
Descritores em 
Ciência da Saúde: 
pregnancy, nutrition, 
diabetes 
andgestationaldiabest
es, prenatalcare. 
Foram encontrados 
158 artigos 
relacionados ao 
tema, destes, 39 
artigos foram 
selecionados para 
revisão, sendo 
excluídos trabalhos 
com abordagens do 
tema não relevantes 
para o estudo. 

Frutose: A ADA não recomenda 
na forma de edulcorante. 
Sorbitol: não altera os níveis de 
glicemia em indivíduos normais, 
mas seu uso na gestação deve 
analisado devido à expoliação 
de cálcio e vitamina D. 
Aspartame: não há estudos 
sobre açãotransplacentária. Seu 
uso na gestação deve ser 
restrito a menos da quantidade 
máxima recomendada 
(40mg/kg/dia). 
Sacarina: pode ser utilizado por 
todos, inclusive gestantes, sem 
potencial carcinogênico.  
Ciclamato de sódio: Há 
absorção fetal, sendo distribuído 
por todos os tecidos 
principalmente fígado, baço e 
rins, pode causar diminuição do 
peso de embriões. 
Sucralose: recomendada para 
população em geral e para 
gestantes. 
Esteviosídios: não há evidencias 
do seu uso na gestação, mas 
quando associado com 
ciclamato deve ser evitado pelas 
gestantes pelos efeitos desse 
edulcorante.  

A alimentação é de 
fundamental 
importância durante 
a gestação. A 
alimentação de uma 
gestante sem 
complicação com 
uma gestante DM, 
não diferem muito.  
Deve-se 
acompanhar 
regularmente os 
níveis glicêmicos e 
fazer o pré-natal. 

Terapianutricion
al no diabetes 
gestacional 
(2010). 
 
Patricia de 
Carvalho 
Padilha, Ana 
Beatriz 
Sena,JamileLim
a Nogueira, 
Roberta 
Pimenta da 
Silva Araújo, 
Priscila Dutra 
Alves, Elizabeth 
Accioly, et al 

Revisar na 
literatura 
atualidade 
sobre a 
terapia 
nutricional 
diante 
desta 
condição 
clinica, o 
que pode 
auxiliar no 
controle 
adequado 
da 
gestação e 
reduzir os 

Revisão dos 
conhecimentos 
disponível na 
literatura cientifica 
sobre a terapia 
nutricional no DMG, 
sem restrição da data 
e com fontes 
primarias indexadas 
nas bases de dados 
SciELO, PUbMed, 
Medline. Foram 
também incluídos 
dados de manuais de 
comitês de saúde 
nacionais e 
internacionais. 

Edulcorantes liberados : 
AcesulfameK, aspartame, 
neotame, sacarina e sucralose. 
Recomenda-se moderação, pois 
ainda não há estudos 
conclusivos em humanos sobre 
a segurança em gestantes,evitar 
o consumo de alimentos diet e 
adoçantes à base de frutose, 
sorbitol, stévia e ciclamato. O 
consumo de frutose na forma de 
adoçante deve ser 
desestimulado, pois aumenta os 
níveis de lipídios plasmáticos, 
Porém não é recomendado que 
evitem os alimentos que 
contenham  naturalmente a 

A intervenção 
nutricional é 
importante no 
controle da 
Diabetes Mellitus 
Gestacional, 
trazendo benefícios 
à saúde materno-
fetal. As 
necessidades 
nutricionais durante 
a gestação e 
lactação são 
similares às 
mulheres sem 
diabetes. A terapia 
nutricional para 
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(12) riscos 

perinatais 
relacionad
os ao 
DMG. 

Adotou-se, para 
consulta às bases de 
dados, os seguintes 
descritores: 
pregnancy, nutrition, 
diabetes 
andgestational 
diabetes, 
prenatalcare. 

frutose. DMG deve ser 
focada em escolhas 
que garantam um 
ganho de peso 
apropriado, controle 
glicêmico e 
ausência de corpos 
cetônicos. 

Alternativas 
para tratamento 
clínico e 
nutricional para 
diabéticas 
gestantes 
(2011). 
 
Narayane de 
Lima Coelho, 
Fabiola Souza 
Amaral (13) 

Revisar os 
tratamento
s clínicos e 
nutricionais 
mais atuais 
para o 
acompanh
amento de 
diabéticas 
que se 
encontram 
gestantes. 

Estudo transversal de 
revisão bibliográfica 
sobre o tema: 
alternativas para 
acompanhamento 
clínico e nutricional 
em diabéticas 
gestantes com uma 
revisão da literatura 
dos últimos onze 
anos. Usadas 39 
referencias, em 
português e inglês, 
retiradas de: livros 
científicos, periódicos 
e revista cientificas, 
as quais foram 
consultadas nos sites 
de pesquisa: SciElo, 
PubMed e Lilacs. As 
referencias utilizadas 
levaram consideração 
como critério de 
inclusão, estudos em 
seres humanos e 
ratos que abordavam 
alternativas clínicas 
ou nutricionais para 
diabéticas que se 
encontram na 
condição gestacional. 

Os autores dos estudos 
analisados neste artigo tem a 
mesma opinião, ou seja, o uso 
indiscriminado deve ser evitado. 
Destaca-se a liberação da 
utilização de acessulfame K, 
aspartame, neotame, sacarina e 
sucralose. desde que sem 
exagero. Entretanto, a sacarina 
e o assefulfame k são 
permeáveis à placenta, 
permanecendo nos tecidos 
fetais, o aspartame pode causar 
danos neurológicos e o 
esteviosídeo é um tipo de 
adoçante natural, sem contra-
indicações. A sucralose, é o 
único edulcorante artificial que 
não confere risco neurológico ou 
carcinogênico até o momento.  
A frutose é um edulcorante 
calórico, não recomendado para 
diabéticos,pois pode aumentar 
os lipídeos plasmáticos se 
consumido em excesso. No 
entanto, não deve ser evitada, 
pois é encontrada naturalmente 
nas frutas e hortaliças, de 
acordo com alguns autoresnão 
necessita da insulina para seu 
metabolismo e também porque 
as fibras alimentares presentes 
nesses alimentos proporcionam 
menor absorção de frutose no 
organismo. 

Estevisideo natural, 
sem contra 
indicações e 
sucralose nenhum 
risco neurológio ou 
carcinogênico. 

Recomendaçõe
s Nutricionais 
na Gestação 
(2010). 
 
Elisângela da 
Silva de Freitas, 
Simone Morelo 
Dal Bosco, 
CrisleneAscheb
rockSippel, 
RosmeriKuhmm
erLazzaretti 
(14) 
 
 

Realizar 
uma 
revisão da 
literatura 
sobre as 
recomenda
ções 
nutricionais 
na 
gestação. 

Foram selecionados 
textos originais e 
publicações 
cientificas disponíveis 
as bases de dados 
SciELO, Lilacs e 
PubMedusando as 
seguintes palavras-
chave: 
Nutritionandrecomen
dationandpregnancya
ndanthropometryorpr
egnancyorantropomet
ry.  Foram escolhidas 
publicações no 
idioma português, 
inglês e espanhol e 
excluídos os artigos 
relacionados a 
gestantes 

Existem poucas informações 
sobre o uso da sacarina e 
ciclamato na gestação, e seus 
efeitos sobre o feto. Por isso 
devem ser evitados durante a 
gestação (risco C).  
O aspartameé considerado 
seguro para uso na gestação 
(risco B), exceto para mulheres 
homozigóticas para 
fenilcetonúria (risco C). A 
sucralose e o acessulfame-K 
não são tóxicos, carcinogênico 
ou mutagênicos em animais, 
mas não existem estudos 
controlados em humanos. 
Porém, como não são 
metabolizados, parece 
improvável que seu uso durante 
a gestação possa ser prejudicial 

Portanto, segundo 
as evidências 
atualmente 
disponíveis, o 
aspartame, a 
sucralose, o 
acessulfame-K e a 
estévia podem ser 
utilizados com 
segurança durante 
a gestação 
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RESULTADOS  

Nos seis trabalhos de revisão encontrados falando de edulcorantes na gestação, a 

Tabela 1 demonstra os que se destacaram para o uso ou não durante o período de gravidez. 

Tabela 1: Indicação de edulcorantes durante a gestação 

Edulcorante Avaliados 

        n        % 

Contraindicado 

n           % 

Indicado 

n           % 

Sacarina 6         100 3           50 3           50 

Ciclamato 5         83,3 5          100 -------- 

Aspartame 6         100 -------- 6           100 

Sucralose 6          100 -------- 6         100 

Stevia 6          100 1           16,7 5         83,3 

Sorbitol 3           50 3           100 -------- 

Acessulfame K 5           83,3 -------- 5         100 

Neotame 3           50 -------- 3         100 

Frutose 2           33,3 2           100 -------- 

   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura mostra-se ainda inconclusiva e alguns autores demonstram-se bastante 

reticentes quanto ao uso de adoçantes na gestação. A partir das pesquisas feitas e com base 

nas evidências atualmente disponíveis, conclui-se que os adoçantes mais indicados para 

gestantes, e citados por todos os artigos analisados sãooAspartame e a Sucralose, pois não 

apresentam efeitos carcinogênicos e também porque não há evidências de que sua molécula 

seja transplacentária, o que não causaria danos ao feto e também porque não alteram níveis 

adolescentes e 
idosas. 

(risco B). A estévia, não produz 
efeitos adversos sobre a 
gestação em animais, porém 
não existem estudos em 
humanos (risco B). Os agentes 
de corpo usados na formulação 
dos adoçantes (manitol, sorbitol, 
xilitol, eritrol, lactilol, isomalte, 
maltilol, lactose, frutose, 
maltodextrina, dextrina e açúcar 
invertido) são substâncias 
consideradas seguras para 
consumo humano. 



8 
 

glicêmicos. No entanto, cabe ressaltar que todos os trabalhos ressalvam a verificação da real 

necessidade do consumo desse tipo de alimento pela gestante. 
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