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Assunto: O aspartame e outros edulcorantes químicos semelhantes ou conexos

Está a Comissão disposta a pedir à EFSA que reconsidere sem demora o seu parecer sobre o 
aspartame e outros edulcorantes químicos semelhantes ou conexos, à luz dos dados dos 
estudos mais recentes?

Justificação

Estudos recentemente publicados demonstraram os efeitos negativos produzidos pelo 
aspartame nas mulheres grávidas, bem como o potencial carcinogénico deste edulcorante. 

O primeiro desses estudos foi desenvolvido por Dane Thorhallur Halldorsson e publicado em 
finais de 2010 no "American Journal of Clinical Nutrition" e incide sobre o impacto das 
bebidas "light" ou "sem açúcar" num grupo de 59 334 grávidas. Este estudo realça o facto de 
que o risco de parto prematuro aumenta em 27% com o consumo diário de uma bebida 
gaseificada com edulcorante químico, em 35% com o de duas ou três e em 78% com o de 
mais de quatro. No caso das bebidas sem gás o impacto é menor.

O segundo estudo, da responsabilidade de Morando Soffritti e da Fundação Europeia 
Ramazzini (ERF - Itália), foi publicado em Setembro de 2010 no "American Journal of 
Industrial Medicine". Nesse estudo concluiu-se que o aspartame aumenta o risco de 
desenvolvimento de cancro do fígado e do pulmão em ratos machos expostos à substância da 
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gestação até à morte.

O Painel dos Aditivos Alimentares e Fontes de Nutrientes Adicionados a Géneros 
Alimentícios (Painel ANS) da EFSA já divulgara, em 19 de Março de 2009, um parecer 
científico sobre os resultados de um estudo anterior da ERF sobre a carcinogenicidade a longo 
prazo da exposição pré-natal ao aspartame. O painel da EFSA concluiu então que não 
existiam quaisquer indicações de que o aspartame pudesse ter um potencial genotóxico ou 
carcinogénico, nem motivos para se rever a DDA estabelecida para essa substância, de 40 
mg/kg pc/dia.

No relatório dos peritos nacionais à 36.ª reunião do Fórum Consultivo da EFSA, que teve 
lugar em Maio de 2010, concluía-se de novo que não tinham sido identificados indícios novos 
que sugerissem que os anteriores pareceres da EFSA e do Comité Científico da Alimentação 
Humana carecessem de ser reconsiderados. 

Em 12 de Janeiro de 2011, a agência francesa para a segurança da saúde e dos alimentos 
anunciou que ia examinar de imediato os estudos em causa a fim de eventualmente propor 
novas recomendações às autoridades francesas e, se necessário, submeter a questão à 
apreciação da EFSA.


