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RESUMO  

Objetivo: discutir os impactos à saúde humana gerados pelo consumo de aditivos 
alimentares. Método: utilizou-se o método de revisão integrativa, buscando 
produções entre os anos de 2014-2019, que atenderam aos critérios de inclusão e 
exclusão. Foram realizadas buscas nas bases de dados: literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO) e PubMed. Resultados: a amostra foi composta por 09 
artigos e as categorias elencadas para composição do estudo foram divididas em 
dois eixos: impactos relacionados às mudanças no metabolismo e 
desencadeamento de patologias e impactos relacionados às questões 
neurocomportamentais humanas. Pode ser observado que alguns alimentos 
contêm quantidades significativas de ativos que são carcinógenos, tais como os 
nitratos e nitritos. Outro achado foi que o consumo excessivo desses aditivos pode 
ocasionar também problemas de saúde nas crianças como: alergias, urticária, 
angioedema, broncoespasmo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e 
retardo do crescimento infantil. Além de outras doenças crônicas como a 
hipertensão e o diabetes. Conclusão: dessa forma, conclui-se que o consumo de 
aditivos impacta no metabolismo e geração de fisiopatologias diversas. Além 
disso, as crianças aparecem como grupo vulnerável, em razão do consumo 
potencial de alimentos com aditivos alimentares, particularmente corantes 
artificiais. 
 
Descritores: aditivos alimentares; conservantes alimentares; risco à saúde 

humana 

 

ABSTRACT 

 

Objective: to discuss the impacts on human health generated by the consumption 
of food additives. Method: the integrative review method was used, seeking 
productions between the years 2014-2019, which met the inclusion and exclusion 
criteria. Searches were carried out in the databases: Latin American and 
Caribbean literature on Health Sciences (LILACS), Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO) and PubMed. Results: the sample consisted of 09 articles and 
the categories listed for the composition of the study were divided into two axes: 
impacts related to changes in metabolism and triggering of pathologies and 
impacts related to human neurobehavioral issues. It can be seen that some foods 
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contain significant amounts of active substances that are carcinogens, such as 
nitrates and nitrites. Another finding was that the excessive consumption of these 
additives can also cause health problems in children, such as: allergies, urticaria, 
angioedema, bronchospasm, attention deficit disorder, hyperactivity and retarded 
child growth. In addition to other chronic diseases such as hypertension and 
diabetes. Conclusion: in this way, it is concluded that the consumption of additives 
impacts on metabolism and generation of diverse pathophysiology. In addition, 
children appear as a vulnerable group, due to the potential consumption of food 
with food additives, particularly artificial colors. 
 
Descritores: food additives; food preservatives; risk to human health 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002, 

aditivo alimentar é qualquer substância inserida nos alimentos, de forma 

intencional, com o objetivo de alterar as características físicas, químicas, 

biológicas ou sensoriais do alimento, sem a finalidade de nutrir (BRASIL, 2002). 

As indústrias utilizam os aditivos alimentares com o objetivo de ampliar o 

tempo de conservação dos alimentos, além de melhorar as características 

sensoriais como cor, aroma, sabor, textura e modificar sua estrutura, com o intuito 

de proporcionar maior qualidade ao produto para o consumidor, tornando-o, 

assim, mais saboroso e atrativo. No entanto, os valores recomendados da Ingesta 

Diária Aceitável (IDA) não podem ser ultrapassados, a fim de se evitar 

complicações à saúde humana (SILVA, et al., 2019; SOUZA et al., 2019). 

Apesar dos benefícios dos aditivos alimentares, não se pode banalizar os 

possíveis riscos toxicológicos que podem ser ocasionados pela ingestão frequente 

dessas substâncias, que podem ser desencadeados a curto e longo prazo, 

causando impactos à saúde do indivíduo muitas vezes irreversíveis (SILVA et al., 

2019).  

Neste contexto, a legislação brasileira através da resolução da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) RDC 360/03 regulamenta e obriga a 

rotulagem nutricional por meio dos fabricantes, que devem informar no rótulo dos 

produtos os aditivos que estão nele contidos, ou seja, após a lista de ingredientes 

deve constar o nome dos aditivos bem como sua função, ou seu número, com o 

objetivo principal de não causar danos para o consumidor e evitar transtornos 

técnicos ao comércio (SILVA; NASCIMENTO; CARVALHO, 2019). 
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Devido a isso, observar-se o papel fundamental da equipe multidisciplinar, 

para orientar a população a verificar as rotulagens dos alimentos, para assim, 

obter maiores informações sobre o que de fato estão consumindo e ficarem 

conscientes do consumo e uso destes alimentos (SILVA; NASCIMENTO; 

CARVALHO, 2019).  

Desta forma, pesquisadores vêm discutindo os possíveis impactos que o 

consumo de alimentos aditivados pode ocasionar aos indivíduos. Como por 

exemplo, as reações tóxicas no metabolismo que podem causar malefícios à 

saúde, além de induzir o surgimento de problemas mentais, como alterações no 

comportamento. Por isso, é importante frisar que para a utilização de aditivos 

alimentares deve-se seguir padronização vigente que avalia o tipo, seu nível de 

segurança e seus aspectos tecnológicos, permitindo ou não a adição dos mesmos 

em alimentos (CABRINI; MAGALHÃES, 2019; OO et al., 2019). 

Com a inserção da tecnologia, os indivíduos sentiram cada vez mais 

necessidade de alimentos com maior durabilidade e praticidade, o que resultou em 

uma ingestão elevada de alimentos industrializados, beneficiando assim, as 

indústrias alimentícias. No entanto, neste cenário, também desencadeou 

negativamente os fatores de risco à saúde da população (FERREIRA, 2015). 

Assim, na Portaria Nº 540, de 27 de outubro de (1997, p.02), trata no inciso 

de princípios fundamentais referentes ao emprego de aditivos alimentares, que:  

A segurança dos aditivos é primordial. Isto supõe que antes de ser 
autorizado o uso de um aditivo em alimentos este deve ser submetido a 
uma adequada avaliação toxicológica, em que se deve levar em conta, 
entre outros aspectos, qualquer efeito acumulativo, sinérgico e de 
proteção, decorrente do seu uso. Os aditivos alimentares devem ser 
mantidos em observação e reavaliados quando necessário, caso se 
modifiquem as condições de uso. As autoridades competentes devem ser 
informadas sobre dados científicos atualizados do assunto em questão. 

 

Frente ao apresentado, considerando o crescente consumo de aditivos 

alimentares acarretado consequentemente a partir do maior consumo de 

alimentos industrializados, este estudo tem o objetivo de discutir os impactos à 

saúde humana gerados pelo consumo de aditivos alimentares.  

 

2 MÉTODO  

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, que tem 

como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou 
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questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). Realizada de acordo com a seguinte questão de pesquisa: 

quais os possíveis impactos à saúde humana gerados pelo consumo de aditivos 

alimentares? 

Foram pesquisados artigos publicados nas seguintes bases de dados: 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e PubMed. A pesquisa foi realizada entre 

os meses de janeiro e março de 2020.  

Os descritores utilizados foram: aditivos alimentares; corantes alimentares; 

conservantes alimentares; consumo alimentar e risco à saúde humana. Para a 

busca na base de dados PubMed foram utilizados os descritores em inglês: food 

additive, food consumption e food coloring. Para estratégia de busca nas bases os 

descritores foram combinados com os operadores booleanos, and e or. 

Utilizou-se como critério de inclusão: artigos científicos disponíveis na 

íntegra online e gratuitamente, nos idiomas português, inglês e espanhol, 

publicados entre os anos de 2014-2019 e que tinham relação com a temática da 

pesquisa.  E como critérios de exclusão: monografias, teses e anais de congresso. 

A etapa seguinte consistiu na leitura dos títulos e resumos dos artigos 

científicos identificados na busca eletrônica, verificando-se a pertinência dos 

estudos à temática da revisão e que respondem à questão norteadora.  

Após esse processo de seleção e a eliminação dos artigos em duplicata, a 

amostra foi composta por nove artigos na íntegra que atenderam aos critérios de 

inclusão (Figura 1). 
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Figura 1 - Fluxograma para composição da amostra para revisão integrativa   
Fonte: Dados da Pesquisa (2020).  
 

3 RESULTADOS 

A estratégia de busca desta revisão possibilitou a obtenção de nove artigos, 

como apresentado no fluxograma para composição da amostra para revisão 

integrativa, após leitura dos resumos e análise relacionada com a questão 

norteadora e objetivo, pode-se, então, elaborar uma síntese da revisão integrativa, 

com as variáveis: título do artigo; tipo de estudo; periódico/base de dados e ano; 

autor(es); e desfecho relacionado com o objetivo da pesquisa. Estes foram lidos 

na íntegra para compor a presente revisão na análise e discussão dos resultados. 

Segue abaixo o Quadro 1 com a síntese dos artigos que tiveram relação e 

relevância para discussão.  

 

Quadro 1 - Síntese dos principais impactos à saúde causados pelo consumo de 
aditivos alimentares  

TÍTULO DO 
ARTIGO  

AUTOR(ES) TIPO DE 
ESTUDO  

PERIÓDICO/ 
BASE DE 
DADOS E 

ANO 

PRINCIPAIS RESULTADOS  

Aditivos 
Alimentares: 

SOUZA, B. 
A. et al. 

Estudo 
descritivo 

Revista 
Contexto & 

 Alguns alimentos contêm 
quantidades significativas de ativos 
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Aspectos 
Tecnológicos e 

Impactos na 
Saúde Humana 

Transvers
al 

Saúde 
Scielo. 2019 

que são carcinógenos, tais como os 
nitratos e nitritos, presentes em 

embutidos; também em alguns tipos 
de enlatados que se modificam em 
nitrosaminas no estômago, as quais 
são potentes agentes cancerígenos, 

responsáveis pela maioria dos 
cânceres gástricos.  

A realidade dos 
aditivos 

químicos 
contidos nos 

alimentos 

CABRINI, 
C.C; 

MAGALHÃE
S.C 

Estudo 
qualitativo 

Revista 
Pensar 
Saúde. 

Scielo. 2019 

Destacou-se a relação de corantes 
sintéticos e a incitação de processos 
inflamatórios no corpo humano, por 

estes terem a capacidade às 
proteínas presentes no corpo e 

causar reações autoimunes, afetar o 
sistema neurocomportamental, além 

da hiperatividade; relacionaram 
também os conservantes ao déficit 

de atenção em crianças.  

Aditivos 
químicos em 

alimentos 
ultraprocessado
s e os riscos à 
saúde infantil 

SILVA, N. B. 
et al. 

Estudo   
descritivo 
qualitativo 

e 
quantitativ

o 

Rev. 
Eletrônica 

Acervo 
Saúde. 

Lilacs. 2019 

Observou-se que consumo em 
excesso desses aditivos pode 

ocasionar problemas de saúde nas 
crianças como alergias, com a 

presença de urticária, angioedema, 
broncoespasmo, Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade, 
retardo do crescimento infantil, vários 
tipos de câncer, descalcificação dos 
dentes e dos ossos, que levam ao 

enfraquecimento, entre outros. 

Efeitos do 
consumo de 

aditivos 
químicos 

alimentares  na 
saúde humana 

CONTE, F. 
A. 

Estudo 
qualitativo 

Revista 
Espaço 

Acadêmico. 
Scielo. 2016 

Foi possível evidenciar que, os 
aditivos são capazes de promover 

grandes danos sobre a saúde 
humana, quando relacionados às 

doenças desmielinizantes e doenças 
oncológicas, por exemplo, além de 
outras doenças crônicas como a 

hipertensão e o diabetes, ou mesmo 
agudas, como no caso de alergias e 

hiperatividade. 

Uso abusivo de 
aditivos 

alimentares e 
transtornos de 

comportamento: 
há uma 
relação? 

SÁ, P. et al. Estudo de 
Coorte 

International 
jornal of 

nutrology. 
Lilacs. 2016 

 Transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade foi o transtorno 

comportamental prevalente. As 
crianças aparecem como grupo 

vulnerável em razão do consumo 
potencial de aditivos.  

Avaliação de 
rótulos de 
alimentos 

destinados ao 
público infantil 
de acordo com 

as 
regulamentaçõe
s da legislação 

MELLO, A. 
V;  ABREU, 

E.S; 
SPINELLI, 

M.G.N. 

Estudo   
quantitativ

o 
qualitativo 

 

J. Health 
Biol. Sci. 
(Online). 

Lilacs. 2015 

A rotulagem é fundamental para 
saúde pública e as informações 
contidas nos rótulos são muito 
importantes, pois possibilitam 

identificar a origem do produto, 
composição e características 
nutricionais, garantindo aos 

consumidores uma informação útil e 
confiável, ajudando na prevenção de 
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brasileira doenças crônicas como hipertensão 
e diabetes.  

Indicadores 
como 

Ferramentas 
para Análise de 

Aditivos em 
Alimentos 

Industrializados 

SILVA, R. et 
al. 

Estudo 
Descritivo 
Transvers

al 

Revista 
GEINTEC. 

Scielo. 2015 

Os resultados dos estudos apontam 
reações adversas aos aditivos, quer 

seja aguda ou crônica, tais como 
reações tóxicas no metabolismo 
desencadeantes de alergias, de 

alterações no comportamento, em 
geral, e carcinogenicidade, esta 

última observada em longo prazo. O 
consumo desse tipo de alimentos 

proporciona resistência à insulina e, 
consequentemente, aumento do 

risco para desenvolvimento de uma 
importante, a diabetes.  

Aditivos 
Alimentares e 

Hipersensibilida
des  

MOREIRA, 
F.B. et al. 

Estudo 
qualitativo  

Revista 
trabalhos 

acadêmicos 
universitário. 
Scielo. 2014 

Atualmente as reações alérgicas aos 
aditivos alimentares são raras e por 

isso não justifica a suspensão da 
ingestão de alimentos em qualquer 

pessoa portadora de doenças 
alérgicas. Segundo nutricionistas é 

primordial se fazer a leitura da 
rotulagem dos alimentos, pois não 

existem testes eficazes para 
diagnósticos de alergia aos corantes.  

Sugar-
Sweetened 
Beverage 

Consumption Is 
Adversely 

Associated with 
Childhood 
Attention 

Deficit/Hyperacti
vity Disorder 

YU CJ et al. Não 
informado 

Int. J. 
Environ. Res. 

Public 
Health. 

Pubmed. 
2016 

A hiperatividade é uma das 
condições neurocomportamentais 

mais comuns na infância. A 
evidência dos efeitos negativos das 

bebidas adoçadas com açúcar 
(SSBs) na saúde mental não foi 
conclusiva, no entanto, alguns 

estudos trataram da associação 
entre altos níveis de SSB e 

problemas de atenção em crianças. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

Além disso, se pode extrair uma síntese, sobre as principais patologias, 

acometidas pelo consumo de aditivos alimentares, onde se pode fazer a 

comparação, similaridade e/ou diferenças, na abordagem de cada evidência 

científica estuda da amostra (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Síntese dos principais aditivos e sua relação com as patologias.  

Aditivos Alimentares Patologias Relacionadas Autor/ano 

Adoçantes artificiais de baixa 

coloria (sacarina; sucralose; 

acessesulfa K; aspartane etc.) 

Complicação para quem tem 

predisposição genética para 

 Fenilcetonúria e diabetes  

MOREIRA, F.B. et al., 2014 

SILVA, R. et al., 2015 

Agentes Antimicrobianos Desencadeamento de MELLO, A. V;  ABREU, E.S; 
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(benzoato de sódio; sal; ácidos 

sórbico; propionato de sódio). 

Hipertensão Arterial Sistêmica 

e diabetes  

SPINELLI, M.G.N, 2015 

 

Agentes Antioxidantes (BHA; 

BHT; Vitamina E; Vitamina C e 

sulfetos 

Processos alérgicos, com 

sintomas de desconforto 

respiratório; chiado; urticária; 

diarreia; dor abdominal; cólicas 

e tontura. Além disso, o 

consumo de BHA, BHT podem 

provocar danos no DNA 

cerebral, associado a 

hiperatividade 

CABRINI, C.C; 
MAGALHÃES.C, 2019 

SILVA, N. B. et al., 2019 

YU, C.J et al., 2016 

 

Agentes de coloração 

(Tartrazina) 

Processos alérgicos com a 

presença de urticária e coriza; 

principalmente as pessoas que 

tem alergia a aspirina.  Além 

de, impactos neurológicos e 

comportamentais, como 

TDAH. 

CABRINI, C.C; 
MAGALHÃES.C, 2019 

SILVA, N. B. et al., 2019 

CONTE, F. A., 2016 

SILVA, R. et al., 2015 

 

Agentes de fermentação 

(Nitritos; Nitratos e sal) 

Risco Hipertensão Arterial 

para pessoas propensas; 

consumo inadequado de 

Nitritos e Nitratos podem 

causas a síntese de 

nitrosaminas, sendo que 

algumas destas são 

cancerígenas, principalmente 

para o estômago; esôfago e 

intestino grosso. 

 

SOUZA, B. A. et al. 2019 

SÁ, P. et al., 2016 

CONTE, F. A., 2016 

SILVA, R. et al., 2015 

 

Agentes Aromatizantes 

(açúcar e xarope de milho) 

O principal risco é o aumento 

e/ou aparecimento de cáries 

dentárias 

MOREIRA, F.B. et al., 2014 

 

 

Agentes para realce no sabor 

(Glutamato Monossódico e sal)  

Processos alérgicos, com 

caracterização de rubor facial, 

dor torácica; sensação de 

pressão no rosto; tontura; 

sudorese; aumento da 

frequência cardíaca; náuseas 

vômitos; aumento da pressão 

arterial e cefaleia), além de 

desencadeamento de 

Aumento da HAS.  

MOREIRA, F.B. et al., 2014 

CONTE, F. A., 2016 

SILVA, R. et al., 2015 

MELLO, A. V;  ABREU, E.S; 

SPINELLI, M.G.N, 2015 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 
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4 DISCUSSÃO  

Apresenta-se a seguir, dois eixos mais evidentes nos resultados, que 

respondem à questão norteadora da pesquisa. A discussão foi feita com base nos 

resultados.  

 

Eixo 1 - Impactos relacionados às mudanças no metabolismo e 

desencadeamento de patologias  

Trazendo a discussão da abordagem dos autores selecionados para 

amostra, em algumas pesquisas foi identificado que os fatores de risco devido ao 

uso dos aditivos alimentares são diversos para desencadear impactos à saúde, e 

podem ser pontuados como: predisposição genética, contato precoce com 

substâncias químicas, obesidade e condições socioeconômicas desfavoráveis. 

Estes fatores podem influenciar na redução da imunidade de forma significativa, 

causando uma maior possibilidade de reações adversas quando o indivíduo entra 

em contato com os alimentos aditivados (MOREIRA et al., 2014; OO et al., 2019; 

SILVA, et al., 2019).  

No Brasil, os aditivos alimentares são divididos em 23 classes funcionais: 
ácidos, reguladores de acidez, antioxidantes, agentes antiespuma, anti-
umectantes, espessantes, corantes, agentes de retenção de cor, 
emulsificantes, agentes reafirmantes, sabores, intensificadores de sabor, 
agentes de tratamento de farinha, espumantes agentes, gelificantes, 
vidraceiros, umectantes, conservantes, agentes de aumento, 
sequestrantes, estabilizadores, adoçantes e espessantes (TEIXEIRA, 
2018, p. 4070). 
 

Apesar do elevado número de substâncias potencialmente mutagênicas, 

sabe-se muito pouco sobre o efeito delas no material genético. O homem é posto 

em contato constantemente com substâncias que podem trazer prejuízos a vida. 

Nesta premissa, vários estudos tratam sobre a comprovação ou suspeita da 

possibilidade dos aditivos exercerem um papel mutagênico. Além dos processos 

envolventes na formação do câncer, há outras mudanças de cunho metabólico, 

como desenvolvimento de Hipertensão arterial, diabetes, hipersensibilidade, 

irritabilidade e alergias (SILVA et al., 2019; POLÔNIO; PERES, 2009; TEIXEIRA, 

2018).  

Defendendo tal hipótese, pode ser observado em um dado estudo, que a 

elevada concentração sérica de fosfato inorgânico nos alimentos torna-os um forte 

preditor para doenças cardiovasculares. As principais alterações são: aumento da 
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íntima–média da carótida, disfunção endotelial, hipertrofia ventricular, insuficiência 

cardíaca e fibrilação atrial. Este aditivo pode estar presente em hambúrgueres, 

salsichas, linguiças, salames, coca - cola, molhos industrializados, chocolates e 

biscoito. Outras substâncias como: flavorizantes, corantes e edulcorantes causam 

estresse oxidativo, gerando uma cardiotoxicidade, e os plastificantes podem 

induzir efeitos como vasoconstrição, que resulta na elevação da pressão arterial 

(SOUZA et al., 2020). 

No que se refere ao desencadeamento de patologias, as que mais se 

destacaram na pesquisa foram as neoplasias malignas, consideradas um grande 

problema de saúde pública social. E, nas perspectivas de autores desta revisão, 

intensificam que o aparecimento do câncer está associado a hábitos e estilos de 

vida não saudáveis, como a ingestão de alimentos ricos em gorduras trans e 

saturadas, ingestão de nitratos e nitritos e baixa ingestão de fibras, além do 

tabagismo, alcoolismo (MOREIRA et al., 2014; SOUZA et al., 2019).  

 
As nitrosaminas e os antioxidantes BHA (antioxidante butil hidroxianisol) 
podem provocar danos e mutações no DNA, provavelmente 
desencadeando, desta forma, a neoplasia. Também alguns corantes 
artificiais, nomeadamente a eritrosina e a tartrazina, apresentam 
potencial carcinogênico. Essas substâncias alteram o “turn-over” das 
células durante o seu crescimento normal ou no processo de hiperplasia 
regenerativa e, deste modo, contribuem para a incidência de câncer 
(POLÔNIO; PERES, 2009, p. 1656). 
 

No entanto, apesar da capacidade de os aditivos alimentares gerarem 

danos celulares e mutação no DNA, o sistema imunológico, com sua defesa 

natural, pode reduzir tais danos através de um sistema de desintoxicação celular e 

reparação do DNA produzidos pelos organismos animal e humano, em condições 

adequadas, saudáveis e favoráveis (MOREIRA et al., 2014; POLÔNIO; PERES, 

2009). 

Destacam-se também os efeitos adversos causados pelo corante artificial 

tartrazina, como: urticária, asma, náusea, anafilaxia, vômitos, dermatite, cefaleia, 

eczema, angioedema, bronquite, renite e broncoespasmos. Quando este aditivo é 

consumido de forma elevada e em longo prazo pode levar a consequências 

graves, como lesão no DNA do estômago, cólon e bexiga urinária, induzindo ao 

desenvolvimento de câncer (FERREIRA, 2015).  

Cabrina e Magalhães (2019), relataram que é raro a causa da urticária 

crônica pela intolerância à aditivos alimentares, entretanto, os mesmos podem 
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potencializar o aparecimento de lesões, sendo, assim, agravantes. Esta 

informação é reafirmada por Silva et al., (2019) que evidenciou que são diversos 

os efeitos que podem surgir devido ao consumo de aditivos, principalmente 

conservantes e corantes, com a manifestação, além da urticária e angioedema, de 

asma. As substâncias de metabissulfito de sódio e benzoato de sódio também 

foram relacionadas com estes sintomas. 

É incipiente tratar que a tartrazina ainda pode ocasionar alterações 

metabólicas, levando os indivíduos que a consomem a desenvolverem sintomas 

de hipercinesia, em pacientes hiperativos (CONTE, 2016; SILVA et al., 2015). 

Além de inibir a agregação plaquetária, evento raro, que leva a ocorrência de 

púrpura não-trombocitopatogênica (POLÔNIO; PERES, 2009).  

Neste cenário, as crianças merecem destaque por apresentarem maior 

suscetibilidade às reações adversas provocadas pelos aditivos alimentares, devido 

à imaturidade fisiológica, o que prejudica no metabolismo e a excreção dessas 

substâncias (SILVA; NASCIMENTO; CARVALHO, 2019).  

O público infantil é o maior consumidor potencial dos alimentos 

industrializados, sendo necessária maior atenção sobre tais produtos. Muitos 

corantes presentes nestes alimentos pertencem ao grupo Azo, um substrato 

nitroso, capaz de ocasionar reações alérgicas, asma e urticária. Estudos o 

apontam como possíveis causadores de mutagênese e carcinogênese, pois 

produzem amina aromática e ácido sulfanílico após a metabolização intestinal 

(POLÔNIO; PERES, 2009) 

Ao refletir sobre uma breve explicação bioquímica, a agricultura e as 

indústrias são apontadas como grandes vilãs na produção e disseminação dos 

aditivos alimentares, devido à presença dos agrotóxicos e de novas substâncias 

formadas durante o processo de conservação, técnica e validação dos alimentos, 

tendo como exemplo o emprego de técnicas como a defumação e a salmoura 

(MELLO; ABREU; SPINELLI, 2015). 

Com base neste panorama, evidencia-se a necessidade da rotulagem com 

as informações precisas de cada alimento, conforme prevê a legislação, além da 

identificação de substâncias dietéticas específicas, responsáveis pelo 

desenvolvimento de possíveis desencadeadores de impactos que possam causar 

à saúde humana. Cabendo não apenas aos responsáveis da nutrição, mas de 

forma clara e na linguagem compreensível que há que considerar a multiplicidade 
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de fatores intervenientes no processo de desenvolvimento de cânceres nos mais 

diversos sistemas do corpo humano, além de outras patologias crônicas e/ou 

agudas (BRASIL, 2002; MELO; ABREU; SPINELLI, 2015).  

Convém destacar, que são diversas as estratégias que se pode adotar para 

que se possa diminuir a incidência de impactos à saúde causados pelo consumo 

de alimentos aditivados. Dentre estas estratégias, pode-se destacar: a opção por 

alimentos in-natura, evitar o consumo excessivo de alimentos industrializados e 

aditivados, prática de exercícios físicos, principalmente quando o indivíduo já 

possui alguma comorbidade instalada (SÁ et al., 2016; CABRINA; MAGALHÃES, 

2019). Além disso, utilizar testes rigorosos para avaliar a capacidade 

carcinogênica e mutagênica dessas substâncias (MELLO; ABREU; SPINELLI, 

2015) 

Eixo 2 - Impactos relacionados às questões neurocomportamentais humanas  

 

Nos últimos tempos, as pesquisas foram avançadas neste sentido de 

associar o consumo dos alimentos que possuem aditivos aos problemas 

potenciais que podem acarretar em prejuízos ao organismo humano. A saúde 

mental foi a mais relatada pelos autores, em virtude de estar associada a 

transtornos de comportamento, déficit de atenção e hiperatividade. E, neste 

cenário, as crianças foram destacadas como a faixa etária mais acometida (SÁ et 

al., 2016; GONÇALVES; SILVA, 2018). 

A reação hipercinética está intimamente relacionada aos agentes tóxicos 

alimentares, que estão presentes nos molhos, cereais de pacotes, salsichas, 

queijos e açúcar refinado, que pode provocar algum tipo de sensibilidade 

idiossincrática (CABRINI; MAGALHÃES, 2019; SÁ et al., 2016). Vale mencionar, 

que os antioxidantes BHA e butil hidroxitolueno (BHT) podem provocar danos no 

DNA cerebral, o que justifica em diversos estudos a presença de hiperatividade 

(CONTE, 2016; MOREIRA et al., 2014; FERREIRA, 2015; POLÔNIO; PERES, 

2009).  

Compartilhando deste mesmo pensamento, um estudo realizado na China 

apontou que as bebidas açucaradas (SSBs) também podem afetar a saúde mental 

das crianças e relatou a presença de hiperatividade (YU et al.,2016). O agravante 

do consumo dos aditivos se dá pela ingesta diária excessiva por parte das 
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crianças e podem persistir para juventude e vida adulta. Assim, o impacto desse 

distúrbio não afeta apenas as crianças, acaba sendo um fato marcante que atinge 

a família e sua qualidade de vida (CONTE, 2016).  

Diante destes apontamentos, cabe lembrar que outra variável se julga 

importante dentro desse cenário: o impacto socioeconômico, que está relacionado 

ao consumo excessivo de alimentos com corantes, por parte de escolares de 

baixa renda e que possuem pais com poucos anos de estudo, o que afeta 

diretamente na saúde das crianças (OO et al.,2019). 

De acordo com Sá et al., (2016), o déficit de atenção é predominante em 

crianças, e na adolescência o excesso da atividade motora diminui, mas, muitas 

vezes, as dificuldades permanecem na vida adulta. A distração pode manifestar-se 

de forma, que o indivíduo não presta muita atenção a detalhes ou podem cometer 

erros por falta de cuidados nos trabalhos escolares, e no futuro nas relações 

profissionais.  

Nesta premissa, autores reconhecem que os sintomas são minimizados 

quando o consumo dos aditivos alimentares é reduzido da dieta, que ocorre com 

uma detalhada avaliação através de testes de exclusão e reposição, e com uma 

dieta controlada. Julga-se importante observar e identificar os fatores que induzem 

ao surgimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (CABRINI; 

MAGALHÃES, 2019; SÁ et al., 2016).  

Os impactos neurológicos e comportamentais que acometem o 

comportamento humano são ocasionados, em especial, pelos corantes: tartrazina, 

amaranto, vermelho ponceau, eritrosina e caramelo amoniacal. No que se refere 

aos conservadores, os derivados do ácido benzoico, os ácidos sulfídricos e sulfito 

podem induzir à hiperatividade. Os antioxidantes sintéticos também são 

considerados fatores de risco para o transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade (SÁ et al., 2016; SILVA et al., 2015).  

De acordo com as evidências apresentadas nos estudos de Moreira et al., 

(2014) e Conte (2016), a hiperatividade é comum em crianças, e desencadeia uma 

necessidade do organismo em consumir açúcares, o que leva desta forma, ao 

consumo mais elevado de guloseimas (doces, balas, sorvetes, gelatinas e 

refrigerantes), podendo ultrapassar a ingestão diária de alimentos para o corante 

tartrazina.  
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Há ainda muitas incertezas sobre o papel dos aditivos alimentares, 

destacando-se, entre eles, os corantes artificiais como os responsáveis pelo 

aparecimento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Alguns estudos 

demonstraram melhora no quadro clínico da hiperatividade, em pessoas que são 

submetidas a uma dieta isenta ou redução dessas substâncias, mas é preciso 

aprofundar um pouco mais os estudos na área para que, não seja submetida a 

uma dieta de exclusão de aditivos muito rigorosa (SÁ et al., 2016; SILVA et al., 

2018). 

Mas, salienta-se que ainda são poucos os estudos de consumo de aditivos 

alimentares, fato de grande importância para avaliação da ingestão e dos 

possíveis efeitos deletérios que essas substâncias possam causar. 

5 CONCLUSÃO  

Os achados encontrados foram focados em evidenciar os diversos 

impactos maléficos que podem causar a saúde humana, isto é, se não seguir as 

recomendações e legislações brasileiras em relação à produção de alimentos com 

aditivos diversos, bem como se pode destacar os corantes artificiais. Dessa 

maneira, a literatura aborda poucos achados sobre esta temática, deixando muitas 

lacunas de conhecimento acerca deste assunto. 

Na amostra final da revisão, a questão norteadora pode ser solucionada, 

quando se destaca no decorrer dos resultados e discussão que, de fato, o 

consumo em demasia de aditivos pode causar sérios problemas à saúde, como 

neoplasias, patologias crônicas e agudas e até mesmo mudanças 

neurocomportamentais.  

A revisão deu grande ênfase que, os alimentos com elevado teor de 

aditivos é consumido, em sua maioria, por crianças, o que propõe perspectivas 

futuras de educação nutricional para que se possa reduzir o risco de jovens, 

adultos e idosos com grande índice de doenças. Para tanto, torna-se necessária a 

participação efetiva dos órgãos de regulação na vigilância desses produtos 

visando à proteção e promoção da saúde, bem como, propostas de educação em 

saúde que visem orientar a população sobre o consumo destes alimentos e seus 

riscos à saúde.  
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