ADOÇANTES SEM OU DE BAIXAS CALORIAS: SEGURANÇA & REGULAMENTAÇÃO
os adoçantes sem ou de os adoçantes sem ou de baixas calorias estão entre os ingredientes mais investigados a nível
baixas calorias são… mundial e os organismos de segurança alimentar mais proeminentes em todo o mundo têm
confirmado consistentemente a sua segurança.
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AGÊNCIA NORTE-AMERICANA US FOOD
AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)
ingredientes alimentares tais como o
acessulfame-K, aspartame, ciclamato,
sacarina, sucralose ou glicosídeos de
esteviol

utilizados em alimentos e bebidas no
lugar do açúcar para fornecer um sabor
doce com menos ou zero calorias

AUTORIDADE EUROPEIA PARA A
SEGURANÇA DOS ALIMENTOS (EFSA)

COMITÉ MISTO FAO/OMS DE PERITOS NO
DOMÍNIO DOS ADITIVOS ALIMENTARES (JECFA)

como é que a segurança é avaliada?
uma ferramenta útil para reduzir o açúcar
e para a reformulação dos produtos
alimentares

Tal como acontece com todos os aditivos alimentares, para que um adoçante sem ou de baixas calorias seja aprovado para utilização no mercado, deve ser previamente submetido a uma
avaliação de segurança pela autoridade competente em matéria de segurança dos alimentos. Para determinar a sua segurança, peritos independentes analisam e avaliam exaustivamente
a investigação colectiva e os dados sobre a química, cinética e metabolismo da substância, as utilizações propostas e a avaliação da exposição, bem como os estudos toxicológicos. Somente
quando existem fortes indícios de que não existe qualquer preocupação com a segurança é permitida a utilização de um aditivo alimentar em alimentos e bebidas.

o que é a dose diária admissível (dda)?
no processo de aprovação dos aditivos alimentares, as agências para a segurança alimentar estabelecem
uma dose diária admissível (dda). isto representa a quantidade de um adoçante sem ou de baixas calorias
que pode ser consumido em segurança todos os dias ao longo da vida de uma pessoa sem riscos para a saúde.

a dda é calculada de modo a deixar uma margem de segurança. tem igualmente em conta
subpopulações sensíveis, incluindo, por exemplo, crianças ou idosos. por conseguinte, pode ser
utilizado com segurança pelos reguladores como referência para todos os grupos da população.4

uma revisão recente da literatura internacional relativa à ingestão
dos adoçantes sem ou de baixas calorias mais frequentemente utilizados
indicou que os níveis de exposição se situam geralmente
dentro dos limites da DDA para os adoçantes individuais.5
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