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1. INTRODUÇÃO 

Comum em alimentos industrializados, como pipocas, margarinas, temperos em pó do 

macarrão instantâneo, salgadinhos, bolachas, biscoitos, alimentos congelados (lasanha, 

hambúrgueres, pães de queijo), o aditivo alimentar aromatizante diacetil é responsável por conferir a 

todos esses alimentos o “sabor manteiga” e/ou “sabor queijo”. Com a devida combinação, este 

também pode resultar no “sabor iogurte", "sabor adocicado de manteiga", "sabor fruta", "sabor 

caramelo", "sabor groselha" e "sabor baunilha" – contidos em uma gama de produtos alimentícios 

como balas, gomas de mascar, bebidas lácteas, petit suisse, sorvetes e massas prontas em pó para 

bolo. 

Aditivos alimentares tem se tornado cada vez mais comuns no nosso dia a dia, com a expansão 

cada vez maior na quantidade de alimentos nos quais estão presentes, principalmente em 

supermercado, de acesso fácil do consumidor. Essas substâncias muitas vezes artificiais e sintéticas 

e estão ligadas ao adoecimento pós exposição, tanto na ingestão prolongada quanto no processo de 

trabalho, levantando questionamentos sobre os prejuízos e limites para a utilização dos mesmos. Esse 

uso visa dar a alimentos industrializados, sabor, aroma e maior durabilidade facilitando a adesão pelo 

consumidor. Entretanto, o uso de aromatizantes naturais como óleos essenciais e estratos, não 

oferecem um custo benefício equivalente ao dos sintéticos, que são similares aos naturais, em relação 

a aromatização, transformação, fixação e conservação dos produtos. Sendo assim mais utilizados pela 

indústria, porém seu consumo em grandes quantidades pode provocar irritações, reações adversas 

gastrointestinais, problemas no sistema respiratório, dermatológicos e neurológicos resultantes de 

uma intoxicação crônica devido uso excessivo ou exposição prolongada. O aditivo diacetil já se 

mostrou altamente mutagênico em estudos específicos, ressaltando assim a importância de se 

fiscalizar as quantidades disponibilizadas nos alimentos, seus riscos, e proteção dos trabalhadores que 

atuam no contato direto com essa substancia, afim de minimizar os danos causados por este 

(THATYAN,2013). 

O uso de diacetil é capaz de provocar alterações em proteínas, tanto na estrutura química como 

na expressão. As proteínas são as responsáveis por boa parte das atividades fisiológicas das células 
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de um organismo, sendo de grande interesse para fins farmacológicos uma vez que são 

transportadoras natas, podem contribuir grandemente no tratamento de doenças, e como 

biomarcadores de doenças podem aprimorar o método de diagnostico, monitoramento e tratamento 

de doenças como o câncer, precocemente, ou mesmo evitar outros agravos; desvendar a estrutura 

proteica e fundamental para se compreender biologicamente esta estrutura em sua fisiologia, genótipo 

e fenótipo. Portanto estuda-las nos permite saber quantas estão sendo expressas, quais, derivações e 

suas anormalidades advindas de alguma exposição a substâncias como drogas ou patógenos na 

amostra (EMIDIO,2015). Ou porque não substancias sintéticas com capacidade patógenica como 

diaceti . 

A pesquisa teve como objetivo entender e conhecer a ligação entre o consumo ou contato 

laboral do aditivo artificial diacetil e o surgimento de inflamações pulmonares, problemas cardíacos, 

neurológicos, alterações do DNA entre outros problemas. Através de biomarcadores de doenças 

originados pela exposição, por meio da proteômica, contextualizada segundo Pando-Robles como 

sendo um braço da genômica que se dedica a localizar, identificar, estudar e sequenciar as proteínas 

e suas expressões que podem ser biomarcadores. Que são moléculas que revelam a realidade 

fisiológica e as transformações que levam a determina condição e contribuem no diagnostico, 

compreensão e prognostico de diversos agravos (2009). 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada através de um estudo realizado com camundongos com o objetivo de 

conhecer os possíveis problemas que podem estar relacionados ao consumo do Diacetil ou contato 

laboral. Para tal foi seguido a metodologia que se divide nas seguintes fases “as principais etapas 

envolvidas na análise proteômica, como a separação de proteínas, tratamento da amostra, análise por 

espectrometria de massa e bioinformática” (EMIDIO, pg.102, 2015). 

Sendo o Diacetil administrado durante 30 dias e o grupo controle recebeu somente água, sendo 

os grupos compostos por 6 camundongos machos por grupo. Os animais foram eutanásiados e o 

sangue retirado e separado o plasma. A amostra de plasma foi digerida e foi analisada por 

espectrometria de massas. Os dados obtidos foram processados utilizando o MASCOT e foram 

geradas planilhas contendo uma listagem de proteínas. As proteínas foram agrupadas em um 

diagrama de Venn utilizando o software online Venny e foram analisadas quanto a função utilizando 

base de dados uniprot e em artigos indexados ao medline. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 1 está representada as alterações na expressão de proteínas entre os grupos tratado 

e controle pelo diagrama de Venn 

  

Figura 1: Diagrama de Venn 
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Foi feita uma analise de ontologia dos genes, correlacionando informações disponíveis de 

proteômica e genômica. Com intuito de descobrir quais as funções que estas proteínas exercem, e 

quais alterações são passiveis de acontecer quando submetidas ao aromatizante sintético. Como 

resultado parcial não validado das proteínas do plasma dos camundongos evidenciou se que 125 

proteínas estão apenas nos grupos controle e que 82 são expressas apenas no grupo tratado e 271 se 

mantiveram em ambos os grupos. O resultado nos mostra que a exposição ao diacetil, gerou 

consequências ao proteoma dos mesmos, supressão e expressão de novas de proteínas, pois foi 

observado que no grupo tratado foram suprimidas cerca de 43 proteínas comuns ao grupo controle 

que não teve qualquer contato com a substância foram expressas 82 novas proteínas no grupo tratado. 

Essas alterações identificadas através da proteoma levantam questionamentos sobre os efeitos da 

ausência de proteínas naturais ao organismo, sem a presença da substância; como este lida com a 

redenção de algo fundamental ao seu funcionamento. 

Segundo o informe técnico da Anvisa 52/2012 “os aditivos alimentares são substâncias adicionadas 

intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as 

características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação”.  A agencia de 

vigilância também pondera em seu informe que o seu trabalho e voltado apenas para a segurança 

alimentar e que este não se atem a segurança ocupacional daqueles que manipulam tal substancia, a 

qual tem se evidenciado em alguns estudo de caso e in vitro o fator de risco aumentado de se 

desenvolver doenças pulmonares; como bronquite obliterante e mal de Alzheimer doença 

neurodegenerativa progressiva, que afeta o cognitivo e memória. Estudos mostram que ambas 

doenças podem estar relacionadas com a exposição prolongada ao flavorizante vaporizado. Existe 

também uma preocupação  com relação aos trabalhadores de industrias que trabalham com o diacetil, 

as quais carecem de medidas preventivas de controle da inalação do diacetil que e prejudicial à saúde 

de modo irreversível em muitos casos. O que vai ao encontro dos primeiros indícios da pesquisa 

demonstrados em duas proteínas encontradas nos dados não validados do plasma: 

ST1C1_MOUSE: Sulfotransferase de informação 1C1;Sulfotransferase que utiliza sulfato de 3'-

fosfo-5'-adenilil (PAPS) como doador de sulfonato para catalisar a conjugação de sulfato de drogas, 

compostos xenobióticos, hormônios e neurotransmissores. Pode estar envolvido na ativação de 

hidroxilaminas cancerígenas. Mostra atividade em relação ao p-nitrofenol e N-hidroxi-2-

acetilamino-fluoreno (N-OH-2AAF). Também mostra atividade em relação ao álcool cinamílico em 

pH 6,4, mas não em pH 5,5, e em relação a vários odorantes fenólicos, incluindo eugenol, guaiacol e 

2-naftol 

ILEUA_MOUSE: Inibidor da elastase de leucócitos A; Regula a atividade das proteases de 

neutrófilos e, assim, forma complexos com quimotripsina, elastase, catepsina G e proteinase-

3; pertence à família Serpin. Subfamília Ov-serpin. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso do flavorizante diacetil suprimiu proteínas existentes e fez surgir novas, as quais não são 

naturais a estrutura em questão, portanto resultando em uma alteração do perfil proteico. Mostrando 

o efeito negativo do diacetil incluindo falha no transporte e queda da imunidade entre outros. O que 

pode comprometer todo o bom funcionando do organismo podendo levar ao desenvolvimento de 

patologias. Fazem se necessários novos estudos que se aprofundem nos perigos atrelados a exposição 

laboral ou por ingestão a consideráveis quantidades de aromatizante sintético por tempo prolongado, 

e mais do que isso precisamos ter legislações mais rígidas e conscientes dos riscos em que a população 

pode estar exposta em benefício do capital e levar em consideração os custos que podem retornar aos 
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cofres públicos com tratamentos assistenciais curativos ou paliativos, já que a falta de fiscalização e 

preocupação com o consumo e inalação desta substancia configura uma total despromoção da saúde 

pública. 

REFERÊNCIAS  

 
THATYAN CAMPOS HONORATO, ELGA BATISTA, KAMILA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, TATIANA 

PIRES . Aditivos alimentares: aplicações e toxicologia, Revista Verde (Mossoró – RN - BRASIL), v. 8, n. 5, p. 01 - 

11,(Edição Especial)  dezembro, 2013 

EMIDIO.N.B.; CARPANEZ.A.G.; QUELLIS.L.R.; FARANI. P.S.; VASCONCELOS.E.G.; PINTO. P.F. 

Proteômica: uma introdução aos métodos e aplicações, HU Revista, Juiz de Fora, v. 41, n. 3 e 4, p. 101-111, jul./dez. 

2015 

BRASIL. Assunto: Esclarecimentos sobre a segurança de uso do aromatizante diacetil, INFORME TÉCNICO Nº 52/2012 

GPESP/GGALI/ANVISA   . 2012. 

Oliveros, JC (2007-2015) Venny. Uma ferramenta interativa para comparar listas com os diagramas de Venn. 

https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/index.html 

Szklarczyk D, Gable AL, Lyon D, Junção A, Wyder S, Huerta-Cepas J, Simonovic M, Donovicva NT, Doncheva NT, 

Morris JH, Bork P, Jensen LJ , von Mering C.  STRING v11: redes de associação proteína-proteína com maior cobertura, 

apoiando a descoberta funcional em conjuntos de dados experimentais em todo o genoma. Nucleic Acids Res. jan; 47: 

D607-613. 2019 

Huaiyu Mi, Xiaosong Huang, Anushya Muruganujan, Haiming Tang, Caitlin Mills, Diane Kang e Paul D. Thomas  

Nucl. versão 11 do PANTHER: dados de anotação expandidos dos caminhos Gene Ontology e Reactome, e 

aprimoramentos da ferramenta de análise de dados.  Ácidos Res. (2016) doi: 10.1093 / nar / gkw1138 

PANDO-ROBLES. R. V, LANZ-MENDOZA. H., La importancia de la proteómica en la salud pública Salud Pública de 

MéxicoInstituto Nacional de Salud Pública Cuernavaca, México, vol. 51, núm. 3, pp. 386-394, 2009 


