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RESUMO
O glutamato monossódico (MSG) é um aditivo alimentar amplamente utilizado em alimentos
ultraprocessados. Atualmente tem sido passivamente consumido pela população mundial, causando
implicações importantes para a compreensão de suas ações fisiológicas, especialmente sobre o peso
corporal. Dentre os trabalhos que abordam essa temática, estudos realizados em ratos, evidenciaram
que, quando expostos ao MSG, desenvolveram neurotoxicidade e lesão hipotalâmica, resultando em
sobrepeso e obesidade. A partir das evidências encontradas, surgiu a preocupação em saber se o
consumo desse aditivo alimentar poderia provocar sobrepeso e obesidade também em seres humanos.
Nesse sentido, este estudo tem como objetivo compreender a relação entre o consumo do MSG e o
desenvolvimento do sobrepeso e obesidade em indivíduos adultos. Para o desenvolvimento deste estudo,
foi realizada uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa, para tanto, foram
selecionadas as bases de dados PubMed e EBSCO. Como critério de inclusão, foram selecionados
artigos originais, publicados entre os anos de 2006 e 2016 e que avaliaram a ingestão de MSG em
indivíduos adultos. A busca resultou em um total de quatro artigos originais, sendo que, dois estudos
concluíram que o MSG pode induzir ao ganho de peso nos indivíduos analisados, enquanto que, nos
demais, não foram encontrados associações significativas entre sobrepeso e obesidade com a ingestão
do MSG. Sendo assim, a escassez de estudos sobre o tema em questão dificulta a conclusão sobre o real
impacto do MSG na composição corporal, sugerindo-se que novos estudos sejam realizados com o
objetivo de desmistificar ou confirmar os reais efeitos desse aditivo.
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Monosodium glutamate (MSG) is a food additive widely used in ultraprocessed foods. Currently it has
been passively consumed by the world population, causing important implications for the understanding
of its physiological actions, especially on body weight. Among the studies that address this theme,
studies performed in rats showed that when exposed to MSG they developed neurotoxicity and
hypothalamic lesion, resulting in overweight and obesity. From the evidences found, the concern was
raised as to whether the consumption of this food additive could cause overweight and obesity also in
humans. In this sense, this study aims to understand the relationship between MSG consumption and
the development of overweight and obesity in adults. For the development of this study, an integrative
review of the literature with a qualitative approach was performed, for which the PubMed and EBSCO
databases were selected. As an inclusion criterion, original articles were selected, published between
the years 2006 and 2016 and that evaluated the ingestion of MSG in adults. The search resulted in a
total of four original articles, and two studies concluded that MSG can induce weight gain in the
analyzed individuals, while in the others, no significant associations were found between overweight
and obesity with the intake of MSG. Therefore, the scarcity of studies on the subject in question makes
it difficult to conclude about the real impact of MSG on body composition, suggesting that further studies
are carried out with the objective of demystifying or confirming the real effects of this additive.
KEYWORDS: Monosodium glutamate. Overweight. Obesity.
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INTRODUÇÃO

O glutamato monossódico (MSG) é um aditivo alimentar amplamente utilizado em alimentos
ultraprocessados, bem como no preparo de refeições em geral, com o objetivo de realçar o gosto
salgado, sendo ainda, capaz de conferir o quinto gosto reconhecido sensorialmente como
“umami” (DAMAK et al., 2003; BRASIL, 2001).

Em países industrializados estima-se que o seu consumo está entre 0,3 e 1,0 g por pessoa por
dia, sendo que nos países asiáticos esse consumo pode chegar a 4 g/dia (BEYREUTHER et al.,
2006; AUN, 2011). Os dados sobre a ingestão de MSG em países da América Latina, mais
especificamente o Brasil são escassos. Entretanto, Reyes (2013) mostrou que o volume
produzido desse aditivo alimentar pode ser usado para se obter indiretamente uma estimativa
da ingestão diária de 1g por pessoa. A indústria alimentícia utiliza amplamente o MSG como
componente fundamental na obtenção de produtos que requerem uma grande quantidade de
sabor concentrado em pequenos volumes tais como embutidos, molhos de tomate, sopas,
refeições congeladas, produtos cárneos e condimentos (REYES, 2013).

Nos últimos anos, a segurança a respeito da ingestão do MSG como aditivo alimentar para a
saúde humana tem sido motivo de controvérsias entre diversos autores. Estudos realizados em
animais sugerem que o MSG é capaz de provocar neurotoxicidade, o que ocasionaria lesões no
núcleo arqueado do hipotálamo e alterações no mecanismo de regulação da leptina, produzindo,
dentre outros efeitos, hiperfagia, sobrepeso e obesidade (HERMANUSSEN et al., 2005; GANI
et al., 2013; FERREIRA, 2015; ROJAS-CASTAÑEDA et al., 2016). Em contrapartida, outros
autores relatam que não existem evidências de que o consumo de MSG possa causar sobrepeso
ou obesidade (NEWMAN et al., 1973; BEYREUTHER et al., 2006; MALULY, 2011;
TORDOFF et al.,2012; BROSNAN et al., 2014).

Pinheiro (2004) enfatiza os aspectos epidemiológicos do sobrepeso e da obesidade em adultos,
colocando a obesidade como uma doença crônica não transmissível de origem multifatorial,
tendo como um dos seus principais determinantes o consumo excessivo de energia em relação
às necessidades de calorias dos indivíduos. Na atualidade, a associação entre o consumo de
alimentos ultraprocessados e o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis
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(DCNT), como a obesidade, o diabetes tipo II, doenças cardiovasculares e câncer, está bem
documentada, sendo este grupo de agravos responsáveis por 72% dos óbitos no país
(MONTEIRO, 2004; COUTINHO, 2007; BRASIL, 2015; LOUZADA et al., 2015; PAHO,
2015).

Frente ao cenário atual de crescimento no número de pessoas com sobrepeso e obesidade, bem
como dos seus agravos, é importante que sejam conhecidos os fatores que contribuem para a
sua gênese. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo compreender a relação entre o
consumo do aditivo alimentar glutamato monossódico e o desenvolvimento do sobrepeso e
obesidade em humanos.

2 MÉTODOS

Este trabalho trata de uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa. De
acordo com Ganong (1987), a revisão integrativa é aquela em que pesquisas publicadas são
sintetizadas e geram conclusões gerais sobre o tema de interesse.

Dessa forma, foi possível identificar a quantidade de estudos publicados em bases de dados e
as abordagens feitas pelos autores. Este tipo de estudo também propõe o estabelecimento de
critérios bem definidos sobre a coleta de dados, análise e apresentação dos resultados, desde o
início do estudo, a partir de um protocolo de pesquisa previamente elaborado e validado. Para
tanto, uma revisão integrativa, conforme Souza, Silva e Carvalho (2010), deve compreender a
realização de seis etapas: 1) elaboração da pergunta norteadora; 2) busca ou amostragem na
literatura; 3) coleta de dados; 4) análise crítica dos estudos incluídos; 5) discussão dos
resultados e 6) apresentação da revisão integrativa.
Na primeira etapa foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: “Qual a relação entre o
consumo do aditivo alimentar glutamato monossódico e o desenvolvimento do sobrepeso e
obesidade em humanos adultos?”.

As etapas dois e três foram executadas através da estratégia de identificação e seleção dos
estudos publicados em revistas eletrônicas, foi realizada através da busca por artigos indexados
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nas bases de dados PubMed e EBSCO. As palavras-chave utilizadas na busca foram
monosodium glutamate, overweight e obesity. Foram adotados os seguintes critérios para
inclusão dos artigos: artigos publicados entre os anos 2006 e 2016; categoria de artigos
originais; artigos com resumos e textos completos disponíveis para análise nos idiomas
português e inglês; estudos realizados somente em humanos; apenas estudos que avaliaram a
ingestão oral do glutamato monossódico em humanos. Os critérios de exclusão foram: estudos
que não atendessem aos critérios de inclusão mencionados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) um problema de saúde pública, a
obesidade atualmente afeta 600 milhões de pessoas em todas as regiões e outros 1,9 bilhão de
adultos está com sobrepeso, além da população infantil, que, em 2013, chegou a 42 milhões de
crianças menores de cinco anos afetadas por excesso de peso (WHO, 2014; WHO, 2016). De
caráter multifatorial, a etiologia da obesidade envolve um amplo grupo heterogêneo de fatores
ambientais, comportamentais, metabólicos, endócrinos e genéticos. Embora fatores genéticos
possam contribuir para a ocorrência da obesidade, estima-se que atualmente apenas uma
pequena parcela 24% a 40%, possa ser atribuída a esses fatores (FRANCISCHI, 2000;
COUTINHO, 2007).

Dentre as causas da obesidade, existe uma que ocorre por lesão do hipotálamo, a chamada
obesidade hipotalâmica ou neuroendócrina. O hipotálamo é responsável pela regulação da
ingestão alimentar, equilíbrio do balanço energético e pelo Sistema Nervoso Autônomo (SNA).
No ser humano as principais causas da obesidade hipotalâmica são por lesão do hipotálamo por
craniofaringeomas (neoplasias malignas), radioterapia, traumatismo craniano, meningites,
leucemia e outras (SOUZA, 2001).

Embora tenha sido demonstrado que a ingestão via oral de MSG com alimentos não é capaz de
causar lesões no hipotálamo e obesidade em animais (TORDOFF, 2012; FREITAS, 2011),
Hermanussen et al. (2005) demonstraram que a administração via oral de MSG em ratos
provocou neurotoxicidade e lesões no hipotálamo que resultaram em obesidade. A partir da
correlação positiva entre MSG e a obesidade encontrada nos estudos experimentais, surgiu-se
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a preocupação em saber se o consumo desse aditivo alimentar poderia provocar obesidade
também em humanos, com isso, a fim de avaliar esta relação, estudos epidemiológicos têm sido
realizados.

Mediante aplicação das estratégias de busca para realização deste trabalho, a pesquisa resultou
em 271 artigos, na biblioteca PubMed, na qual procedeu-se à leitura minuciosa de cada resumo,
palavras-chave e título das publicações, sendo selecionados 3 trabalhos que responderam ao
objetivo proposto por este estudo; na base de dados EBSCO a busca implicou em 19 resultados,
desses, 1 atendeu aos critérios do estudo, resultando em um total de 4 artigos originais a serem
incluídos nesta revisão.

Dentre os artigos selecionados, dois concluíram que o MSG, de maneira isolada após ajustes
estatísticos com outras variáveis incluídas, pode levar o indivíduo que o consome ao risco de
ter excesso de peso (HE et al., 2008; HE et al., 2011). Nos estudos conduzidos por Hien et al.
(2012) e Shi et al. (2010) não foi encontrada associação significativa entre sobrepeso e
obesidade com a ingestão de glutamato monossódico. A Tabela 1 apresenta as características
dos artigos selecionados.
Tabela 1. Características dos artigos selecionados.

Efeito do
MSG no
sobrepeso/
obesidade

Associação
negativa

Estudo/
tamanho
da
amostra

Hien et
al.,
(2012) /
n=
1.528

Média
de
ingestão
de
MSG
(g)

2,20 ±
1,80

Ponto de corte
para
sobrepeso/obesi
dade

Sobrepeso IMC ≥
25,0 (OMS) ou
IMC ≥ 23,0
*(Baseado nas
recomendações
da OMS para
populações
Asiáticas).

País/região da
coleta de
dados

Vietnam/Zonas
urbana e rural

Variáveis
incluídas

Principais achados

Idade, região de
residência,
ocupação ao
longo da vida,
nível de atividade
física, padrões
alimentares,
ingestão total de
energia, nível de
escolaridade,
ingestão de
proteínas de
origem animal e
de origem
vegetal.

Aumento da idade,
Moradores da zona
urbana (a quantidade do
consumo de MSG não
foi diferente da zona
rural), Trabalho
considerado leve,
Sedentarismo, alta
ingestão de energia,
elevado consumo de
carboidratos, gorduras
saturadas, e proteína
animal foram preditores
significativos para
sobrepeso.
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Efeito do
MSG no
sobrepeso/
obesidade

Estudo/
tamanho
da
amostra

Shi et al.,
(2010) /
n=
1.282

Média
de
ingestão
de
MSG
(g)

3,8 ±
4,30

Ponto de corte
para
sobrepeso/obesida
de

Para obesidade:
IMC ≥ 25,0;
Sobrepeso utilizouse pontos de corte
para variações de
perda de peso:
perda de peso
(perda de ≥ 5%);
manutenção do
peso (alteração de
peso, < 5%); e
ganho de peso
(ganho de ≥ 5%).

País/região
da coleta de
dados

Variáveis
incluídas

Principais achados

China/Zonas
urbana e
rural

Consumo de
gorduras,
proteínas,
carboidratos,
fibras, arroz,
amido, vegetais,
frutas, alimentos
de origem
animal, ingestão
de álcool, sexo,
idade, área
urbana, peso,
nível de
escolaridade,
trabalhos
manuais, tempo
de deslocamento
a pé, nível de
atividade física,
nível de
sedentarismo e
tabagismo.

Após o ajuste para
outras variáveis
estudadas, a ingestão
de MSG não foi
associada com um
ganho de peso
significativo.

Idade, sexo,
tabagismo,
alcoolismo, nível
de escolaridade,
renda individual,
nível de
atividade física,
ingestão de
micronutrientes
(Na, K e P),
ingestão de
carboidratos,
gorduras totais,
fibras e proteínas
totais.

Longitudinalmente,
a ingestão de MSG
foi positivamente
associada com o
desenvolvimento de
sobrepeso entre
adultos chineses,
independente de
outras variáveis
avaliadas.

Associação
positiva

He et al.,
(2011) /
n=
10.095

2,2 ±
1,60

Sobrepeso IMC ≥
25,0 (OMS) ou
IMC ≥ 23,0
*(Baseado nas
recomendações da
OMS para
populações
Asiáticas)

China/Zonas
urbana e
rural

Cientefico. V. 18, N. 38, Fortaleza, jul./dez. 2018

O CONSUMO DE GLUTAMATO MONOSSÓDICO E SUA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO
DE SOBREPESO E OBESIDADE

Efeito do
MSG no
sobrepeso/
obesidade

Associação
positiva

Estudo/
tamanho
da
amostra

He et al.,
(2008) /
n = 752

Média
de
ingestão
de
MSG
(g)

0,33 ±
0,40

Ponto de corte
para
sobrepeso/obesida
de

Sobrepeso IMC ≥
25,0 (OMS) ou
IMC ≥ 23,0
*(Baseado nas
recomendações da
OMS para
populações
Asiáticas)

País/região
da coleta de
dados

Variáveis
incluídas

Principais achados

China/Zonas
urbana e
rural

Nível de
escolaridade,
tabagismo, nível
de atividade
física, excreção
urinária de
micronutrientes,
alcoolismo,
ingestão de
proteínas totais,
animais e
vegetais,
carboidratos,
amido, açúcar
total, Ca, Mg, P,
fibras e gorduras
(saturadas,
monoinsaturadas,
poli-insaturadas,
ômegas 3 e 6 e
colesterol).

Após o ajuste das
variáveis o consumo
de MSG foi
positivamente
relacionado ao IMC.

*A escolha desse ponto de corte pelos autores foi baseada em um encontro de especialistas da OMS, que
concluíram que a proporção de pessoas da Ásia com um alto risco de diabetes tipo II e doença cardiovascular é
substancial no IMC inferior ao ponto de corte da OMS existente para excesso de peso (IMC = 25 kg/m²) (WHO,
2004).
Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

O estudo realizado por He et al. (2008) ocorreu na China em 1997. No total, 752 participantes
saudáveis de ambos os sexos foram avaliados e, dentre estes, foi verificado que os indivíduos
que tinham maior ingestão de MSG tendiam a ter um consumo total de energia mais elevado,
para os autores, isso se deve possivelmente à hiperfagia desencadeada pela lesão do hipotálamo
que alguns autores têm relatado (MACHO et al., 2000; BOONNATE et al., 2015). Não
obstante, em alguns estudos que avaliaram a aceitabilidade de alimentos com adição de MSG
em comparação com alimentos que não houve a adição desse, os autores puderam concluir que
a manipulação da palatabilidade de uma refeição e, especialmente, através da utilização de
MSG, é um meio capaz de influenciar na aceitabilidade e seleção de alimentos sem induzir
hiperfagia, bem como também observaram benefícios em relação à saciedade (BELLISLE,
1999; MASIC, 2013).
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Em outro estudo conduzido na China, na província de Jiangsu, 10.095 adultos participaram da
pesquisa que teve duração de 5,5 anos entre os anos de 1991 e 2006. Este trabalho concluiu que
o desenvolvimento de sobrepeso e o consumo de MSG entre adultos chineses foi positivamente
associado, independente de outras variáveis avaliadas como idade, atividade física, ingestão
total de energia e outros fatores de estilo de vida (HE et al., 2011). Essa pesquisa teve como
destaque a utilização de dois parâmetros diferentes das pesquisas realizadas por He et al. (2008),
Shi et al. (2010) e Hien et al. (2012). O primeiro foi a dosagem de leptina plasmática e o
segundo foi a utilização da riboflavina como marcador de adesão individual da ingestão de
MSG.

A partir dessas analises, os autores concluíram que a ingestão de MSG foi positivamente
relacionada com as concentrações séricas de leptina, a cada aumento de 1g no consumo de MSG
a concentração de leptina no soro aumentou 0,45 ng/ml. Experiências têm comprovado que a
riboflavina pode ser utilizada como biomarcador válido para avaliação de aderência de ingestão
em intervenções populacionais e em ensaios clínicos. No caso do MSG, a sua ingestão pode ser
mensurada de maneira mais precisa, o que tornou mais fidedigno o resultado da ingestão média
por pessoa (SWITZER et al., 1997; RAMANUJAM et al., 2011).

Em 2008, Hien et al. (2012) realizaram um estudo comparativo entre pessoas que moravam na
zona urbana e pessoas que moravam na zona rural do Vietnam. Foi avaliada a associação da
prevalência de sobrepeso e obesidade com a ingestão de MSG e com variáveis demográficas
(idade, sexo, região de residência e origem étnica), educação, ocupação, atividades físicas e
fatores de estilo de vida. Os resultados revelaram que o MSG não exerceu influência no ganho
de peso, porém foi evidente uma atuação mais predominante de variáveis características de
populações que viviam em zona urbana, como ocupação leve ao longo da vida, sedentarismo,
ingestão elevada de energia, carboidratos, gorduras saturadas e proteína animal. Esse aspecto
de influências ambientais, comportamentais e alimentares também é comentado por Ferreira
(2010) que destacou que a migração para a zona urbana implica em importantes mudanças
socioculturais, redução da atividade física e modificações dos hábitos alimentares,
determinantes consideráveis para o ganho excessivo de peso.
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Resultados semelhantes foram encontrados por Shi et al. (2010) que, ao avaliarem 1.282 adultos
chineses nos anos de 2002 e 2007, concluíram que não houve prevalência de ganho de peso
significativo (ganho de ≥ 5%) relacionado ao consumo do MSG ao longo de cinco anos, mesmo
após o ajuste para idade, sexo, múltiplos fatores de estilo de vida, consumo de energia e padrões
dietéticos, em relação à obesidade e MSG, esses também foram negativamente correlacionados.
A média de ganho de peso da amostra total foi de 0,8 Kg.

Ademais, salienta-se que no estudo foram utilizados os pontos de corte para variações de perda
de peso: perda de peso (perda de ≥ 5%); manutenção do peso (alteração de peso, < 5%); e ganho
de peso (ganho de ≥ 5%), já para a obesidade foi utilizado o ponto de corte de IMC ≥ 25 Kg/m².
Contudo, a metodologia escolhida para avaliar o sobrepeso foi diferente da que é recomendada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para classificação de sobrepeso em adultos. A OMS
recomenda a utilização do Índice de Massa Corporal (IMC) para estimar o peso de indivíduos
adultos em nível populacional e na prática clínica por ser um método não invasivo, válido e de
baixo custo (OMS, 1995).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a oferta cada vez maior de produtos industrializados, o glutamato monossódico vem sendo
passivamente consumido pela população mundial causando implicações importantes para a
compreensão de suas ações fisiológicas, especialmente sobre o peso corporal. A avaliação do
potencial de um único fator, no caso do MSG, ser preditor dessa morbidade torna-se uma tarefa
complexa, uma vez que a hipótese envolve alterações do funcionamento do sistema nervoso
central e uma interrupção da homeostase hormonal, que culminariam no sobrepeso e na
obesidade. Além disso, seriam necessários estudos em diferentes populações, bem como
diferentes perfis de consumo alimentar, estilo de vida e perfis demográfico, regional e
socioeconômico. Vale ressaltar a importância da padronização de todas as variáveis incluídas
nos novos estudos, como a utilização de parâmetros validados para estudos epidemiológicos e
pontos de corte estabelecidos por órgãos que monitoram o estado nutricional da população
mundial, como a OMS. Sendo assim, concluiu-se que, devido à escassez de trabalhos realizados
em humanos e às controvérsias evidenciadas, novos estudos devem ser realizados para
desmistificar ou confirmar os reais efeitos do MSG sobre a composição corporal.
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