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ABSTRACT

Objective: This study aimed to evaluate the effects of  using different types of  isolated 
sweeteners in nutritional and biochemical parameters of  rats. Methods: We used 
36 adult male rats, maintained on diet for 42 days and divided into six groups: Group 
C - Control, Group AS - Aspartame; Group ES - Stevia; Group SU - Sucralose; Group 
CI - Cyclamate; group SA - Saccharin. The animals were fed a standard AIN 93M with 
replacement of  sucrose by its sweetener and water ad libitum. The animals were kept in 
metabolic cages in a controlled environment and were recorded body weight, food and 
water consumption, urinary and fecal excretion. At the end of  the study the animals 
were anaesthetized intraperitoneally with a combination of  ketamine, hydrochloride 
xylazine and acepromazine and euthanized by cardiac puncture. The serum was used to 
determine glucose, lipid, liver and kidney profiles. Results: Animals receiving sweeteners 
had lower food intake compared to Group C, highlighting the SA Group. The results 
indicated that the sweeteners used in this study and the maximum proportion suggested 
by ANVISA, particularly saccharin, stevia, sucralose and cyclamate, decreased the animals 
food intake. Sweeteners did not influence the other study variables. Conclusions: The 
sweeteners reduced food intake, but no change was noticed in the animal’s final weight 
gain and other variables. We suggest additional long term research.   

Keywords: Dietetic sweeteners. Rats. Biological markers.

RESUMO

Objetivo: Avaliar os efeitos do uso de diferentes tipos de adoçantes isolados nos 
parâmetros nutricionais e bioquímicos de ratos. Métodos: Foram utilizados 36 ratos 
machos, Wistar, adultos, mantidos sob dieta durante 42 dias e distribuídos em seis 
Grupos: Grupo C – Controle; Grupo AS – Aspartame; Grupo ES – Estévia; Grupo 
SU – Sucralose; Grupo CI – Ciclamato; Grupo SA – Sacarina. Os animais receberam 
dieta padrão AIN 93M com substituição da sacarose pelo respectivo adoçante e amido, 
com água ad libitum. Os animais foram mantidos em ambiente controlado e foram 
registrados peso corporal, consumo alimentar e hídrico, excreção urinária e fecal. Os 
animais foram anestesiados via intraperitoneal, com Cloridrato de Cetamina, Cloridrato 
de Xilazina e Acepromazina. A eutanásia foi realizada por punção cardíaca. O soro 
foi utilizado para determinar perfil glicídico, lipídico, hepático e renal. Resultados: 
Os animais que receberam adoçantes apresentaram menor consumo alimentar em 
relação ao Grupo C, destacando-se o Grupo SA. Os resultados indicaram que os 
adoçantes utilizados no presente estudo e na proporção máxima sugerida pela ANVISA, 
principalmente sacarina, estévia, sucralose e ciclamato, diminuíram o consumo alimentar 
dos animais. Os adoçantes não influenciaram as demais variáveis do estudo. Conclusões:  
Os adoçantes reduziram o consumo alimentar, porém sem alteração no ganho de peso 
final dos animais e nas demais variáveis estudadas. Sugere-se a realização de pesquisas 
adicionais em longo prazo.   

Palavras-chave: Edulcorantes dietéticos. Ratos. Marcadores biológicos.

Sandra Soares Melo1*, Camile 
Cecconi Cechinel1,  

Bruno Hoeltgebaum Gern1

1Laboratório de Nutrição 
Experimental - LANEX, 

Universidade do Vale do Itajaí, 
Itajaí-SC, Brasil

*Dados para correspondência: 
Sandra Soares Melo 

Laboratório de Nutrição 
Experimental, Centro de Ciências 

da Saúde, Universidade do Vale do 
Itajaí - Univali - Bloco F6, térreo, 

Rua Uruguai, 458, Centro,  
CEP 88302-202, Itajaí-SC, Brasil 

E-mail: ssmelo@gmail.com, 
camilecechinel@gmail.com

Efeitos dos diferentes tipos de adoçantes dietéticos  
isolados nos parâmetros nutricionais e bioquímicos  
de ratos
Effects of different types of isolated dietary sweeteners  
on nutritional and biochemical parameters of rats



154 Nutrire. 2015 Aug;40(2):153-161

Melo SS, Cechinel CC, Gern BH

INTRODUÇÃO

A procura e o consumo por alimentos diet, 
utilizados em dietas para fins especiais com restrição 
de nutrientes, alimentos para controle de peso e 
alimentos para ingestão controlada de açúcares 
(Portaria nº 29/1998 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA)1, ou alimentos light, 
reduzidos no mínimo em 25% no valor energético 
ou em algum nutriente em relação ao alimento de 
referência ou convencional (RDC nº 54, de 12 de 
novembro de 2012 da ANVISA)2, vêm crescendo 
tanto entre consumidores com restrições dietéticas 
quanto entre os que buscam a manutenção ou 
mudança da forma física.3

De acordo com Suplicy4, adoçantes são substâncias 
que possuem poder adoçante elevado quando 
comparados à sacarose e podem ser classificados 
como naturais e artificiais.

No Brasil, os produtos dietéticos tiveram sua 
venda permitida em supermercados somente no 
final da década de 80.4 A regulamentação do uso de 
edulcorantes é de responsabilidade do Ministério 
da Saúde, por meio da ANVISA, que permite a 
utilização de quinze edulcorantes no Brasil, incluindo 
sacarina sódica, ciclamato de sódio, aspartame, 
sucralose e esteviosídeo.5

O uso dos adoçantes artificiais ou edulcorantes 
tem sido objeto de muitas polêmicas a respeito de sua 
segurança. Entretanto, estudos têm sido realizados 
para avaliar o possível risco e a vantagem que os 
adoçantes oferecem como a redução das calorias 
ingeridas, além de verificar o efeito na redução de 
risco e controle de determinados problemas de 
saúde.6,7 Com o aumento da prevalência de obesidade, 
diabetes e problemas de saúde associados, o uso de 
adoçantes está sendo cada vez mais discutido em 
relação à segurança do seu consumo e possíveis 
efeitos indesejáveis, principalmente quando utilizado 
de forma exclusiva, sem a associação com outros 
métodos para a perda de peso.8

Os edulcorantes sacarina e ciclamato sódicos 
são utilizados associados em diferentes proporções. 
No Brasil, existem diversos adoçantes de mesa 
com esta composição, sendo que os mais vendidos 
possuem a proporção de duas partes de ciclamato para 
uma de sacarina.9 O aspartame é um dos adoçantes 
mais usados no mundo. Seu uso atualmente em 
mais de 6000 produtos (refrigerantes, chicletes, 
doces) foi acompanhado com preocupações por 

consumidores devido à toxicidade, em particular 
seus efeitos potenciais de carcinogenicidade a 
longo prazo.10 A estévia é um adoçante natural 
não-tóxico que tem sido consumido por humanos 
sem efeitos negativos, mostrando-se vantajosa 
quando comparada aos adoçantes artificiais.11

Estudos experimentais em animais e humanos 
sugerem que o consumo excessivo de açúcar pode 
produzir alterações neurobiológicas e comportamentais 
semelhantes a toxicodependência.13,14 O sabor 
doce produz sensação de recompensa intensa12, 
o que pode ocasionar compulsão15, sensibilização, 
sensibilização cruzada a psicoestimulantes e opioides16 
e até sintomas de abstinência.17 A exposição a 
drogas de abuso, particularmente durante os 
períodos críticos de desenvolvimento do cérebro 
(por exemplo, a adolescência), produz mudanças 
duradouras no sistema de recompensa cerebral e 
do comportamento.18

OBJETIVOS

Diante do exposto, o presente estudo teve 
como principal objetivo avaliar os efeitos dos 
diferentes tipos de adoçantes dietéticos isolados 
nos parâmetros nutricionais (consumo alimentar, 
ganho de peso, ingestão hídrica, excreção urinária, 
excreção fecal, peso dos órgãos) e bioquímicos 
(perfil glicídico, lipídico, hepático e renal) em ratos.

MÉTODO

O experimento foi realizado no Laboratório de 
Nutrição Experimental da Universidade do Vale 
do Itajaí, de acordo com as Normas Internacionais 
para Pesquisas Biomédicas em Animais e a Lei 
nº 11.794 de 08 de outubro de 200819, que estabelece 
procedimentos para o uso científico de animais. 
O referido estudo foi aprovado pela Comissão de 
Ética no Uso de Animais (CEUA) da instituição.

Foram utilizados 36 ratos da espécie Rattus 
norvegicus, linhagem Wistar, livres de patógenos 
específicos (SPF), machos, adultos jovens, com peso 
médio inicial de 235,17g (desvio padrão 15,34g), 
provenientes do Biotério Central da UNIVALI, 
Campus I, Itajaí-SC.

Os animais foram distribuídos em blocos ao 
acaso em seis grupos, sendo cada grupo composto 
por seis animais: Grupo C – Controle; Grupo 
AS – Aspartame; Grupo ES – Estévia; Grupo 
SU – Sucralose; Grupo CI – Ciclamato; Grupo 
SA – Sacarina. O Grupo C recebeu dieta padrão 
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contendo sacarose, preparada de acordo com a 
recomendação do American Institute of  Nutrition 
(AIN-93M), formulada para a manutenção de ratos 
adultos.20 Os demais grupos receberam a dieta 
AIN-93M, porém com substituição da sacarose por 
amido e pela quantidade máxima de adoçantes por 
100 gramas de alimento, preconizada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária3 (Estévia 0,06g; 
Ciclamato 0,04g; Sacarina 0,015g; Aspartame 0,075g; 
Sucralose 0,04g por 100g de dieta experimental).

Os adoçantes isolados foram adquiridos de 
fornecedores que comercializam a matéria-prima 
para a indústria, sendo estes: Sacarina (Labsynth lote 
144949); Estévia (Florien lote 032627); Ciclamato 
de Sódio (Labsynth lote 131804); Aspartame 
(Henrifarma lote 11100708); Sucralose (Changzhou 
Niutang Chemical lote 120116).

Os animais permaneceram por quatro dias 
em adaptação ao ambiente com dieta peletizada 
fornecida pelo Biotério (Nuvital) e água. Após, 
todos os grupos receberam suas respectivas dietas 
e água ad libitum, no decorrer dos 42 dias. Nesse 
período, os animais foram mantidos em gaiolas 
metabólicas de aço inoxidável, em sala fechada, 
temperatura controlada (22 ± 2°C), ventilação 
artificial por meio de exaustores e insuflador e 
fotoperíodo de 12 horas.

No decorrer do experimento foram registrados 
peso corporal duas vezes na semana, excreção 
urinária e fecal uma vez por semana, ingestão 
hídrica e consumo alimentar. A higienização de 
gaiolas, comedouros e bebedouros foi realizada 
três vezes por semana.

Ao término do período do experimento os 
animais foram submetidos a jejum de 8 a 12 horas, 
devidamente anestesiados via intraperitoneal, 
com a associação de Cloridrato de Cetamina 
(40mg/kg de peso), Cloridrato de Xilazina 
(5mg/kg de peso) e Acepromazina (2mg/kg de peso), 
segundo protocolo proposto por Damy et al.21

A eutanásia foi realizada por meio da punção 
cardíaca do ventrículo direito e o sangue centrifugado 
com velocidade de 3000 rotações por minuto 
durante dez minutos. O soro foi separado e nele 
foram determinadas as concentrações de glicose, 
triglicerídeos, colesterol total, HDL-colesterol, 
aspartato aminotransferase (AST), alanina 
aminotransferase (ALT) e creatinina, com a 
utilização de kits enzimáticos específicos para 

cada substância da marca Labtest. A leitura foi 
realizada em equipamento automatizado COBAS 
MIRA (Roche).

Os órgãos dos animais foram coletados (fígado, 
rim esquerdo, pâncreas e baço), lavados em solução 
salina, colocados sobre papel filtro e imediatamente 
pesados para comparação de peso entre grupos.

Para a análise estatística, as variáveis quantitativas 
foram apresentadas como médias e desvios padrão. 
A determinação das diferenças entre os grupos 
experimentais foi realizada por meio da Análise de 
Variância (ANOVA), bicaudal, com pós-teste de 
Tukey-Kramer. A relação entre variáveis dependentes 
foi realizada pelo teste de correlação linear de 
Pearson.O programa Graph Pad Instat, versão 
3.0, foi utilizado para os testes, sendo consideradas 
significativas as diferenças com p<0,05.22

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os valores do consumo 
alimentar dos animais ao longo do período 
experimental. Observou-se diferenças estatisticamente 
significativas entre os Grupos a partir da segunda 
semana, com exceção da quinta semana. Na segunda 
semana, o Grupo SU diferiu do Grupo C, com 
menor consumo alimentar. Na terceira semana, os 
Grupos ES e SA apresentaram menores médias 
para essa variável em comparação ao Grupo C. 
Na quarta semana, todos os Grupos, com exceção 
do Grupo SU exibiram menores médias em relação 
ao Grupo C. Na sexta semana, os Grupos SU, 
CI e SA mostraram valores inferiores de consumo 
alimentar quando comparados ao Grupo C.

Os grupos mostraram-se semelhantes quanto 
à variável peso corporal no início do estudo 
(p=0,9993). O Gráfico 1 exibe o ganho de peso 
corporal dos animais ao final do período experimental. 
Os grupos não diferiram estatisticamente entre 
si, entretanto o Grupo AS seguido pelo SU e ES 
exibiram o menor valor médio de ganho de peso 
em relação ao Grupo C. Calculou-se o Coeficiente 
de Eficiência Alimentar (CEA) obtido pela relação 
de ganho de peso (g) / consumo alimentar total 
no período de experimento (g). Não se observou 
diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos para essa variável (p=0,4924).

A ingestão hídrica e excreção urinária dos 
diferentes grupos experimentais não sofreram 
alterações estatisticamente significativas entre si 
ou em relação ao controle (Tabela 2). Entretanto, 
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na quinta semana observou-se tendência estatística 
(p=0,0840) do Grupo SA exibir menor valor 
médio de ingestão hídrica, e o Grupo SU, o maior 
valor. O mesmo comportamento foi identificado 
para o Grupo SA da segunda à quarta semana, 
em relação ao Grupo AS, o qual apresentou os 
maiores valores médios nesse período. Quanto à 
excreção urinária verificou-se tendência estatística 
(p=0,0991) do Grupo SA a apresentar menor valor 
médio, e do Grupo C, o maior valor. Em adição, o 
Grupo AS exibiu maior valor médio da primeira 
à terceira semana.

A excreção fecal dos animais ao longo do 
experimento não diferiu estatisticamente durante 
o experimento (Tabela 3).

Não foi observada diferença estatística significativa 
entre os grupos em relação às concentrações 
séricas de glicose, triglicerídeos, colesterol total e 
HDL-colesterol (Tabela 4). Quanto às concentrações 
séricas de glicose, os Grupos ES e SU exibiram os 

Tabela 1. Médias e desvios padrão do consumo alimentar (gramas/dia) dos diferentes grupos experimentais durante 
as seis semanas do estudo.

Grupos 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 6ª semana

C 35,15(1,85) 32,95(2,34)a 31,87(2,41)a 33,01(1,97)a 30,57(2,39) 32,19(2,32)a

AS 33,57(2,73) 29,74(2,47)ab 28,92(1,92)ab 29,58(2,11)b 29,60(2,12) 29,50(1,64)ab

ES 32,87(2,35) 28,38(2,25)ab 27,25(2,84)b 29,65(0,86)b 29,14(0,96) 29,57(1,57)ab

SU 33,82(1,88) 28,31(2,37)b 29,14(1,51)ab 29,97(1,72)ab 29,35(1,73) 29,24(1,10)b

CI 33,54(2,18) 29,20(3,12)ab 28,86(1,99)ab 28,74(2,13)b 28,19(2,03) 26,90(1,64)b

AS 32,86(2,23) 28,65(3,09)ab 27,25(2,84)b 27,91(2,20)b 28,83(1,84) 28,76(1,79)b

Valor de p 0,5192 0,0405 0,0188 0,0017 0,4024 0,0005

Grupos: C: Controle; AS: Aspartame; ES: Estévia; SU: Sucralose; CI: Ciclamato; SA: Sacarina. Letras diferentes representam diferenças 
estatisticamente significativas, entre grupos, com p<0,05.

Gráfico 1. Médias e desvios padrão do ganho de peso 
corporal (gramas) dos animais distribuídos em seis grupos 
ao final do estudo. Grupos: C: Controle; AS: Aspartame; 
ES: Estévia; SU: Sucralose; CI: Ciclamato; SA: Sacarina. 
Letras diferentes representam diferenças estatisticamente 
significativas, entre grupos, com p<0,05.

menores valores médios, com redução de 15,60% e 
15,25%, respectivamente, em relação ao Grupo C.

Os animais dos grupos experimentais não 
diferiram estatisticamente entre si quanto ao perfil 
hepático e renal ao final do estudo (Tabela 4). 
Porém, o Grupo CI apresentou aumento de 
20% nas concentrações séricas de creatinina em 
comparação ao Grupo C.

A média de peso dos órgãos estudados 
(rim, pâncreas, baço e fígado) não foi diferente 
entre os grupos estudados (Tabela 5).

DISCUSSÃO

Apesar da crescente presença de edulcorantes 
na mesa da população, faltam estudos conclusivos 
que certifiquem o consumo com segurança destes 
produtos.23,24

Os receptores de doces estão presentes na 
boca e nas células enteroendócrinas intestinais, e 
são responsáveis pela percepção do gosto doce, 
sendo estimulados por adoçantes nutritivos. Estes 
se ligam aos receptores, induzindo a liberação 
de hormônios como o peptídeo 1 semelhante 
ao glucagon (GLP-1), em alguns modelos 
experimentais.25 Os Grupos experimentais deste 
estudo que receberam os adoçantes apresentaram 
redução do consumo alimentar a partir da segunda 
semana, com exceção da quinta semana, com 
menores médias em relação ao Grupo C.

Diferindo do presente estudo, Swithers et al.26 
realizaram um experimento com 36 ratas adultas, 
por quatro semanas, induzidas à obesidade com 
dieta hiperlipídica e hiperglicídica, divididas em dois 
grupos (n=18): um grupo fenotipicamente obeso 



Efeitos de adoçantes isolados in vivo

157Nutrire. 2015 Aug;40(2):153-161

(DIO) e outro grupo resistente à obesidade (DR), 
com base no valor médio corporal. Os autores 
dividiram os animais em dois subgrupos, sendo 
alimentados 12 dias com iogurte natural e após, 
receberam por mais 12 dias iogurte adoçado com 
0,3% sacarina ou com 20% de glicose. Verificou-se 
que os animais que receberam iogurte adoçado 
com sacarina apresentaram menor consumo do 
iogurte, porém maior consumo da ração e da 
ingestão energética total. O mesmo ocorreu com 
os animais DR, entretanto, sem diferença estatística 
no total de energia consumida. Desse modo, a 
adição do adoçante sacarina à dieta aumentou o 
consumo alimentar destas ratas, além de aumento 
de peso e adiposidade comparados aos animais 

que receberam o iogurte adoçado com glicose 
nos dois fenótipos.

A ingestão de edulcorantes não calóricos pode 
atuar diminuindo a eficácia das associações aprendidas 
entre os sabores doces e mecanismos fisiológicos 
pós-ingestão. A interferência nesta associação pode 
ser prejudicial à capacidade dos ratos em regular o 
consumo de doces, de alimentos ricos em gordura 
e com alto teor calórico, reforçando a hipótese de 
que o consumo de adoçantes não calóricos podem 
promover a ingestão excessiva.27 No entanto, os 
dados deste trabalho contrariam essa hipótese.

Os resultados indicaram que os adoçantes 
utilizados no presente estudo e na proporção 
máxima sugerida pela ANVISA, principalmente 

Tabela 2. Médias e desvios padrão referentes à ingestão hídrica e excreção urinária (mL/dia) dos animais ao longo do 
experimento.

Grupos 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 6ª semana
Ingestão Hídrica

C 09,54(03,14) 24,21(12,15) 25,92(11,82) 22,71(11,26) 27,71(11,98) 21,92(08,38)
AS 12,17(07,50) 32,29(16,35) 29,08(11,53) 30,96(16,16) 28,21(11,01) 29,79(06,95)
ES 07,92(02,33) 20,71(08,84) 21,96(09,00) 23,96(08,49) 25,46(03,88) 30,21(13,86)
SU 10,88(10,80) 23,13(10,85) 25,33(12,48) 25,71(13,60) 36,21(10,33) 29,92(12,43)
CI 10,50(04,54) 27,00(15,31) 27,58(10,33) 28,67(09,19) 28,83(09,94) 26,00(07,98)
AS 11,58(10,87) 13,21(07,10) 20,33(11,14) 19,63(09,90) 18,88(05,88) 23,75(14,80)

Valor de p 0,9331 0,1800 0,7458 0,6043 0,0840 0,6885
Excreção Urinária

C 14,00(06,03) 17,50(10,48) 17,50(11,43) 21,67(26,58) 23,50(10,91) 20,00(08,65)
AS 20,67(17,59) 34,83(31,66) 25,00(22,17) 17,17(09,54) 19,17(06,21) 23,00(06,26)
ES 11,00(05,14) 15,33(07,29) 11,83(03,49) 13,00(04,43) 19,50(07,77) 20,50(06,16)
SU 17,00(15,38) 12,50(07,99) 17,33(17,24) 16,83(08,50) 21,83(08,40) 24,67(14,31)
CI 15,83(06,24) 23,33(14,19) 19,17(09,15) 17,33(00,05) 24,83(09,17) 22,67(07,47)
AS 13,33(15,60) 14,17(13,41) 16,00(15,85) 12,67(06,62) 11,67(03,20) 21,00(07,93)

Valor de p 0,2021 0,7533 0,8366 0,0991 0,9419 0,8080
Grupos: C: Controle; AS: Aspartame; ES: Estévia; SU: Sucralose; CI: Ciclamato; SA: Sacarina.

Tabela 3. Médias e desvios padrão da excreção fecal (gramas/dia) dos animais no decorrer do estudo.

Grupos 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 6ª semana
C 1,46(0,47) 1,55(0,23) 1,54(0,26) 1,45(0,45) 1,65(0,51) 0,76(0,58)

AS 1,25(0,23) 1,52(0,43) 1,69(0,73) 1,46(0,37) 1,59(0,43) 1,29(0,18)
ES 1,45(0,44) 1,43(0,49) 1,51(0,28) 1,35(0,27) 1,61(0,25) 1,42(0,26)
SU 1,71(0,17) 1,26(0,39) 1,37(0,34) 1,59(0,23) 1,35(0,31) 1,95(1,86)
CI 1,36(0,20) 1,64(0,23) 1,51(0,22) 1,33(0,30) 1,30(0,40) 1,34(0,16)
AS 1,20(0,28) 1,36(0,33) 1,45(0,29) 1,33(0,25) 1,40(0,25) 1,13(0,27)

Valor de p 0,1205 0,5138 0,8238 0,6899 0,4567 0,2668
Grupos: C: Controle; AS: Aspartame; ES: Estévia; SU: Sucralose; CI: Ciclamato; SA: Sacarina.
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sacarina, estévia, sucralose e ciclamato, diminuíram 
o consumo alimentar dos animais. O consumo 
alimentar reduzido pode ter sido atribuído ao 
fato dos adoçantes não fornecerem calorias em 
comparação à sacarose. Em adição, a sacarose foi 
substituída por amido nos grupos que receberam 
edulcorantes, um carboidrato complexo que fornece 
energia de forma mais lenta, podendo promover 
saciedade por maior período. Esse procedimento foi 
adotado com o intuito de aproximar o valor calórico 
das dietas dos diferentes grupos experimentais.

Os animais não apresentaram diferenças 
estatísticas significativas em relação ao ganho de 

peso ao final do experimento. Porém, os Grupos AS, 
SU e ES exibiram menor valor médio comparados 
ao Grupo C. Corroborando em parte este estudo, 
uma pesquisa de intervenção nutricional realizada 
por Ruyter et al.28 em crianças holandesas, mostrou 
que a substituição da bebida contendo açúcar por 
bebida sem açúcar reduziu significativamente o 
ganho de peso e o acúmulo de gordura corporal 
em crianças saudáveis.

Em relação à ingestão hídrica e à excreção urinária, 
não se observou diferenças estatísticas entre os grupos. 
Porém, na quinta semana, o Grupo SA apresentou 
tendência a exibir menor valor médio de ingestão 

Tabela 4. Médias e desvios padrão das concentrações séricas (mg/dL) dos exames bioquímicos dos diferentes grupos 
experimentais ao final das seis semanas do estudo.

Grupos Glicose Triglicerídeos Colesterol –T HDL – C

C 380,33(40,60) 169,17(122,75) 46,50(10,64) 33,67(5,79)

AS 367,83(47,49) 185,33(72,44) 52,17(11,05) 38,33(8,11)

ES 321,00(56,84) 165,50(82,05) 51,50(09,50) 37,00(4,47)

SU 322,33(54,87) 136,33(36,44) 53,33(07,23) 38,50(4,37)

CI 333,68(61,27) 128,50(47,92) 55,17(10,61) 38,33(7,15)

AS 358,17(62,14) 185,50(59,95) 57,00(07,48) 35,50(6,16)

valor de p 0,3027 0,6871 0,5206 0,6969

Grupos AST (U/L) ALT (U/L) Creatinina (mg/dL)

C 119,33 (42,64) 24,00(06,26) 0,497(0,10)

AS 115,83 (28,99) 20,17(03,06) 0,485(0,08)

ES 121,50 (58,25) 17,00(05,51) 0,478(0,07)

SU 115,00 (26,78) 17,83(04,54) 0,508(0,05)

CI 188,00(138,92) 23,00(12,60) 0,582(0,08)

AS 123,67(54,43) 19,17(05,19) 0,502(0,10)

valor de p 0,4372 0,4409 0,3308

Grupos: C: Controle; AS: Aspartame; ES: Estévia; SU: Sucralose; CI: Ciclamato; SA: Sacarina. HDL-C: Colesterol HDL; Colesterol-T: 
Colesterol Total; AST: Aspartato aminotransferase; ALT: Alanina aminotransferase.

Tabela 5. Médias e desvios padrão do peso dos órgãos relativizados (g/100g de peso corporal) dos animais distribuídos 
nos grupos experimentais ao final do estudo.

Grupos Rim Pâncreas Baço Fígado

C 0,360(0,05) 0,165(0,03) 0,251(0,03) 3,290(0,31)

AS 0,349(0,01) 0,177(0,08) 0,258(0,03) 3,061(0,31)

ES 0,353(0,25) 0,191(0,08) 0,245(0,04) 3,026(0,16)

SU 0,353(0,02) 0,169(0,03) 0,247(0,02) 3,130(0,30)

CI 0,367(0,02) 0,147(0,07) 0,235(0,02) 3,176(0,36)

AS 0,356(0,27) 0,151(0,04) 0,233(0,02) 3,107(0,17)

valor de p 0,9216 0,8089 0,6239 0,6520

Grupos: C: Controle; AS: Aspartame; ES: Estévia; SU: Sucralose; CI: Ciclamato; SA: Sacarina.
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hídrica, e o Grupo SU, o maior valor. O mesmo 
comportamento foi identificado para o Grupo SA, 
da segunda à quarta semana, em relação ao Grupo 
AS, o qual apresentou os maiores valores médios 
nesse período. Esse dado mostra-se diretamente 
relacionado com a excreção urinária, no qual o 
Grupo SA também exibiu tendência estatística, na 
quinta semana, em apresentar menor valor médio 
de excreção urinária, e o Grupo AS exibiu maior 
valor médio da primeira à terceira semana. Dessa 
forma, verificou-se correlação positiva (p<0,05) 
entre os dados de ingestão hídrica e excreção 
urinária, uma vez que os animais que ingeriram 
menor volume hídrico exibiram menor excreção 
urinária (Grupo AS da 1ª à 3ª semana, 6ª semana 
com r= 0,9777; 0,9658; 0,9993; 0,9640 – Grupo AS 
da 1ª à 3ª semana com r= 0,9245; 0,7670; 0,8528).

Quanto à excreção fecal, os diferentes grupos 
experimentais não diferiram estatisticamente. Porém, 
pôde-se observar relação entre consumo alimentar 
do Grupo AS com a excreção fecal, sendo que 
este grupo apresentou menores valores médios de 
consumo alimentar em três semanas, coincidindo 
com a menor excreção fecal (3ª semana r= 0,7652; 
6ª semana r= 0,7403).

Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos em relação às 
concentrações séricas de glicose. Entretanto, os Grupos 
ES e SU exibiram os menores valores médios, com 
redução de 15,60% e 15,24%, respectivamente, em 
relação ao Grupo C. Saravanan et al.29 observaram 
diminuição nas concentrações de glicose sanguínea 
e mudanças histológicas de proteção no pâncreas, 
em ratos induzidos ao diabetes tratados com Reb A.

Em relação ao perfil lipídico, os animais não 
apresentaram diferenças estatísticas significativas 
nas concentrações séricas de triglicerídeos, colesterol 
total e HDL-colesterol. O perfil lipídico e o peso 
corporal de ratos suplementados com extrato de 
S. rebaudiana, mostraram-se reduzidos, sugerindo 
que esta suplementação poderia exercer efeito 
antiobesidade.30

Sobre o perfil renal dos animais ao final do 
experimento, não foram observadas diferenças 
estatísticas significativas, porém observou-se aumento 
das concentrações séricas de creatinina em 20% 
no Grupo CI em comparação ao Grupo Controle. 
Corroborando o presente estudo, Reis et al.31 também 
não encontraram diferenças em ureia e creatina na 
urina de ratos que receberam sacarose ou estévia 

por 45 dias. Em adição ao aumento observado no 
Grupo CI, destaca-se que o rim de ratos pode ser 
afetado por elevadas doses de ciclamato de sódio. 
Estudos sobre o efeito do ciclamato de sódio no 
rim e fígado de fetos de ratas têm indicado efeitos 
como nefrotoxicidade, retardo no desenvolvimento 
fetal e índice de maturação placentária reduzido.32

No perfil hepático, os grupos não apresentaram 
diferenças estatísticas significativas entre si, 
resultado similar ao encontrado para a variável 
peso dos órgãos.

Diferentemente do que foi visto neste 
experimento, Abhilash et al.33 realizaram um 
estudo com 18 ratos adultos machos com peso 
corporal entre 150-175g por 180 dias, divididos 
em três grupos, sendo este controle (água em 
livre demanda), outro grupo recebeu aspartame 
adicionado na água na proporção de 500mg/kg, 
e outro recebeu o aspartame adicionado na água 
na concentração de 1000mg/kg. Observou-se 
aumento significativo nas concentrações de AST 
e ALT dos animais que receberam o adoçante na 
concentração de 1000mg/kg.

Possivelmente, essa discrepância nos resultados 
seja decorrente do maior tempo de estudo, e 
da maior concentração utilizada de adoçantes 
na pesquisa de Abhilash et al.33 em relação ao 
presente estudo (500 e 1000mg/kg de peso versus 
63,83mg/kg de peso).

Como limitação do presente estudo cita-se que 
apesar dos roedores serem excelentes modelos 
biológicos para compreender a base molecular do 
paladar doce, roedores e humanos diferem na sua 
percepção de adoçantes nutritivos e não nutritivos.25

Em estudo anterior realizado pelo grupo foi 
utilizada a dieta padrão com a sacarose e a adição 
dos edulcorantes. Portanto, para avaliar os possíveis 
efeitos dos adoçantes sem o uso concomitante 
de sacarose, o amido de milho foi usado como 
substituição da sacarose nas dietas experimentais 
dos grupos. Esse fato pode ter influenciado o 
consumo alimentar.

CONCLUSÕES

Os adoçantes incluídos neste estudo reduziram 
o consumo alimentar, sem interferência no ganho 
de peso final dos animais. Nas demais variáveis 
pesquisadas (glicose, colesterol total, HDL-colesterol, 
AST, ALT, creatinina), os edulcorantes não exerceram 
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influência. Ressalta-se, porém, que roedores possuem 
percepções diferentes em relação aos adoçantes 
quando comparados aos humanos. Desse modo, 

os resultados obtidos permitem sugerir que sejam 
estimuladas pesquisas em humanos, utilizando 
diferentes tipos de adoçantes por longo prazo.
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