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RESUMO 

 

Tavares C F. Densidade energética da dieta e ingestão energética total segundo 

consumo de adoçantes e/ou alimentos processados com adoçantes. 

[Dissertação de Mestrado em Saúde Pública] São Paulo. Faculdade de Saúde 

Pública da USP; 2013. 

 

Introdução.  O consumo de açúcares aumentou consideravelmente nas últimas 

décadas, bem como a incidência e a prevalência da obesidade, gerando a 

elaboração de recomendações para moderá-lo. Os açúcares contribuem para a 

palatabilidade dos alimentos, podendo também aumentar sua densidade 

energética (DE), outro fator de risco para obesidade. Uma alternativa seria a 

substituição por adoçantes não calóricos, que também aumentam a 

palatabilidade dos alimentos, porém são isentos calorias. No entanto, ainda não 

existe consenso a respeito das implicações desta substituição principalmente na 

redução da ingestão energética e do peso corporal. Objetivo. Identificar a DE da 

dieta, a ingestão energética total e de macronutrientes, segundo consumo de 

adoçantes e/ou alimentos processados com adoçantes por adultos e idosos. 

Métodos. Estudo transversal, no qual foram coletados dados de sexo; idade; 

peso e estatura, para cálculo do IMC; consumo de adoçantes, por questionário 

adaptado e pelo recordatório de 24 horas, foram calculadas as médias de DE, 

de ingestão energética total e de macronutrientes. Para verificar associação 

entre variáveis independentes (idade, sexo, IMC, uso de adoçantes não 

calóricos) com a dependente "classificação da DE” foi realizada regressão 

logística, considerando dietas com alta DE aquelas com 1,5 Kcal/g ou mais. Para 

comparação das médias de ingestão energética e de macronutrientes, entre 

usuários de adoçantes e não usuários, foi utilizado o Teste t de Student (p ≤ 0,05) 

pelo Stata 10.0. Resultados.  Participaram do estudo 168 indivíduos, com idade 

média de 54,8 anos (DP = 14,9 anos), sendo 84,5 % do sexo feminino, 67,9 % 

com sobrepeso ou obesidade e 44,1% usuários de adoçantes. A média da DE 

das dietas de usuários de adoçantes foi 1,15 Kcal/g (IC95% [1,11; 1,19]), e de não 

usuários 1,28 Kcal/g (IC95% [1,23; 1,33]). Para regressão logística, as variáveis 

contínuas, idade e IMC, foram categorizadas, porém esta última não 
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permaneceu no modelo final (p > 0,10). Apesar de não significativo, a variável 

sexo permaneceu no modelo como ajuste. A classificação da idade (p = 0,042) 

e o uso de adoçantes (p = 0,002) apresentaram associação com os menores 

valores de DE. Não foi encontrada diferença nas médias de ingestão energética 

e de macronutrientes entre os grupos. Conclusão.  Uso de adoçantes se 

associou com menores valores de DE, mas não houve diferença no consumo 

energético total e de macronutrientes entre grupos. 

 

Descritores: adoçantes, sacarose, densidade energética, ingestão energética, 

ingestão de macronutrientes. 
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ABSTRACT 

 

Tavares C F. Dietary energy density and total energy intake according to the 

consumption of sweeteners and/or processed foods with sweeteners. 

[Dissertation] São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo; 2013. 

 

Introduction . The consumption of sugar has increased considerably in recent 

decades, as well as the incidence and prevalence of obesity, leading the 

development of recommendations to moderate this consumption. Sugars 

contribute to the palatability of food, but may also increase their energy density 

(ED), which is an important obesity’s risk factor. An alternative would be replacing 

sugar by non-caloric sweeteners, which increase the palatability of foods, but with 

free calories. However, the implications of this substitution in reducing energy 

intake and body weight are controversial. Objective . Identify the ED of diets, the 

total energy intake and macronutrient consumption according to the consumption 

of sweeteners and/or processed foods with sweeteners by adults and elderly. 

Methods. A cross sectional study, that collected data on gender, age, weight and 

height, to calculate BMI, consumption of non-caloric sweeteners, by 

questionnaire and with data from 24-hour recall, were calculated the average of 

ED, total energy intake and total macronutrient intake. Logistic regression was 

performed to assess the association between independent variables (age, 

gender, BMI, use of non-caloric sweeteners) and the dependent “classification of 

ED”, considering diets with high ED those with 1.5 kcal/g or more. To compare 

the means of total energy intake and total macronutrient intake, among non-

caloric sweeteners users and nonusers, was used the Student’s t test (p ≤ 0.05) 

by Stata 10.0. Results.  Were collected data form 168 individuals, with an average 

age of 54.8 years (SD = 14.9 years), 84.5 % female, 67.9 % overweight or obese 

and 44.1 % users of sweeteners. The mean of ED diets of non-caloric sweeteners 

users was 1.15 kcal/g (CI95% [1.11; 1.19]), and 1.28 Kcal/g (CI95% [1.23; 1.33]) for 

non-users. For logistic regression the continuous variables, BMI and age, were 

categorized, but the former did not remained in the final model. Although the 

variable gender was not significant it remained in the model for adjustment. The 

classification of age (p = 0.042) and the use of sweeteners (p = 0.002) were 
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associated with lower values of ED. No difference was found in the means of total 

energy intake and total macronutrient intake between the groups. Conclusion. 

The use of sweeteners was associated with lower values of ED, but there was no 

difference in the means of total energy intake and total macronutrient intake 

between the groups. 

 

Keywords: non-caloric sweeteners, sucrose, energy density, energy intake, 

macronutrient intake. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em formato de artigo científico, sob 

respaldo das diretrizes promulgadas pela Comissão de Pós-Graduação da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo em sua sessão 

9ª/2008 de 05/06/2008 e, atende às normas de apresentação das dissertações 

contidas no Guia de Apresentação de Teses desta instituição.  

A dissertação está organizada nas seguintes seções: (1) Introdução, que 

aborda as implicações do uso de adoçantes não calóricos em substituição aos 

açúcares, com objetivo de redução de ingestão energética total e redução e/ou 

manutenção do peso corporal, revisando os trabalhos recentes sobre o assunto; 

apresenta uma breve evolução do consumo de adoçantes não calóricos; e por 

fim, mostra alguns conceitos e definições sobre adoçantes e alimentos diet e 

light. (2) Justificativa, destaca a relevância do tema investigado; (3) Objetivos, 

abrange os propósitos do trabalho; (4) Métodos, compreende todos os 

procedimentos, técnicas utilizadas e as análises dos dados; (5) Resultados e 

Discussão, inclui o manuscrito desenvolvido; (6) Considerações Finais, sintetiza 

os principais achados deste estudo. 

A submissão do manuscrito do periódico Appetite ocorrerá após a 

avaliação e aprovação pela banca examinadora.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Os efeitos do consumo de adoçantes não calórico s 

 

O consumo de açúcares aumentou consideravelmente nas últimas três 

décadas, bem como a incidência e a prevalência da obesidade (POPKIN e 

NIELSEN, 2003; BRAY et al., 2004), o que gerou preocupações que culminaram 

na elaboração de recomendações para moderar este consumo pela população 

(WHO, 2003). Os açúcares são responsáveis pelo aumento da palatabilidade 

dos alimentos (HOLT et al., 1995) e também têm demostrado correlação positiva 

com a densidade energética dos mesmos (MARCHIONI et al., 2012).  

A densidade energética (DE) é definida como a quantidade de energia 

fornecida por grama de peso e seus valores dependem da quantidade de gordura 

e água que possuem, sendo que quanto maior o teor de água, menor o valor de 

DE (DREWNOWSKI, 1998). É um importante determinante da quantidade de 

energia que é ingerida durante uma refeição (BELL et al., 1998; DREWNOWSKI, 

1998; STUBBS et al., 2000), ou até mesmo, ao longo de um dia (de CASTRO, 

2004), uma vez que há uma tendência dos indivíduos ingerirem a mesma 

quantidade de alimentos diariamente (POPPITT e PRENTICE, 1996), sendo, 

portanto, um importante fator de risco para a obesidade.  

Desse modo, a procura por alimentos com baixa DE ajudaria na redução 

da ingestão energética total e, consequentemente, na manutenção e/ou redução 

do peso corporal. Uma alternativa ao uso dos açúcares seria a substituição por 

adoçantes não calóricos, que também aumentam a palatabilidade dos alimentos, 

porém são isentos de calorias (MATTES e POPKIN, 2009) e, portanto, não 

contribuem para o aumento da DE. 
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No entanto, a redução da ingestão energética e controle do peso corporal 

pela simples substituição de açúcares por adoçantes não calóricos não parece 

ser uma questão simples. Há uma série de mecanismos dos quais o organismo 

humano pode utilizar para recuperar o déficit de calorias que ocorre com o uso 

de adoçantes não calóricos (BENTON, 2005). Sendo assim, a influência do uso 

de adoçantes não calóricos no apetite, na ingestão energética e no peso corporal 

tem sido foco de muitos estudos de revisão recentes (VERMUNT et al., 2003; 

BENTON, 2005; DE LA HUNTY et al., 2006; BELLISLE e DREWNOWSKI, 2007; 

MATTES e POPKIN, 2009; SHANKAR et al., 2013; PEREIRA, 2013). 

No que diz respeito aos efeitos no apetite, esses estudos observaram o 

predomínio de evidencias sugerindo que o consumo de adoçantes não calóricos 

em veículos que fornecem pouca ou nenhuma energia, como água, gomas de 

mascar, refrigerantes sem açúcares ou limonada, promoveu o aumento do 

apetite logo após a sua ingestão, em relação aos veículos sozinhos (BLUNDELL 

e HILL, 1986; ROGERS et al., 1988; ANDRESON et al., 1989; LEON et al., 1989; 

RODIN, 1990; TORDOFF e ALLEVA, 1990). Entretanto, quando os adoçantes 

não calóricos foram adicionados a alimentos e bebidas energéticas ou em 

refeições, não houve alteração do apetite (ROLLS et al., 1989; MAONE et al., 

1990; DREWNOWSKI et al., 1994; DREWNOWSKI, 1995). Dessa forma, os 

estudos de revisão concluíram que os adoçantes não calóricos possuem pouco 

efeito no apetite (BENTON, 2005; MATTES e POPKIN, 2009). 

Quanto aos efeitos na ingestão energética, os autores observaram que 

em estudos de curto prazo, ou seja, aqueles que mediram os efeitos algumas 

horas após a ingestão (ROGERS et al., 1988; KANDERS et al., 1988; BIRCH et 

al., 1989; RODIN, 1990; LAVIN et al., 1997; ROLLS et al., 1994; KING et al., 
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1999), ainda fornecem evidencias mistas, enquanto que os estudos de longo 

prazo (TORDOFF e ALLEVA, 1990; NAISMITH e RHODES, 1995; 

HENDRIKSEN et al., 2011) consistentemente indicaram que o uso de adoçantes 

não calóricos, por mais de um dia, resultou em uma compensação energética 

incompleta e uma ligeira redução na ingestão energética total, em relação aos 

indivíduos que consumiram bebidas adoçadas com açúcares (BENTON, 2005; 

DE LA HUNTY et al., 2006; BELLISLE e DREWNOWSKI, 2007; MATTES e 

POPKIN, 2009).  

Contudo, um estudo de meta-análise que abrangeu 15 ensaios clínicos 

randomizados, que mediram a ingestão energética por pelo menos 24 horas e 

nove que possuíam dados de alteração no peso corporal, revelou uma redução 

significativa no consumo de energia quando o aspartame foi utilizado em 

comparação com todos os tipos de controle, exceto quando foi comparado com 

controles não contendo sacarose, como a água. A redução média foi de cerca 

de 10 % do consumo total de energia, o que poderia representar uma perda de 

0,2 kg de peso corporal por semana em seus usuários regulares (DE LA HUNTY 

et al., 2006).  

Em relação aos efeitos no peso corporal, as evidencias provenientes, até 

o momento, por estudos de intervenção suportam a hipótese de que a 

substituição de açúcares por adoçantes não calóricos pode levar a redução do 

peso corporal, pela redução da ingestão energética total, porém, a maioria 

destes estudos são de curto a médio prazo e ainda restam dúvidas a respeito da 

consistência dos resultados, do seu significado clínico e sua generalização ou 

validade externa (ROGERS e BLUNDELL, 1989; TORDOFF e ALLEVA, 1990; 

ROLLS et al., 1991; RENWICK, 1994; DREWNOWSKI, 1995; BLUNDELL e 
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GREEN, 1996; ANDERSON e LEITER, 1996; BLACKBURN, 1999; RABEN et 

al., 2002; DE LA HUNTY et al., 2006; EBBELING et al., 2006; EBBELING et al., 

2012; DE RUYTER et al., 2012), enquanto que as evidencias relatadas por 

estudos observacionais ainda são controversas (COLDITZ et al., 1990; SERRA-

MAJEM et al., 1996; LUDWIG et al., 2001; SCHULZE et al., 2004; BLUM et al., 

2005; FOWLER et al., 2008; VANSELOW et al., 2009; DUFFEY et al., 2012). 

Deste modo, os estudos de revisão apresentam conclusões ambivalentes a 

respeito do uso de adoçantes não calóricos e seus efeitos no peso corporal 

(BENTON, 2005; DE LA HUNTY et al., 2006; BELLISLE e DREWNOWSKI, 2007; 

PEREIRA, 2013). 

 

1.2 O consumo de adoçantes e de produtos diet  e light   

 

Atualmente é incontestável o fato de que dietas ricas em açúcares e 

gorduras são, em parte, responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência 

da obesidade e de outras doenças crônicas não transmissíveis como diabetes 

mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e alguns tipos de 

câncer (MENDENDEZ e SINCLAIR, 2009; TANDEL, 2011). De acordo com a 

pesquisa de orçamentos familiares (POF) realizada entre os anos de 2008 e 

2009 no Brasil, 50 % da população tem risco para obesidade e 14,8 % está obesa 

(IBGE, 2010). 

Deste modo, vem sendo constatado um aumento expressivo no consumo 

de adoçantes não calóricos e de produtos que contenham estas substâncias, 

como alternativa ao uso dos açúcares (TORLONI et al., 2007; ZYGLER et al., 

2011). De acordo com Weihrauch e Diehl (2004), o consumo de adoçantes não 
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calóricos, principalmente em bebidas, tem aumentado em todas as idades, 

sendo que o uso destas por crianças aumentou de 6,1 para 12,5 % e, por adultos, 

de 18,7 para 24,1 %. Segundo pesquisa realizada em supermercados do Brasil, 

entre os anos de 2002 e 2004, houve um aumento de 5 % no volume médio 

consumido e de 19 % no número de domicílios compradores desses produtos 

(WEINBERG, 2006).  

Um estudo realizado por Hall (2006) verificou que, na cidade de São 

Paulo, 22 % dos participantes consumiam regularmente produtos diet e/ou light 

e que quanto maior a escolaridade e renda, maior a propensão a consumir esses 

produtos. Dos motivos apontados pelos consumidores regulares, 11 % deles 

consumiam pois acreditavam que os mesmos não engordavam e 10,8 % porque 

achavam que esses produtos faziam bem à saúde.  

O mesmo foi relatado em estudo realizado por Pieniz et al. (2007), na 

cidade de Santa Maria (RS), cujo consumo elevado de adoçantes não calóricos 

era um hábito comum pela população, sendo que a maior parte dos participantes 

referiu o uso destas substancias para perda de peso.  

 

1.3 Adoçantes  

 

A palavra “adoçante” é popularmente utilizada para designar qualquer 

substância dotada de sabor doce. Porém, a legislação brasileira, pela Portaria 

MS 38/98, estabeleceu a definição “adoçante de mesa” para todos os produtos 

formulados para conferir sabor doce aos alimentos e bebidas. Na formulação de 

adoçantes de mesa pode haver a adição de qualquer tipo de açúcar, bem como 

de edulcorantes (FREITAS, 2006). 
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Já o termo “adoçante dietético” refere-se a formulações que possuem 

como base os edulcorantes, não sendo permitida a adição de monossacarídeos, 

como glicose ou frutose, ou dissacarídeos, como a sacarose. Os edulcorantes 

utilizados nas formulações de adoçantes são aprovados pelo Joint FAO/WHO 

Expert Committee on Food Additives (JECFA) e apresentam uma Ingestão Diária 

Aceitável (IDA) reconhecida, que consiste em uma quantidade desta substância, 

em alimentos e/ou bebidas, considerada inócua, mesmo se o uso for continuado 

indefinidamente, sendo definida em miligramas e/ou microgramas por 

quilograma de peso corpóreo por dia (SHIBAO et al., 2009); além de um limite 

máximo permitido para ser adicionado em produtos industrializados (FREITAS, 

2006). Os limites de IDA para os adoçantes permitidos no Brasil estão descritos 

no Quadro 1. 

Os edulcorantes são definidos, pela legislação brasileira (Portaria 

SVS/MS nº 540 de 27/10/1997), como “aditivos e substâncias não glicídicas, 

produzidos para atender às necessidades de pessoas sujeitas à restrição de 

ingestão de sacarose, frutose, glicose ou dextrose”. São utilizados para 

promover ou intensificar o sabor adocicado, substituindo parcial ou totalmente os 

açúcares convencionais na elaboração de produtos destinados a consumidores 

que necessitam de controle na ingestão de açúcares ou de calorias. São 

substâncias com sabor extremamente doce, com poder de doçura, muitas vezes, 

superior à sacarose (MONTEBELLO et al., 2007), sendo compostos por 

substâncias edulcorantes e por um agente de corpo, que confere durabilidade, 

boa aparência e textura ao produto final. O poder edulcorante é normalmente 

medido em comparação a uma solução de sacarose (TORLONI et al., 2007). 
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A doçura dos edulcorantes, assim como dos adoçantes em geral, 

dependem de características inerentes ao alimento, como a temperatura e o pH, 

portanto, a concentração de edulcorante utilizada não tem correlação direta com 

a doçura e alguns deles possui doçura reduzida quando aumenta-se a 

concentração (FREITAS, 2006). A indústria de alimentos geralmente desenvolve 

uma mistura de edulcorantes para propiciar um efeito sinérgico que possibilite 

utilizá-los em menores quantidades, resultando em redução de custo e melhoria 

das características sensoriais (CAPITAN-VALLVEY et al., 2006).  

As substâncias de uso legal no Brasil são sacarina, ciclamato, aspartame, 

esteviosídeo, acessulfame-k, sorbitol, manitol, isomalte, maltitol, lactitol, xilitol, 

eritriol, neotame, taumatina e sucralose, sendo o sorbitol, o manitol, o maltitol, o 

lactitol, o xilitol e o isomalte mais utilizados na indústria de alimentos para 

confecção de gomas de mascar, balas, confeitos, gelatinas dietéticas, doces, 

chocolates e recheios (MONTEBELLO et al., 2007; SHIBAO et al., 2009).  

 

Ciclamato  

É um adoçante artificial, não calórico, descoberto em 1937 e derivado de 

um ácido orgânico. Possui poder de doçura 30 vezes maior ao da sacarose, 

sendo o menos intenso de todos, apresenta uma lenta percepção à doçura, com 

sabor residual azedo. Tem resistência ao calor, sendo utilizado na confecção de 

adoçantes de mesa, bebidas dietéticas, geleias, sorvetes e gelatinas, sempre 

combinado à sacarina (FREITAS, 2006; MONTEBELLO et al., 2007; TORLONI 

et al., 2007; SHIBAO et al., 2009). O ciclamato apresenta baixa toxicidade, porém 

pode ser metabolizado por bactérias intestinais, gerando subprodutos altamente 

tóxicos (CHATTOPADHYAY et al., 2011).  
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Sacarina  

A sacarina foi descoberta em 1879, sendo um adoçante artificial derivado 

do petróleo. É mais antigo e o mais estudado nos últimos tempos, apresentando 

doçura de 200 a 700 vezes a da sacarose, sendo inversamente proporcional a 

sua concentração. Em altas concentrações tem um sabor residual amargo e 

metálico, é resistente ao calor e pode ser utilizada em adoçantes de mesa, 

bebidas dietéticas, geleias, sorvetes e gelatinas (FREITAS, 2006; 

MONTEBELLO et al., 2007; SHIBAO et al., 2009; CHATTOPADHYAY et al., 

2011). Não é metabolizada no trato gastrointestinal e, portanto, não fornece 

calorias e não afeta os níveis de insulina no sangue, podendo ser recomendada 

para indivíduos portadores de diabetes mellitus (MUKHERJEE e SHARKAR, 

2011). Apesar de questionável, não existem evidencias suficientes que 

comprovem sua ação carcinogênica, portanto seu uso parece seguro, tanto para 

adultos, quanto para crianças e gestantes (SHANKAR et al., 2013). 

 

Acessulfame-K 

O acessulfame-k é um adoçante artificial não calórico, descoberto em 

1967. É derivado do ácido acético e possui doçura 200 vezes maior à sacarose, 

porém apresenta um alto sabor residual amargo. É resistente ao calor e utilizado 

na confecção de adoçantes de mesa e sobremesas, sempre combinado a outros 

edulcorantes, como o aspartame e a sucralose, para melhorar o sabor do produto 

(FREITAS, 2006; MONTEBELLO et al., 2007; RICHTER e LANNES, 2007; 

CHATTOPADHYAY et al., 2011). Não é metabolizado pelo organismo e, por isso 

não fornece calorias, porém apresenta um subproduto que pode ser absorvido 

e, em altas doses, pode ser tóxico (KROGER et al., 2006).  
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Sucralose 

A sucralose foi descoberta em 1976, obtido a partir da cloração da 

molécula de sacarose. É um adoçante artificial com sabor doce e agradável e 

não apresenta sabor residual amargo ou metálico. Tem poder de doçura 600 

vezes maior à sacarose, é resistente ao calor e utilizada em adoçantes de mesa, 

refrescos, sobremesas instantâneas, aromatizantes, conservantes, temperos, 

molhos prontos e compotas (FREITAS, 2006; MONTEBELLO et al., 2007; 

SHIBAO et al., 2009; CHATTOPADHYAY et al., 2011). Por conter uma molécula 

de cloro, a sucralose não é reconhecida pelo organismo, não sendo digerida, 

sendo assim, não fornece calorias e também não provoca caries nos dentes 

(SHANKAR, 2013). É considerada segura para o consumo por indivíduos 

diabéticos, crianças e gestantes (KILLIE et al., 2000). 

 

Aspartame 

O aspartame é composto por dois aminoácidos (ácido aspártico e a 

fenilalanina) obtido por síntese enzimática ou química. É um adoçante artificial 

descoberto em 1965. Possui sabor doce, sendo o mais próximo ao da sacarose 

e não apresenta sabor residual amargo ou metálico. Possui quatro quilocalorias 

por grama, porém seu poder de doçura é 200 vezes superior ao da sacarose, o 

que torna seu valor calórico insignificante. Não é resistente ao calor, sendo 

indicado para confecção de alimentos frios, secos, não ácidos e que não 

necessitem de armazenamento prolongado. Por conter fenilalanina não é 

recomendado para portadores de fenilcetonúria (FREITAS, 2006; 

MONTEBELLO et al., 2007; SHIBAO et al., 2009; CHATTOPADHYAY et al., 

2011). Existem relatos controversos a respeito de sua segurança. Alguns 
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estudos sugerem que o uso de aspartame pode causar tonturas, dores de 

cabeça, alterações no trato gastrointestinal e alterações de humor 

(WHITEHOUSE et al., 2008), não sendo recomendado para gestantes 

(MARTINS e AZOUBEL, 2007). 

 

Esteviosídeo  

O esteviosídeo é um adoçante natural obtido de uma planta proveniente 

da fronteira entre Brasil e Paraguai (Stevia rebaudiana) com folhas de sabor 

adocicado. Foi descoberto em 1899 e possui poder de doçura 300 vezes superior 

ao da sacarose. Apresenta sabor residual amargo e metálico, é resistente ao 

calor, sendo utilizado em bebidas, enlatados, gomas de mascar, doces e 

biscoitos (SHIBAO et al., 2009). Não é metabolizado no organismo e, portanto, 

não apresenta calorias. Não apresenta efeitos adversos, podendo ser consumido 

por indivíduos diabéticos, gestantes e crianças (ANTON et al., 2010). 

 
Quadro 1.  Valores de ingestão diária aceitável (IDA) em mg/kg de peso 

corporal, para os edulcorantes permitidos para consumo no Brasil 
 

Edulcorante IDA (mg/kg de peso corporal) 

Ciclamato 11 

Sacarina 5  

Acessulfame-k 15  

Sucralose 15  

Polióis (manitol, sorbitol) Quantum satis*  

Aspartame 40  

Esteviosídeo 

Taumatina  

Neotame 

2  

Não especificado 

2 

 *Não há limite específico.                                                         
Fonte: ANVISA, 2008. 

 



26 

 

1.4 Alimentos diet  e light 

 

Até os anos de 1980, os produtos diet e light eram considerados 

medicamentos e restritos à comercialização em farmácias, sendo constituídos, 

basicamente, de adoçantes dietéticos e controlados pela Divisão Nacional de 

Vigilância Sanitária de Medicamentos (DIMED). A partir de 1988, por meio da 

Portaria nº 1 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde 

(SVS/MS), estes produtos passaram a ser considerados alimentos, sendo 

controlados pela Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Alimentos (DINAL). 

Este fato foi decisivo para a expansão deste mercado no Brasil, iniciando no país 

a “onda diet” que já ocorria no mundo todo (HARA, 2003).  

Os alimentos diet e light se enquadram como “alimentos para fins 

especiais”, que são definidos pela Portaria SVS/MS 29/98 como “alimentos 

especialmente formulados ou processados, nos quais se introduzem 

modificações no conteúdo de nutrientes, adequados à utilização em dietas 

diferenciadas e/ou opcionais, atendendo às necessidades de pessoas em 

condições metabólicas e fisiológicas específicas” (ANVISA, 1998). 

Os alimentos são denominados diet quando passam por uma redução 

severa na quantidade de determinado nutriente, podendo ser açúcares, 

gorduras, proteínas, sódio, entre outros (FREITAS, 2006). De acordo com a 

legislação, o termo diet pode ser utilizado para alimentos destinados a dietas 

com restrição de nutrientes e para aqueles com ingestão controlada de 

nutrientes, como os alimentos para controle de peso e os destinados a dietas de 

ingestão controlada de açúcares (ANVISA, 1998). Assim, o alimento pode ser 
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considerado diet para açúcares quando é isento deste nutriente ou quando 

contém no máximo 0,5 % de açúcares em sua composição (FREITAS, 2006).   

Os alimentos podem ser considerados light quando possuem teor 

reduzido de determinado nutriente em comparação a um alimento similar, 

denominado tradicional ou convencional. Segundo a legislação, essa redução 

dever ser, no mínimo, de 25 % (ANVISA, 1998). Embora o teor calórico não seja 

um nutriente, ele também está passível de redução, assim quando um produto 

possui uma redução de 25 % de seu teor calórico, é considerado light em relação 

às calorias (FREITAS, 2006). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Desde a descoberta dos adoçantes não calóricos, no início dos anos de 

1900, muito se tem discutido a respeito das vantagens e desvantagens do uso 

destas substancias para saúde e, apesar dos avanços tecnológicos nas 

pesquisas cientificas, não existe um consenso referente às suas implicações no 

apetite, na ingestão energética e no peso corporal. 

Considerando o aumento da incidência e prevalência da obesidade em 

todo o mundo é fundamental esclarecer se a substituição dos açúcares, que 

sempre fizeram parte da alimentação dos seres humanos, por substancias que 

mimetizam seu sabor, porém são isentas de calorias, pode auxiliar tanto para a 

redução da DE das dietas, quanto para a redução da ingestão energética total, 

colaborando, assim, para a redução e/ou manutenção do peso corporal. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos gerais  

 

Identificar a DE das dietas, a ingestão energética total e de 

macronutrientes, segundo consumo de adoçantes e/ou alimentos processados 

com adoçantes por adultos e idosos. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

o Determinar o consumo de adoçantes e produtos processados com 

adoçantes pela população do estudo. 

o Calcular as médias de ingestão energética total e de consumo de 

carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e fibras 

totais. 

o Calcular a DE das dietas e identificar os fatores associados. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional transversal, parte do projeto 

“Comportamento de uso de adoçantes por adultos de uma instituição 

universitária do município de São Paulo”.  
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4.2 População e local de estudo  

 

Foi utilizada uma amostra de conveniência, que incluiu 168 adultos e 

idosos voluntários, convidados a participar do estudo, composta por funcionários 

e docentes da Faculdade de Saúde Pública da USP e usuários de um centro de 

saúde vinculado a ela. O período da coleta de dados foi de maio a novembro de 

2012. 

Foram incluídos no estudo todos os indivíduos acima de 20 anos de idade, 

independentemente de seu estado nutricional, com exceção daquelas que 

estivessem gestantes durante este período. 

 

4.3 Variáveis do estudo e instrumentos para a colet a de dados 

 

4.3.1 Idade e sexo 

 

A idade foi calculada em anos completos, subtraindo-se a data de 

participação na pesquisa da data de nascimento. Os indivíduos foram 

classificados segundo idade, de acordo com a classificação da OMS, em adultos 

(< 65 anos) e idosos (≥ 65 anos) e segundo sexo. 

 

4.3.2 Estado nutricional 

 

O estado nutricional foi identificado por meio do Índice de Massa Corporal 

(IMC), calculado pela divisão dos valores de peso (kg) com o quadrado da altura 
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(m). Os indivíduos foram classificados segundo a classificação da OMS para 

adultos (WHO, 2000) e para idosos (WHO, 1995) (Quadro 2). 

 
Quadro 2 – Classificação de adultos e idosos, segundo estado nutricional, 

identificado pelo IMC 
 

Classificação IMC (kg/m2) para adultos* IMC (kg/m2) para idosos** 

Baixo peso < 18,49 < 21,99 

Peso adequado 18,50 a 24,99 22,00 a 26,99 

Risco de sobrepeso 25,00 a 29,99 ≥ 27,00 

Obesidade classe I 30,00 a 34,99 - 

Obesidade classe II 35,00 a 39,99 - 

Obesidade classe III ≥ 40,00 - 

 
Fonte: * WHO, 2000; ** WHO, 1995. 

 

Foi realizado treinamento prévio da pesquisadora no Laboratório de 

Avaliação Nutricional de Populações (LANPOP) do Departamento de Nutrição 

da FSP/USP, para padronização de técnicas de mensuração de peso e estatura. 

As medidas de peso foram realizadas em duplicata, em sala da FSP/USP 

e do centro de saúde vinculado à faculdade, em balança TANITA®, com 

capacidade para 200 kg e precisão de 200 g. Foi pedido para que os 

participantes retirassem os sapatos e roupas pesadas (GORDON et al., 1988).  

Para medir a estatura foi utilizado estadiômetro com precisão de 0,1 cm e 

foi solicitado aos participantes que permanecessem com os braços ao longo do 

corpo, ereto e encostassem à parede calcanhares, panturrilhas, quadril e a parte 

posterior da cabeça, com posicionamento de acordo com o plano de Frankfort: 
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olhos em plano horizontal, paralelo ao chão. A diferença entre os valores 

medidos não ultrapassou 1,5 cm (GORDON et al., 1988).  

 

4.3.3 Doenças crônicas não transmissíveis  

 

A partir do questionário adaptado de Zanini et al. (2011) (Anexo 3), foi 

identificada a presença de diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial nos 

participantes. Foram classificados em portadores aqueles indivíduos que faziam 

o uso de medicamentos regularmente. 

 

4.3.4 Consumo de adoçantes e/ou alimentos processad os com 

adoçantes 

 

Os participantes foram questionados quanto ao uso de adoçantes e de 

alimentos processados com adoçantes, tipo de adoçante mais utilizado, 

frequência e forma de uso, ou seja, se utilizavam o adoçante em pó ou líquido, 

e quando líquido se consumavam contar as gotas ou não; a partir das questões 

presentes no questionário adaptado de Zanini et al. (2011). Foi realizado um pré-

teste com 20 indivíduos. 

Os indivíduos foram classificados em usuários regulares, quando o uso 

de adoçantes e/ou alimentos processados com adoçantes foi maior ou igual a 

quatro dias na semana anterior à entrevista e não usuários, quando o uso foi 

inferior a quatro dias (ZANINI et al., 2011). 

 

 



32 

 

4.3.5 Ingestão energética total e consumo de macron utrientes 

 

Foram realizados três recordatórios de 24 horas (Anexo 4) com cada 

participante do estudo, utilizando-se o Multiple Pass Method (MOSHFEGH et al., 

2008). Somente para os usuários do centro de saúde vinculado à faculdade um 

deles foi feito pessoalmente e dois por telefone, para os outros participantes os 

três foram obtidos pessoalmente. Para os dados dos recordatórios obtidos por 

telefone foi realizada análise de consistência comparando com as informações 

coletadas no primeiro momento.  

Todos os dados coletados a partir dos recordatórios de 24 horas foram 

analisados pelo software Virtual Nutri Plus, que foi alimentado conforme 

necessidade, com inserção de novos alimentos e/ou preparações consumidas 

pelos participantes. As medidas caseiras e receitas foram definidas de acordo 

com manuais específicos (FISBERG e VILLAR, 2002; BOMBEM et al., 2012) e, 

a partir dos resultados obtidos pelo software, foram calculadas as médias de 

ingestão energética total, de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas e fibras totais para compará-las entre os usuários regulares de 

adoçantes e não usuários. O peso médio total de alimentos ingeridos também 

foi calculado e comparado entre os grupos. 

 

4.3.6 Densidade energética da dieta  

 

Com os dados obtidos pelo software também foi calculada a média da DE 

dos três dias para cada participante. Para isso, o total de energia ingerida, 

durante todo o dia, foi dividido pelo peso total de todos os alimentos e bebidas 
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consumidas naquele dia. Foram excluídos os alimentos e/ou bebidas que 

forneciam menos do que cinco quilocalorias por 100 gramas (LEDIKWE et al., 

2005).   

Foram consideradas dietas com alta DE aquelas com 1,5 quilocalorias por 

grama ou mais e dietas com baixa DE, aquelas com menos de 1,5 quilocalorias 

por grama (ROLLS et al., 1999). 

 

4.4 Análises estatísticas 

 

Foram calculadas as estatísticas descritivas qualitativas (porcentagem) e 

quantitativas (média, intervalo de confiança e desvio padrão) para as variáveis 

que fizeram parte do estudo. 

A comparação das médias de ingestão energética total e de 

macronutrientes, entre usuários regulares de adoçantes não calóricos e não 

usuários, foi realizada pelo teste t de Student, com nível de significância de 0,05, 

uma vez que as variáveis obedeciam a distribuição normal, verificada pelo teste 

de Shapiro-Wilk. 

Para verificar a associação entre as variáveis independentes (idade, IMC, 

uso de adoçantes e/ou alimentos processados com adoçantes, sexo) com a 

variável dependente "classificação da DE" (Y = 1 para dietas com alta DE e Y = 

0 para baixa DE), foi realizada análise de regressão logística passo a passo 

(stepwise), com seleção para trás (backward selection), pelo pacote estatístico 

Stata, versão 10.0 para Windows. O nível descritivo do teste para inclusão da 

variável no modelo final foi de 0,10 e foi realizado o teste de razão de 
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verossimilhança (lr-test), com nível de significância de 0,05, para a avaliação de 

todas as interações multiplicativas possíveis.  

Após a escolha das variáveis do modelo final de regressão logística 

múltipla, foi realizado um teste de adequação de Pearson (goodness-of-fit) do 

modelo aos resultados observados. A força da associação entre cada variável e 

a classificação da DE foi expressa em valores estimados de odds ratio ajustados 

com intervalo de confiança de 95%. 

 

4.5 Questões éticas 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de 

Saúde Pública da USP (Anexo 1), em outubro de 2011 e a participação dos 

voluntários foi condicionada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 2). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Optou-se por estruturar esta dissertação em formato de artigo científico. 

Assim, nesta seção será apresentado o manuscrito intitulado “O consumo 

regular de adoçantes não calóricos e o consumo de alimentos”, que será 

traduzido para ser submetido em periódico internacional. 
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Resumo  

Objetivos:  Densidade energética da dieta, ingestão energética total e 

macronutrientes, segundo consumo de adoçantes e/ou alimentos processados 

com adoçantes por adultos e idosos. Métodos:  Estudo transversal. Foram 

coletados dados de idade, sexo, peso e estatura (IMC), consumo de adoçantes 

e pelo recordatório de 24 horas foram calculadas médias de ingestão energética, 

macronutrientes e densidade energética. Para comparação das médias de 

ingestão energética e de macronutrientes, entre usuários de adoçantes e não 

usuários, utilizou-se teste t de Student (p ≤ 0,05) e para verificar associação entre 

variáveis independentes com a dependente "classificação da densidade 

energética” foi realizada regressão logística pelo Stata 10.0. Resultados: 

Participaram 168 indivíduos, com idade média de 54,8 anos (DP = 14,9 anos), 

sendo 84,5 % do sexo feminino, 67,8 % com sobrepeso/obesidade e 44,1% 

usuários de adoçantes. Não foi encontrada diferença nas médias de ingestão 

energética nem de macronutrientes entre os grupos. A média da densidade 

energética das dietas de usuários de adoçantes foi 1,15 Kcal/g (IC95% [1,11; 

1,19]) e de não usuários 1,28 Kcal/g (IC95% [1,23; 1,33]). Para regressão logística, 

variáveis contínuas (idade e IMC) foram categorizadas, porém o IMC não 

permaneceu no modelo final (p > 0,10). Apesar de não significativo, a variável 

sexo ficou no modelo para ajuste. Classificação da idade (p = 0,042) e uso de 

adoçantes (p = 0,002) apresentaram associação com valores mais baixos de 

densidade energética. Conclusão:  Uso de adoçantes se associou com menores 

valores de densidade energética, mas não houve diferença no consumo 

energético e de macronutrientes entre grupos. 

 

Palavras-chaves:  Sacarose, adoçantes, densidade energética, ingestão 

energética. 
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Introdução 

A densidade energética dos alimentos refere-se à quantidade de energia 

fornecida por grama de peso e parece ser o principal fator associado ao consumo 

energético excessivo, uma vez que os mecanismos regulatórios de fome e 

saciedade não estão aptos a controlar esse excesso de calorias por grama de 

ingestão (PRENTICE e JEEB, 2003). Existem evidencias convincentes de que o 

padrão alimentar ocidental, que incentiva o consumo de alimentos com alta 

densidade energética associado a um estilo de vida sedentário, resulta em um 

maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como a 

obesidade (BENTON, 2005; QI, 2012).  

Sendo assim, órgãos nacionais e internacionais preconizam a 

recomendação de alimentos com baixa densidade energética (WHO, 2003; MS, 

2005) que, normalmente, possuem uma quantidade maior de água e de fibras, 

podendo contribuir tanto na redução de fatores de risco cardiovascular e 

prevenção de cânceres (ROLLS et al., 2005; ADA, 2008), quanto para 

manutenção e/ou redução do peso corporal, reduzindo a oferta calórica total da 

dieta, podendo ocasionar um balanço energético negativo e controlando sinais 

de fome e saciedade (PRENTICE e JEEB, 2003; ROLLS et al., 2006). O 

problema é que as escolhas alimentares estão fortemente associadas às 

expectativas sensoriais dos indivíduos, principalmente no que diz respeito ao 

sabor e, alimentos com baixa densidade energética, geralmente, são menos 

palatáveis, sobretudo pelo baixo teor de gorduras e açúcares (DREWNOWSKI, 

1999).  

O uso de adoçantes não calóricos pode auxiliar para o aumento da 

palatabilidade dos alimentos (PLINER e STALLBERG-WHITE, 2000), mantendo-
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os com baixa densidade energética, pois possuem doçuras muito superiores à 

sacarose e não apresentam valores energéticos significativos (BESLLISLE e 

DREWNOWSKY, 2007). A procura por estes produtos vem aumentando a cada 

dia (CARDELLO et al., 1999), porém não existem evidencias suficientes que 

comprovem que o uso de adoçantes não calóricos pode auxiliar tanto para a 

redução da ingestão energética total quanto para a manutenção e/ou redução do 

peso corporal, pois os resultados os estudos ainda são muito controversos ou 

possuem problemas em suas metodologias (BENTON, 2005; BELLISLE e 

DREWNOWSKI, 2007; MATTES e POPKIN, 2009). 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo, identificar a densidade 

energética da dieta, a ingestão energética total e de macronutrientes, segundo 

consumo de adoçantes e/ou alimentos processados com adoçantes de adultos 

e idosos de uma comunidade universitária de São Paulo. 

Métodos 

 Delineamento e população do estudo 

Trata-se de um estudo observacional transversal que incluiu 168 

indivíduos adultos e idosos, voluntários da Faculdade de Saúde Pública da USP, 

abrangendo funcionários, docentes e usuários de um centro de saúde vinculado 

a ela.  

Coleta de dados 

O período para a coleta de dados ocorreu entre os meses de maio e 

novembro de 2012. Foram coletados dados de idade, sexo, peso e estatura, para 

identificação do estado nutricional, pelo do Índice de Massa Corporal (IMC). Os 

participantes foram classificados segundo idade, de acordo com a classificação 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), em adultos (< 65 anos) e idosos (≥ 
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65 anos), sexo e IMC, segundo a OMS para adultos (WHO, 2000) e para idosos 

(WHO, 1995). A partir de um questionário adaptado foram determinados o 

consumo de adoçantes e/ou alimentos processados com adoçantes e a 

presença de diabetes mellitus e hipertensão arterial, sendo considerados 

portadores os indivíduos que fizessem uso regular de medicamentos. O 

consumo de alimentos foi obtido pelo recordatório de 24 horas, pelo qual foram 

calculadas as médias de ingestão energética total, consumo de macronutrientes 

e densidade energética das dietas. Os participantes também foram classificados 

segundo local da coleta (Faculdade de Saúde Pública, restaurante universitário 

ou centro de saúde). 

Dados de consumo e densidade energética das dietas  

Os participantes foram questionados quanto ao uso de adoçantes e de 

alimentos processados com adoçantes, tipo de adoçante mais utilizado, 

frequência e modo de uso, ou seja, se utilizavam os adoçantes na forma líquida 

ou em pó, e quando líquida, se costumavam contar as gotas ou não; a partir de 

um questionário adaptado de Zanini et al. (2011), composto por 12 questões 

fechadas. Foram classificados em usuários regulares, quando o uso de 

adoçantes e/ou alimentos processados com adoçantes foi maior ou igual a 

quatro dias na semana anterior à entrevista e não usuários, quando o uso foi 

inferior a quatro dias (ZANINI et al., 2011).  

Foram realizados três recordatórios de 24 horas com cada participante do 

estudo utilizando-se o Multiple Pass Method (MOSHFEGH et al., 2008). Somente 

para os usuários do centro de saúde vinculado à faculdade um deles foi feito 

pessoalmente e dois por telefone, para os outros participantes os três 

recordatórios foram realizados pessoalmente. Com as informações adquiridas 
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via telefone foi realizada análise de consistência com os dados coletados no 

primeiro momento. Os dados de consumo foram analisados pelo software Virtual 

Nutri Plus e com os resultados foram calculadas as médias de ingestão 

energética total, consumo de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas e densidade energética da dieta dos três dias. Também foi calculado 

o peso médio total de alimentos ingeridos e o consumo médio de fibras totais, 

segundo uso regular de adoçantes não calórico e classificação da idade. 

Para o cálculo da densidade energética, o total de energia ingerida 

durante todo o dia, foi dividido pelo peso total de todos os alimentos e bebidas 

consumidas naquele dia. Foram excluídos os alimentos e/ou bebidas que 

forneciam menos do que cinco quilocalorias por 100 gramas (LEDIKWE et al., 

2005) e foram consideradas dietas com alta densidade energética aquelas com 

1,5 quilocalorias por grama ou mais e dietas com baixa densidade energética, 

aquelas com menos de 1,5 quilocalorias por grama (ROLLS et al., 1999). 

Análises estatísticas 

Para todas as variáveis do estudo foram calculadas as estatísticas 

descritivas qualitativas (porcentagem) e quantitativas (média, desvio padrão, 

intervalo de confiança de 95%).  

As médias de ingestão energética total e consumo de macronutrientes 

foram comparadas entre usuários regulares de adoçantes não calóricos e não 

usuários, pelo teste t de Student, com nível de significância de 0,05, uma vez 

que as variáveis obedeciam a distribuição normal, testada a partir do teste de 

Shapiro-Wilk. 

Para identificar os fatores associados à densidade energética das dietas, 

verificou-se a associação entre a classificação da densidade energética das 
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dietas, variável dependente (Y = 1 para dietas com alta densidade energética e 

Y = 0 para dietas com baixa densidade energética), com as variáveis 

independentes (idade, sexo, IMC e uso de adoçantes e/ou alimentos 

processados com adoçantes) por meio da análise de regressão logística passo 

a passo, com seleção para trás, pelo pacote estatístico Stata, versão 10.0 para 

Windows. O nível descritivo do teste para inclusão da variável no modelo final foi 

de 0,10 e foi realizado o teste de razão de verossimilhança (lr-test), com nível de 

significância de 0,05, para a avaliação de todas as interações multiplicativas 

possíveis. Após a escolha das variáveis do modelo final, foi realizado o teste de 

bondade de ajuste (Pearson) do modelo aos resultados observados. A força da 

associação entre cada variável com a classificação da densidade energética das 

dietas foi expressa em valores estimados de odds ratio ajustados com intervalo 

de confiança de 95%. 

Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de 

Saúde Pública da USP (OF.COEP/363/11) e a participação dos voluntários foi 

condicionada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultados 

Participaram do estudo 168 indivíduos, com idade média de 54,8 anos 

(DP = 14,9 anos), em que a idade mínima foi de 23 e a máxima de 86 anos. 

Estes foram classificados segundo sexo, idade, IMC, uso regular de adoçantes 

não calóricos, presença ou não de diabetes mellitus e hipertensão arterial e local 

da coleta, apresentados na Tabela-1.  

Com a Tabela-1 é possível verificar que 44,1 % dos participantes eram 

usuários regulares de adoçantes e/ou alimentos processados com adoçantes. 
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Destes 89,2 % eram do sexo feminino, 70,2 % eram adultos, 24,3 % possuíam 

diabetes mellitus, 45,9 % hipertensão arterial e 77,0 % sobrepeso ou obesidade. 

A maioria deles (68,9 %) utilizava os adoçantes somente como substitutos da 

sacarose adicionada em bebidas diversas, 27,0 % consumiam tanto os 

adoçantes quanto os produtos processados com adoçantes e apenas 4,1 % 

eram consumidores apenas de produtos processados com adoçantes. Em 

relação aos usuários regulares somente de adoçantes, 76,1 % utilizavam apenas 

um tipo de edulcorante, sendo o ciclamato e a sacarina os mais utilizados (85,2 

%), seguidos pela sucralose (9,3 %) e pelo aspartame (5,5 %); e 29,6 % deles 

“esguichavam” o produto nos líquidos, sem determinar a quantidade a ser 

colocada. 

Quanto ao consumo de alimentos, foi observado um padrão alimentar 

semelhante entre usuários regulares de adoçantes e não usuários, tanto para a 

população adulta quanto para a população idosa do estudo, independente do 

sexo. Na população adulta, foi observado um alto consumo de alimentos 

industrializados e carboidratos refinados e um baixo consumo de frutas verduras, 

legumes e cereais integrais. Com relação à população idosa, o consumo de 

frutas, verduras e legumes foi um pouco maior e o consumo de produtos 

industrializados foi menor, porém tanto para a população adulta quanto para a 

idosa, a ingestão média de fibras ficou abaixo da recomendada pelas DRI’s do 

departamento de agricultura dos Estados Unidos (USDA), que deve ser de 25 a 

30 g por dia, sendo 14,9 g (DP = 5,8 g) para adultos usuário regulares e 13,7 g 

(DP = 6,5 g) para adultos não usuários e 15,5 g (DP = 6,3 g) para idosos usuários 

regulares de adoçantes e 16,5 g (DP = 7,7 g) para idosos não usuários.  
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Foi observado um alto consumo de líquidos por toda a população do 

estudo, sendo que a principal diferença na alimentação de usuários regulares de 

adoçantes e não usuários foi a referente à substância que utilizavam para adoçar 

estes líquidos, ou seja, usuários regulares de adoçantes não calóricos utilizavam 

estas substâncias para adoçar e, alguns deles, ainda substituíam refrigerantes e 

sucos industrializados tradicionais pelas suas versões diet ou light; já os não 

usuários utilizavam a sacarose como adoçante.  

Com o teste t de Student foram comparadas as médias de ingestão 

energética total e de macronutrientes, porém não foram encontradas diferenças 

significativas nas médias de ingestão energética total e de consumo de 

carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e fibras totais, entre 

usuários regulares de adoçantes não calóricos e não usuários (Tabela-2). 

A média da densidade energética das dietas de usuários regulares de 

adoçantes não calóricos foi 1,15 Kcal/g (IC95% [1,11; 1,19]) e de não usuários 

1,28 Kcal/g (IC95% [1,23; 1,33]), apresentando diferença significativa entre os 

valores. Ao contrário do peso médio total de alimentos ingeridos, que para 

usuários regulares de adoçantes não calóricos foi de 1364,7 g (IC95% [1264,3; 

1464,9]) e para não usuários foi 1344,1 g (IC95% [1256,4; 1431,8]), não 

apresentando diferença significativa entre os valores.  

Os fatores associados à classificação da densidade energética das dietas 

foram identificados pela análise de regressão logística e para decidir a forma 

como as variáveis quantitativas (idade e IMC) participariam do modelo múltiplo, 

foi realizada uma avaliação do comportamento destas. Tanto a idade foram 

transformadas em dicotômicas com ponto de corte em 65 anos e em 25 kg/m2 

para adultos e 27 kg/m2 para idosos, respectivamente, ou seja, os indivíduos 
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foram classificados segundo idade conforme descrito anteriormente e 

reclassificados segundo IMC em “não sobrepeso” (IMC < 25 kg/m2 para adultos 

/ IMC < 27 kg/m2 para idosos) e “sobrepeso/obesidade” (IMC ≥ 25 kg/m2 para 

adultos / IMC ≥ 27 kg/m2 para idosos).  

Foram selecionadas para a construção do modelo final as variáveis: 

classificação da idade, sexo e uso regular de adoçantes não calóricos, a variável 

classificação do IMC foi excluída por não contribuir para sua explicação (p > 0,10) 

e, apesar de não significativa (p > 0,05), a variável sexo permaneceu no modelo 

como ajuste. O modelo final não se alterou com a introdução de todas as 

interações possíveis (p = 0,0257 pelo lr-test). O valor do teste de bondade de 

ajuste (Pearson) indicou um ajuste adequado. 

A Tabela-3 mostra a distribuição das variáveis segundo a densidade 

energética das dietas, os valores de odds ratio bruto, obtidos pela análise 

univariada e os valores de odds ratio ajustados, obtidos pela análise múltipla. A 

partir desta é possível verificar que tanto a classificação da idade (p = 0,042), 

quanto o uso regular de adoçantes não calóricos (p = 0,002) apresentaram 

associação inversa com a classificação da densidade energética das dietas, ou 

seja, os indivíduos idosos e aqueles que fazem uso regular de adoçantes não 

calóricos se associaram com menores valores médios de densidade energética 

das dietas.  

Discussão  

Neste estudo foi possível observar que 44,1 % dos participantes 

utilizavam adoçantes não calóricos regularmente, porém apenas 24,3 % deles 

possuíam diabetes mellitus e 77,0 % apresentavam sobrepeso ou obesidade, 

sugerindo que a maior parte destes usuários possa utilizar estas substâncias 
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com o objetivo de controle do peso corporal, o que também tem sido relatado por 

outros estudos presentes na literatura (BELLISLE et al., 2001; BLEICH et al., 

2009; MOZAFFARIAN et al., 2011; DE KONING et al., 2011).  

Notou-se também que a maioria dos usuários regulares de adoçantes 

(68,9 %) substituía a sacarose por estas substancias e não apenas introduziam 

estes produtos na dieta habitual. Dessa forma, foi possível encontrar associação 

com valores médios mais baixos de densidade energética das dietas (p = 0,002) 

em comparação com não usuários. Resultados semelhantes foram encontrados 

por outros estudos presentes na literatura (BELLISLE et al., 2001; BELLISLE e 

DREWNOWSKI, 2007).  

Contudo, em um estudo de intervenção no qual os indivíduos também 

substituíram os açúcares por adoçantes não calóricos, pesquisadores 

observaram que este comportamento resultava no aumento da ingestão de 

proteínas e gorduras totais (BEATON et al., 1992) devido a uma possível 

redução no consumo de carboidratos, principalmente açúcares, porém, neste 

estudo, não foi encontrada diferença significativa nem no consumo médio de 

carboidratos, nem no consumo médio de proteínas, gorduras totais e gorduras 

saturadas entre usuários regulares de adoçantes não calóricos e não usuários 

(Tabela-2). A média no consumo de fibras totais entre os dois grupos também 

foi semelhante (p ≥ 0,05) e bem abaixo da recomendada pelas DRI’s, o que 

também vem sendo relatado por outros estudos realizados tanto no Brasil 

(MORIMOTO et al., 2008; BERTAZZI et al., 2012; MARCHIONI et al., 2012) 

quanto em outros países (DREWNOWSKI e DARMON, 2005; LEDIKWE et al., 

2006). 
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Também não foi encontrada diferença significativa na ingestão energética 

média total (p ≥ 0,05) entre os dois grupos. Alguns especialistas sugerem que o 

uso de adoçantes não calóricos não são eficientes para a redução da ingestão 

energética total, uma vez que os mecanismos de homeostase agem de forma a 

recuperar o consumo usual de energia (LOUIS-SYLVESTRE et al.,1989; BIRCH 

et al., 1989; BELLISLE e PEREZ, 1994; LAVIN et al., 1997; BELLISLE e 

DREWNOWSKI, 2007). Entretanto essa compensação energética somente 

ocorre quando alguns alimentos de baixa densidade energética são adicionados 

a uma dieta com alimentos de densidades variáveis (POPPITT e PRENTICE, 

1996). Quando a dieta é composta somente por alimentos de baixa densidade 

energética, esta compensação não acontece (KANDERS et al., 1988; PORIKOS 

et al., 1977; POPPITT e PRENTICE, 1996; BLACKBURN et al., 1997), sendo 

assim, uma redução na ingestão energética total só aconteceria se usuários 

regulares de adoçantes não calóricos mantivessem uma dieta restritiva, o que 

não foi observado nesta população.  

Em relação à classificação da densidade energética da dieta segundo a 

classificação da idade, observou-se que os indivíduos idosos obtiveram 

associação com os valores médios mais baixos de densidade energética (p ≥ 

0,05) em comparação aos adultos, estando de acordo com achados de outro 

estudo realizado na cidade de São Paulo, porém com uma amostra 

representativa (MARCHIONI et al., 2012). Como já destacado, os idosos 

apresentaram um padrão alimentar mais tradicional, contemplando alimentos 

como o arroz com feijão, o pão, o macarrão, a batata, com um consumo um 

pouco maior de frutas, verduras e legumes, apesar da ingestão média de fibras 

totais estar abaixo do recomendado e uma menor utilização de produtos 
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industrializados, que, normalmente, são ricos em gorduras e açúcares e, por 

isso, possuem alta densidade energética. Além disso, os idosos também 

realizavam mais refeições ao longo do dia, distribuindo melhor a quantidade de 

alimentos que consumiam.  

 Entre as limitações deste estudo, destaca-se o fato de que a amostra 

avaliada pode não refletir o consumo da população do Brasil ou até mesmo do 

estado de São Paulo, pois se trata de uma amostra de conveniência, que, 

portanto, incluiu indivíduos que se prontificaram a responder à entrevista em 

locais específicos de pesquisa. Além disso, ficou bastante evidente a baixa 

participação de indivíduos do sexo masculino, o que justifica a permanência da 

variável sexo no modelo de regressão logística como ajuste. Sendo assim, a 

elevada desproporção entre os gêneros deve ser considerada.  

Outra limitação importante foi a utilização de bebidas energéticas para o 

cálculo da densidade energética das dietas, que, embora não haja um consenso 

a respeito do melhor método a ser utilizado, alguns trabalhos apoiam a exclusão 

de todas as bebidas, considerando o fato de que possuem efeitos distintos na 

saciedade e na ingestão energética em relação aos alimentos sólidos 

(JOHNSON et al., 2009; PÉREZ-ESCAMILLA et al., 2012) e por isso, estes 

fatores devem ser tratados separadamente. No entanto, estudo realizado por 

Levitsky et al. (2005) demostrou que a habilidade em que os humanos controlam 

os mecanismos de homeostase energética pode ser ineficiente e independe da 

forma física dos alimentos. Além do mais, as bebidas fornecem uma quantidade 

considerável de energia, portanto, a sua exclusão no cálculo da densidade 

energética pode representar uma séria lacuna na literatura (DUFFEY e POPKIN, 

2007; HARTLINE-GRAFTON et al., 2009).  
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Este trabalho demonstrou que indivíduos consumidores regulares de 

adoçantes não calóricos apresentaram associação com menores valores de 

densidade energética das dietas, em relação aos não consumidores. Por outro 

lado, não foi encontrada diferença significativa na ingestão energética média 

total, nem no consumo médio de carboidratos, proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas e fibras totais, entre os dois grupos. Indivíduos idosos 

também apresentaram associação com valores mais baixos de densidade 

energética das dietas. No entanto, estudos que abordam este assunto ainda são 

escassos, portanto uma conclusão definitiva seria prematura. Sendo assim, mais 

estudos devem ser realizados, principalmente no que diz respeito ao uso de 

adoçantes não calóricos em longo prazo.  
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Tabela 1 – Classificação dos participantes segundo as variáveis 
analisadas no estudo. 

VARIÁVEL n % 
SEXO   

Masculino 26 15,00 
Feminino 142 85,00 
IDADE   
Adultos 123 73,21 
Idosos 45 26,79 

ESTADO NUTRICIONAL   
Baixo peso 3 1,80 
Eutrófico 51 30,35 

Risco de sobrepeso 59 35,11 
Obesidade I 38 22,62 
Obesidade II 16 9,52 
Obesidade III 1 0,60 

USO DE ADOÇANTES   
Sim 74 44,10 
Não 94 55,90 

DIABETES MELLITUS   
Sim 23 13,69 
Não 145 86,31 

HIPERTENSÃO ARTERIAL   
Sim 63 37,50 
Não 105 62,50 

LOCAL DA COLETA   
Centro de Saúde 126 75,00 

Faculdade de Saúde Pública 35 20,83 
Restaurante Universitário 7 4,17 
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Tabela 2 - Comparação de médias de consumo energéti co total e dos 
macronutrientes, pelo teste t de Student, entre os usuários regulares de 

adoçantes. 

Macronutriente Grupo n Média (g) Desvio Padrão  
(g) p 

Energia Total 
Não usuários 94 1686,29 520,11 

0,1808 Usuários 
regulares 74 1573,13 568,33 

Carboidratos 
Não usuários 94 214,58 64,72 

0,0747 Usuários 
regulares 74 195,93 69,63 

Proteínas 
Não usuários 94 72,98 27,12 

0,6318 Usuários 
regulares 74 70,95 27,70 

Gorduras Totais 
Não usuários 94 61,43 25,66 

0,2918 Usuários 
regulares 74 57,35 23,69 

Gorduras Saturadas 
Não usuários 94 20,81 9,83 

0,0625 Usuários 
regulares 74 18,08 8,73 

Fibras Totais 
Não usuários 94 14,35 6,90 

0,4589 Usuários 
regulares 74 15,10 5,90 
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Tabela 3 – Distribuição das variáveis segundo class ificação da densidade 
energética das dietas, valores de odds ratio  bruto e ajustado e intervalo 

de confiança de 95%. 
 

Variável Classificação 

Classificação da 

DE† OR§ bruto 

(IC*
95%) 

OR§ ajustado 

(IC*95%) ≥ 1,5 

Kcal/g 

< 1,5 

Kcal/g 

Idade 

Adultos 
25 

(20,32%) 

98 

(79,68%) 
1,000 1,000 

Idosos 
3 

(6,66%) 

42 

(93,34%) 

0,280 

(0,080; 0,978) 

0,263 

(0,073; 0,953) 

Sexo 

Masculino 
1 

(3,85%) 

25 

(96,15%) 
1,000 1,000 

Feminino 
27 

(19,01%) 

115 

(80,99%) 

5,869 

(0,762; 45,239) 

6,457 

(0,809; 51,559) 

IMC 

Não sobrepeso 
13 

(24,07%) 

41 

(75,93%) 
1,000 - 

Sobrepeso + 

Obesidade 

15 

(13,16%) 

99 

(86,84%) 

0,477 

(0,209; 1,093) 
- 

Uso de 

adoçantes 

Não 
24 

(25,53%) 

70 

(74,47%) 
1,000 1,000 

Sim 
4 

(5,41%) 

70 

(94,59%) 

0,166 

(0,055; 0,505) 

0,167 

(0,054; 0,517) 
†DE: densidade energética; §OR: odds ratio; *IC: intervalo de confiança. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar a relação entre o consumo de 

adoçantes e/ou de alimentos processados com adoçantes e valores de DE das 

dietas dos participantes, pela análise de regressão logística e, comparar a 

ingestão energética média e o consumo médio de macronutrientes entre os 

usuários regulares de adoçantes não calóricos e não usuários, pelo teste t de 

Student, uma vez que as variáveis obedeciam à distribuição normal. 

Os usuários regulares de adoçantes não calóricos foram associados com 

menores valores de DE da dieta, porém não foi encontrada diferença significativa 

entre a ingestão energética média total e o consumo médio de macronutrientes 

entre usuários regulares de adoçantes não calóricos e não usuários. Indivíduos 

idosos também foram associados aos menores valores de DE da dieta. 

Estes achados permitem refletir que, embora o consumo regular de 

adoçantes não calóricos tenha se associado com valores médios mais baixos de 

densidade energética da dieta, este consumo não está sendo eficiente para 

redução na ingestão energética total, nem para redução no consumo de 

carboidratos. 
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Anexo 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido para participação no 
estudo 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública 

Av. Dr. Arnaldo, 715 – CEP 01246-904 – São Paulo – Brasil 

mailto:asscol@fsp.usp.br 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução n °°°° 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Naciona l de Saúde  

(CNS) 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: 

“Comportamento de uso de adoçantes por adultos de uma instituição universitária do 

município de São Paulo”, o qual será realizado pelas nutricionistas Carolina Faria 

Tavares (mestranda) Ana Paula Gines Geraldo (doutoranda) sob responsabilidade da 

Professora Dra. Maria Elisabeth Machado Pinto e Silva, docente do Departamento de 

Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

Justificativa : Cada vez mais aumenta o número de pessoas obesas e diabéticas e a 

preocupação com a estética. Com isso, o consumo de adoçantes e produtos 

industrializados com adição de adoçantes pode estar aumentando. 

Objetivo : Determinar o comportamento em relação ao uso de adoçantes, seu consumo 

(tipo e quantidade) e dos produtos industrializados. 

Procedimento para coleta de dados: Será aplicado um questionário sobre o 

comportamento do uso de adoçantes e outro sobre o consumo habitual de alimentos. 

Participarão de um teste para identificação da intensidade do gosto doce em suco com 

diversas concentrações de adoçantes. Serão realizadas medidas de peso e estatura. 

Benefícios:  Estas informações contribuirão para conhecer melhor o comportamento de 

consumo de adoçantes por adultos. 

Risco:  Não haverá nenhum risco à integridade física e moral. 

Privacidade: As informações obtidas neste estudo poderão ser divulgadas em 

congressos e publicações científicas, sem nunca identificar os nomes dos participantes. 

 

Caso deseje maiores esclarecimentos sobre a pesquisa, entrar em contato pelos 

telefones (11) 30617771 com o pesquisador ou no Comitê de Ética (11) 30617779. 

Endereço: COEP/ Faculdade de Saúde Pública – USP. Av. Dr. Arnaldo n° 715 - 

Cerqueira César - São Paulo/SP - CEP: 01246-904 
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Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

Data: ___/___/___         

 

Local: _____________________________________________________ 

 

Assinatura do responsável: ______________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

Anexo 3 - Instrumento de coleta de dados: uso de adoçantes e alimentos 
dietéticos 
 
1. Nome: _____________________________________________________________ 
 
2. Sexo: � Masculino    � Feminino 
 
3. Data de nascimento: ___/____/____    Idade: _________ anos 
 
4. Peso: _____________ Kg                        5. Altura: ____________ m 
 
6. O Sr (a) possui alguma dessas doenças? 
� Diabetes Mellitus      � Hipertensão Arterial        
 
7. O Sr (a) usa adoçante? 
� Sim              � Não (Pular para a questão 14) 
 
8. Em qual forma o (a) Sr (a) usa esse adoçante? 
� Líquido 
� Pó (Pular para a questão 10) 
 
9. Como o Sr (a) utiliza o adoçante líquido  
� Conta as gotas 
� “Esguicha” sem contar 
� Outros ________________________________________________________ 
 
10. Como o Sr (a) utiliza o adoçante em pó (Fazer a pergunta apenas para quem utiliza 
essa forma)? 
� Em saquinho 
� Coloca com colher 24.1 � Café  24.2 � Chá  24.3 � Sobremesa  24.4 � Sopa 
 
11. Qual é a composição do seu adoçante? 
� Ciclamato e sacarina 
� Aspartame 
� Stévia 
� Sucralose 
� Acessulfame-K 
� Frutose 
� Outro 
� Não sabe 
 
12. Desde <dia da semana> da semana passada até hoje, o (a) Sr (a) usou adoçante 
artificial em algum líquido que bebeu? 
� Sim   
� Não 
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13. Desde <dia da semana> da semana passada até hoje, em quantos dias o (a) Sr(a) 
usou adoçante artificial nos líquidos que bebeu? 
� 1 dia  
� 2 dias 
� 3 dias 
� 4 dias   
� 5 dias 
� 6 dias 
� 7 dias 
 
14. O Sr (a) consume produtos industrializados diet, sem açúcar? 
� Sim  
� Não (Pular para o recordatório de 24 horas) 
 
15. Quais os produtos diet (sem açúcar) que o Sr (a) consome? 
� Refrigerante 
� Suco 
� Geléia 
� Gelatina 
� Chocolate 
� Balas / Chicletes 
� Pudim / Flan 
� Biscoito 
� Iogurte 
� Barra de cereal 
� Achocolatado 
� Bolo 
� Shake 
� Sobremesas prontas (tortas, mousses) 
� Outros doces (goiabada, compota, doce de leite, cocada, paçoca) 
� Outro ____________________________ 
 
16. Desde <dia da semana> da semana passada até hoje, o (a) Sr (a) usou produtos 
diet (sem açúcar)? 
� Sim   
� Não 
 
17. Desde <dia da semana> da semana passada até hoje, em quantos dias o (a) Sr (a) 
usou produtos diet (sem açúcar)? 
� 1 dia  
� 2 dias 
� 3 dias 
� 4 dias   
� 5 dias 
� 6 dias 
� 7 dias 
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Anexo 4 - Formulário do Recordatório 24 horas 

 

Nome da 

Refeição  
Alimento/Preparação Quantidade 
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Currículo Lattes 
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