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RESUMO 

Concentrado proteico (CPS) obtido por processo de separação de membranas foi adoçado com Rebaudiosídeo A (26 
mg de rebaudiosídeo A/100 g de concentrado) obtido por meio da extração, separação e purificação das folhas de Stevia 
rebaudiana. Foram estabelecidos três grupos experimentais (n=6): dois de animais diabéticos, um controle e outro 
suplementado; e um grupo de animais não-diabéticos controle. O grupo suplementado recebeu o concentrado adoçado 
com rebaudiosídeo A (100 mg/kg peso corporal/dia) por um período de 35 dias. Ao final do período de suplementação, a 
ingestão hídrica, o volume da urina, proteinúria, peso e comprimento naso-anal foram avaliados e análise histológica 
renal foi realizada após eutanásia. Objetivou-se com este estudo a avaliação de parâmetros fisiológicos e efeitos renais 
em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina tratados com CPS adoçado com Rebaudiosídeo A. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Concentrado proteico do soro do leite; Stevia rebaudiana; Diabetes mellitus; Efeitos renais. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A busca por um estilo de vida mais saudável objetivando a perda de peso, bem como o 
tratamento e a prevenção de doenças, são importantes fatores que impulsionam os estudos e 
comercialização de novos produtos que apresentem efeitos benéficos a saúde. 

O soro do leite é um subproduto da indústria de laticínios caracterizado por ser a porção 
aquosa restante do leite após sua coagulação durante o processo de produção de queijo ou na 
produção da caseína. As proteínas são os compostos mais valiosos deste soro, no entanto é preciso 
reduzir a concentração de lactose para obtenção de um produto rico em proteínas e com altas 
propriedades funcionais. O concentrado proteico (CPS) é o produto obtido onde a concentração de 
proteínas varia de 35% a 80% (PAGNO et al., 2009). A obtenção do CPS pode ser feita através do 
processo de separação por membranas, método que utiliza menos energia, temperatura e pressões 
mais brandas, além de não ter a adição de nenhum aditivo químico evitando danos ambientais. As 
proteínas que compõem o CPS são a proteose peptona, imunoglobulinas, albumina sérica bovina, 
lactoferrina, lactoperoxidase, β-lactoglobulina e α-lactoglobulina. Estas proteínas tem potencial 
antioxidante e atividade insulinotrópica (MILANI et al., 2016), podendo o CPS ser utilizado como 
adjuvante alimentar no tratamento de doenças como o diabetes. 

Existe atualmente uma grande parte da população mundial que não pode consumir sacarose 
e busca adoçantes alternativos, é o que ocorre com os indivíduos diabéticos, em torno de 415 
milhões de pessoas ao redor do mundo. O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica 
caracterizada por uma reação autoimune que destrói as células β-pancreáticas produtoras de 
insulina (diabetes tipo 1) ou pela incapacidade do organismo de utilizar a insulina produzida de 
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maneira eficiente (diabetes tipo 2). Em ambos os casos o nível glicêmico é permanentemente alto 
comprometendo diversos tecidos (ILIĆ et al., 2017).  

A Stevia rebaudiana Bertoni é uma planta nativa do Paraguai, da família Asteraceae. Suas 
folhas são compostas por glicosídeos diterpênicos que possuem a mesma estrutura em comum, o 
esteviol, diferindo nos resíduos de carboidratos no C13 e C19. O esteviosídeo e o rebaudiosídeo A 
são seus principais metabólitos e maiores responsáveis pelo poder edulcorante da planta que chega 
a ser de 250 a 300 vezes mais doce que a sacarose (GUPTA et al., 2013), o açúcar dissacarídeo 
mais comum da dieta humana utilizado como referência. Além do poder de dulçor, os glicosídeos de 
esteviol presente na planta possuem diversos benefícios terapêuticos como aplicações no 
tratamento de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, doenças renais e 
obesidade (GUPTA et al., 2013). Os glicosídeos de esteviol presentes em maior quantidade na 
planta são o esteviol e o rebaudiosídeo A. Este último é considerado mais estável, mais solúvel e 
apresenta menor residual amargo, obtendo melhor perfil sensorial que o esteviosídeo. Além disso, 
também possui propriedades antioxidantes e insulinotrópicas (Milani et al., 2016). Por esta razão, 
este glicosídeo foi escolhido para adoçar e fortificar o CPS obtido, intensificando seus efeitos 
antioxidantes e insulinotrópicos. 

Estudos demonstraram que suplementação com CPS em ratos sedentários está associada a 
doenças renais (NUNES et al., 2013), assim como longas dietas ricas em proteínas podem ser 
prejudiciais a função renal (WAKEFIELD et al., 2011). Desta forma, foi desenvolvido um suplemento 
proteico obtido a partir de soro do leite por processos de separação por membranas, o qual foi 
adoçado com rebaudiosídeo A, a fim de enriquecer suas propriedades nutricionais e funcionais. 
Neste estudo, investigou-se efeitos fisiológicos e renais desta suplementação em ratos diabéticos 
induzidos. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 O estudo foi realizado na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e todos os processos de 
obtenção o concentrado proteico a partir do soro do leite (CPS) e do rebaudiosídeo A (Reb A) puro 
foram realizados no Núcleo de Estudos de Produtos Naturais (NEPRON). Os experimentos com 
animais e as análises dos parâmetros fisiológicos foram realizadas no Departamento de Ciências 
Fisiológicas (DCF/UEM). 
 
2.1 OBTENÇÃO DO CONCENTRADO PROTEICO (CPS) E REBAUDIOSÍDEO A (REB A) 
  

O CPS foi fornecido pelo laticínio Flora Milk (Flórida, Paraná, Brasil) e o Reb A foi obtido por 
extração, isolação e purificação das folhas de Stevia rebaudiana da variação clonal M1 Alvarez 
produzida no NEPRON utilizando o método desenvolvido por DACOME et al. (2015). O processo de 
separação por membranas incluiu etapas de ultrafiltração, diafiltração e nanofiltração e spray drying. 
Para a ultrafiltração e a nanofiltração, utilizou-se duas membranas filtrantes de poliestersulfona de 
10 kD da marca Koch. A nanofiltração foi realizada em sistema de osmose reversa, composto por 
duas membranas de cut off de 180 Da da marca Koch e de 500 Da da marca Millipore, ambas as 
membranas são feitas de poliamida. A secagem do CPS foi realizada em um atomizador spray dryer, 
marca Büchi, modelo B-19,1 utilizando uma temperatura de entrada de 170ºC, uma temperatura de 
saída de 105ºC e vazão de 8 mL/min. 
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2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  
 
Os ratos Wistar machos, com 50 dias de idade, utilizados nesta pesquisa foram obtidos no 

Biotério Central da UEM e todos os procedimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de 
Conduta Ética no Uso de Animais em Experimentação da mesma universidade sob parecer 
120/2013. Os animais foram acondicionados em grupos de 5 em gaiolas coletivas (46 x 24 x 20 cm) 
ou em gaiolas metabólicas individuais. Durante todo o período, os animais foram mantidos em 
temperatura de 24 ºC, fotoperíodo de 12 horas claro e 12 horas escuro, com água e ração (Nuvilab, 
Colombo-PR) ad libitum. 

Para a indução do diabetes, os animais foram mantidos em jejum noturno de 12 horas e 
receberam uma única aplicação intravenosa (40 mg/kg de peso corporal) de estreptozotocina da 
marca Sigma dissolvida em tampão citrato (0,05 M, pH 4,5). Foram selecionados os animais que 
apresentaram níveis glicêmicos iguais ou superiores a 140 mg/dL no estado de jejum ou 250 mg/dL 
no estado alimentado. Determinou-se três grupos experimentais, com seis animais cada, de acordo 
com os valores de peso corporal, glicemia de jejum e glicemia do estado alimentado registrados 
após três dias da indução do diabetes. Os grupos foram o diabético controle (DC), o diabético 
suplementado (DS) e o não-diabético controle (NC). 

Os animais de cada grupo foram suplementados via oral, por sonda esofágica, por um 
período de 35 dias, sempre às 07:30hs. O grupo DS recebeu o CPS (100 mg/kg de p. c./dia) 
adoçado com o Reb A (0,026 mg de RebA/100 mg de CPS diluído em água), enquanto os animais 
dos grupos DC e NC passaram pelo mesmo procedimento, mas receberam apenas água.  
 
2.3 PARÂMETROS FISIOLÓGICOS 

 
A ingestão hídrica e volume de urina foram obtidas com o auxílio de gaiolas metabólicas 

individuais ao fim do tratamento. Os animais foram mantidos nestas gaiolas e estes parâmetros 
foram avaliados por um período superior a 24 horas. A urina de 24 horas coletada na gaiola 
metabólica foi adequadamente armazenada e, posteriormente, utilizada para as dosagens de 
proteínas através de Kits da Gold Analisa. 

Os animais foram pesados antes da eutanásia, a qual foi realizada por uma sobrecarga de 
tiopental sódico (40 mg/kg de p.c, via i.p). Em seguida, foi medido o comprimento naso-anal de cada 
animal e retirou-se os rins, os quais foram armazenados em nitrogênio líquido em refrigerador a -75 
ºC até o dia da análise.     
 
2.4 ANÁLISE HISTOLÓGICA RENAL 

 
Para avaliação da estrutura renal, analisou-se a presença de infiltrado inflamatório e esclerose 

na região glomerular e infiltrado inflamatório e fibrose na região tubulointersticial. Os rins foram 
coletados, fixados, incluídos na parafina, cortados na espessura de 5 µm e corados pelo Tricrômico 
de Masson. As imagens foram captadas por câmera (Multicam – CAM1000 – 1,3 pixels) acoplada ao 
microscópio.  

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos estão expressos na Tabela 1. Os animais pertencentes ao grupo 
diabético suplementado e controle não mostraram diferenças significativas quanto ao peso e ao 
comprimento naso-anal, mostrando que o suplemento não influenciou no ganho de peso semanal 
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desses animais. Este resultado pode ser devido ao quadro severo de diabetes induzidos por 
estreptozotocina e também à dose de suplementação que pode não ter influenciado neste 
parâmetro. 

Diabéticos também apresentam quadro de polidipsia em decorrência da hiperglicemia, e neste 
estudo era esperada uma maior ingestão hídrica e que um maior volume de urina fosse excretado 
pelos animais dos grupos diabéticos. No entanto a ingestão hídrica foi significantemente maior no 
grupo de animais não diabéticos (ND), e o volume de urina excretado por este grupo foi muito 
semelhante ao grupo DS. Estes resultados foram inconclusivos e merecem ser mais bem estudados.  

 A proteinúria caracteriza-se pela presença excessiva de proteína na urina e é um dos sinais 
associados à redução da função renal em pacientes diabéticos. Este parâmetro apresentou-se 
dentro da faixa de normalidade em todos os grupos, não diferindo estatisticamente.  

 
Tabela 1:  Resultados das médias de valores do peso, comprimento naso-anal, ingestão hídrica, volume de 
urina e proteinúria 
Grupo 
experimental 

Peso (g) Comprimento 
naso-anal (cm) 

Ingestão 
hídrica 

(mL/12h) 

Volume de 
urina (mL/12h) 

Proteinúria 
(mg/dL) 

Proteinúria 
(mg/12 h) 

ND 373,1 ± 31,0* 22,9 ± 0,82 39,3 ± 17,8* 20,2 ± 8,0 26,9 ± 14,6 4,2 ± 1,3 

DC 345 ± 33,9 23 ± 1,3 11,2 ± 3,7 12,4 ± 3,6 38 ± 16,8 4,5 ± 2,1 

DS 325,4 ± 73,9  21,4 ± 1,8 14,8 ± 10,5 17,3 ± 7,3 30 ± 16,7 4,2 ± 1,4 

Grupo diabético controle (DC); grupo diabético suplementado (DS) e o não-diabético controle (NC). 
Dados expressos em média ± desvio padrão. * difere de DC e DS (p<0,05). ** difere de ND e DS (p<0,05). 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A análise histológica dos rins (Figuras 1, 2 e 3) demonstrou que os grupos diabéticos 
apresentaram região tubulointersticial sem infiltrado inflamatório e sem fibrose, e região glomerular 
com glomérulos de alças preservadas também sem infiltrado inflamatório e sem esclerose, 
sugerindo que não houve dano renal nem mesmo no grupo suplementado com o CPS. Além disso, 
todos os animais utilizados no estudo ingeriram ração ad libitum, a qual já representa uma fonte de 
proteínas e, ainda assim, os resultados histológicos demonstraram preservação da função renal. 
 

 
Figura 1:  Análise histológica renal do grupo não-diabético controle (ND). 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
Figura 2:  Análise histológica renal do grupo diabético controle (DC). 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 3:  Análise histológica renal do grupo diabético suplementado (DS). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Apesar dos diversos efeitos benéficos associados a suplementação com o CPS, seus efeitos 
renais ainda não são claros. A ingestão de dieta rica em proteínas está associada a redução de 
função renal, uma vez que o excesso de proteína não consegue ser metabolizado eficientemente 
pelo organismo. Efeitos fisiológicos e renais foram avaliados em ratos diabéticos induzidos e os 
resultados demonstraram menor aumento de tamanho e peso pelo grupo suplementado com o CPS, 
indicando que o produto não foi calórico. Além disso, a proteinúria observada estava dentro da faixa 
de normalidade para o mesmo grupo e o suplemento não representou danos renais em avaliação 
histológica. Desta forma, o CPS adoçado com Rebaudiosídeo A apresentou-se como um 
suplemento não-calórico, rico em proteínas que auxiliam no tratamento do diabetes, mas que não 
promove a sobrecarga dos rins, preservando sua funcionalidade. 
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