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RESUMO

O leite caprino é um produto de alto valor biológica e alta digestibilidade. 

Devido a estas características é bastante usado por crianças recém nascidas que 

não são alimentadas ao seio ou são intolerantes ao leite bovino. A deficiência de 

vitamina A é um problema de saúde pública em áreas subdesenvolvidas como o 

Nordeste do Brasil e nessas regiões os caprinos se adaptam muito bem. O presente 

estudo foi conduzido para analisar a influência da alimentação sobre os níveis de 

vitamina A no leite caprino e o fornecimento de vitamina A para crianças e cabritos. 

Os animais usados foram das raças Saanen e Murciana, divididos em três grupos. O 

primeiro grupo com 38 animais da raça Saanen e o segundo com 30 animais da raça 

Murciana, foram alimentados com concentrado e volumoso. O terceiro grupo com 20 

animais da raça Saanen foi alimentado exclusivamente com volumoso. O quarto 

grupo, formado por 25 animais do primeiro grupo também alimentados com 

concentrado e volumoso, foram suplementados com 10.000 UI de palmitato de 

retinol, administrados na forma de cápsula diretamente na boca do animal. 

Paralelamente foi verificado o nível de retinol do leite no início e final da mamada, 

nas cabras do segundo grupo (raça Murciana n=30). O retinol do leite foi 

determinado através do sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

Os níveis de retinol no leite dos grupos estudados foram respectivamente: primeiro 

(38.5 ± 12.7 µg/100ml), segundo (40.5 ± 9.7 µg/100ml); terceiro, com 20 animais da 

raça Saanen alimentados exclusivamente com volumosos (23.1 ± 6.7 µg/100ml) e no 

grupo suplementado com 10.000 UI de palmitato de retinol (43,7 ± 18,8 µg/100ml) 

antes, e (61,9 ± 26,9 µg/100ml) depois da suplementação. Não foi encontrada 

diferença significativa entre as médias dos animais do primeiro e segundo grupo, 

que foram alimentados com a mesma dieta de concentrado e volumoso, mostrando 



que os níveis de retinol no leite destas duas raças são equivalentes. Já nos animais 

da raça Saanen do primeiro e terceiro grupo que foram alimentados com dietas 

distintas, daqueles com dieta apenas de volumoso, foi verificada uma redução 

drástica nos níveis de retinol. Em relação ao retinol do leite em momentos distintos 

da mesma mamada, foi observado no início da amamentação (22.6 ± 9.8 µg/100ml) 

e ao final da mamada (49.6 ± 14.7µg/100ml), sendo a diferença entre as médias, 

estatisticamente significativa (p < 0,0001). Nos animais que foram suplementados, 

observou-se um aumento significativo na concentração de retinol, obtendo-se uma 

resposta média de 41,85%.

Palavras chave: Saanen, Murciana, leite de cabra, retinol. 



ABSTRACT

The caprine milk is a product of high biological value and high digestibility. 

Due to these characteristics it is quite used by newly born children that are not 

breastfed or that are intolerant to the bovine milk. The vitamin deficiency is a public 

health problem in underdeveloped areas as the Northeast of Brazil and where areas 

the caprine ones adapt very well. The present study was led to analyze the influence 

of the feeding in the vitamin levels in the caprine milk. The animals used were the 

races Saanen and Murciana, divided in three groups. The first group with 38 animals 

of race Saanen and the second with 30 animals of race Murciana were, fed with 

concentrated and voluminous. A third group with 20 animals of the race Saanen was 

fed exclusively with voluminous. The four group was added with 10. 000 UI of retinol 

palmitato, administered directly, like capsule, in the mouth of animal. Parallel it was 

verified the level of retinol of  milk in the beginning and final of the sucked, in the 

goats of the second group (race Murciana n =30). The retinol of caprine milk was 

determined through the system of liquid cromatografia of high efficiency (HPLC). The 

retinol levels in the studied groups were respectively: first (38. 5 ± 12. 7 µg/100ml), 

second (40. 5 ± 9. 7 µg/100ml); third, with 20 animals of race Saanen fed exclusively 

with voluminous (23. 1 ± 6. 7 µg/100ml) and in the group a, suplementation with 10. 

000 UI of retinol palmitato (43,7 ± 18,8 µg/100ml) before, and (61,9 ± 26,9 µg/100ml) 

after the supplementation. It was not found significant difference between the 

averages from animals of the first and second group, that were fed with the same 

concentrate diet and voluminous, showing that the retinol levels in the milk of these 

two races are equivalent. Already in the animals of the first and third group that they 

were fed with different diets, in those which diet was just voluminous, a drastic 

reduction was verified in the retinol levels. In relation to the retinol of the milk in 



different moments from the same sucked, it was observed in the beginning of the 

breast-feeding (22. 6 ± 9. 8 µg/100ml) and at the end of the sucked (49. 6 ± 14. 

7µg/100ml), being the difference between the averages, statistically significant  (p < 

0,0001). Already in the animals that were supplemented, a significant increase was 

observed in the retinol concentration, being obtained a medium response of 41,85%. 

Key word: Saanen, Murciana, goat milk, retinol.
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1 – INTRODUÇÃO 

A criação de cabras iniciou-se há mais de dez mil anos, sendo o primeiro 

animal a ser domesticado pelo homem. Desde então, os caprinos sempre 

acompanharam a história da humanidade, conforme atestam vários relatos 

históricos, mitológicos e até mesmo bíblicos (RIBEIRO, 1998). 

No cenário atual do desenvolvimento econômico no Brasil, alguns estudos 

demonstraram que a pecuária de caprinos apresenta-se como uma atividade 

promissora, ressaltando-se que a região nordeste do Brasil apresenta um expressivo 

rebanho caprino, localizado principalmente nas zonas semi-áridas (QUINTANS, 

1995; CORDEIRO, 1998; SILVA, 1984). Devido à agricultura instável, a 

caprinocultura desempenha um importante papel sócio-econômico nessa região 

proporcionando renda direta e excelente fonte alimentar.

Atualmente, o maior contingente de animais, localiza-se na região Nordeste, 

que detém cerca de 93,2% do efetivo nacional, estimado em 9.428.622 cabeças 

(IBGE, 2002). O Brasil detém o nono maior rebanho caprino do mundo (FAO, 1994).

A caprinocultura leiteira, no Brasil, vem crescendo substancialmente nos últimos 

anos e este aumento é refletido no aumento da produção de leite caprino nacional, 

(52% no período de 1982 a 1992), quando no mesmo período, o crescimento 

mundial foi de 37% (QUARTELY BULLETIN OF STATISTICS, 1993).

Diversos fatores têm contribuído para este crescimento, dentre os quais se 

destaca a fácil adaptação do caprino aos diversos ecossistemas (FRENCH, 1970; 

DEVENDRA, 1980; GUTIERREZ & DE BOER, 1982).

A produção nacional de leite caprino é de 22.000 litros/dia e o Nordeste 

brasileiro apresenta uma participação de 45,4% deste total (COSTA, 2003). O 
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Estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor nordestino de leite de cabra e 

boa parte deste índice é devido a uma atividade organizada entre 300 produtores em 

33 municípios e o Governo do Estado (COSTA, 2003). Esse fato, aliado ao aspecto 

de ser o leite um produto de alto valor biológico, tem estimulado a busca de 

subsídios que venham favorecer um aumento neste setor da economia. 

A importância desta atividade produtiva vem crescendo nas últimas décadas. 

O leite de cabra começa a se firmar e ganhar conceito como alimento de valor na 

dieta do povo brasileiro (COSTA, 2003). Nos estados Nordestinos, esta atividade 

vem se intensificando de uma forma rápida, principalmente, nas áreas onde a 

precipitação pluvial e a temperatura não favorecem a exploração de bovinos leiteiros 

(EMBRATER, 1984). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso de caprinos 

como produtor de leite pode tornar-se um importante instrumento na política de 

produção de alimentos e, com isso diminuir os níveis de desnutrição e taxa de 

mortalidade infantil de várias regiões, principalmente no nordeste brasileiro 

(MEDEIROS et al, 1994).

Segundo Rodrigues (1988), o desenvolvimento da caprinocultura leiteira tem 

na última década apresentado considerável crescimento, impulsionado 

principalmente, pela importação de animais puros. Além disso, a produção de leite 

depende da aptidão leiteira da cabra, da qualidade do alimento e nível de consumo 

de matéria seca pelo animal (SANTOS, 1994). 

A qualidade do alimento do animal depende das variações climáticas da 

região semi-árida, que pode ser dividida em dois períodos, um chuvoso, que ocorre 

normalmente durante os meses de janeiro a junho, e outro seco de julho a 

dezembro.
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Durante o período chuvoso a massa pastável é abundante e de boa qualidade 

nutricional. Todavia no período seco ocorre queda acentuada na disponibilidade e 

qualidade da fitomassa, e aumento da fração fibrosa, que aliada a um rápido 

processo de lignificação da parede celular das plantas forrageiras, altera a 

palatabilidade e absorção do alimento. Quando a nutrição destes animais é realizada 

utilizando-se componentes energéticos e protéicos, ocorre um aumento significativo 

na produção leiteira, mas este crescimento só ocorre em um determinado período da 

suplementação, afetando o processo de produção (PFISTER, 1983; KIRMSE, 1984; 

SCHACHT, 1992). 

O potencial de produção da carne, do leite e da pele dos animais, tem sido 

considerado baixo no rebanho nativo do Nordeste do Brasil, e por essa razão, raças 

exóticas são freqüentemente introduzidas com o objetivo de melhorar o potencial 

produtivo, em especial o de leite. As raças exóticas que possuem núcleos de raça 

pura no Brasil são principalmente, Anglo-Nubiana, Saanen, Murciana, Mambrina e 

Toggenburg. Entre as nativas temos, Moxotó, Marota, Canindé e Repartida, 

(MEDEIROS et al,1994).

Estes animais, independente de sua finalidade de produção, quando não 

recebem uma alimentação adequada em quantidade ou qualidade em todas as 

épocas do ano, tornam-se incapazes de expressar os seus potenciais produtivos, 

reduzindo assim a importância do melhoramento zootécnico e sanitário do rebanho 

(JARDIM, 1984).

Na caprinocultura a alimentação é um dos aspectos mais importantes e de 

difícil solução, principalmente, quando se relaciona com a utilização de animais para 

a produção de leite. Estes animais especializados na produção de leite necessitam 

de um manejo e uma nutrição adequada para produção e logo se tornam exigentes 
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para poderem expressar suas aptidões. Sua produção está diretamente relacionada 

ao padrão genético da raça, idade, ordem de parto, condições de saúde, nível 

nutricional e qualidade do alimento que assegure níveis ótimos de energia, 

proteínas, minerais e vitaminas (MEDEIROS et al, 1994). 

As condições econômicas e agrícolas regionais, assim como os fins visados 

na exploração de caprinos, indicam o sistema de criação mais conveniente, que 

pode ser intensivo, extensivo e misto. Para a produção de leite, o sistema intensivo é 

o mais indicado e requer mão de obra especializada, conhecimentos técnicos e 

assistência assídua; sendo utilizado nesta atividade  animais capazes de transformar 

eficientemente uma alimentação abundante, balanceada e cara, em produtos de 

valor e com mercado certo. Estes animais ficam confinados em apriscos e sua 

alimentação é fornecida no cocho, onde são administradas rações ricas em 

proteínas, minerais e vitaminas; forragens verdes aquosas, sal mineral à vontade, 

água pelo menos três vezes ao dia. Este regime de estabulação não implica em 

prisão completa e os animais podem ser liberados algumas horas ao dia (JARDIM, 

1984; ANDRIGUETTO, 1989).

Dentre as raças de caprinos de potencial leiteiro, podemos citar a Saanen e a 

Murciana. A Saanen é a raça leiteira mais difundida no mundo, originária do Vale de 

Saanen, na Suíça, e apresenta um crescimento bastante significativo em nosso país.

Caracterizada pela alta produção e persistência da lactação. A raça Murciana é 

originária da província de Múrcia, na Espanha. Foi introduzida em nosso país no 

início do século e desapareceu ao longo dos anos.Na década de 90 foi reintroduzida 

através de importações feitas por criadores do estado da Paraíba. É uma raça 

especializada para produção de leite, no Brasil. Uma das raças campeãs de 
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produção de leite no mundo, é de origem Espanhola, porte médio, aptidão leiteira e 

boa adaptação à região do Nordeste do Brasil (O BERRO, 2003).

O leite de cabra é um alimento importante para a nutrição humana e vem 

ganhando espaço entre os produtos lácteos, sendo bastante indicado por Médicos e 

Nutricionistas por ser um produto de alto valor biológico, hipoalergênico e de alta 

digestibilidade (COSTA, 2003). Em relação às proteínas, as diferenças entre os 

leites caprino e bovino são sutis. A relação caseína/proteínas do soro é similar nos 

leites de cabra e vaca, sendo que o teor de alfa-1 caseína é reduzido no leite 

caprino, favorecendo assim a formação de coágulos finos e suaves que facilita os 

processos digestivos, que é uma das grandes características deste leite (HAENLEIN, 

2004). De acordo com National Database for Standard Reference (2004), o leite de 

cabra possui em média 3,56g de proteína/100g leite, enquanto que o leite humano 

possui em média 1,03g de proteína/100g leite, tendo o leite de cabra três vezes mais 

proteínas, do que o leite humano (HAENLEIN, 2004). 

 Os teores de gordura do leite caprino e bovino são idênticos com 

aproximadamente 98-99% de triglicérides de cadeia curta e média (C4 e C12), o que 

facilita a ação enzimática. No entanto, os glóbulos de gordura do leite de cabra são 

menores do que os glóbulos do leite bovino, facilitando a ação das lipases intestinais 

e uma maior dispersão. Estes fatores são responsáveis pela melhor digestibilidade 

do leite caprino (JENNESS, 1980). O teor de lactose pouco varia em relação ao leite 

de vaca, sendo constante no decorrer da lactação e inferior, quando comparado ao 

leite humano (LE JAOEN, 1981).

O leite de cabra possui minerais em quantidades semelhantes aos 

encontrados no leite de vaca, porém com menor teor de cobalto e reduzida taxa de 

vitamina B12. O teor de ferro e cobre são variáveis, porém, em relação ao cálcio e 
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fósforo são equivalentes e superiores respectivamente quando comparados ao leite 

humano (JARDIM, 1984). 

Em sua composição o leite de cabra possui de 0,70 a 0,85% de sais minerais, 

quantidade um pouco menor do que a observada no leite de vaca. Quando 

comparado ao leite humano, o leite de cabra possui valores superiores de fósforo, 

sódio e potássio. As proteínas e fosfatos são os principais componentes 

responsáveis pela capacidade tamponante do leite, sendo possuidor de uma maior 

concentração quando comparado aos demais tipos de leite, o que favorece a 

neutralização da hiperacidez gástrica (JARDIM, 1984). A tabela 1 apresenta a 

composição química dos leites de cabra, de vaca e humano.

TABELA 1 – COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE ALGUNS NUTRIENTES DOS 

LEITES DE CABRA, VACA E HUMANO.

Leite Proteína % Gordura % Lactose % Cinza % Sólido % 

Cabra 3,98 4,75 4,72 0,78 14,23

Vaca 3,40 3,70 4,90 0,72 12,70

Humano 1,00 4,30 7,40 0,18 12,90

Fonte : Woltschoon-Pombo & Furtado, 1978. 

Em termos de composição aminoacídica as diferenças nos três tipos de leite 

são muito pequenas, sendo o leite de cabra o que mais se aproxima do leite 

humano, principalmente, em termos de aminoácidos sulfurosos como metionina e 

cistina. Todos são ricos em lisina que é um aminoácido de grande importância na 

alimentação infantil (MEDEIROS et al, 1994). 
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Têm-se observado aumento na procura e no consumo do leite caprino e seus 

derivados, pois além de suas características nutricionais, este alimento é bem aceito 

por crianças que possuem intolerância ao leite bovino. Essa aceitabilidade é devida 

às baixas concentrações da proteína caseína -s1, (MAHAN, 1998). Ainda de 

acordo com Alves (2004), esta proteína esta presente no leite caprino em 

quantidades mínimas ou ausentes. 

Em algumas situações onde o leite materno não esta disponível, o leite de 

cabra torna-se uma excelente alternativa para o recém nascido, para os idosos e 

crianças alérgicas, além de ser possuidor de boa digestibilidade. Atualmente, é 

estimado que aproximadamente 3 a 8% de crianças do mundo sejam alérgicas ao 

leite de vaca e que fórmulas à base de leite de soja são utilizadas como substitutas, 

mas em torno de 50% das crianças são intolerantes a soja (LUKE, 1992). Na tabela 

2 observa-se a composição média dos leites de cabra, humano e ovelha. 
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TABELA 2 – COMPOSIÇÃO MÉDIA DO LEITE CABRA, HUMANO E OVELHA 

(VALORES POR 100G DE PORÇÃO). 

Componentes Cabra Humano(maduro) Ovelha

Água (g) 87,03 87,50 80,70

Energia (Kcal) 69 70 108

Proteína (g) 3,56 1,03 5,98

Lipídeos totais (g) 4,14 4,38 7,00

Cálcio (mg) 134 32 193

Íon de ferro (mg) 0,05 0,03 0,10

Magnésio (mg) 14 3 18

Vitamina B-12 (µg) 0,07 0,05 0,71

Vitamina A (UI) 198 212 147

Retinol(µg) 56 60 44

Vitamina A,RAE(µg RAE) 57 61 44

Vitamina C (mg) 1,3 5,0 4,2

Ácido pantotênico(mg) 0,310 0,223 0,417

Riboflavina(mg) 0,138 0,036 0,355

Ácido fólico(µg) 0 0 0

Fonte: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Realise 17(2004). 
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Um terço das necessidades energéticas diárias de uma pessoa adulta pode 

ser suprido por um litro de leite de cabra. Este apresenta um teor energético que 

varia de 60 a 75 kcal/100g de leite. (MEDEIROS et al, 1994).

Quanto às vitaminas, o leite de cabra contém menos B6 e B12 do que o leite de 

vaca e em relação ao leite humano possui o mesmo teor de vitamina B6 e o dobro de 

vitamina B12 (JARDIM, 1984; MEDEIROS, 1994). A tabela 3 apresenta os teores das 

principais vitaminas e constituintes, dos leites de cabra, vaca e humano. Importante 

foco de atenção em saúde tem sido dado à vitamina A, pois sua deficiência 

encontra-se associada à vulnerabilidade orgânica e é particularmente importante 

para a adequada resposta ao controle das infecções. A hipovitaminose A tem sido 

objeto de realce devido a significante prevalência em populações de países em 

desenvolvimento (EL BEITUNE et al, 2003).
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TABELA 3 - TEORES MÉDIOS DE VITAMINAS NOS LEITES DE CABRA, VACA E 

HUMANO.

Vitaminas Cabra Vaca Humano

Vitamina A 2074 1560 1098

Vitamina D 23,7 (-) 2,0

Tiamina 0,40 0,44 0,16

Riboflavina 1,84 1,75 0,36

Ácido Nicotínico 1,87 0,94 1,47

Vitamina  B6 0,07 0,64 0,10

Ácido Pantotênico 3,44 3,46 1,84

Biotina 0,039 0,031 0,008

Ácido Fólico 0,0024 0,0008 0,002

Vitamina B12 0,0006 0,0043 0,0008

Ácido Ascórbico 15,0 21,1 43,0

Colina 150,0 121,0 90,0

Inositol 210,0 110,0 330,0

Vitamina A em UI/l, outros valores mg/100ml. Fonte : Parkash & Jenness, 1968. 
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A vitamina A, também conhecida como retinol, vitamina antiinfecciosa ou 

antixeroftálmica foi a primeira vitamina a ser identificada (BOBBIO & BOBBIO, 1989). 

A função da vitamina A foi conhecida no início do século XX pelo inglês Hopinkins. 

No período entre 1906 e 1912 foi encontrada no extrato alcoólico do leite um 

princípio estimulador do crescimento. Ao mesmo tempo, o alemão Stepp identificou 

um lipídeo com a mesma função. No ano de 1913, Elmer Steenbock McCollum e 

Marguerite Davis sugeriram que a manteiga e gema de ovo eram fornecedores de 

um elemento necessário ao crescimento de ratos, mas apenas em 1915 que se fez a 

primeira denominação “fator dietético não identificado lipossolúvel A”, composto 

estimulador do crescimento (EUCLYDES, 2000). Em 1930, o inglês Moore descobriu 

que o caroteno era convertido em vitamina A no organismo humano. Entre 1933 e 

1935, George Wald e colaboradores estabeleceram o papel bioquímico da vitamina 

A na visão, determinaram a estrutura do beta caroteno e sintetizaram alguns de seus 

derivados (DUTRA-DE-OLIVEIRA  e  MARCHINI, 1998). 

O termo vitamina A é referido, a todos os compostos com atividade biológica 

do retinol, incluindo, retinóides e carotenóides (BOBBIO & BOBBIO, 1989). 

 A vitamina A existe como pré-formada (retinol) e como provitamina A 

(caroteno) (DINIZ, 2000). Como retinol é encontrado na natureza em produtos 

exclusivamente de origem animal. Sua principal fonte é o óleo de fígado de 

bacalhau, seguido do fígado de diversos animais, manteiga, gema de ovo, produtos 

lácteos e atum (FRANCO, 1998).

Os carotenóides são encontrados principalmente em produtos de origem 

vegetal e representam uma grande variedade de compostos naturais e sintéticos. Os 

principais carotenóides são ,  e  caroteno, dos quais o beta caroteno é o principal 

precursor da vitamina A. São encontrados em vegetais de coloração amarelo-
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alaranjado-avermelhada e folhosos verdes escuros e as principais fontes são, óleo 

de dendê (especialmente o vermelho), cenoura, abóbora, folha de macaxeira, folha 

de quiabo, caruru, serralha, couve, espinafre, folha de mostarda, além de outras 

(OLSON, ZIEGELER, FILER JÚNIOR, 1996).

A relação da transformação de beta caroteno em vitamina A, depende das 

condições de suprimento de carotenóides e do estado nutricional em vitamina A do 

animal. Nos ruminantes as relações de transformações são menos favoráveis, uma 

vez que parte dos carotenóides é degradada nos pré-estômagos. Quando a ingestão 

de carotenóides é suficiente para atender as necessidades, forma-se nos ruminantes 

uma parte de retinol para cada quatro partes de beta caroteno. Entretanto, pode 

ocorrer diminuição dessa relação, se houver ingestão de grande quantidade de 

gramíneas frescas com alto teor de carotenóides (KOLB, 1987).

Segundo Bowen (1993), a ingestão de alimentos ricos em carotenóides 

associados a gorduras, acarreta um aumento na absorção deste nutriente em 

aproximadamente 47%. Em trabalho recente, Brown et a l(2004), também 

observaram um aumento na biodisponibilidade de carotenóides de alimentos 

folhosos ingeridos com altos níveis de gordura.

A vitamina A é um micronutriente essencial à manutenção das funções 

fisiológicas normais do organismo. Sendo importante ressaltar, as funções ligadas 

ao ciclo visual, à integridade das membranas biológicas e à manutenção e 

diferenciação epitelial (HASKELL e BROWN, 1999). Além disso, é importante no 

crescimento normal das estruturas ósseas e dos dentes; auxilia na função 

imunológica; na redução da incidência de anemia, mortalidade materna e infantil, 

sendo fundamental durante o desenvolvimento e na manutenção da integridade do 

organismo humano (AZAIS-BRAESCO e PASCAL, 2000).
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As funções desempenhadas pela vitamina A no organismo humano e animal, 

demonstram a relevância do consumo regular desta vitamina através da dieta. A 

ingestão adequada de alimentos animais e vegetais, considerados fontes de 

vitamina A, possibilitam que os níveis séricos e as reservas hepáticas sejam 

mantidos em níveis normais, evitando tanto o quadro de hipovitaminose como o de 

hipervitaminose (OLSON, ZIEGELER, FILER JÚNIOR, 1996; ROSS e HARVEY, 

2003). A situação pode se agravar durante o período gestacional, pois os depósitos 

de vitamina A no fígado fetal são escassos devido à barreira placentária 

(UNDERWOOD, 1994). Desse modo, é fundamental que se tenha um bom consumo 

alimentar para manter o estado nutricional em vitamina A adequado, favorecendo a 

manutenção da saúde, da prontidão de defesa e crescimento ideal, além de permitir 

a transferência para o leite e conseqüentemente para o lactante. (ROSS e HARVEY, 

2003).

Segundo a organização mundial de saúde (OMS), é importante administrar 

quantidades adequadas de vitamina A, durante o desenvolvimento fetal, pois 

quantidades diminutas ou excessivas podem causar malformação. A ingestão 

adequada de vitamina A no final da gestação favorece uma transferência desta 

vitamina para o feto preparando-o para o nascimento e lactação (WHO, 1998 e 

KING, 2001).

A deficiência de vitamina A ou hipovitaminose A, é um dos problemas 

nutricionais mais freqüentes no mundo. A Organização Mundial de Saúde estimou 

que mais de 250 milhões de crianças em todo o mundo têm as reservas de vitamina 

A diminuídas (SOMMER e WEST, 1996). No Brasil este problema esta mais 

evidenciado na região Nordeste (WHO/ UNICEF, 1994). 
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A hipovitaminose A é um importante problema de saúde pública e a 

magnitude mundial dessa deficiência, ao lado das carências de ferro e de iodo, faz 

parte da chamada “fome oculta”, cujas manifestações podem ocorrer sem sinais 

clínicos detectáveis ou não estar necessariamente associado a patologias 

multicarenciais claramente definidas (UNDERWOOD, 1994).

Atualmente, existem 60 países onde a hipovitaminose A é um grave problema 

de saúde pública, principalmente no sul e leste da África, partes da América Latina e 

América Central, estando o Brasil incluído no referido grupo (WHO, 1998). A região 

mais afetada, com dados preocupantes, é o nordeste brasileiro, dando destaque ao 

semi-árido baiano, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, devido à elevada 

prevalência da carência clínica em lactentes, escolares e pré-escolares. A 

deficiência de vitamina A pode ser diagnosticada através de sinais e sintomas 

clínico-oculares, indicadores histológicos, bioquímicos (retinol hepático e retinol 

sérico) e análise do consumo de alimentos fontes de vitamina A (DINIZ e SANTOS, 

2000).

Ramalho, Flores e Saunders (2002) baseados em diversos autores, afirmam: 

Em termos epidemiológicos, a ingestão inadequada de alimentos 

que são fontes de vitamina A é o principal fator etiológico em todas as áreas do mundo. 

Além disso, as populações estão expostas a fatores coadjuvantes da deficiência de 

vitamina A, como a reduzida ingestão de lipídios (que aumentam a biodisponibilidade 

da vitamina e provitamina A), alta prevalência de infecções, falta de saneamento 

ambiental e de água tratada, condições socioeconômicas desfavoráveis e tabus 

alimentares que aumentam a demanda ou interferem na ingestão e metabolização da 

vitamina A pelo organismo.

O sinal clínico mais precoce da deficiência é a cegueira noturna, as  

deficiências mais graves podem causar ressecamento da conjuntiva e 
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posteriormente da córnea, o que resulta em ulcerações e cicatrizes com a 

conseqüente cegueira (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2001). 

A deficiência de vitamina A leva a queratinização de epitélios, afetando não 

somente os olhos, também o epitélio de revestimento dos tratos gastrintestinal, 

respiratório e do aparelho geniturinário. A queratinização do epitélio gastrintestinal 

ou respiratório pode acarretar diminuição da resistência à colonização e à 

penetração de microrganismos. A integridade do sistema imune pode também ser 

comprometida. Um dos exemplos deste comprometimento seria a redução do 

transporte de imunoglobulinas secretoras através do epitélio alterado, respiratório ou 

gastrintestinal. Estas alterações explicariam a associação freqüentemente descrita 

entre diarréia e infecções respiratórias e a deficiência de vitamina A (WHO, 1998). 

Em gestantes, a hipovitaminose A pode comprometer a gestação, pois, a 

vitamina A é importante para a reprodução normal, crescimento e desenvolvimento 

fetal, constituição da reserva hepática fetal e para crescimento tecidual materno. 

Acredita-se também que esteja envolvida na síntese de hormônios esteróides, tendo 

sido demonstrado que a suplementação de vitamina A traz benefícios para a função 

feto-placentária pelo aumento dos níveis de progesterona (AZAIS-BRAESCO e 

PASCAL, 2000). 

Recentemente, em 1999 o UNICEF e a OMS concluíram, a partir de estudos 

realizados no Nepal com gestantes e nutrizes, que a suplementação de vitamina A 

ou -caroteno em gestantes, administradas semanalmente, pode reduzir as taxas de 

mortalidade materna relacionadas à gravidez; mulheres que sofrem de cegueira 

noturna têm risco aumentado de morbi-mortalidade reprodutiva em relação às 

mulheres sem este sinal ocular; e que a suplementação de vitamina A em doses 

baixas (7000 µg de retinol equivalente) não aumenta o risco de defeitos congênitos 
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no concepto (SAUNDERS, RAMALHO e LEAL, 2001). Embora, doses elevadas 

desta vitamina venham a causar defeitos na embriogênese (ROSS, 2003). 

O quadro de deficiência desta vitamina está relacionado com o aumento da 

mortalidade de crianças, em países não industrializados. Crianças com sinais 

clínicos de lesões oculares e sintomas de deficiência de vitamina A, aumentam o 

risco de mortalidade e morbidade, e o quadro de uma deficiência subclínica de 

vitamina A, está relacionado a doenças, em especial a quadros de diarréia ou 

processos respiratórios, provavelmente pelo dano causado ao tecido epitelial e 

depressão do sistema imunológico (WHO, 1998).

A ocorrência de cegueira noturna por deficiência de vitamina A é mencionada 

na literatura brasileira desde o século passado e persiste até os nossos dias, sendo 

revelado que este problema é mais evidenciado nos períodos de seca quando 

referido a região Nordeste do Brasil (ARAÚJO, 1989).

Em animais, o quadro de hipovitaminose A pode ocorrer devido às baixas 

reservas hepáticas de retinol ao nascer, os quais dependem diretamente do leite 

materno, sendo observado a mesma sintomatologia existente nas crianças. Em 

animais adultos sob condições de criação adequadas a deficiência de vitamina A 

não é comum, porém, pode ocorrer em conseqüência de verminoses como a 

fasciolose ou coccidiose (Jardim, 1984). Ainda segundo Kolb (1987) períodos longos 

(4 meses) com baixa ingestão de matéria verde para os ruminantes podem levar o 

animal a um estado de carência em vitamina A, o que se caracteriza por alterações 

nos ductos salivares, espessamento da pele e cegueira noturna.

Por outro lado, a intoxicação aguda ou crônica por excesso de ingestão da 

vitamina A (acima de 15 mg retinol/dia) pode levar a problemas de saúde pública 

(OLSON, ZIEGELER, FILER JÚNIOR, 1996). Os sintomas clínicos agudos da 
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intoxicação vão desde inchaço da fonte, dor de cabeça, náuseas, vômitos e 

ocasionalmente febre, vertigem e desordem visual.  No processo crônico, doses 

diárias de 7,5 mg de retinol ou seu metabólito são utilizados para tratamento de acne 

ou outros problemas de pele, ou ainda quando da administração de complexos 

vitamínicos de forma inapropriada (LEITNER, MOORE, SHARMAN, 1975 e OLSON, 

ZIEGELER, FILER JÚNIOR, 1996). 

Com relação aos animais é importante citar que o efeito da hipervitaminose A, 

é observado, quando da administração de altas doses de vitaminas ao animal por 

um período prolongado, podendo levar a um quadro de teratogenicidade. É notado 

um distúrbio de crescimento e uma redução na vitalidade, sendo que nas mães é 

observada má-formação embrionária (KOLB, 1987).

Atualmente, estudos relatam que crianças que utilizam o leite materno como 

fonte exclusiva de alimento até ao sexto mês de vida, podem desenvolver-se no 

mesmo ritmo de crianças de países desenvolvidos e melhor do que crianças 

alimentadas artificialmente (EUCLYDES, 2000).

 O leite humano é a única fonte de vitamina A para o lactente totalmente 

alimentado ao seio e a capacidade da criança adquirir seu requerimento depende da 

concentração e do volume consumido, sendo importante que a criança venha a 

alimentar-se de leite até os seus seis meses de vida. Apesar disso, não existe 

garantia para a formação e manutenção de reservas nessa fase, que é de intenso 

crescimento (WHO, 2001). A partir do sexto mês de vida o consumo de leite diminui 

e a criança passa a necessitar de outras fontes de vitamina A para suprir o seu 

requerimento, tornando-se extremamente vulnerável à deficiência. Assim, é 

importante que além da administração do leite, sejam fornecidos alimentos como 

fígado, óleo de peixe, carnes e ovos (UNDERWOOD, 1994). 



29

Em cabritos, o aleitamento vai depender da finalidade de exploração, 

podendo ser de forma natural ou artificial. Quando direcionado para a produção de 

leite e reprodução se faz à opção da forma natural e assim os animais são 

alimentados diretamente da mãe e mamam quando desejam ou então são 

separados delas e amamentados de quatro a cinco vezes ao dia até o fim da 

lactação. Esta alimentação vem a favorecer a saúde e o desenvolvimento dos 

animais, sendo importante frisar que os animais só mamam depois que suas mães 

são ordenhadas ficando no úbere apenas o leite mais gorduroso e nutritivo (JARDIM 

, 1984). 

A partir de uma semana de vida , os cabritos devem ter acesso à água limpa, 

mistura mineral completa, feno de boa qualidade e concentrado. Também pode-se 

utilizar forragem verde, desde que seja de boa qualidade , em estágio vegetativo 

adequado (RIBEIRO, 1998). 

Os cabritos alimentam-se de leite até os cinco meses de vida, e a partir desta 

idade é fundamental administração de volumoso (alimento folhoso) para acelerar o 

desenvolvimento do rúmen do cabrito (JARDIM, 1984).

O leite maduro humano possui em média 53-96 µg/100ml de vitamina A, que 

depende da ingestão materna, sendo que os menores teores são encontrados no 

leite de mulheres de baixa renda da Etiópia, Guatemala, Filipinas e Indonésia 

(EUCLYDES, 2000). Quando comparado ao leite bovino este possui valores médios 

de 30-69 µg de vit.A/100ml de leite (OLSON, ZIEGELER, FILER JÚNIOR, 1996)

enquanto o leite caprino possui em média 59 µg de vit.A/100ml de leite de acordo 

com (USDA, 2004).

Existem poucas informações na literatura sobre o processo de suplementação 

de vitaminas em animais e mais notadamente em caprinos leiteiros. Um dos 
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trabalhos realizados em ovinos mostrou que quando esses animais foram 

suplementados com uma dose de 50 ou 100 UI de vitamina A por quilo de peso vivo, 

apresentavam um aumento significativo nas concentrações de retinol no plasma 

sanguíneo (ASADIAN e MÉZES 1996). 

No que se refere à suplementação em humanos, Ross e Havey (2003), 

observaram o efeito da suplementação em mulheres com doses maciças de vitamina 

A. As concentrações variavam de 200.000 -300.000 UI de vitamina A, em dose 

única, logo após o parto. Estes autores verificaram um aumento em torno de 29% 

em um período de 6 meses da administração e um pico nos 30 primeiros dias, para 

seguir em um declínio gradual. 

Vários são os fatores que podem interferir na produção de leite dos animais. 

Entre eles, podemos citar, a idade ao primeiro parto, o intervalo inter partos, o 

período de gestação, a época do ano de parição, a raça, a duração de lactação, o 

número de ordenhas, o clima e o manejo (FILHO et al, 2001) 

Em trabalhos realizados na Califórnia com animais das raças Parda Alpina, La 

Mancha, Anglo Nubiana, Saanen e Toggenburg, foram verificados, que fatores como 

idade, estação do ano e raça influenciam significativamente a produção de leite 

(P<0,001). No período seco os animais consomem alimentos de baixos teores 

nutritivos e como conseqüência a qualidade do leite fica comprometida (ALDERSON 

& POLLAK, 1980). 

 Em situações onde os animais produzem uma quantidade de leite maior do 

que as pastagens possam sustentar, é fundamental, que se recorra à 

suplementação com concentrados, que são alimentos ricos em proteína e energia, 

possibilitando que os animais venham a expressar o seu potencial de produção 

(LUCCI, 1993).
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Outros trabalhos mostram que a alimentação, influência de forma direta na 

produção de leite, seja no período seco, seja no período chuvoso, quando a 

produtividade só vai aumentar até certo ponto em função da qualidade de alimento 

que esta sendo ingerido pelo animal (BARROS et al, 1992). 

Quando se refere à influência da alimentação nos níveis de retinol no leite 

caprino, assim como sobre as variações que podem ocorrer nos níveis de retinol em 

função do momento da mamada, nada é relatado na literatura científica. Em relação 

aos humanos, alguns trabalhos abordam a questão da influência dietética sobre os 

níveis de retinol do leite materno, citado por Vitolo (1999) e Nascimento (2003), 

estes pesquisadores observaram esta influência. Outros trabalhos abordam as 

variações das concentrações de retinol, no momento de início e final da mamada 

(RIBEIRO e DIMENSTEIN, 2004).

As necessidades de ingestão de leite e de vitamina A, entre crianças e 

animais são diferenciadas. Nos quatro primeiros dias de vida, o animal precisa 

receber leite da mãe ou de uma cabra recém-parida, porque tal leite neste período é 

laxativo, sendo considerado uma boa fonte de vitamina A e de anticorpos. Os 

cabritos exigem de 1 a 2 litros de leite diários para crescerem bem e após duas 

semanas necessitam de 2 litros de leite por dia até seis meses, onde ocorre o 

desmame dos cabritos. Os animais que possuem uma deficiência na ingestão do 

leite poderão desenvolver doenças infecto-contagiosas, interferência no 

desenvolvimento e lesões oculares, todas direta ou indiretamente relacionadas à 

deficiência de vitamina A (ANDRIGUETTO, 1989).

De acordo com, USDA (2004), o leite caprino possui em média 56 µg de 

retinol por cada 100ml (186 UI/100ml). Considerando que um cabrito mama cerca de 

dois litros de leite por dia, sua ingestão em retinol será de 1120 µg de retinol por dia 
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(3730 UI). Segundo o National Research Council (1981), este consumo atende as 

necessidades nutricionais em retinol dos caprinos, pois a recomendação para 

cabritos de 10 kg de peso vivo é de 400 UI/dia (120 µg). Esse valor deve ser 

acrescido em 300 UI (90 µg), 500 UI (150 µg) e 800 UI/dia (240 µg), dependendo do 

ganho de peso exigido para 50 g, 100 g e 150 g/dia, respectivamente. No caso de 

animais criados em clima tropical deve-se acrescentar 25% nas necessidades 

citadas, e quando em regiões semi-áridas e pobres em pastagens estes valores 

devem ser acrescidos em 50% a 75% (ANDRIGUETTO,1989). Segundo Bowen 

(1993), a ingestão de alimentos ricos em carotenóides associados a gorduras, 

acarreta um aumento na absorção deste nutriente em aproximadamente 47%.

Para os lactantes, de acordo com NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 

(2001), os conceitos sobre requerimentos e recomendações foram revistos e novos 

valores de referência foram propostos. Atualmente utilizam-se as DRIs (Ingestão 

Dietéticas de Referência, 2001). A ingestão adequada (AI) de vitamina A para 

lactantes é baseada no consumo materno, que engloba crianças com zero a seis 

meses de idade. Recomenda-se uma ingestão média diária de  700 ml de leite e 

cerca de 400 g de vitamina A. Entre 6 e 12 meses, recomenda-se cerca de 500 ml 

de leite e 600 g de vitamina A diariamente, sendo que a partir do sexto mês as 

crianças necessitam de outras fontes de vitamina A, pois, neste período diminui a 

ingestão de leite pelo lactante. As melhores fontes de vitamina A pré-formada, além 

do leite, são fígado, óleos de peixe, carne e ovos, enquanto os vegetais e as frutas 

são boas fontes de carotenóides. A presença de gordura na dieta também é 

importante para garantir a absorção de vitamina A.

Os dados existentes com leite caprino, não retratam o efeito da alimentação 

destes animais em relação aos níveis de retinol, e da utilização deste leite na 
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alimentação de crianças. Nas regiões onde existe falta de alimento ou quando o leite 

materno não é suficiente para suprir as necessidades do recém nascido, o leite de 

cabra é uma excelente alternativa por ser um produto de origem animal de alto valor 

biológico.

Apesar da importância nutricional, pouco se sabe sobre os níveis de vitamina 

A neste leite, em nossa região e também em outras regiões do Brasil, bem como a 

influência da dieta desses animais sobre os níveis desta vitamina. Desta forma, 

resolvemos fazer um estudo investigativo a este respeito.
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2 – Objetivos

2.1 – Objetivo geral

Avaliar a influência da alimentação sobre os níveis de retinol no leite 

caprino

2.2 – Objetivo específico 

Determinar o nível de retinol no leite de cabra das raças Saanen e 

Murciana;

Comparar os níveis de retinol no leite caprino de animais da raça Saanen  

recebendo diferentes rações; 

Verificar a influência do momento da mamada sobre os níveis de retinol do 

leite caprino da raça Saanen;

Avaliar o efeito da suplementação com palmitato de retinol sobre o nível 

de vitamina A no leite de animais da raça Saanen; 

Avaliar o consumo de vitamina A em cabritos e crianças baseado no 

fornecimento de vitamina A pelo leite de cabra. 
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3 - Materiais e Métodos 

3.1 – Animais e tipo de alimentação 

Para esse estudo foram utilizados animais da raça Saanen e Murciana, 

criadas de forma intensiva, provenientes da mesma região semi-árida, com idade 

entre dois e quatro anos. Esses animais contavam com acompanhamento 

veterinário, e todos com período de lactação entre 30-90 dias pós-parto. Neste 

estudo os caprinos foram alimentados com concentrado e volumoso. O concentrado 

foi composto por milho (70%), caroço de algodão (15%), farelo de soja (10%), 

calcário calcítico(2,5%) e sal mineral (2,5%).  O volumoso foi constituído por sorgo, 

capim elefante e capim napier. Os animais foram distribuídos em três grupos, de 

acordo com a raça e a alimentação: 

1° grupo: Saanen (38) – concentrado e volumoso 

2° grupo: Murciana (30) – concentrado e volumoso 

3° grupo: Saanen (20) – volumoso 

4° grupo: Saanen(25) – concentrado e volumoso + suplementação de 

vitamina A (10.000 UI de palmitato de retinol). Os animais deste grupo foram 

retirados do primeiro grupo da raça Saanen.

O volumoso das dietas do primeiro, segundo e quarto grupos, foram 

semelhantes. Os animais do terceiro grupo receberam como volumoso capim 

elefante, arbustos da mangabeira e”torta verde”. 
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3.2 – Estocagem das amostras de leite 

As amostras de leite foram coletadas no primeiro horário da ordenha da 

manhã, por volta das 05:00 horas, quando foi coletado de cada animal 15 ml de leite 

dos últimos jatos da ordenha. Nos animais do segundo grupo, foram coletadas 

amostras de leite no início da ordenha, para verificar o nível de retinol no início e 

final de mamada. No quarto grupo foi realizada nova ordenha após 48 horas de 

suplementação com vitamina A. A ordenha foi manual (Figura 1). 

Todas as amostras de leite foram armazenadas em frascos de polipropileno 

previamente lavados com hexano para retirar qualquer excesso de gordura e 

embalados com papel alumínio para evitar a ação da luz sobre a vitamina A. Após a 

coleta, todas as amostras foram acondicionadas em caixas de isopor com gelo, 

enviadas ao laboratório de Bioquímica da Nutrição da UFRN e estocadas a uma 

temperatura de – 20°C para posterior análise. 

  Figura 1: Ordenha manual do leite caprino 
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3.3 – Extração e dosagem do retinol no leite 

A extração e dosagem do retinol foram baseadas na técnica descrita por 

Giulliano et al (1994), adaptada às condições de nosso experimento. Foi utilizado 

1ml de leite caprino das amostras estocadas sob refrigeração. Em uma primeira 

etapa foi realizada a saponificação alcalina com 1,0 ml de hidróxido de potássio 

(KOH 50% - Merck) em solução etanólica (Vetec), com o objetivo de hidrolisar os 

ésteres de retinol presentes na amostra e concomitante provocar a desnaturação 

das proteínas. As amostras ficaram sob controle de temperatura em banho-maria a 

45°C por 120 minutos protegidas da luz.

Na etapa seguinte foi realizada a extração da fração lipídica, onde as 

amostras foram submetidas a três extrações consecutivas, utilizando-se 2ml de cada 

vez do solvente hexano em grau analítico PA (Merck). Após a adição do hexano, as 

amostras foram agitadas em agitador de tubos AP56 (PHOENIX), por dois minutos e 

depois centrifugadas a (500xg) por mais 5 minutos, em uma centrífuga do tipo Baby, 

da marca FANEM. As fases hexânicas foram reunidas em novo tubo, levados para 

evaporação em banho-maria 37°C (modelo 100-Fanem) sob gás nitrogênio (White 

Martins) e armazenadas em freezer (-18°C) para posterior análise (figura 2) 
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AMOSTRA 1000µl de leite 

FASE DE SAPONIFICAÇÃO         2000 µl de etanol 

1000 µl KOH 

2 horas em banho Maria 45 ºC 

FASE HEXÂNICA     adiciona-se 2000 µl de hexano (recuperação) 1 fase 
 500xg 

                       adiciona-se 2000 µl de hexano (recuperação) 2 fase 
 500xg 

                       adiciona-se  2000 µl de hexano (recuperação) 3 fase 
 500xg 

EVAPORAÇÃO      extração em nitrogênio em banho-maria 37°C 

AMOSTRA CONGELADA    ressuspendida em metanol 

FASE MÓVEL METANOL 0,06ml da amostra ressuspendida
          

       aplicação em CLAE 20 µl 

FIGURA 2: ESQUEMA DE SEPARAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO RETINOL 
NO LEITE CAPRINO 

A análise das amostras do retinol foi realizada por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE), após ressuspensão com 1ml de Metanol em grau UV/HPLC 

(Merck). A quantidade aplicada no aparelho correspondeu ao triplo da capacidade 

do espiral de injeção (looping), ou seja, foram aplicados 0,06 ml em um looping de 

0,02 ml.

A corrida cromatográfica para determinar a concentração do retinol foi 

realizada nas seguintes condições: fase móvel metanol 100% e fluxo de 1,0 ml/min. 

A extração e quantificação do retinol das amostras foram obtidas por comparação 

com os tempos de retenção e as áreas dos respectivos padrões de all-trans retinol 

(Sigma), verificado nas (Figuras 3 e 4 ).
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FIGURA 3. CROMATOGRAMA DO PADRÃO DE ALL-TRANS RETINOL, 
24NG/20mL E TEMPO DE RETENÇÃO DE 4,3 MINUTOS. 

FIGURA 4. CROMATOGRAMA DA AMOSTRA DE LEITE E TEMPO DE 
RETENÇÃO DE 4,3 MINUTOS.

As concentrações dos padrões foram confirmadas pelo coeficiente de 

extinção específico (  1%, 1cm = 1780) em etanol absoluto e comprimento de onda 

de 325 nm (NIERENBERG & NANN 1992).

A determinação das concentrações de retinol no leite foram obtidas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), em sistema isocrático, de fase 

reversa, utilizando um Cromatógrafo LC–10 AD Shimadzu, acoplado a um Detector 

SPD–10 A Shimadzu UV–VIS e Integrador Cromatopac C–R6A Shimadzu. A corrida 

cromatográfica ocorreu em uma coluna Shim-pack CLC-ODS(M) 4,6mmx25cm, nas 

condições já descritas.

A exatidão e a precisão do método foram avaliadas através dos testes de 

recuperação da extração e de reprodutibilidade, respectivamente.

O teste de recuperação da extração foi realizado com amostras de leite in
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natura, utilizando-se 4 amostras de leite. Todas as amostras foram submetidas à 

saponificação alcalina e a precipitação das proteínas. Posteriormente as amostras 

foram acrescidas de acetato de retinol (Sigma), utilizado como padrão interno. As 

amostras foram submetidas às demais etapas protocoladas pelo método conforme 

esquema descrito na figura 2.  

Segundo a classificação apresentada por Strufaldi (1981), a extração do leite 

mostrou-se ótima, pois se obteve uma média de recuperação do padrão adicionado 

interno superior 90%, em torno de 95% no nosso teste de recuperação. No teste de 

reprodutibilidade, as amostras de leite utilizadas em triplicatas, passaram por etapas 

descritas anteriormente e em seguida  foram armazenadas, secadas e congeladas 

para posterior dosagem de vitamina A. 

Para o preparo do padrão estoque de retinol foi pesado entre 1,0mg a 2,0mg 

de Retinol (Sigma), em uma balança analítica (BOECO-GERMANY), depois o 

conteúdo foi diluído em 1,0ml de etanol absoluto (Vetec). Em seguida foram 

realizadas duas diluições, onde foi calculado o padrão de trabalho 1 e padrão de 

trabalho 2, só assim é realizada a leitura no espectrofotômetro (Hitachi, modelo U-

2000); onde foram utilizadas duas cubetas de quartzo para confirmar a concentração 

de retinol do padrão através da leitura. 

 Para a leitura foi utilizado comprimento de onda de = 325nm e o coeficiente 

de absorção ou coeficiente de extinção específico (  1%, 1 cm de etanol) foi 1780, 

como descrito por (Nierenberg & Nann 1992). Na (figura 5) apresenta-se o esquema 

de diluição e a seguir a fórmula utilizada no cálculo da concentração real do padrão.
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Padrão estoque        1,0 mg de retinol + 1,0 ml de Etanol 100%

Padrão de trabalho   1   0,1 ml padrão estoque + 0,9 ml de Etanol 100%

Padrão de trabalho 2   0,1 ml do padrão de trabalho + 1,9 ml Etanol 100%

Leitura no espectrofotômetro  2,0 ml de etanol absoluto (branco)/ 2 ml de padrão de leitura

    FIGURA 5 - DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO PADRÃO DE 

RETINOL

A fórmula usada para determinação da concentração real do padrão foi: 

[    ] de padrão = A °
%

Onde : [   ] de padrão = concentração do padrão em gramas de retinol por 

100ml da solução de leitura (g %); A° = leitura da absorbância; %= coeficiente de 

extinção de retinol em etanol (1780).

Destaca-se que o cálculo da concentração real e a preparação do padrão 

para aplicação no aparelho CLAE foram realizados em todos os dias de aplicação 

das amostras. Após a confirmação da concentração real do padrão, a solução 

estoque foi diluída duas vezes em metanol grau HPLC, levando sua concentração a 

aproximadamente 20ng em 20 L para aplicação no CLAE, como demonstrado no 

esquema da (figura 6). 
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Padrão estoque 1,0 mg de retinol + 1,0 ml de Etanol 100%

Padrão de trabalho 0,1 ml padrão estoque + 0,9 ml de Etanol 100% 

(diluição 1) 

Padrão de leitura
0,1 ml do padrão de trabalho + 1,9 ml Etanol 
100%(diluição 2) 

FIGURA 6: DILUIÇÃO DO PADRÃO DE RETINOL PARA APLICAÇÃO NO HPLC 

A comparação dos cromatogramas teve a finalidade de obter a quantificação 

do retinol nas amostras. Utilizou-se a média da área dos picos da amostra com o do 

padrão, bem como a concentração do padrão, ao valor encontrado fora aplicado um 

fator de correção para compensar as perdas na extração; uma vez que depois de 

adicionado o hexano parte de seu volume ficou retida na fase aquosa da amostra. O 

fator de correção (Fc) foi estimado pela razão entre o volume total de hexano 

adicionado à amostra e o volume do hexano retirado nas três etapas de extração. 

Fc = hexano adicionado / hexano recuperado = 6,0 ml   /   5,5 ml = 1,09 

Cálculos para determinação do teor de retinol na amostra de leite. 

Área da amostra  X  [   ] PADRÃO HPLC X Fc  X 5  = G / 100 ml

Área do padrão
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O cálculo das médias de retinol das amostras de leite de cabra foi calculado 

através do software estatístico Statgraphics (Vers. 4.0) e o nível de significância 

adotado foi menor que 5% (p<0,05), sendo utilizado o teste t de Student. 
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4 - RESULTADO E DISCUSSÃO 

Foi observado que os níveis de retinol no leite caprino das raças Saanen e 

Murciana, sob sistema alimentar semelhante, composto de concentrado e volumoso, 

não apresentaram diferença significativa (Tabela 4). 

Segundo Jardim, (1984), essas duas raças são bastante disseminadas e 

adaptadas às condições impostas pela região Nordeste do Brasil, e que ambas, 

apresentam a mesma aptidão leiteira.

TABELA 4 – COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE RETINOL NO LEITE CAPRINO 

ENTRE AS RAÇAS SAANEN E MURCIANA. 

* Sem diferença significativa entre o retinol no leite caprino da raça Saanen e Murciana P=0,61 

Raça RETINOL g/100mL

Média e desvio padrão 

Número

 animais 

Saanen

(concentrado/volumoso)

*38,5 ± 12,7 38

Murciana

(concentrado/volumoso)

40,55 ± 9,56 30

*

De acordo com Pfister, (1983), Kirmse, (1984) e Schacht, Kavas, Maleche, 

(1992), a administração de alimentos ricos em concentrados, favorecem a um 

aumento na produção de leite, não sendo relatado nenhuma análise sobre os níveis 

de retinol no leite dos animais. 

Os resultados sugerem que a raça não é um fator de diferenciação entre os 

níveis de retinol do leite caprino.
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De acordo com a literatura, os valores encontrados são suficientes para suprir 

a necessidade diária do consumo de retinol do cabrito, levando em consideração o 

ganho de peso diário observado nesta criação (ANDRIGUETTO, 1989). 

Quando relacionado à necessidade humana, o leite caprino não supre as 

necessidades das crianças de 0-6 meses; sendo assim necessária a suplementação 

de retinol. Pois neste período, as crianças são alimentadas exclusivamente de leite 

(TRUMBO, 2002).

Quando foi analisado o efeito da dieta sobre o retinol do leite de animais da 

raça Saanen alimentados com volumoso e concentrado, que fazem parte do primeiro 

grupo, comparado com os animais do terceiro grupo, foi evidenciada uma redução 

drástica nos níveis de retinol no leite caprino do terceiro grupo. (tabela 5). 

TABELA 5 – DIFERENÇA DO NÍVEL DE RETINOL NO LEITE CAPRINO, 

QUANDO SUBMETIDO A UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADO, 

SOB AS MESMAS CONDIÇÕES DE MANEJO. 

Raça RETINOL g/100mL
Média e desvio padrão 

Número de 
animais

Saanen apenas com volumoso*

(Terceiro grupo) 

23,14 ± 6,57 20

Saanen com concentrado e volumoso

(Primeiro grupo) 

38,5 * ± 12,7 38

*Significativamente diferente do leite do leite de animais alimentados com concentrado e volumoso
p<(0,001).

Apesar de ter sido observado que os animais alimentados com concentrado e 

volumoso apresentaram uma maior concentração de retinol no leite do que os 
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alimentados apenas com volumoso, possivelmente, não foi o teor de caroteno da 

alimentação que influenciou os níveis de retinol lácteo. Isso porque a quantidade de 

carotenóides presentes no concentrado é irrelevante em relação à quantidade 

encontrada nas leguminosas e gramíneas verdes (Jardim, 1984). O teor de caroteno 

nos alimentos varia muito como está apresentado na tabela 06, a qual indica apenas 

os limites de variação.

.

TABELA 06 - TEOR DE CAROTENO NOS ALIMENTOS. 

Tipos de alimento Caroteno (mg/Kg) 

Leguminosas e gramíneas, verdes e novas 33-38

Feno de leguminosa, ótimo, folhudo e verde vivo 77-88

Silagem de leguminosa 11-44

Silagem de milho 4-22

Milho dente amarelo, conforme a idade 2,4-4,8

Grãos, farinhas, farelos, concentrados protéicos 0,02-0,45

FONTE: (Jardim, 1984).

Uma explicação provável para a diferença encontrada nos níveis de retinol no 

leite do primeiro e terceiro grupo pode ser o teor de lipídeos do concentrado 

constituído de duas oleaginosas, algodão e soja. A semente de algodão possui em 

média 36 g de gordura/100g (USDA, 2001). Segundo Bowen et al (1993), a ingestão 

de alimentos ricos em carotenóides associados a gorduras, acarreta um aumento na 

absorção deste nutriente em aproximadamente 47%. Em trabalho recente, Brown et

al (2004), também observaram um aumento na biodisponibilidade de carotenóides 

de alimentos folhosos ingeridos com altos níveis de gordura.

*
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As concentrações de retinol encontradas no leite caprino, quando 

relacionadas aos requerimentos nutricionais de cabritos, demonstram suprir as suas 

necessidades diárias, estimada de acordo com seu ganho de peso vivo. Tomando-

se como referência um animal de 10 Kg com um ganho de peso de 100 g/dia, 

recomenda-se 1575 UI/dia que corresponde a (473 µg) (ANDRIGUETTO, 1989). 

Para não ocorrer deficiência dessa vitamina, os caprinos criados de forma 

estabulada e alimentados apenas com volumoso, devem ingerir aproximadamente 

24% do seu peso de pasto verde, enquanto que os alimentados com concentrado e 

volumoso devem ingerir entre 500 e 1000 g de concentrado e 24% de seu peso de 

pasto verde (JARDIM, 1984). 

Comparando-se esses resultados com os apresentados na tabela Americana 

USDA (2004), a qual atribui valor de 56µg de retinol /100 ml de leite caprino, 

percebemos que os valores aqui relatados são inferiores, embora não seja 

especificada na referida tabela a raça utilizada, nem a forma de criação dos animais. 

Apesar de apresentar menores concentrações de retinol no leite, o primeiro grupo 

(38,5 ± 12,7 g/100 mL) e o segundo grupo (40,55 ± 9,56 g/100 mL), conseguiram 

suprir as necessidades diárias de ingestão de vitamina A para cabritos. Para o 

terceiro grupo (23,1 µg/100 mL) será necessário uma quantidade de leite superior, 

quando comparado com os demais grupos, mesmo assim é suficiente para suprir as 

necessidades diárias do cabrito. 

Em relação às necessidades humanas, atualmente utilizam-se as DRIs 

(Ingestão Dietéticas de Referência). A ingestão adequada (AI) de vitamina A para 

lactantes é baseada no consumo materno e envolve crianças com zero a seis meses 

de idade. Recomenda-se uma ingestão diária em média 700 ml de leite e cerca de 

400 g de vitamina A, e quando com 6 a 12 meses cerca de 500 ml de leite e 600 g
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de vitamina A diariamente. (FOOD AND NUTRITION BOARD, INSTITUTE OF 

MEDICINE- NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2001). Considerando que a 

recomendação para crianças de 0 a 6 meses de idade implica numa ingestão de 

400µg/dia de vitamina A (TRUMBO et al 2002), seria necessária a ingestão de 1000 

ml/dia para o primeiro e segundo grupo, e cerca de 1700 ml/dia para o terceiro grupo 

respectivamente, para atender ao requerimento desejado. Entretanto, nos primeiros 

dias de vida, o recém nascido humano consome em média 700ml/dia de leite e uma 

substituição do leite humano pelo de cabra atingiria somente 70% dos requerimentos 

nutricionais, exigindo neste caso uma suplementação. Para o terceiro grupo, esse 

volume seria suficiente para atender apenas 40% das necessidades das crianças de 

0 – 6 meses de idade.

Embora o leite de cabra não substitua o leite materno em seu valor 

nutricional, é considerado um excelente produto de origem animal e de grande valor 

biológico.

Segundo Ribeiro, (2004), o leite materno pode sofrer influência na sua 

concentração de retinol conforme o período da mamada. De certa maneira, o leite do 

final da mamada possui uma maior concentração de retinol em relação ao leite do 

início de mamada.

Nos caprinos do segundo grupo também foram observadas maiores 

concentrações de retinol no leite de final de mamada. Esse resultado é importante, 

pois indica que não se deve interromper a mamada, afim de que o cabrito venha 

receber concentrações necessárias para o seu crescimento e desenvolvimento. 
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Uma explicação para os menores níveis de retinol no início da mamada pode 

ser devida ao fato de que no início o leite esta mais diluído em relação ao leite de 

final de mamada, conforme mostra a (figura 7).
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              *Significativamente diferente do leite final da mamada (p < 0,0001) 

FIGURA 7 - CONCENTRAÇÃO DE RETINOL NO LEITE CAPRINO NO INÍCIO E 
FINAL DA MAMADA EM ANIMAIS DA RAÇA MURCIANA

Com a suplementação de retinol no caprino, observou-se um aumento 

significativo nos níveis de retinol. O retinol do leite dos animais do quarto grupo, 

antes e após a suplementação foi de 43,67 ± 18,82 g/100mL e 61,95 ± 26,88 

g/100mL, respectivamente, (p<0,0001) (figura 8). 
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*Significativamente diferente do leite com suplementação (p < 0,0001) 

FIGURA 8 - EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE 10.000 UI DE PALMITATO 
DE RETINOL NO  LEITE CAPRINO EM ANIMAIS DA RAÇA SAANEN 

Diferenças significativas também foram observadas na suplementação de 

ovinos com vitamina A (ASADIAM e MÉZES 1996). 

Quando avaliamos o percentual de resposta à suplementação, observamos 

um valor médio de 41,85% para todos os animais. Entretanto, a análise de resposta 

individual à suplementação demonstrou que alguns animais parecem responder de 

maneira menos efetiva (Tabela 7) e uma explicação provável para essa situação é a 

infestação por vermes que interferem na absorção de retinol (JARDIM, 1984). De 

acordo com Medeiros (1994), alguns fatores também interferem na produção dos 

animais e de certa forma na resposta de suplementação, como é o caso da idade do 

animal, número de partos, estado nutricional, raça e estagio de lactação. De acordo 
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com trabalho realizado por Assedian, Mirhadi, Mezes (1995), foi observado que 

existem diferenças de resposta à suplementação entre raças e até entre indivíduos 

da mesma raça, sendo este fato relacionado com variações de genótipo entre os 

animais. Segundo Queiroga, Trigueiro, Ferreira (1998), as características físicas e 

químicas do leite de cabra, são afetadas segundo o horário da ordenha e 

característica genéticas dos animais, quer sejam animais puros, quer sejam 

mestiços.
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TABELA 07 – EFEITO DIFERENCIADO DA SUPLEMENTAÇÃO ENTRE OS 

ANIMAIS DO   MESMO GRUPO 

Número de 
animais

[  ]ROH 
Animais antes 

da
suplementação

[   ]ROH Animais 
48horas após a 
suplementação

Efeito de 0-20% 
Animais acima

3,5 anos 

Efeito >20% 
Animais menos 

3,0 anos 

01 61,21 78,33 X
02 41,01 60,20 X
03 27,53 71,41 X
04 46,10 125,51 X
05 30,85 47,39 X
06 38,22 99,32 X
07 30,67 97,46 X
08 24,01 35,25 X
09 28,54 38,66 X
10 28,45 37,35 X
11 52,12 69,78 X
12 42,84 72,33 X
13 37,20 49,98 X
14 41,51 43,14 X
15 37,14 39,03 X
16 59,04 62,73 X
17 55,70 66,34 X
18 94,18 97,44 X
19 31,13 36,57 X
20 33,66 36,11 X
21 20,99 22,94 X
22 76,16 84,65 X
23 15,43 18,40 X
24 74,38 88,19 X
25 60,61 61,26 X
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Neste experimento foi observado que os animais com a idade acima de 3,5 

anos e maior número de parições foram os que apresentaram resposta reduzida à 

suplementação. Tais achados corroboram com as citações de (MEDEIROS et al,

1994; ASSEDIAN, MIRHADI, MEZES 1995; QUEIROGA, TRIGUEIRO, FERREIRA 

(1998).

*
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5 – CONCLUSÕES: 

A alimentação exerce influência nos níveis de retinol no leite caprino sendo 

mais efetiva quando associada a alimentos concentrados. 

A média de retinol encontrada no leite caprino foi inferior comparado à média 

de retinol presente na tabela Americana USDA. 

Não existem diferenças significativas entre as concentrações de retinol do 

leite das raças Saanen e Murciana alimentadas com o mesmo tipo de ração. 

O leite do final da mamada possui uma concentração de retinol superior em 

relação ao do início da mamada. 

A suplementação com palmitato de retinol promoveu aumento significativo 

nas concentrações de retinol do leite caprino e esse aumento foi maior no 

leite das cabras mais jovens. 

Os níveis de retinol encontrado no leite dos animais desse experimento são 

suficientes para suprir as necessidades dos cabritos, independente do tipo de 

alimento consumido pelas cabras. 

Crianças de 0-6 meses alimentadas com leite caprino necessitam de 

suplementação de retinol.
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 ANEXOS

A- IDENTIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES E PRODUTORES DE LEITE DE 

CABRA

Proprietário:

Nome da propriedade: 

Cidade:      Estado: 

End:       Telefone: 

Tipo de produção: 

Raça:

Sistema de criação: 

Tipo de alimentação: 

Idade dos animais: 

Tipo de ordenha: (    ) manual   (    ) mecânica 

Idade dos animais:

Número de ordenha: 

B- IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS 

Nome ou numeração dos animais – idade dos animais - vacinados / 

vermifugados – número de parições – estágio de lactação. 


