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RESUMO 
 

O termo vitamina E refere-se a um grupo de oito compostos moleculares que 
diferem em estrutura e biodisponibilidade, sendo o RRR-alfa-tocoferol a forma mais 
ativa biologicamente. A composição de vitamina E no leite materno sofre variações 
ao longo da lactação, sendo o leite colostro mais rico neste micronutriente quando 
comparado ao leite de transição e maduro. Os recém-nascidos, especialmente os 
prematuros são mais susceptíveis a deficiência de vitamina E e para prevenir os 
danos causados por esta deficiência tem sido proposta a suplementação do neonato 
com este micronutriente, porém, não existe consenso para realização desta 
intervenção. Assim, a suplementação materna com RRR-alfa-tocoferol no pós-parto 
pode ser uma boa alternativa para tentar elevar os níveis de alfa-tocoferol no leite 
materno e, consequentemente, fornecer ao recém-nascido prematuro quantidades 
adequadas de vitamina E. Este estudo objetivou avaliar o efeito da suplementação 
com 400 UI de acetato de RRR-alfa-tocoferol em mulheres com partos prematuros, 
sobre a concentração de alfa-tocoferol no leite materno colostro, transição e maduro. 
Participaram do estudo 89 puérperas adultas saudáveis, que foram distribuídas no 
grupo controle (n = 51) e grupo suplementado (n = 38). Foram coletadas amostras 
de sangue e leite colostro logo após o parto (leite 0h), vinte e quatro horas após, 
nova alíquota de leite colostro foi coletado (leite 24h). O leite de transição e maduro 
foram coletados em sete dias (leite 7d) e trinta dias (leite 30d) após o parto, 
respectivamente. A suplementação no grupo suplementado foi realizada após a 
coleta de sangue e leite 0h. As análises de alfa-tocoferol foram realizadas por 
cromatografia líquida de alta eficiência. Valores séricos de alfa-tocoferol menores 
que 516 μg/dL foram considerados indicativos de deficiência nutricional. A 
concentração média de alfa-tocoferol no soro das parturientes do grupo controle foi 
1159,8 ± 292,4 μg/dL e do grupo suplementado foi 1128,3 ± 407,2 μg/dL (p = 0,281). 
Todas as puérperas apresentaram estado nutricional em vitamina E adequado. Em 
ambos os grupos, foi possível observar que a concentração de vitamina E no leite 
colostro foi maior em relação ao leite de transição e maduro. No grupo 
suplementado, a concentração de alfa-tocoferol no leite 24h aumentou em 60% após 
a suplementação, passando de 1339,3 ± 414,2 μg/dL (leite 0h) para 2234,7 ± 997,3 
μg/dL (leite 24h). Enquanto que o grupo controle os valores no colostro 0h e colostro 
24h foram semelhantes (p = 0,681). No leite de transição do grupo controle o valor 
de alfa-tocoferol foi 875,3 ± 292,4 μg/dL e no grupo suplementado 1352,8 ± 542,3 
μg/dL, com aumento de 35% no grupo suplementado em relação ao controle (p < 
0,001). No leite maduro as concentrações de alfa-tocoferol entre o grupo controle 
(426,6 ± 187,5 μg/dL) e suplementado (416,4 ± 214,2 μg/dL) foram semelhantes (p = 
0,853). Apenas o leite 24h do grupo suplementado atendeu o requerimento 
nutricional de alfa-tocoferol (4 mg/dia) do recém-nascido. Tais resultados evidenciam 
que o transporte deste micronutriente para o leite ocorre de maneira controlada e 
limitada. Dessa forma, a suplementação materna com vitamina E eleva a 
concentração de alfa-tocoferol no leite colostro e de transição e não influencia a 
concentração no leite maduro. Apenas o aumento no leite colostro foi suficiente para 
atingir o requerimento nutricional do recém-nascido prematuro. 
Palaves Chave: recém-nascido, suplementação alimentar, estudo de intervenção, 
cromatografia liquida. 
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ABSTRACT 
 

 The term vitamin E refers to a group of eight molecular compounds which 
differ in structure and bioavailability, and the RRR-alpha-tocopherol more biologically 
active form. The composition of vitamin E in breast milk undergoes variations during 
lactation, colostrum and milk richer in this micronutrient compared to transitional and 
mature milk. Newborns, especially premature infants are more susceptible to vitamin 
E deficiency and to prevent the damage caused by this deficiency has been 
proposed supplementation of neonates with this micronutrient, however, there is no 
consensus to carry out this intervention. Thus, maternal supplementation with RRR-
alpha-tocopherol in the postpartum period can be a good alternative to try to raise the 
alpha-tocopherol levels in breast milk and therefore provide the premature newborn 
adequate amounts of vitamin E. This study to evaluate the effect of supplementation 
with 400 UI acetate RRR-alpha-tocopherol in women with premature births, on the 
concentration of alpha-tocopherol in breast milk colostrum, transitional and mature. 
The study included 89 healthy adult women were enrolled in the control group (n = 
51) and supplemented group (n = 38). Blood samples were collected and milk 
colostrum soon after birth (0h milk) twenty-four hours, new rate of colostrum milk was 
collected (24h milk). The transitional and mature milk were collected in seven days 
(7d milk) and thirty days (30d milk) after delivery, respectively. Supplementation in 
the supplemented group was held after the collection of blood and 0h milk. The 
alpha-tocopherol analyzes were performed by high-performance liquid 
chromatography. Serum levels of alpha-tocopherol less than 516 μg/dL were 
considered indicative of nutritional deficiency. The average concentration of alpha-
tocopherol in the serum of the control group mothers was 1159.8 ± 292.4 μg/dL and 
the supplemented group was 1128.3 ± 407.2 μg/dL (p = 0.281). All women had 
nutritional status in vitamin E suitable. In both groups, it was observed that the 
concentration of vitamin E in colostrum milk was higher compared to transitional and 
mature milk. In the supplemented group, the concentration of alpha-tocopherol in the 
milk increased 60 % after supplementation, from 1339.3 ± 414.2 μg/dL (0h milk) to 
2234.7 ± 997.3 μg/dL (24h milk). While the control group values in colostrum 0h and 
colostrum 24h were similar (p = 0.681). In the control group the follow-on milk alpha-
tocopherol value was 875.3 ± 292.4 μg/dL and in the group supplemented 1352.8 ± 
542.3 μg/dL, an increase of 35% in the supplemented group compared to control (p 
<0.001). In mature milk alpha-tocopherol concentrations between the control group 
(426.6 ± 187.5 μg/dL) and supplemented (416.4 ± 214.2 μg/dL) were similar (p = 
0.853). Only 24h milk supplemented group answered the nutritional requirement of 
alpha-tocopherol (4 mg/day) of the newborn. These results show that the transport of 
this micronutrient for milk occurs in a controlled and limited way. Thus, the native 
vitamin E supplementation increases the concentration of alpha-tocopherol in 
colostrum and milk and transition does not influence the concentration in mature milk. 
Only the increase in colostrum milk was sufficient to meet the nutritional requirement 
of premature newborns. 
Key-Words: newborn, food supplementation, intervention study, liquid 
chromatography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. VITAMINA E  

 

1.1.1. Estrutura Química 

 

A vitamina E é o termo utilizado para designar compostos lipossolúveis 

estruturalmente relacionados com o alfa-tocoferol. Ela ocorre naturalmente em oito 

formas diferentes alfa (α)-, beta (β)-, gama (γ)- e delta (δ)-tocoferol, bem como alfa 

(α)-, beta (β)-, gama (γ)- e delta (δ)-tocotrienol (Figura 1). Todas elas possuem um 

anel 2-metil-6-cromanol ligado a uma cadeia lateral hidrofóbica. Os tocoferóis têm 

uma cadeia lateral isoprenoide saturada de 16 carbonos, enquanto os tocotrienóis 

apresentam uma cadeia lateral insaturada com duplas ligações nas posições 3’, 7’ e 

11’ (DEBIER; LARONDELLE, 2005). Estas diferenças estruturais causam variações 

da atividade destes compostos, com redução de 50% para a forma beta, 90% para a 

forma gama e 97% para a forma delta em relação à forma alfa (BIESALSKI, 2007). 

O alfa-tocoferol natural possui três centros quirais na configuração –R, por 

isso recebe a denominação de RRR-alfa-tocoferol (TRABER, 2007). Trata-se da 

principal forma de vitamina E, por ser a mais ativa biologicamente, correspondendo 

a cerca de 90% da vitamina encontrada no organismo. Isso ocorre porque as outras 

formas naturais, embora absorvidas, não são convertidas a alfa-tocoferol pelos 

humanos e são fracamente reconhecidas pela proteína transportadora de alfa-

tocoferol (alfa-TTP) no fígado (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000).  
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Composto Fórmula R1 R2 R3 

α-tocoferol C
29

H
50

O
2
 CH3 CH3 CH3 

β-tocoferol C
28

H
48

O
2
 CH3 H CH3 

γ-tocoferol C
28

H
48

O
2
 H CH3 CH3 

δ-tocoferol C
27

H
46

O
2
 H H CH3 

α-tocotrienol C
29

H
44

O
2
 CH3 CH3 CH3 

β-tocotrienol C
29

H
42

O
2
 CH3 H CH3 

γ-tocotrienol C
28

H
42

O
2
 H CH3 CH3 

δ-tocotrienol C
27

H
40

O
2
 H H CH3 

 

Figura 1. Estrutura química do Tocoferol (A) e Tocotrienol (B). Número e 
posição do grupo metil na cadeia lateral do (α, β, γ, δ) tocoferol e (α, β, γ, δ) 
tocotrienol.  
(Fonte: Adaptado de AGUILAR, 2008). 
 

A forma artificial da vitamina E, designada de all-rac-alfa-tocoferol é obtida 

através da reação da trimetilhidroquinona com o isofitol sintético, resultando em uma 

mistura de oito isômeros ópticos, metade na configuração 2R e outra metade na 2S 

(Figura 2) (EITENMILLER; LANDEN; YE, 2007). Dentre os oito estereoisômeros 

sintetizados, apenas um apresenta a estrutura química correspondente à forma 

natural RRR-alfa-tocoferol (JENSEN; LAURIDSEN, 2007). 

A 

B 
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     Figura 2. Estereoisômeros do all-rac-alfa-tocoferol.  
    (Fonte: HOPPE; KRENNRICH, 2000). 

 
 

O alfa-tocoferol natural após ser extraído de suas fontes alimentares, possui 

limitada duração devido sua interação com o oxigênio. Desse modo, as formas 

derivadas da vitamina E são esterificadas na forma de acetato e succinato. Cada 

uma dessas formas tem diferentes atividades biológicas, por isso os preparados são 

feitos em unidade internacionais (UI) (WEY, 2008).  
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1.1.2. Funções e fontes alimentares 

 

A vitamina E apresenta funções antioxidantes e não antioxidantes (SCHOLL 

et al., 2006). A defesa antioxidante consiste na interrupção da cascata de oxidação, 

por meio da doação de um átomo de hidrogênio da molécula antioxidante para o 

radical oxidante (MUNTEANU; ZINGG; AZZI, 2004). Na vitamina E, o núcleo 

cromanol e a metilação no anel aromático são responsáveis pela função antioxidante 

da molécula. Quanto mais grupos metila, maior é a atividade biológica. Por isso, o 

alfa-tocoferol apresenta maior poder antioxidante quando comparado às outras 

formas estereoisômeras de vitamina E (TRABER, 2007).  

O alfa-tocoferol protege especialmente os ácidos graxos poliinsaturados 

(PUFAs) de membranas biológicas e as lipoproteínas da oxidação em 

hidroperóxidos. Por impedir danos aos tecidos mediados por radicais livres, acredita-

se que a vitamina E desempenhe um papel fundamental em retardar a patogênese 

de várias doenças degenerativas, como câncer, aterosclerose, doenças 

cardiovasculares, doenças das vias aéreas, alzheimer, entre outras doenças 

neurológicas (DUTTA; DUTTA, 2003; TRABER, 2007; FARINA; ISAAC; CLARK, 

2012; LI et al., 2015; MILLER; TURNER; CORNISH, 2015) 

Além disso, a vitamina E apresenta diversas funções celulares não 

relacionadas à atividade antioxidante. O alfa-tocoferol atua na modulação da 

atividade de várias proteínas, como a quinase C, 5-lipoxigenase, fosfolipase 2A, 

fosfatase 2A e diacilglicerol quinase (ZINGG; AZZI, 2004), regula fatores de 

transcrição, apresenta efeitos sob a transdução de sinal dos genes CD36, SR-BI, e 

SR-AI/II, atua na montagem da matriz extracelular do sistema vascular e inibição da 

agregação plaquetária (BRIGELIUS-FLOHÉ et al., 2002; VILLACORTA; AZZI; 

ZINGG, 2007). 

Na gestação tem sido relatado que a vitamina E participa no desenvolvimento 

inicial do embrião, implantação, maturação placentária e na proteção do feto contra 

o estresse oxidativo (DEBIER; LARONDELLE, 2005) 

A vitamina E é sintetizada apenas por plantas, sendo os óleos vegetais as 

principais fontes desta vitamina. Nestes óleos, os isômeros mais abundantes são o α 

e o γ-tocoferóis. A vitamina E está difundida também em tecidos de plantas e em 

alguns alimentos de origem animal (BIANCHINNI-PONTUSCHKA; PENTEADO, 

2003). Assim, as melhores fontes alimentares de vitamina E são os óleos vegetais 
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de soja, de canola, de milho, de girassol, de linhaça, de algodão, de palma, de 

gergelim, e de oliva; o amendoim; o germe de trigo; as sementes oleaginosas como 

gergelim e girassol; as nozes, amêndoa, amendoim e castanha do Pará e os grãos 

de cereais, milho e arroz; além de vegetais folhosos verde escuro, sendo também 

encontrada na manga, mamão papaia, abacate, abóbora, ameixa seca, fígado, ovos 

e produtos lácteos (BIESALSKI, 2007; USDA, 2012). 

 

1.1.3. Absorção e metabolismo 

 

Por ser uma vitamina lipossolúvel a absorção, o transporte e a distribuição da 

vitamina E no organismo humano estão relacionados ao metabolismo lipídico e 

dependem da função pancreática, da secreção biliar e da formação e penetração 

das micelas na membrana intestinal (LODGE, 2005). 

A absorção de vitamina E ocorre por difusão passiva do lúmen do intestino 

delgado para o enterócito. Acredita-se que este processo absortivo seja, em parte, 

mediado por receptores scavenger classe B tipo 1 (SR-B1), uma vez que a super 

expressão dos receptores aumenta cerca de três vezes a absorção da vitamina E, 

sendo possível que existam outros mecanismos que ainda não foram descritos 

(TRABER, 2007; REBOUL et al., 2006). O local de maior absorção de alfa-tocoferol 

localiza-se entre o terço superior e o terço médio do intestino delgado. Quando 

internalizada nos enterócitos, a vitamina E é incorporada aos quilomícrons e liberada 

na circulação via sistema linfático, sendo transportada por lipoproteínas (BRAMLEY 

et al., 2000). Ao contrário de outras vitaminas lipossolúveis, a vitamina E é 

transportada inespecificamente por todas as lipoproteínas plasmáticas (LDL: 

Lipoproteína de Baixa Densidade; HDL: Lipoproteína de Alta Densidade e VLDL: 

Lipoproteína de Muito Baixa Densidade) (TRABER, 2007). 

Na circulação, os triglicerídeos contidos nos quilomícrons são hidrolisados 

pela lípase lipoprotéica (LPL), o que permite a transferência de lipídios e vitamina E 

para os tecidos periféricos. Os quilomícrons remanescentes contendo a vitamina E 

que não foram liberados, vão para o fígado (BRAMLEY et al., 2000).  

Entre os mecanismos de transferência identificados, destacam-se o 

dependente da ação da LPL, que atua durante o catabolismo de lipoproteínas ricas 

em triglicerídeos; bem como a via do receptor LDL, que permite a ligação de 

lipoproteínas contendo apolipoproteína-B (apo-B) e apolipoproteína-E (apo-E), que 
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são as principais transportadoras do alfa-tocoferol para o meio intracelular (Figura 3) 

(DEBIER; LARONDELLE, 2005). 

 

 

Figura 3. Absorção, metabolismo, transporte e excreção da vitamina E. 
(Fonte: Adaptado de GAGNÉ, et.al, 2009). 

 

Embora o processo de absorção intestinal seja o mesmo, no fígado há uma 

diferenciação no metabolismo dos compostos com função de vitamina E. Nesse 

órgão, existe a proteína específica transportadora do alfa-tocoferol (alfa-TTP). A 

afinidade da alfa-TTP hepática varia de acordo com a estrutura do análogo, 

consistindo em 100% para α-tocoferol, 38% para o β-tocoferol, 9% para o γ-

tocoferol, 2% para δ-tocoferol e 2% para o acetato de alfa-tocoferol. Dessa maneira, 

o alfa-tocoferol é retido no organismo, enquanto as outras formas de vitamina E são 

excretadas (HOSOMI et al., 1997; PFLUGER, et al., 2004). Esse tipo de proteína 

também foi encontrada em outros tecidos além do fígado, como cérebro e placenta 

de mamíferos (COPP et al., 1999; KAEMPF-ROTZOLL et al., 2003). 

A VLDL, quando está na corrente sanguínea, é catabolizada pela LPL, dando 

origem às VLDL remanescentes, das quais 50% retornam ao fígado e o restante é 

convertido em LDL, importante carreadora de vitamina E para os tecidos periféricos. 

É através da ação da LPL que ocorre a transferência do tocoferol para tecidos e 
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para a HDL, que por sua vez pode transferir a vitamina para qualquer lipoproteína 

circulante e componente celular, como leucócitos e eritrócitos (LODGE, 2005). 

O alfa-tocoferol pode se acumular no fígado, tecido adiposo e músculos. 

Embora o tecido adiposo concentre grande quantidade desta vitamina, em caso de 

deficiência dietética, sua mobilização é muito lenta (TRABER, 2007).  

A principal forma de excreção desta vitamina é através das fezes, 

contribuindo também a excreção pela bile e secreção pelas células mucosas 

(BRAMLEY et al., 2000). A urina representa uma importante via de excreção para o 

metabólito carboxietil-hidroxicromano (CEHC) no caso de suplementação com doses 

excessivas de vitamina E (SCHULTZ et al., 1997). 

 

1.1.4. Transporte de alfa-tocoferol para glândula mamária 

 

O mecanismo de transferência da vitamina E do sangue para a glândula 

mamária é pouco conhecido. Acredita-se que a LDL tenha um importante papel 

nesta transferência, pois um dos mecanismos propostos é a transferência via LDL, 

descrita por intermédio de mecanismos dependentes e independentes do receptor 

de LDL (MONKS et al., 2001; MARDONES; RIGOTTI, 2004). Além disso, o receptor 

scavenger SR-BI, que é expresso em altos níveis na glândula mamária de ratas 

gestantes, sugerido como fisiologicamente relevante para a entrada de alfa-

tocoferol, está envolvido na transferência via HDL e LDL (MARDONES; RIGOTTI, 

2004). É proposta, ainda, a participação da proteína CD36, que apresenta alta 

afinidade para HDL, LDL e VLDL, e também da lipase lipoprotéica e do receptor de 

VLDL (DEBIER, 2007).  

O fornecimento da vitamina E ao leite materno também parece ser seletivo, 

uma vez que o isômero RRR- é preferencialmente incorporado ao leite. Assim, 

acredita-se que na glândula mamária pode haver a presença de mecanismos 

semelhantes ao que ocorre no fígado, onde a forma alfa é a principal incorporada à 

VLDL, devido à presença da alfa-TTP (DEBIER; LARONDELLE, 2005). Dimenstein 

et al., (2010) analisaram a associação entre o alfa-tocoferol do soro e do colostro em 

condições de jejum e pós-prandial e concluíram que a ausência de correlação entre 

essas variáveis em ambos os estados de alimentação exclui a existência de 

mecanismos de transferência passiva durante a passagem da vitamina E da 

glândula mamária para o leite. De acordo com os autores, provavelmente existem 
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mecanismos de transporte distintos dessa vitamina para a glândula mamária, que 

independem da concentração plasmática. 

 

1.1.5. Requerimento nutricional materno e do recém-nascido  

 

A Ingestão Dietética de Referência (Dietary Reference Intakes DRI) 

recomenda a ingestão diária de vitamina E para indivíduos (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000). Esta recomendação pode ser estabelecida pela Ingestão 

Dietética Recomendada (Recommended Dietary Allowance/ RDA) referente à 

quantidade da vitamina necessária para suprir as necessidades dietéticas de 95-

97,5% da população e são uma superestimação da quantidade necessária para a 

maioria das pessoas em qualquer idade ou sexo, usada para indivíduo sadio. 

Também é possível estabelecer a recomendação pela Necessidade Média Estimada 

(Estimated Average Requirement/ EAR) que é o valor de referência utilizado para 

coletividades sadias, ou ainda pela Ingestão Adequada (Adequate Intake / AI), 

utilizada quando não há dados suficientes para a determinação da EAR e RDA 

(Quadro 1), como ocorre no caso das recomendações de alfa-tocoferol para crianças 

de 0 a 1 ano de idade (FISBERG et al., 2005).  

O nível de ingestão tolerável (Tolerable upper intake levels UL) refere-se ao 

mais alto valor de ingestão diária prolongada de um nutriente que, aparentemente, 

não oferece risco de efeito adverso à saúde em quase todos os indivíduos de um 

estágio de vida ou sexo. No caso da vitamina E, a UL para adultos foi criada apenas 

para suplementos, pois é quase impossível consumir 1000 mg de alfa-tocoferol em 

alimentos diariamente por um período prolongado (INSTITUTE OF MEDICINE, 

2000). 
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Quadro 1. Recomendação nutricional diária de alfa-tocoferol (mg/dia) para 
diferentes grupos, segundo o Institute of Medicine (2000). 
 

GRUPO AI EAR RDA UL 

Lactentes     

0-6 meses 4 - - - 

7-12 meses 5 - - - 

Crianças     

1-3 anos - 5 6 200 

4-8 anos - 6 7 300 

9-13 anos - 9 11 600 

14-18 anos - 12 15 800 

Adultos ≥ 19 anos - 12 15 1000 

Gestantes 14-18 anos - 12 15 800 

Gestantes 19-50 anos - 12 15 1000 

Lactantes 14-18 anos - 16 19 800 

Lactantes 19-50 anos - 16 19 1000 

      Fonte: IOM (2000) 

 

Durante a gestação, a recomendação de ingestão de alfa-tocoferol para 

mulheres adultas não muda em relação ao recomendado para mulheres não 

grávidas, provavelmente porque essa vitamina não ultrapassa a barreira placentária 

em grandes quantidades, para evitar os efeitos tóxicos no feto que poderiam ser 

causados pelo excesso deste micronutriente devido ao desequilíbrio do estado 

oxidante/antioxidante nos tecidos embrionários (DEBIER, 2007).  

Por outro lado, para as lactantes, a recomendação de ingestão de vitamina E 

aumenta, em virtude da maior demanda da mãe e do recém-nascido pelo nutriente, 

sendo importante o consumo de fontes alimentares, alimentos fortificados e/ou 

suplementos a fim de atender as necessidades nutricionais de vitamina E de ambos. 

Apenas o isômero RRR-alfa-tocoferol contribui para atender as necessidades 

nutricionais de vitamina E em seres humanos, as demais formas isoméricas (β, γ, δ) 
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tocoferol e (α, β, γ, δ) tocotrienol não contribuem, pois não são convertidas em alfa-

tocoferol e são fracamente reconhecidas pela proteína transportadora de alfa-

tocoferol (alfa-TTP) (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

 

1.1.6. Toxicidade e Deficiência da vitamina E 

 

A toxicidade da vitamina E pode estar relacionada à forma química, dose, via 

de administração, ou no caso da via parenteral com a velocidade de infusão, ou 

ainda com a combinação de vários desses fatores (BRION et al., 2004). Nos adultos 

esta toxicidade aumenta o risco de hemorragias, não se sabe se este aumento é 

resultado da agregação diminuída das plaquetas causada pela inibição da proteína 

quinase C pelo alfa–tocoferol, ou devido à diminuição dos fatores dependentes da 

vitamina K; pode causar ainda a diminuição da síntese de prostaglandinas e facilitar 

o surgimento de infecções devido à menor atividade leucocitária (FREEDMAN et al., 

2004). Em recém-nascidos, em especial nos prematuros de muito baixo peso, o 

excesso de vitamina E tem sido associada a ocorrência de retinopatia, enterocolite 

necrosante, insuficiência hepática, trombocitopenia, insuficiência renal, infecções e 

sepse (BRION; BELL; RAGHUVEER, 2003; TRINDADE; RUGOLO, 2007). 

A deficiência de vitamina E em adultos geralmente se estabelece como 

resultado de anormalidades genéticas na alfa-TTP e na apolipoproteína B (apo-B), 

ou como resultado na síndrome da má absorção de gorduras (TRABER, 2007). O 

sintoma inicial da carência de vitamina E em humanos é a redução ou ausência de 

reflexos, estando entre as primeiras manifestações de deficiência a ataxia cerebelar, 

a miopatia esquelética e a retinopatia pigmentar. Pacientes com fibrose cística, 

doença colestática crônica e hepatobiliar também podem desenvolvem sintomas 

desta deficiência (TRABER, 2007; BENDER, 2003). 

Por outro lado, as crianças são mais sensíveis à deficiência de vitamina E, 

principalmente os recém-nascidos, considerados grupo de risco para esta 

deficiência, em especial aquelas nascidas de parto pré-termo (idade gestacional < 

37 semanas), por necessitarem de uma maior oferta de nutrientes antioxidantes, 

devido à exposição ao estresse oxidativo causado por infecções, oxigênio, 

ventilação mecânica e nutrição parenteral (BELL et al., 2013; BUONOCORE et al., 

2002).  
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Ainda não está totalmente claro na literatura os fatores que tornam o recém-

nascido prematuro mais susceptível a esta deficiência. Acredita-se que esse evento 

pode ocorrer devido a limitada transferência placentária, uma vez que a placenta 

funciona como uma barreira à passagem de vitamina E da mãe para o feto, sendo 

que essa barreira não ocorre na entrada da vitamina E na placenta, mas sim, no 

transporte placentário dessa vitamina para o feto (CHEN et al., 1996; DEBIER, 

2007). Didenco e colaboradores (2011) indicam que uma alta ingestão de tocoferol 

na gestação não interfere nos níveis desse nutriente em crianças, sugerindo que 

uma suplementação durante a gestação não seja eficaz para evitar a deficiência de 

vitamina E em lactentes. 

Outros fatores que podem contribuir com esta carência vitamínica no recém-

nascido são: a metabolização fetal da vitamina E em excesso, devido o estresse 

oxidativo no parto; a limitada absorção de vitamina pelo feto por causa da 

imaturidade do seu organismo e expressão reduzida da proteína alfa-TTP; baixos 

níveis de lipídios circulantes (triglicerídeos, fosfolipídios, colesterol total); aumento do 

requerimento nutricional na criança pré-termo e o acúmulo de alfa-tocoferol no feto 

ocorrer principalmente no terceiro trimestre gestacional, período de maior 

crescimento fetal e aumento da reserva de tecido adiposo (DEBIER, 2007; DROR E 

ALLEN, 2011; DIDENCO et al., 2011). Aproximadamente 90% da vitamina E 

localiza-se no tecido adiposo, no entanto, como nos recém-nascidos prematuros 

esses tecidos são escassos, as reservas de vitamina E são menores (TRINDADE, 

2007). 

O lactente prematuro com deficiência de vitamina E apresenta baixos níveis 

de hemoglobina, alterações morfológicas como anisocitose e eritrócitos 

fragmentados, resposta reticulocitária, aumento do número de plaquetas e 

hiperbilirrubinemia (BUONOCORE et al., 2002), e podem desenvolver infecção, 

trombocitose, anemia hemolítica, fibroplasia retrolental, displasia bronco pulmonar e 

degeneração espinocerebelar (BRION; BELL; RAGHUVEER, 2008).  

Alguns estudos têm relatado ainda a importância da vitamina E na patogenia 

da hemorragia peri-intraventricular (HPIV), uma vez que o cérebro é especialmente 

suscetível ao estresse oxidativo envolvido nos mecanismos de hipóxia–isquemia e 

de reperfusão-hiperoxia. Essa vulnerabilidade é consequência de vários fatores 

como: presença de tecido nervoso com membranas ricas em ácidos graxos 

poliinsaturados, um sistema nervoso imaturo e rico em ferro, além de inadequada 
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capacidade de bloquear a cadeia oxidante em virtude de baixa atividade de enzimas 

com função antioxidante, características de prematuros de muito baixo peso 

(TRINDADE; RUGOLO, 2007; BRION; BELL; RAGHUVEER, 2008). Desta forma, 

acredita-se que a deficiência de vitamina E possa piorar o prognóstico dos casos de 

recém-nascidos com HPIV (BRION et al., 2008). 

 

1.2. PREMATURIDADE 

 

O recém-nascido pré-termo nasce antes da 37ª semana de gestação, já o 

recém-nascido termo nasce no intervalo entre o primeiro dia da 37ª semana de 

gestação e o último dia da 42ª semana de gestação. A prematuridade é decorrente 

de circunstâncias diversas e imprevisíveis, e atinge todos os lugares e classes 

sociais, acarretando consequências negativas às famílias e à sociedade em geral, 

sua incidência é variável e depende de características populacionais (RAMOS; 

CUMAN, 2009).  

Por ano nascem 15 milhões de recém-nascidos prematuros e com baixo 

peso, dos quais um terço morre antes de completar um ano de idade. A cada dez 

recém-nascidos com peso inferior a 1.000 g, nove não sobrevivem ao primeiro mês 

de vida (WHO, 2012). Em 2013, das 6,3 milhões de mortes estimadas de crianças 

no mundo, quase 1,1 milhão foram decorrentes de partos prematuros (OZA; 

COUSENS; LAWN, 2014).  

No Brasil, 11,8% das crianças nascidas em 2011 foram prematuras. Esta é 

uma taxa extremamente alta, se comparada com outros países similares. Os 

estados com maiores frequências foram Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, justamente alguns dos estados mais 

desenvolvidos do país. As mais baixas frequências foram observadas em Rondônia 

e Tocantins. A prematuridade apresenta um discreto crescimento ao longo do 

tempo, ao contrário do que seria esperado em um país no qual a maioria dos 

indicadores de saúde materno-infantil estão apresentado melhorias (VICTORA, 

2013). 

Atualmente a prematuridade é uma importante causa básica ou associada à 

mortalidade perinatal, neonatal e infantil e o risco de morbimortalidade é tanto maior 

quanto menor a idade gestacional e o peso de nascimento, devido aos riscos de 

adaptação à vida extrauterina em decorrência da imaturidade dos órgãos e sistemas 
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vitais (SCOCHI et al., 2003). Além disso, o recém-nascido pré-termo tem maior 

predisposição para deficiências nutricionais, uma vez que apresentam 

particularidades metabólicas e uma alta demanda nutricional, por estarem em fase 

acelerada de crescimento e desenvolvimento. Podem apresentar também várias 

doenças e complicações no período pós-natal, o que associado ao fato de ser 

prematuro, torna a sua nutrição um desafio e uma grande responsabilidade 

(FIGUEIREDO, 2010).  

Até o momento no Brasil, não encontramos estudos de prevalência de 

deficiência de vitamina E em recém-nascidos prematuros, no entanto, pesquisas 

realizadas em outros países encontraram uma alta porcentagem de crianças com 

esta deficiência, nos Estados Unidos (85%), na Tailândia (77%) e na Tunísia (71%) 

(DROR; ALLEN, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que o leite materno deve 

ser oferecido exclusivamente aos lactentes até os seis meses de vida (HORTA et al., 

2007; ODDY et al., 2011), por apresentar uma combinação única de proteínas, 

lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas, enzimas e células vivas (WHO, 2009). 

Desta forma, o leite materno torna-se para o recém-nascido a principal fonte de alfa-

tocoferol. Evitando as possíveis consequências da deficiência deste micronutriente: 

infecções; trombocitose; anemia hemolítica; retinopatia; hemorragia intraventricular; 

displasia bronco pulmonar e degeneração espinocerebelar (DEBIER, 2007; BRION; 

BELL; RAGHUVEER, 2008). 

 

1.3. LEITE MATERNO E SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA E 

 

O leite materno é o alimento ideal para o lactente, pois contêm fatores 

biológicos envolvidos na regulação do crescimento do recém-nascido, incluindo 

desenvolvimento cerebral (GAZZOLO et al., 2004). A lactação progride por três 

estágios distintos, de 0 a 30 dias após o nascimento, identificados como colostro, 

transição e maduro (NASCIMENTO; ISSLER, 2003). 

Durante o período inicial de amamentação, a composição do leite humano 

sofre modificações rápidas. O colostro é um fluido amarelado devido ao alto teor de 

carotenoides secretado nos primeiros dias após o nascimento, com alta densidade e 

pouco volume que varia de 2 mL a 10 mL por mamada. Possui alta concentração de 

proteínas, minerais e anticorpos, e baixa concentração de gordura e carboidratos, 
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refletindo as necessidades do recém-nascido durante a primeira semana de vida, 

que precisa de uma maior proteção contra infecções, estabelecer sua flora intestinal 

e liberar o mecônio (NASCIMENTO; ISSLER, 2003). 

Do 7º ao 21º dia pós-parto, o leite passa a ser chamado de “leite de transição” 

e as alterações na composição láctea continuam ocorrendo. Em torno do 21º dia, a 

composição do leite torna-se mais estável, passando a ser caracterizado como 

maduro (EUCLYDES, 2000; NASCIMENTO; ISSLER, 2003). 

Em relação à vitamina E no leite materno, sua concentração tende a diminuir 

ao longo da lactação, sendo o leite colostro mais rico em vitamina E quando 

comparado ao leite maduro (CALDERON et al., 2007). Na Tabela 1 estão 

apresentados alguns trabalhos que avaliaram o conteúdo de vitamina E no leite 

materno em diferentes momentos da lactação. 

 

Tabela 1. Concentração de alfa-tocoferol (μg/dL) no leite materno colostro, de 
transição e maduro em diferentes estudos.  

 
Estudo Local Leite colostro 

TOH (μg/dL) 

Leite transição 

TOH (μg/dL) 

Leite maduro 

TOH (μg/dL) 

Gossage et al., 2002 

 

EUA 1335 - 405 

*Quiles et al., 2006 

 

Espanha 1637 

 

861 517 

Garcia et al., 2009 

 

Brasil 1236 336  

Sziklai-lászló et al., 2009 

 

Hungria - 414 300 

Dimenstein et al., 2011 

 

Brasil 1155 - - 

Lira et al., 2011 

 

Brasil 1124 - - 

Antonakou et al., 2011 Grécia - - 358 

Martysiak-Zurowska, 

2013 

Polônia 999 445 292 

*Grilo et al., 2013 Brasil 1322 

 

- - 

Clemente, 2015 

 

Brasil 1387 - - 

* Estudos realizados em mulheres com partos prematuros (< 37 semanas de gestação). 

 

Sauer (2006) mostrou que recém-nascidos prematuros, especialmente 

aqueles com idade gestacional inferior a 28 semanas, alimentados com leite 
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materno apresentaram déficits nutricionais, incluindo o alfa-tocoferol, devido o 

aumento da necessidade nutricional. Garcia e colaboradores (2010), avaliando o 

leite de transição de mulheres adultas encontraram que o mesmo contribuiu com 

66% do requerimento nutricional de vitamina E para crianças de zero a seis meses 

de idade. Estes dados indicam que recém-nascidos prematuros necessitam de uma 

intervenção para evitar a deficiência dessa vitamina. 

Tem sido sugerida a suplementação do neonato com vitamina E (TRINDADE; 

RUGOLO, 2013), no entanto, são encontradas diversas dificuldades na 

administração de vitaminas e microelementos em recém-nascidos, porque as 

necessidades básicas e a recomendação de dosagem, forma e momento de 

administrar não são bem definidas, variando consideravelmente na literatura 

(BRION; BELL; RAGHUVEER, 2005; DELVIN et al., 2005; BRION; BELL; 

RAGHUVEER, 2008; WESTERGREN; KALIKSTAD, 2010; BELL et al., 2013).  

Autores sugerem que a suplementação intravenosa ou oral de recém-

nascidos com vitamina E pode ter efeitos potencialmente nocivos, aumentando o 

risco de infecções, enterocolite necrosante e sepse (BRION, 2003; BRION; BELL; 

RAGHUVEER, 2008;), tornando a suplementação materna uma excelente alternativa 

de atender a necessidade de alfa-tocoferol do recém-nascido de forma menos 

invasiva e sem riscos de efeitos tóxicos, tentando manter os níveis de alfa-tocoferol 

elevado por um tempo mais prolongado no leite materno. Além disso, a maioria das 

pesquisas sobre suplementação com vitamina E são realizadas em animais, sendo 

encontrado até o momento apenas um estudo que avaliou tal suplementação em 

puérperas com partos a termo (≥ 37 semanas) (CLEMENTE et al., 2015). 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito da suplementação com vitamina E sobre os níveis de alfa-

tocoferol nas diferentes fases do leite materno em lactantes que tiveram partos 

prematuros. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar as condições obstétricas e socioeconômicas das puérperas 

envolvidas no estudo. 

 Verificar a concentração de alfa-tocoferol no soro das lactantes antes da 

suplementação. 

 Estabelecer o estado nutricional em vitamina E das lactantes, antes da 

suplementação. 

 Verificar a concentração de alfa-tocoferol no leite colostro, leite de transição e 

leite maduro das lactantes não suplementadas com vitamina E. 

 Verificar a concentração de alfa-tocoferol no leite colostro, leite de transição e 

leite maduro das lactantes suplementadas com a forma natural de vitamina E 

(acetato de RRR-alfa-tocoferol). 

 Comparar os níveis de alfa-tocoferol no leite colostro, leite de transição e leite 

maduro entre os grupos controle e suplementado.  

 Avaliar se a concentração de alfa-tocoferol do leite colostro, de transição e 

maduro em ambos os grupos corresponde às necessidades dietéticas do 

recém-nascido.  



28 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo foi um ensaio clínico de intervenção, longitudinal, randomizado com 

dois braços de tratamento: um grupo controle (GC) sem tratamento, e um grupo 

suplementado (GS), que recebeu a suplementação de vitamina E. 

Foi realizado na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), Natal/RN e no 

Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED), Natal/RN. A 

randomização foi feita pela ordem diária dos partos, onde o primeiro era destinado 

ao grupo controle e o seguinte era destinado ao grupo suplementado e assim 

sucessivamente. 

Em ambos os grupos foram coletados dados obstétricos, dados 

socioeconômicos maternos e dados do recém-nascido por meio de um questionário 

estruturado pelo pesquisador (Apêndice 2). Algumas informações obtidas através 

deste questionário foram: idade materna, paridade, estado nutricional pré-

gestacional, estado civil, ocupação materna, idade gestacional do recém-nascido e 

peso ao nascer. 

Após a coleta dos dados obstétricos, socioeconômicos e do recém-nascido, 

foram coletados os materiais biológicos, sangue materno e leite, sendo retirados 5 

mL de sangue por punção venosa e 2 mL de leite colostro (leite 0h), sempre em 

jejum, até 48 horas após o parto. No grupo suplementado, o fornecimento da 

cápsula de acetato de RRR-alfa-tocoferol à mãe ocorreu imediatamente após esta 

primeira coleta de sangue e leite. Em ambos os grupos foram coletados 2 mL de 

leite colostro 24 horas após a primeira coleta de leite (leite 24h). Cerca de sete dias 

e trinta dias após o parto, foram coletados 2 mL de leite de transição (leite 7d) e 

maduro (leite 30d), respectivamente (Figura 4). O leite foi obtido por meio da 

ordenha manual da mama que não tenha sido sugada por no mínimo 2 horas antes 

da coleta, desprezando as primeiras gotas de leite, para evitar flutuações no teor de 

gordura. Todas as amostras foram coletadas em jejum.  

As coletas de leite maduro (leite 30d) foram realizadas no ambulatório do 

Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED - UFRN), 

durante as consultas de acompanhamento pediátrico das crianças após alta 

hospitalar.  
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Figura 4. Distribuição das parturientes no grupo controle e grupo suplementado 
e critérios de elegibilidade.  

 

 

2.2. PARTICIPANTES 

 

As participantes foram mulheres entre 18-45 anos de idade que tiveram 

partos prematuros < 37 semanas gestacionais, na MEJC. A inclusão das 

participantes no estudo ocorreu entre novembro de 2013 e julho de 2014.  

Foram incluídas na pesquisa mulheres sem patologias (diabetes, hipertensão, 

neoplasias, doenças do trato gastrintestinal, doenças hepáticas, cardiopatias, 

doenças infecciosas, sífilis, HIV positivo), que tiveram concepto único sem má-
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formação e que não fizeram uso de suplementos contendo vitamina E durante a 

gestação. 

 

2.3. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Antes de qualquer procedimento cada participante foi informada e esclarecida 

sobre os objetivos e importância da vitamina E para o recém-nascido. Todos os 

riscos e momentos de realização das coletas foram explicados cuidadosamente, 

para a puérpera voluntariamente assinar e autorizar a participação na pesquisa 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte aprovou esta pesquisa, em conformidade com a Resolução 466/12, número do 

parecer 461.464, CAAE 21778213.0.0000.5537 (Anexo 1). O ensaio clínico foi 

registrado e aprovado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) obtendo o 

número RBR-9gycqb. 

 

2.4. TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Para o cálculo da amostra mínima utilizou-se o programa G*Power V.3.1.7 

(FAUL, 2007) usando os seguintes parâmetros: valor alfa igual a 5%, poder de 80% 

e efeito esperado de 0,30. Assim, a amostra mínima requerida em cada grupo foi de 

20 indivíduos, totalizando um n amostral de 40 indivíduos na pesquisa. 

 

2.5. SUPLEMENTAÇÃO COM ALFA-TOCOFEROL 

 

Cada mulher participante do GS recebeu uma cápsula, por via oral, com 400 

UI (268 mg) de acetato de RRR-alfa-tocoferol da marca FDC®. Esta suplementação 

ocorreu uma única vez, logo após a primeira coleta de sangue e leite 0h. 

A dosagem de 400 UI é considerada segura de acordo com o Institute of 

Medicine (2000), pois foram realizados testes em humanos por períodos 

prolongados a fim de avaliar o efeito tóxico da suplementação com 400 UI/dia de 

RRR-alfa-tocoferol e não observaram aumento no risco de acidente vascular 

cerebral. 
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2.5.1. Confirmação da concentração de alfa-tocoferol nas cápsulas 

 

Para confirmação da concentração de alfa-tocoferol na cápsula de 400 UI de 

RRR-alfa-tocoferol da marca FDC®, foi realizado um teste com acetato de alfa-

tocoferol.  

O primeiro passo foi produzir uma solução padrão de acetato de alfa-tocoferol 

da Sigma®, em seguida foi produzida uma solução de acetato de RRR-alfa-

tocoferol, a partir de uma cápsula da FDC®, para isso pesou-se o conteúdo total da 

cápsula, que foi 399 mg de óleo, esta, continha 400 UI ou 268 mg de alfa-tocoferol, 

uma vez que 1 UI de RRR-alfa-tocoferol equivale a 0,67 mg de RRR-alfa-tocoferol 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). O próximo passo foi realizar três diluições do 

óleo da cápsula com etanol absoluto Merck®, para posterior aplicação em CLAE 

com detecção UV (λmax=286nm). 

A identificação e quantificação do acetato de alfa-tocoferol na cápsula foram 

estabelecidas por comparação da área do pico da cápsula obtido no cromatograma 

com a área do pico do padrão de acetato de alfa-tocoferol Sigma®. Para 

confirmação da concentração da cápsula utilizou-se o coeficiente de extinção 

específico em etanol absoluto, ɛ1%, 1cm = 40 (EITEMILLER; JUNSOO, 2004). 

A concentração do RRR-alfa-tocoferol encontrada na cápsula foi de 98% em 

relação ao valor de alfa-tocoferol informado no rótulo da cápsula FDC®. 

 

2.6. ANÁLISES QUÍMICAS 

 

As amostras de leite e sangue foram armazenadas em tubos de polipropileno 

protegidos da luz e transportadas, sob refrigeração, ao Laboratório de Pesquisa em 

Bioquímica da Nutrição, Departamento de Bioquímica - Centro de Biociências 

(UFRN). As alíquotas de sangue foram centrifugadas a 1073G por 10 minutos para 

separação e remoção do soro. Em seguida, o soro e leite foram armazenados a -

20°C até o momento das análises. A técnica para extração de alfa-tocoferol no soro 

e leite foi adaptada de Ortega et al.(1998). 
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2.6.1. Extração de alfa-tocoferol no soro 

 

Para extração do alfa-tocoferol no soro, para cada 1 mL de soro, foi 

adicionado 1 mL de etanol a 95% para precipitação das proteínas e agitado por um 

minuto, em seguida foi adicionado 2 mL de hexano para extração do tocoferol, 

agitado por um minuto e retirado o extrato hexânico, aproximadamente 2 mL. Este 

processo extrativo foi realizado três vezes, totalizando 6 mL de extrato hexânico, 

destes, foram retirados 3 mL para evaporação em banho-maria a 37°C. No momento 

da análise, o extrato foi redissolvido em 250 μL de etanol absoluto e 20 μL foram 

aplicados no cromatógrafo (Figura 5). A aplicação de todas as amostras de soro foi 

em duplicata, sendo realizada ao final das análises a média das áreas do pico de 

alfa-tocoferol de cada amostra. 

 

 

   Figura 5. Esquema ilustrativo do processo de extração de alfa-tocoferol no soro 
materno.  
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2.6.2. Extração de alfa-tocoferol no leite 

 

A cada alíquota de 500 μL de leite colostro e leite de transição (leite 0h, leite 

24h e leite 7d) e uma alíquota de 1 mL para o leite maduro (leite 30d), foi adicionada 

quantidade igual da alíquota de etanol a 95% para precipitação proteica e agitado 

por um minuto. Em seguida, para a extração do alfa-tocoferol, foi adicionado 2 mL 

de hexano em 2 etapas, totalizando um volume final de extrato hexânico de 4 mL. 

Uma alíquota de 3 mL foi utilizada para evaporação em banho-maria a 37° C. O 

extrato seco foi redissolvido em 250 μL de Diclorometano:Metanol na proporção de 

(2:1), sendo 20 μL aplicados no cromatógrafo (Figura 6). Todas as amostras de leite 

foram aplicadas em duplicata e ao final foi feita a média entre as duas áreas do pico 

de alfa-tocoferol obtido. 

 
 

 

   Figura 6. Esquema ilustrativo do processo de extração de alfa-tocoferol no leite 
materno.  
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2.6.3. Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

As concentrações de alfa-tocoferol nas amostras foram determinadas por 

Cromatografia Liquida de Alta Eficiência – CLAE (HPLC) em cromatógrafo LC-20AT 

Shimadzu, com loop injetor de 20 μL, acoplado a um comunicador CBM 20A e 

Detector SPD-20A UV-VIS. A separação cromatográfica foi realizada com uma 

coluna de fase reversa (LiChroCART 250-4, Merck®, Darmstadt, Germany). A fase 

móvel foi composta por metanol a 100% com fluxo de 1 mL/min e a detecção 

detecção UV em λmax=292nm. 

A identificação e a quantificação do alfa-tocoferol nas amostras foram 

estabelecidas por comparação da área do pico obtido no cromatograma com a área 

do respectivo padrão de alfa-tocoferol Sigma® (Figura 7). A concentração do padrão 

foi confirmada pelo coeficiente de extinção específica de alfa-tocoferol (1%, 1 cm = 

75,8 para 292nm) em etanol absoluto Merck® (NIERENBERG,1992). 

 

 

 

 

        Figura 7. Cromatograma do pico de identificação do padrão de alfa-
tocoferol SIGMA® obtido por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência. Tempo de 
retenção de 10.8 minutos. 
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2.7. VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 

A validação do método ocorreu através da realização dos testes de 

linearidade, recuperação, repetitividade, limite de detecção (LD) e quantificação 

(LQ). 

A linearidade do método foi verificada utilizando-se de curva de calibração 

estabelecida a partir da solução padrão de alfa-tocoferol (Sigma®) com 

concentrações crescentes. Desta solução padrão foram retiradas seis diferentes 

concentrações para construção de uma curva de calibração com seis pontos, esta 

foi construída por regressão linear (concentração do padrão versus área do padrão 

obtida). A curva obtida foi linear R²= 0,9998 (Figura 8). 

 

 

              Figura 8. Curva de Calibração do padrão de alfa-tocoferol 
 

 

O teste de recuperação foi realizado nas amostras de leite e soro, a fim de 

avaliar se o método extrativo foi eficiente. Para isso, foi adicionado 1 mL de padrão 

acetato de alfa-tocoferol com concentração conhecida nas amostras testes de leite e 

soro e realizado todas as etapas do processo de extração com posterior análise em 

CLAE para determinar a porcentagem de recuperação do padrão interno. Os testes 

foram realizados em seis amostras de leite, seis amostras de soro e três amostras 
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de água destilada contendo o padrão. Para o leite, a recuperação foi de 98% e para 

o soro foi de 100%. 

A precisão dos métodos foi avaliada a partir do teste de repetitividade, com 

utilização de 6 alíquotas de uma mesma amostra, que passaram pelos processos de 

extração citados anteriormente e foram redissolvidas em etanol absoluto, seguidas 

da aplicação em CLAE em 3 dias alternados pelo mesmo injetor. O coeficiente de 

variação foi inferior a 4% para todos os métodos. 

Os LD e LQ das amostras de padrão de concentração conhecida foram 

diluídas de uma solução-padrão. A cada diluição a amostra foi aplicada e o pico 

observado de forma que o LD foi determinado quando não houve mais distinção 

entre ruído e o sinal analítico, sendo atingido na concentração de 0,48 µg/mL. O LQ 

foi determinado quando o sinal analítico foi detectado na menor diluição equivalente 

a 0,97 µg/mL (RIBANI et al., 2004). 

 

2.8. VALORES DE REFERÊNCIA 

 

Para o cálculo da idade gestacional do recém-nascido, considerou-se a data 

do último período menstrual ou ultrassom. Para a avaliação do estado nutricional 

pré-gestacional foi utilizado o gráfico do Índice de Massa Corporal (IMC), obtido pela 

divisão do peso habitual da mulher por sua altura ao quadrado (Kg/m²). Foram 

classificadas com baixo peso, mulheres com IMC < 18,5 Kg/m², como eutróficas com 

IMC ≥ 18,5 ≤ 24,9 Kg/m², sobrepeso com IMC de ≥ 25 ≤ 29,9 Kg/m² e obesidade 

aquelas com IMC ≥ 30 (WHO, 1998). 

O Valor de alfa-tocoferol no soro sanguíneo materno acima de 12 µmol/L (516 

µg/dL) é considerado adequado (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). Em relação ao 

leite materno, não existe referência para diagnóstico de deficiência ou adequação, 

assim usou-se como base a recomendação nutricional para o lactente de 0 – 6 

meses de vida, a fim de verificar se o leite materno nas diferentes fases de lactação 

atendia a esta recomendação, de acordo com o volume de leite consumido ao dia 

pelo lactente prematuro. 

Para avaliar se a recomendação de ingestão diária pela AI para crianças de 0 

a 6 meses de 4 mg/dia foi provavelmente atendida através do leite colostro, leite de 

transição e leite maduro no grupo controle e grupo suplementado, foi adotado que a 

criança prematura ingere 254 ± 125 mL/dia de leite na primeira semana de vida, 
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conforme indicado por Bauer e Gerss (2011) e 552 mL/dia de leite maduro, com um 

mês de vida (SOUZA et al., 2015). 

Em relação à renda familiar, foi usado como base o valor de um salário 

mínimo de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) de acordo com a Lei 

nº 12.382 de 25 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e 

a sua política de valorização de longo prazo. 

O peso ao nascer do recém-nascido foi classificado em muito baixo peso, 

aqueles com peso < 1500g; em baixo peso aqueles com peso ≥ 1500 < 2500g e 

peso adequado ≥ 2500 ≤ 4000g (WHO, 2004). 

 

2.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os dados foram analisados pelo software IBM SPSS Statistic versão 21.0 

para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Os dados de concentração de alfa-

tocoferol para soro e leite foram apresentados por média e desvio padrão. As 

diferenças foram consideradas significativas quando p <0,05.  

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a normalidade das 

amostras. O teste de homogeneidade da variância Levene avaliou a homogeneidade 

entre as variâncias do grupo controle e suplementado. Para avaliar se a população 

entre os grupos foram semelhantes em suas características gerais, realizou-se 

testes de homogeneidade a fim de comparar algumas variáveis, como idade 

materna, idade gestacional, estado civil, tipo de parto e paridade pelo teste não 

paramétrico Mann-Whitney, e as variáveis classificadas de forma categórica: 

escolaridades, renda, ocupação, estado nutricional pré-gestacional e peso do recém-

nascido ao nascer pelo teste Qui-Quadrado. 

O teste de Mann-Whitney verificou a diferença entre o soro materno, leite 0h e 

leite 24h que não apresentaram distribuição normal. O teste t para medidas 

independentes foi usado para as variáveis de leite 7d e leite 30d, com distribuição 

normal e homogeneidade de variâncias.  

 

 

 

 

 



38 
 

3. RESULTADOS 

 

Foram recrutados para a pesquisa um total de 89 mulheres, destas 51 

participaram do grupo controle e 38 do grupo suplementado. Houve perdas 

amostrais no decorrer do trabalho a partir da coleta de leite 7d, principalmente 

devido o óbito da criança; à não produção de leite e desistência das participantes. 

Ao final ficaram no grupo controle  42 e 33 participantes para o leite 7d e leite 30d, 

respectivamente. No grupo suplementado o n amostral foi de 33 para o leite 7d e 22 

para o leite 30d. 

As características gerais das parturientes e de seus recém nascidos 

participantes das pesquisas estão apresentadas na Tabela 2. A população do grupo 

controle e do grupo suplementado apresentou homogeneidade em suas 

características gerais, pois não houve diferença significativa entre as variáveis 

socioeconômicas, obstétricas e dos recém-nascidos.  

Em relação à escolaridade, 43% das mulheres do GC e 32% do GS possuíam 

ensino médio completo. A renda familiar de 53% em ambos os grupos variou de 1 a 

3 salários mínimos. O estado civil de 82% das mulheres foi solteira. Embora a 

maioria das mães tenha apresentado estado nutricional pré-gestacional normal, 

(53% do GC e 37% do GS), uma porcentagem elevada (39% no GC e 55% no GS) 

se enquadravam na classificação de sobrepeso e obesidade.  

Em relação ao recém-nascido, todas as crianças foram alimentadas com leite 

materno, contudo, 24% dos recém-nascidos do GC e 16% do GS receberam, além 

do leite materno, outro complemento (leite produzido a partir de fórmula infantil).  

 

 

Tabela 2. Caracterização geral das parturientes do grupo controle e suplementado e 
de seus recém-nascidos ao nascer. 

 
Variáveis Grupo 

Controle  

(n = 51) 

n (%) 

Grupo 

Suplementado  

 (n = 38) 

n (%) 

Total 

(n = 89) 

n (%) 

Valor de  

p 

 

Idade Materna (anos)* 

Idade Gestacional (semanas)* 

 

   26 ± 5,7 

   33 ± 2,6 

 

      26 ± 6,4 

      34 ± 3,0 

 

26 ± 6,1  

33,5 ± 2,8 

 

0,800 

0,239 
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Escolaridade 

       Ensino fundamental incompleto 

       Ensino fundamental completo 

       Ensino médio incompleto 

       Ensino médio completo 

       Graduação incompleta 

       Graduação completa 

Renda Familiar 

       Sem Renda 

       Até 1 salário mínimo 

       > 1 ≤ 3 salários mínimos 

       > 3 ≤ 5 salários mínimos 

       Não sabe 

 

   11 (21) 

   04 (08) 

   05 (10) 

   22 (43) 

   05 (10) 

   04 (08) 

 

   04 (08) 

  13 (25) 

   27 (53) 

   05 (10) 

   02 (04) 

 

08 (21) 

07 (18) 

09 (24) 

       12 (32) 

02 (05) 

00 (00) 

 

      01 (03) 

      13 (34) 

      20 (53) 

      02 (05) 

      02 (05) 

 

  19 (21) 

  11 (12) 

  14 (16) 

  34 (38) 

  07 (08) 

  04 (05) 

 

  05 (06) 

  26 (29) 

  47 (53) 

  07 (08) 

  04 (04) 

0,110 

 

 

 

 

 

 

0,684 

 

 

 

 

 

Estado Civil 

        Casada 

        Solteira 

 

09 (18) 

42 (82) 

 

     07 (18) 

     31 (82) 

 

  16 (18) 

  73 (82) 

0,951 

Tipo de Parto 

        Vaginal 

        Cesáreo 

 

21 (41) 

30 (59) 

 

    17 (45) 

    21 (55) 

 

  38 (43) 

  51 (57) 

0,776 

Paridade    0,583 

        Primípara 29 (57)     19 (50)   48 (54)  

        Multípara 22 (43)     19 (50)   41 (46)  

Estado nutricional pré-

gestacional 

   0,450 

        Baixo peso 04 (08)      03 (08)   07 (08)  

        Normal 27 (53)      14 (37)   41 (46)  

        Sobrepeso 12 (23)      14 (37)   26 (29)  

        Obesidade 08 (16)      07 (18)   15 (17)  

Ocupação    0,083 

        Trabalha 32 (63)       20 (53)   52 (58)  

        Dona de casa 10 (20)      15 (39)   25 (28)  

        Não trabalha 09 (17)      03 (08)   12 (14)  

Peso do recém-nascido ao nascer    0,202 

       Muito Baixo Peso (<1500 g) 10 (20)     07 (19)   17 (19)  

       Baixo Peso (1500 – 2500 g) 35 (69)     21 (55)   56 (63)  

       Adequado (2500 – 4000g) 06 (11)     10 (26)   16 (18)  

  *Média ± Desvio padrão  
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O nível médio de alfa-tocoferol no soro materno no grupo controle foi 1159,8 ± 

292,4 μg/dL e no grupo suplementado foi 1128,3 ± 407,2 μg/dL, não apresentando 

diferença significativa (p = 0,281). Analisando individualmente os valores séricos de 

alfa-tocoferol das parturientes envolvidas no estudo, não foi encontrada deficiência 

de vitamina E. 

A concentração de alfa-tocoferol no leite colostro 0h foi semelhante entre o 

grupo controle e grupo suplementado (p = 0,276). Para o leite 24h e leite 7d, foi 

encontrada uma diferença significativa na concentração de alfa-tocoferol entre os 

grupos, com concentração mais elevada no grupo suplementado (p < 0,001) (Figura 

9).  

O leite de transição 7d do grupo suplementado apresentou um aumento de 

35%, quando comparado ao leite 7d do grupo controle. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos para a concentração de tocoferol no leite 

30d (p = 0,853). 

 

 

  Figura 9. Concentração média de alfa-tocoferol (μg/dL) no leite colostro 0h, 
leite colostro 24h, leite de transição 7d e leite maduro 30d no grupo controle e grupo 
suplementado. *Diferença significativa p < 0,05. 
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Fazendo uma comparação intragrupo, observamos que no grupo controle as 

concentrações de alfa-tocoferol no leite colostro 0h e 24h se mantiveram 

semelhantes, enquanto que no grupo suplementado houve um aumento de 60% de 

alfa-tocoferol no leite 24h em relação ao leite 0h.  

Observa-se a tendência decrescente da concentração de alfa-tocoferol no 

leite materno no decorrer da lactação, mesmo nas mães que receberam 

suplementação, uma vez que após o aumento significativo de alfa-tocoferol no leite 

nas primeiras 24h depois da suplementação, os níveis de vitamina E reduziram com 

o passar dos dias. 

Em relação ao requerimento nutricional do recém-nascido, o leite colostro 0h 

do GC forneceu 3,8 mg/dia de alfa-tocoferol e do GS forneceu 3,4 mg/dia. O leite 24 

h do GC demonstrou fornecer 3,4 mg/dia de alfa-tocoferol enquanto que no GS este 

valor foi de 5,8 mg/dia. Já para o leite de transição (leite 7d), a concentração 

provável de alfa-tocoferol/dia fornecida à criança foi de 2,2 mg/dia e 3,4 mg/dia para 

o GC e GS, respectivamente. A concentração de alfa-tocoferol no leite maduro 

indicou uma possível oferta de 2,4 mg/dia para os lactentes de GC e 2,3 mg/dia para 

os recém-nascidos do GS (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Requerimento nutricional do lactente e fornecimento de alfa-
tocoferol/dia nos diferentes momentos da lactação com base no volume de leite 
consumido. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de estabelecer os fatores 

de risco determinantes para a ocorrência de prematuridade, dentre os quais se 

destacam o baixo peso materno pré-gestacional, extremos de idade, história prévia 

de natimorto, tabagismo na gravidez, ganho de peso materno insuficiente, 

hipertensão arterial, infecção do trato geniturinário, cinco ou menos consultas no 

pré-natal, baixa escolaridade e altas taxas de cesárea (NASCIMENTO, 2001; 

BARROS et al., 2005) 

Foram observados em nossos resultados alguns fatores de risco para 

prematuridade, como sobrepeso e obesidade no período pré-gestacional; o número 

médio de cinco consultas pré-natais; baixa escolaridade; renda familiar baixa; 

predomínio do parto cesáreo e estado civil solteira. Em relação aos recém-nascidos, 

a maioria das crianças nasceu com baixo peso, dado importante, uma vez que no 

período neonatal o baixo peso ao nascer é o maior determinante para as taxas de 

mortalidade, sendo as nascidas com peso inferior a 2500 gramas as que possuem 

maior risco quando comparadas aquelas com peso normal (BERNSTEIN et al., 

2005). 

O estado nutricional materno durante a gestação é um fator determinante 

para o resultado da gravidez, sendo decisiva na formação do concepto e na 

formação de reservas para a lactação (BRASIL; DEMARCHI, 2003). Sabe-se que 

normalmente, no período gestacional ocorre a diminuição da ingestão de alimentos 

com alto teor de gorduras, principalmente em mulheres que desenvolvem sintomas 

como náuseas, vômitos e pirose, podendo desse modo, ocasionar a redução no 

consumo de alfa-tocoferol. Por isso, torna-se importante avaliar se as concentrações 

no soro materno estão nutricionalmente adequadas (SILVA et al., 2007). 

Principalmente neste grupo de estudo em que não houve suplementação 

polivitamínica durante a gestação. 

Na presente pesquisa, a concentração de alfa-tocoferol no soro das 

parturientes dos grupos controle e suplementado foi considerada adequada, não 

sendo encontrada nenhuma mãe com deficiência de vitamina E, de acordo com o 

ponto de corte de 12 µmol/L (516 µg/dL). Resultados semelhantes foram descritos 

em outros estudos por Rodriguez et al. (2002), Garcia et al. (2010) e Dimenstein et 

al. (2010), contudo estes trabalhos foram realizados em mulheres com partos a 
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termo. Avaliando parturientes com partos pré-termo, Weber et al. (2014) na 

Alemanha e Baydas et al. (2002) na Turquia encontraram valores de alfa-tocoferol 

bioquímico superiores ao nosso resultado, o que pode ser justificado pela diferença 

nos hábitos alimentares destes países em relação ao Brasil. 

Os níveis de vitamina E no colostro 0h do grupo controle e no grupo 

suplementado foram semelhantes ao encontrado em outros estudos realizados em 

mulheres com partos a termo no Brasil (CLEMENTE et al., 2015; DIMENSTEIN et 

al., 2010; CAMPOS, et al., 2005), na Turquia (ORHON et al., 2009) e EUA 

(GOSSAGE, et al., 2002), superior ao encontrado em mulheres cubanas (MACIAS; 

SCHWEIGERT, 2001) e em outros estudos com mulheres brasileiras (GARCIA, et 

al., 2010; LIRA et al., 2011). Nossos valores de alfa-tocoferol no colostro 0h foram 

condizentes com os constatados em trabalhos realizados na Espanha e no Brasil 

com mulheres cujos partos foram prematuros (QUILES et al., 2006; GRILO et al., 

2013). 

Altas concentrações de vitamina E no leite colostro com tendência a redução 

no decorrer da lactação é característica do leite materno (LIMA; DIMENSTEIN; 

RIBEIRO, 2014), e a concentração vitamínica no leite materno tem inter-relação com 

sua concentração no plasma infantil (DIJKHUIZEN, 2001). Por isso, para manter os 

níveis de alfa-tocoferol no leite materno adequado à necessidade do recém-nascido, 

a mãe deve consumir alimentos fonte e/ou suplementos de vitamina E 

(TOKUSOGLU; ÖZCAN, 2008), especialmente aquelas com partos prematuros por 

ser um grupo de risco para deficiência nutricional (BRION; BELL; RAGHUVEER, 

2008).  

Em nosso trabalho a suplementação materna com megadose de vitamina E 

na forma natural aumentou a concentração de alfa-tocoferol no leite materno 

colostro (leite 24h) e no leite de transição (leite 7d), porém não afetou a 

concentração de vitamina E no leite maduro (leite 30d).  

Estudos em humanos referentes à suplementação materna no pós-parto com 

vitamina E e o efeito desta sobre a concentração de alfa-tocoferol no leite em 

diferentes tempos de lactação são escassos. Pesquisas em animais como ratos, 

éguas, vacas e porcas encontraram efeitos significativos quanto à administração de 

suplementação materna com vitamina E sobre o leite e níveis sanguíneos destes 

animais (MARTINEZ; BARBAS; HERRERA, 2002; SLOTS; SKIBSTED; NIELSEN, 

2007; BONDO; JENSEN, 2011; AMAZAN et al., 2014). Em humanos, Clemente et 
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al., (2015) avaliando a suplementação materna com vitamina E na forma natural 

sobre o leite colostro encontraram, 24 horas após a administração do suplemento, 

valores semelhantes aos do nosso estudo (2187,2 ± 284,6 μg/dL). 

Como observado em nossos resultados, o conteúdo de alfa-tocoferol no leite 

materno sofreu redução ao longo da lactação, assim, é provável que o efeito positivo 

da suplementação sobre o leite colostro e de transição tenha relação com a síntese 

elevada de ácidos graxos na glândula mamária observada de forma mais acentuada 

nos primeiros dias pós-parto (BOERSMA et al, 1991), uma vez que a vitamina E está 

relacionada ao metabolismo lipídico. Em bovinos, a concentração plasmática de 

ácidos graxos aumenta aproximadamente duas vezes, cerca de dois dias antes do 

parto, apresentando um pico ao parto, devido a influências de vários hormônios 

lipolíticos que são liberados durante este período, como o glucagon e os corticóides, 

juntamente com a diminuição da insulina, hormônio lipogênico (GRUMMER, 1995). 

Estudando o aumento na atividade lipolítica do tecido adiposo durante as 

últimas semanas de gestação, Jaster e Wegner (1981) observaram que nesse 

período há um aumento no número de receptores β-adrenérgicos nos adipócitos, o 

que aumenta a reatividade desse tecido a estímulos lipolíticos. Os autores sugeriram 

que esse aumento na concentração de receptores β-adrenérgicos pode ser mediado 

pelo aumento nos níveis circulantes de hormônio de crescimento.  

O hormônio de crescimento é lactogênico e nos humanos é essencial para o 

crescimento pós-natal e metabolismo de lipídios, proteínas e minerais. No 

metabolismo dos lipídios, promove a liberação de ácidos graxos e glicerol desde o 

tecido adiposo, aumenta a circulação de ácidos graxos livres e a oxidação desses 

ácidos graxos no fígado (HURLEY, 2008).  

Desta forma, é provável que a ação de hormônios envolvidos na lactação, que 

interferem no metabolismo lipídico, contribua para o aumento no número de 

receptores na glândula mamária para captação de lipídeos circulantes, incluindo 

receptores de LDL, principal lipoproteína de transporte para vitamina E. Este 

fenômeno do aumento na atividade de receptores mamários de LDL pela glândula 

mamária em torno do parto foi observado por Debier e Larondelle (2005). 

 É sugerido que o transporte de vitamina E no sangue e no leite acontece por 

mecanismos distintos e independentes, de forma controlada e limitada através de 

receptores, no entanto, é possível que estes receptores sofram saturação com altas 

concentrações de tocoferol, pois apesar de ter ocorrido aumento de tocoferol no 
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leite, este não foi proporcional. Essa condição é reforçada também pela ausência de 

correlação entre o leite 0h e leite 24h no grupo suplementado. Estes resultados 

corroboram com os achados de Orhon et al., (2009), Dimenstein et al., (2010) e Lira 

et al., (2011).  

Os mecanismos de transporte do tocoferol para o leite não estão 

completamente definidos, contudo, acredita-se que parte do alfa-tocoferol chega ao 

leite através da via de receptores para LDL e outra parte por captação da partícula 

de LDL em um processo mediado por receptores não LDL, através de receptores de 

superfície celular (SR-B1) que ligam HDL e LDL sem internalização da lipoproteína 

(DEBIER, 2007). Ainda existe a sugestão da via da lípase lipoproteica (LPL), como 

observado em experimentos com ratos (MARTINEZ; BARBAS; HERRERA, 2002). 

Acredita-se que a atividade da lipase lipoproteica esteja aumentada na glândula 

mamária e diminuída no tecido adiposo no início da lactação (AMAZAN et al., 2014).   

Outra hipótese é que a secreção do alfa-tocoferol plasmático para o leite 

segue a cinética de Michaelis-Menten para transporte ativo através de membranas 

(MARDONES; RIGOTTI, 2004; DEBIER, 2007), com mecanismos de transporte 

distintos dessa vitamina para a glândula mamária que independem da concentração 

plasmática (AZEREDO; TRUGO, 2008). Dimenstein et al. (2011), reforçaram a 

hipótese de que a glândula mamária pode expressar a proteína alfa-TPP, uma vez 

que não encontraram relação entre o alfa-tocoferol do soro e do colostro em 

condições de suplementação.  

Outra possível explicação para a suplementação não ter influenciado os 

níveis de alfa-tocoferol no leite maduro (leite 30 d) é a meia vida curta do alfa-

tocoferol na corrente sanguínea antes de ser incorporado aos tecidos periféricos, 

que é em média menor ou igual a cinco dias (CHUANG et al., 2011). 

No entanto, o uso de suplementos com vitamina E pelas parturientes pode 

contribuir para o aumento das reservas corpóreas deste micronutriente, uma vez que 

Li et al., (2015) mostraram que o consumo de tocoferol através de suplementos tem 

maior influência sobre a concentração de tocoferol nos tecidos do que o consumo de 

tocoferol dietético.  

Apenas o leite colostro 24 h no grupo suplementado atingiu a recomendação 

nutricional pela AI de 4 mg/dia de vitamina E para lactentes de 0-6 meses, porém, 

esta recomendação foi feita baseada na necessidade de crianças nascidas a termo 

e para o consumo de leite médio de 780 mL/dia, bem diferente do consumido por 



46 
 

crianças prematuras (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). É importante ressaltar que 

a demanda nutricional de alfa-tocoferol do recém-nascido prematuro possivelmente 

seja maior do que para crianças nascidas a termo, sendo necessário ainda estudos 

que determinem tais necessidades. 

Estes resultados mostram a importância de suplementação materna, 

principalmente para aquelas mulheres com partos prematuros, a fim de elevar os 

níveis de alfa-tocoferol no leite materno e atender a recomendação nutricional do 

recém-nascido, fornecendo quantidades de vitamina E suficientes para proteção do 

seu organismo contra os danos causados pelo oxigênio, levando em consideração a 

variação no volume de leite consumido. No entanto, parece que uma única 

megadose de 400 UI não é suficiente para elevar os níveis de alfa-tocoferol no leite 

materno por um período prolongado. Assim, pode ser que doses menores do 

suplemento de vitamina E oferecido diariamente ou a repetição desta 

suplementação com 400 UI ofereçam melhores resultados na concentração de alfa-

tocoferol no leite materno por um período mais  prolongado. 

Dessa forma, novas pesquisas devem ser realizadas quanto à suplementação 

materna com vitamina E, através de ensaios maiores para estabelecer a melhor 

dosagem e o melhor intervalo de tempo na administração deste suplemento, sem 

oferecer riscos de toxicidade ao binômio mãe-filho. 
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5. CONCLUSÃO 

 

- As mulheres do grupo controle e grupo suplementado apresentaram 

características obstétricas, socioeconômicas e de seus recém-nascidos 

semelhantes, indicando homogeneidade entre os grupos. 

- O estado nutricional em vitamina E de todas as puérperas participantes do 

estudo foi adequado quando avaliado o alfa-tocoferol sérico. 

- A suplementação materna com megadose única de 400 UI de RRR-alfa-

tocoferol em mulheres com parto prematuro aumenta a concentração de vitamina E 

no leite colostro e leite de transição, mas não afeta a concentração de vitamina E no 

leite maduro. 

- O leite colostro 24 horas após a suplementação no grupo suplementado 

forneceu quantidade suficiente de alfa-tocoferol para suprir a recomendação 

nutricional de vitamina E para lactentes. 



48 
 

REFERÊNCIAS 

 
AGUILAR, Fernando et al. Opinion on mixed tocopherols, tocotrienol tocopherol and 
tocotrienols as source of vitamin e added as a nutritional substance in food 
supplements. The EFSA Journal, v. 640, p. 1-34, 2008. 
 
 
AMAZAN, D. et al. Effects of oral micellized natural vitamin E (d-α-tocopherol) v. 
synthetic vitamin E (dl-α-tocopherol) in feed on α-tocopherol levels, stereoisomer 
distribution, oxidative stress and the immune response in piglets. animal, v. 8, n. 03, 
p. 410-419, 2014. 
 
 
ATKINSON, Stephanie A. Human milk feeding of the micropremie. Clinics in 
perinatology, v. 27, n. 1, p. 235-247, 2000. 
 
 
AZEREDO, Vilma B.; TRUGO, Nadia MF. Retinol, carotenoids, and tocopherols in 
the milk of lactating adolescents and relationships with plasma 
concentrations. Nutrition, v. 24, n. 2, p. 133-139, 2008. 
 
 
BARROS, Fernando C. et al. The challenge of reducing neonatal mortality in middle-
income countries: findings from three Brazilian birth cohorts in 1982, 1993, and 
2004. The Lancet, v. 365, n. 9462, p. 847-854, 2005. 
 
 
BAYDAS, Giyasettin et al. Antioxidant Vitamin Levels in Term and Preterm Infants 
and Their Relation to Maternal Vitamin Status. Archives Of Medical Research, [S.I], 
v.33, p.276-280, 2002. 
 
 
BAUER, Jacqueline; GERSS, Joachim. Longitudinal analysis of macronutrients and 
minerals in human milk produced by mothers of preterm infants. Clinical Nutrition, 
v. 30, n. 2, p. 215-220, 2011. 
 
 
BELL, E.F.; et al.  Serum tocopherol levels in very preterm infants after a single dose 
of vitamin E at birth. Pediatrics, v. 132, p. e1626–e1633, 2013. 
 
 
BENDER, D. A. Vitamin E: Tocopherols and Tocotrienols. In: Nutritional 
Biochemistry of the Vitamins. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 
2003. 
 
 
BERNSTEIN, Ira M. et al. Maternal smoking and its association with birth 
weight. Obstetrics & Gynecology, v. 106, n. 5, Part 1, p. 986-991, 2005. 
 
 



49 
 

BIANCHINI-PONTUSCHKA, R; PENTEADO, M. V. C. Vitamina E. In: Vitaminas: 
aspectos nutricionais, bioquímicos e analíticos. Barueri: Manole, 2003. 
 
 
BIESALSKI, H.K. GRIMM, P. Nutrição: texto e atlas. Porto Alegre: Artemed, 2007. 
 
 
BOERSMA, E.R.; OFFRINGA, P.J.;MUSKIET F.A.J., CHASE,W.M.; SIMMONS, I.J. 
Vitamin E, lipid fractions, and fatty acid composition of colostrum, transitional milk, 
and mature milk: an international comparative study. American Journal of Clinical 
Nutrition, v. 53, p. 1197-1204, 1991. 
 
 

BONDO, Tine; JENSEN, Søren Krogh. Administration of RRR‐α‐tocopherol to 
pregnant mares stimulates maternal IgG and IgM production in colostrum and 
enhances vitamin E and IgM status in foals. Journal of animal physiology and 
animal nutrition, v. 95, n. 2, p. 214-222, 2011. 
 
 
BRAMLEY, P. M. et al. Vitamin E. J Sci Food Agric, v. 80, n. 7, p. 913–38, 2000. 
 
 
BRASIL ALD, DEMARCHI ALG. Nutrição na gestação e lactação. In: Lopez FA, 
BRASIL ALD. Nutrição e dietética em clinica pediátrica. São Paulo: Atheneu, p.3-
16, 2003. 
 
 
BRIGELIUS-FLOHÉ, Regina et al. The European perspective on vitamin E: current 
knowledge and future research. The American journal of clinical nutrition, v. 76, 
n. 4, p. 703-716, 2002. 
 
 
BRION, L.P; BELL, E.F; RAGHUVEER, T.S. Vitamin E supplementation for 
prevention of morbidity and mortality in preterm infants.The Cochrane Library, 2003. 
 
 
BRION, Luc P. et al. What is the appropriate intravenous dose of vitamin E for very-
low-birth-weight infants?. Journal of perinatology, v. 24, n. 4, p. 205-207, 2004. 
 
 
BRION, Luc P.; BELL, Edward F.; RAGHUVEER, Talkad S. Variability in the dose of 
intravenous vitamin E given to very low birth weight infants. Journal of 
perinatology, v. 25, n. 2, p. 139-142, 2005. 
 
 
BRION, L.P.; BELL, E.F.; RAGHUVEER, T.S. Vitamin E supplementation for 
prevention of morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database Syst, 
Rev 4, 2008. 
 
 



50 
 

BUONOCORE, G. et al. Oxidative stress in preterm neonates at birth and on the 
seventh day of life. Pediatr Res, v. 52, n. 1, p. 46–9, 2002. 
 
 
CALDERÓN, F. et al. Variations in carotenoids, vitamins A and E, and color in cow's 
plasma and milk following a shift from hay diet to diets containing increasing levels of 
carotenoids and vitamin E. Journal of Dairy Science, v. 90, n. 12, p. 5651-5664, 
2007. 
 
 
CAMPOS, J. M. Perfil dos níveis de vitaminas A e E no leite de doadoras 
primíparas e multíparas em bancos de leite humano. 2005. 74 f. Dissertação 
(Mestrado em Nutrição) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. 
 
 
CHEN, H. W. et al. Plasma vitamins A and E and red blood cell fatty acid profile in 
newborns and their mothers. European journal of clinical nutrition, v. 50, n. 8, p. 
556-559, 1996. 
 
 
CHUANG, J.C; MATEL, H.D; NAMBIAR, K.P; KIM, S-H; FADEL, J.G; HOLSTEGE, 
D.M; CLIFFORD, A.J. Quantitation of [5-14CH3]-(2R, 4R, 8R)-{alpha}-Tocopherol in 
Humans. J. Nutr. v. 141, p. 1482–88, 2011. 
 
 
CLEMENTE, Heleni Aires et al. Maternal Supplementation With Natural or Synthetic 
Vitamin E and Its Levels In Human Colostrum. Journal of pediatric 
gastroenterology and nutrition, v. 60, p. 533-537, 2015.  
 
 
COPP RP, WISNIEWSKI T, HENTATI F, LARNAOUT A, BEN HAMIDA M, KAYDEN 
HJ. Localization of alpha-tocopherol transfer protein in the brains of patients with 
ataxia vitamin E deficiency and other oxidative stress related neurodegenerative 
disorders. Brain Res, 822: 80-7, 1999. 
 
 
DEBIER, C; LARONDELLE, Y. Vitamins A and E: metabolism, roles and transfer to 
offspring. British Journal of Nutrition, Louvain-la-neuve, v.93, p.153-174, 2005. 
 
 

DEBIER, Cathy. Vitamin E during pre‐and postnatal periods. Vitamins & Hormones, 
v. 76, p. 357-373, 2007. 
 
 
DELVIN, Edgard E. et al. Oral vitamin A, E and D supplementation of pre-term 
newborns either breast-fed or formula-fed: a 3-month longitudinal study.Journal of 
pediatric gastroenterology and nutrition, v. 40, n. 1, p. 43-47, 2005. 
 
 



51 
 

DIDENCO, S.; GILLINGHAM, M.B.; GO, M.D.; LEONARD, S.W.; TRABER, M.G.; 
MCEVOY, C.T. Increased vitamin E intake is associated with higher alpha-tocopherol 
concentration in the maternal circulation but higher alpha-carboxyethyl 
hydroxychroman concentration in the fetal circulation. American Journal of Clinical 
Nutrition, v. 93, p. 368– 373, 2011. 
 
 
DIJKHUIZEN, Marjoleine A. et al. Concurrent micronutrient deficiencies in lactating 
mothers and their infants in Indonesia. The American journal of clinical nutrition, 
v. 73, n. 4, p. 786-791, 2001. 
 
 
DIMENSTEIN, R. et al. Vitamin E in serum and human colostrum under fasting and 
postprandial conditions. J Pediatr, v. 86, n. 4, jul./ago. 2010. 
 
 
DIMENSTEIN, R. et al. Efeito da suplementação com vitamina E sobre a 
concentração de alfa-tocoferol no colostro humano. Revista Panamericana Del  
Salud Publica, [S.I], v. 29, n. 6, p. 399-403, 2011. 
 
 
DROR, D.K.; ALLEN, L.H. Vitamin E deficiency in developing countries. Food and 
Nutrition Bulletin, v. 32, n. 2, p. 124-147, 2011. 
 
 
DUTTA, Anand; DUTTA, Sudhir K. Vitamin E and its role in the prevention of 
atherosclerosis and carcinogenesis: a review. Journal of the American College of 
Nutrition, v. 22, n. 4, p. 258-268, 2003. 
 
 
EITENMILLER, Ronald; LEE, Junsoo. Vitamin E: Food Chemistry, Composition, and 
Analysis. New York: Marcel Dekker Inc., 2004. 526 p. 
 
 
EITENMILLER, Ronald R.; LANDEN JR, W. O.; YE, Lin. Vitamin analysis for the 
health and food sciences. CRC press, 2007. 
 
 
EUCLYDES, Marilene Pinheiro. Aleitamento Materno. In: Nutrição do lactente: base 
científica para uma alimentação adequada. 2. ed. Viçosa: Editora Metha, 2000. 
 
 
FARINA, Nicolas et al. Vitamin E for Alzheimer's dementia and mild cognitive 
impairment. The Cochrane Library, 2012. 
 
 
FAUL, Franz et al. G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the 
social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior research methods, v. 39, n. 
2, p. 175-191, 2007. 
 



52 
 

FIGUEIREDO, Carmen Silvia Martimbianco et al. Zinc and copper concentrations in 
human preterm milk. Biological trace element research, v. 136, n. 1, p. 1-7, 2010. 
 
 
FISBERG, R. M. et al. Inquéritos alimentares: métodos e bases científicos. Barueri: 
Manole, 2005. 
 
 
FREEDMAN, Vicki A. et al. Disability and home care dynamics among older 
unmarried Americans. The Journals of Gerontology Series B: Psychological 
Sciences and Social Sciences, v. 59, n. 1, p. S25-S33, 2004. 
 
 
GAGNÉ, A. et al. Absorption, transport, and bioavailability of vitamin E and its role in 
pregnant women. Journal of Obstetrics and Gynaecology, [S.I], v. 31, n. 3, p. 210-
217, 2009. 
 
 
GARCIA, L. R. S. et al. Alpha-tocopherol concentration in the colostrum of nursing 
women supplemented with retinyl palmitate and alpha-tocopherol. Journal Human 
Nutrition and Dietetics, [S.I], v.23, n. 5, p. 529-534, 2010. 
 
 
GOSSAGE, C. P. et al. Carotenoid composition of human milk during the first month 
postpartum and the response to ᵦ-carotene supplementation. Am J Clin Nutr, v. 76, 
n. 1, p. 193-7, 2002. 
 
 
GRILO, E.C.; LIRA, L.Q.; DIMENSTEIN, R.; RIBEIRO, K.D.S. Influência da 
prematuridade e do peso ao nascer sobre a concentração de α-tocoferol no leite 
colostro. Rev Paul Pediatr., v. 31, n. 4, p. 473-479, 2013. 
 
 
GRUMMER, R.R. Impact of changes in organic nutrients metabolism on feeding the 
transition cow. Journal Animal Science, v.73, p.2820-2833, 1995.  
 
 
HOPPE, P. P.; KRENNRICH, G. Bioavailability and potency of natural-source and all-
racemicα-tocopherol in the human: a dispute. European journal of nutrition, v. 39, 
n. 5, p. 183-193, 2000. 
 
 
HORTA, Bernardo L. et al. Evidence on the Long-term Effects of Breastfeeding. 
Systematic Reviews and Meta-analyses. Geneva, Switzerland: World Health 
Organization; 2007 
 
 
HOSOMI, A. Affinity for alpha-tocopherol transfer protein as a determinant of the 
biological activities of vitamin E analogs. FEBS Letters, [S.I], v.409, n.1, p.105-108, 
2 jun. 1997. 



53 
 

HURLEY, Kristen M. et al. Variation in breastfeeding behaviours, perceptions, and 

experiences by race/ethnicity among a low‐income statewide sample of Special 
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) participants 
in the United States. Maternal & child nutrition, v. 4, n. 2, p. 95-105, 2008. 
 
 
INSTITUTE OF MEDICINE. US National Academy of Sciences (USA). Dietary 
Reference Intakes for vitamin C, vitamin E, selenium and carotenoids. 
Washington DC: National Academy Press, 506p, 2000. 
 
 
JASTER, E. H.; WEGNER, T. N. Beta-adrenergic receptor involvement in lipolysis of 
dairy cattle subcutaneous adipose tissue during dry and lactating state. Journal of 
dairy science, v. 64, n. 8, p. 1655-1663, 1981. 
 
 
JENSEN, Soren Krogh; LAURIDSEN, Charlotte. Alpha-tocopherol stereoisomers. 
Vitamins And Hormones Journal, [S.I], v. 76, p.281-308, 2007. 
 
 
KAEMPF-ROTZOLL DE, HORIGUCHI M, HASHIGUCHI K, AOKI J, TAMAI H, 
LINDERKAMP O, ARAI H. Human placental trophoblast cells express alpha-
tocopherol transfer protein. Placenta, 24:439-44, 2003 
 
 
KOZU, Kátia T. et al. Mortalidade infantil: causas e fatores de risco. Um estudo 
bibliográfico. Homepage do Medstudents [on-line], 2006. 
 
 
LI, Yiting et al. Effects of Vitamin E From Supplements and Diet on Colonic α-and γ-
tocopherol Concentrations in Persons at Increased Colon Cancer Risk. Nutrition 
and cancer, v. 67, n. 1, p. 73-81, 2015. 
 
 
LIMA, Mayara SR; DIMENSTEIN, Roberto; RIBEIRO, Karla DS. Vitamin E 
concentration in human milk and associated factors: a literature review.Jornal de 
Pediatria, v. 90, n. 5, p. 440-448, 2014. 
 
 
LIRA, L. Q. et al. Correlation of vitamin A nutritional status on alpha-tocopherol in the 
colostrum of lactating women. Matern Child Nutr. 2011. 
 
 
LODGE, J. K. Vitamin E bioavailability in humans. J Plant Physiol, v. 162, n. 7, p. 
790-6, 2005. 
 
 
MACIAS, C.; SCHWEIGERT, F. J. Changes in the concentration on of carotenoids, 
vitamin A, alpha-tocopherol and total lipids in human milk throughout early lactation. 
Ann Nutr Metab, v. 45, n. 2, p. 82-5, 2001. 



54 
 

MARDONES, Pablo; RIGOTTI, Attilio. Cellular mechanisms of vitamin E uptake: 
relevance in. Journal of Nutritional Biochemistry, [S.I], v. 15, p.252-260, 2004. 
 
 
MARTINEZ, S; HERRERA, E; BARBAS, C. Uptake of [alpha]-tocopherol by the 
mammary gland but not by white adipose tissue is dependent on lipoprotein lipase 
activity around parturition and during lactation in the rat. Metabolism, v. 51, p. 1444-
51, 2002. 
 
 
MILLER, D.R; TURNER, S.W; SPITERI-CORNISH, D; SCAIFE, A.R; DANIELIAN, 
P.J; DEVEREUX, G.S; WALSH, G.M.. Maternal vitamin D and E intakes during early 
pregnancy are associated with airway epithelial cell responses in neonates.Clinical 
& Experimental Allergy, 2015. 
 
 
MONKS, J. et al. A lipoprotein-containing particle is transferred from the serum 
across the mammary epithelium into the milk of lactating mice. Journal of Lipid 
Research, v.42, n. 5, p. 686-96, 2001. 
 
 

MUNTEANU, Adelina; ZINGG, J.‐M.; AZZI, A. Anti‐atherosclerotic effects of vitamin 
E–myth or reality?. Journal of cellular and molecular medicine, v. 8, n. 1, p. 59-76, 
2004. 
 
 
NASCIMENTO, Luiz Fernando Costa. Epidemiology of preterm deliveries in 
Southeast Brazil: a hospital-based study. Revista brasileira de Saúde materno 
infantil, v. 1, n. 3, p. 263-268, 2001. 
 
 
NASCIMENTO, M. B. R.; ISSLER, H. Breastfeeding: making the difference in the 
development, health and nutrition of term and preterm newborns. Rev Hosp Clin, v. 
58, n. 1, p. 49-60, 2003. 
 
 
NIERENBERG, David W; NANN, Sandra L. Method for determining concentrations of 
retinol, tocopherol, and five carotenoids in human plasma and tissue 
samples. American Journal of Clinical Nutrition, [S.I], v. 56, p.417-426, 1992. 
 
 
ODDY, W.H; ROBINSON, M; KENDALL, G.E; LI, J; ZUBRICK, S.R; STANLEY, F.J. 
Breastfeeding and early child development: a prospective cohort study. Acta 
paediatrica, v. 100, n. 7, p. 992-999, 2011. 
 
 
ORHON et al., F. S. The influence of maternal smoking on maternal and newborn 
oxidant and antioxidant status. Eur J Pediatr, v. 168, n. 8, p. 975-81, 2009. 
 



55 
 

ORTEGA, Rosa M et al. Influence of smoking on vitamin E status during the third 
trimester of pregnancy and on breast-milk tocopherol concentrations in Spanish 
women. American Journal of Clinical Nutrition, [S.I], v. 68, p.662-667, 1998 
 
 
OZA, Shefali; COUSENS, Simon N.; LAWN, Joy E. Estimation of daily risk of 
neonatal death, including the day of birth, in 186 countries in 2013: a vital-registration 
and modelling-based study. The Lancet Global Health, v. 2, n. 11, p. e635-e644, 
2014. 
 
 
PFLUGER, P et al. Vitamin E: underestimated as an antioxidant. Redox Report, 
[S.I], v. 9, n. 5, p.249-254, 2004. 
 
 
QUILES, José L. et al. Coenzyme Q concentration and total antioxidant capacity of 
human milk at different stages of lactation in mothers of preterm and full-term 
infants. Free radical research, v. 40, n. 2, p. 199-206, 2006. 
 
 
RAMOS, H. A. C.; CUMAN, Roberto Kenji Nakamura. Fatores de risco para 
prematuridade: pesquisa documental. Esc Anna Nery Rev Enferm, v. 13, n. 2, p. 
297-304, 2009. 
 
 
REBOUL, Emmanuelle et al. Scavenger Receptor Class B Type I (SR-BI) Is Involved 
in Vitamin E Transport across the Enterocyte. The Journal Of Biological 
Chemistry, [S.I], v. 281, n. 8, p.4739-4745, 24 fev. 2006. 
 
 
RIBANI, Marcelo et al. VALIDAÇÃO EM MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS E 
ELETROFORÉTICOS. Química Nova, [São Paulo], v. 27, n. 5, p.771-780, 2004.  
 
 
RODRÍGUEZ, Gisela Pita et al. Vitaminas antioxidantes enun grupo de embarazadas 
y reciénnacidos durante unaño de estudio. Revista Cubana Alimentación Y Nutrición, 
[S.I], v. 16, n. 2, p.85-94, 2002. 
 
 
SAUER, Pieter JJ. Can extrauterine growth approximate intrauterine growth? Should 
it?. The American journal of clinical nutrition, v. 85, n. 2, p. 608S-613S, 2007. 
 
 
SCHOLL, Theresa O et al. Vitamin E: maternal concentrations are associated with 
fetal growth. American Journal Of Clinical Nutrition, [S.I], v. 84, n. 6, p.1442-1448, 
2006. 
 
 



56 
 

SCHULTZ M, LEIST M, ESLNER A, BRIGELIUS-FLOHÉ R. α-Carboxyethyl-6-
hydroxychroman as urinary metabolite of vitamin E. Methods Enzymol, 282:297-
310, 1997. 
 
SCOCHI, C. G. S; KOKUDAY, M. L. P; RIUL, M. J. S; ROSSANEZ, L. S. S; 
FONSECA, L. M. M; LEITE, A. M. Encouraging mother-child attachment in 
prematurity situations: nursing interventions at the Ribeirão Preto Clinical 
Hospital. Revista latino-americana de enfermagem, v. 11, n. 4, p. 539-543, 2003. 
 
 
SILVA, L S V et al. Micronutrientes na gestação e lactaçãor. Revista Brasileira de 
Saúde Materno Infantil, [S.I], v. 7, p.237-244, 2007. 
 
 
SLOTS, Tina; SKIBSTED, Leif H.; NIELSEN, Jacob Holm. The difference in transfer 
of all-rac-a-tocopherol stereo-isomers to milk from cows and the effect on its 
oxidative stability. International Dairy Journal, [S.I], v. 17, p.737-745, 2007. 
 
 
SMEDTS, H. P. M. et al. High maternal vitamin E intake by diet or supplements is 
associated with congenital heart defects in the offspring.BJOG: An International 
Journal of Obstetrics & Gynaecology, v. 116, n. 3, p. 416-423, 2009. 
 
 
SOUZA, Gisele et al. Vitamin A concentration in human milk and its relationship with 
liver reserve formation and compliance with the recommended daily intake of vitamin 
A in pre-term and term infants in exclusive breastfeeding. Archives of gynecology 
and obstetrics, v. 291, n. 2, p. 319-325, 2015. 
 
 
TOKUSOGLU, O. et al. Retinol and α-tocopherol concentrations in breast milk of 
Turkish lactating mothers under different socio-economic status. International 
Journal of Food Sciences and Nutritions, v. 59, n. 2, p. 166-74, 2008. 
 
 
TRABER, M. G. Vitamin E. In: Present Knowledge in Nutrition. 9th edition. Edited 
by: BOWMAN, B. A., RUSSEL, R. M. Washington, D.C.: ILSI Press. p. 211-9, 
2007.  
 
 
TRINDADE, Cleide EP; RUGOLO, Ligia MSS. Free radicals and neonatal 
diseases. NeoReviews, v. 8, n. 12, p. e522-e532, 2007. 
 
 
TRINDADE, Cleide Enoir Petean. International Perspectives Microelements and 
Vitamins in the Nutrition of Very Low-birthweight Preterm Infants: A Brazilian 
Perspective. NeoReviews, v. 8, n. 1, p. e3-e13, 2007. 
 
 



57 
 

TRINDADE, Cleide Enoir Petean; RUGOLO, L. M. S. S. Selenium and Vitamin A and 
E in the Nutrition of Very Low-Birth Weight Preterm Infants.Journal of Neonatal 
Biology, 2013. 
 
 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. USDA National Nutrient 
Database for Standard Reference, Release. (2012). Disponível em: 
<http://ndb.nal.usda.gov/>. Acesso em: 12 jan. 2013. 
 
 
VICTORA, C.; BARROS, F.; MATIJASEVICH, A.; SILVEIRA, M. Pesquisa para 
estimar a prevalência de nascimentos pré-termo no Brasil e explorar possíveis 
causas. Relatório de Consultoria, UNICEF BRASIL, 2013. 
 
 
VILLACORTA, L; AZZI, A; ZINGG, J. M. Regulatory role of vitamins E and C on 
extracellular matrix components of the vascular system. Molecular Aspects Of 
Medicine, [S.I], v. 28, p.507-537, 2007. 
 
 
WALSH SW. Obesity: a risk factor for preeclampsia. Trends in Endocrinol Metab, 
18;10:365-70, 2007.  
 
 
WEBER, Daniela et al. Oxidative stress markers and micronutrients in maternal and 
cord blood in relation to neonatal outcome. European journal of clinical nutrition, 
v. 68, n. 2, p. 215-222, 2014. 
 
 
WEY, Marina. Vitamina E no plasma de recém-nascidos de pré-termo de muito baixo 
peso no primeiro mês de vida. Relação com a vitamina E recebida. 2008. 
 
 
WESTERGREN, Tone; KALIKSTAD, Betty. Dosage and formulation issues: oral 
vitamin E therapy in children. European journal of clinical pharmacology, v. 66, n. 
2, p. 109-118, 2010. 
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. Obesity: Preventing and managing 
the global epidemic – Report of a WHO consulation on obesity. Geneva, 1998. 
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. International statistical classification 
of diseases and related health problems. World Health Organization, 2004. 
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. The Optimal Duration of Exclusive 
Breastfeeding: Report of an Expert Consultation. 2001. World Health Organization: 
Geneva, 2009. 
 



58 
 

 
WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. Born too soon: the global action report 
on preterm birth. 2012. 
 
 
ZINGG JM, AZZI A. Non-antioxidant activities of vitamin E. Curr Med Chem, 
11;9:1113-33, 2004. 
 



59 
 

APÊNDICE 1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 
LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS E DA NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Avaliação da suplementação materna 

com vitamina E na forma natural (Acetato de RRR-Alfa-Tocoferol) ou sintética (Acetato de All-

Rac-Alfa-Tocoferol) sobre os níveis de alfa-tocoferol nas diferentes fases do leite materno, que 

tem como pesquisador responsável o professor Roberto Dimenstein. 

Esta pesquisa pretende avaliar o efeito da suplementação materna com vitamina E em duas 

formas diferentes e sua influência sobre a concentração de vitamina E nas diferentes fases do leite 

materno, até um mês após o parto. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a importância da vitamina E para o recém-

nascido, uma vez que previne vários tipos de complicações ao bebê após o parto. Além disso, 

crianças recém-nascidas apresentam baixas reservas deste micronutriente. Por isso, estudos que 

avaliem o estado nutricional em vitamina E materno e a influência da suplementação materna com 

este micronutriente são necessários, para determinar se a quantidade dessa vitamina no leite e no 

sangue da mãe pode ter influência sobre a saúde do recém-nascido no período de aleitamento 

materno exclusivo. 

Caso você decida participar, você responderá a um questionário com perguntas 

socioeconômicas e sobre o seu pré-natal, realizado no primeiro dia após o parto, com duração média 

de 10 minutos. Ainda serão coletadas informações, sobre o parto, que serão anotadas do seu 

prontuário e do prontuário do bebê. Sete dias e trinta dias depois do parto, você irá responder outros 

questionários, desta vez sobre sua alimentação e alimentação do bebê. O peso e comprimento do 

seu bebê serão anotados do prontuário ou medidos por um profissional capacitado. Você tem o 

direito de se recusar a responder perguntas que lhe constragerem. 

Serão coletadas amostras de leite materno (2 mL, no 1º dia, 24 horas, 7º dia e 30º dia após o 

parto) e sangue materno (5 mL, no 1º dia após o parto). Esse material será usado para dosagem de 

vitamina E e armazenado por um período de um ano no Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e 

da Nutrição, localizado no Centro de Biociências da UFRN. Após esse período, as amostras serão 

descartadas de modo seguro. Caso necessite você receberá uma cápsula contendo vitamina E após 

a primeira coleta de leite materno. 

Durante a realização da coleta de sangue pode haver riscos de dor na região afetada, 

semelhante a um exame de rotina. Esse risco e desconforto serão mínimos, pois a coleta desse 

material será realizada por profissionais treinados, com uso de equipamentos de proteção (máscara, 

luvas, agulhas e seringas descartáveis), e você terá como benefício à informação da quantidade de 
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vitamina E presente no seu sangue e leite e no sangue do recém-nascido (cordão umbilical). Além 

disso, poderão ser dadas orientações nutricionais sobre sua alimentação e do seu bebê. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela UFRN, de acordo com a Resolução 466/12 CNS. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Jeane 

Franco Pires Medeiros nos telefones 88951707 ou 3215-3416 (ramal 205). 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Roberto Dimenstein. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Avaliação da 

suplementação materna com vitamina E na forma natural (Acetato de RRR-Alfa-Tocoferol) ou 

sintética (Acetato de All-Rac-Alfa-Tocoferol) sobre os níveis de alfa-tocoferol nas diferentes 

fases do leite materno, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

  

Natal, ____ de _______________ de 201__. 

 

______________________________________ 

      Assinatura do participante da pesquisa 

 

______________________________________ 

                   Roberto Dimenstein 
              Pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 2 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS - DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

 
 

001  Número do questionário: __ __ __ [       ] 

002 Nome e código do entrevistador _________________ [       ] 

003 Data de aplicação do questionário __ /__/____ 
(dd/mm/aaaa) 

__/__/__ 
(Dia/Mês/Ano) 

 CARACTERIZAÇÃO DA ENTREVISTADA 

004 Nome: ___________________________________________________
______ 

005 Endereço: 
 
Telefone:                                            

___________________________________________________
___________________________________________________
____________ 
_______________________________________ 

006 Qual sua idade em 
anos completos? 

__ __ [   ] 

007 Atualmente qual 
seu estado civil? 

01. Solteira  
02. Casada/ União estável 
03. Divorciada 
04. Viúva 

 
[   ] 

008 Qual seu nível de 
escolaridade? 

01. Analfabeta 
02. Ensino Fundamental Incompleto 
03. Ensino Fundamental Completo 
04. Ensino Médio Incompleto 
05. Ensino Médio Completo 
06. Graduação Incompleta 
07. Graduada  
08. Pós-graduada 
00. Não se aplica 

 
 
 
[   ] 

009 Qual sua 
ocupação? 

01. Trabalha _____________________ 
02. Dona de casa 
03. Não trabalha 

 
[   ] 

010 Número de 
moradores na 
casa? (incluindo o 
bebê) 

 
__ __ 

 
[   ] 

011 Qual o rendimento 
mensal da sua 
família? (Devem 
ser somados todos 
os rendimentos das 
pessoas da família 
que moram na 
mesma casa) 

01.Sem renda 
02. Até 1 salário mínimo (até R$ 622,00) 
03. De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 622,00 a R$ 
1.866,00)  
04. De 3 a 5 salários mínimos (de R$ 1.866,00 a R$ 
3.110,00) 
05. De 5 a 7 salários mínimos (de R$ 3.110,00 a R$ 
4.354,00) 
06. De 7 a 10 salários mínimos (de R$ 4.354,00 a R$ 
6.220,00) 
07.De 10 a 20 salários mínimos (de R$ 6.220,00 a 
R$12.440,00) 
08. Acima de 20 salários mínimos (acima de R$ 
12.440,00) 
09. Não sabe 
00.Não respondeu 

 
 
 
 
[   ] 

012 Utilizou algum 
medicamento, 
vitamina ou 

01. Sim ___________________________ 
02. Não 

[   ] 

QUESTIONÁRIO DO PROJETO AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM ALFA-
TOCOFEROL NO BINÔMIO MÃE-FILHO 

Nº: _________ 

Leito: ________ 
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DADOS DO PRÉ-NATAL (ver cartão da gestante) 

014 Qual a data da última 
menstruação (D.U.M)? 

_____/ ____/ _____ 
(dia/mês/ano) 

__ / __ / 
__ 

015 Qual era seu peso pré- 
gestacional (antes de 
engravidar)? 

_______kg .  
00. Não se aplica 

[       ] 

016 Qual a sua altura? _______ m 
00. Não se aplica 

 

[       ] 

017 Estado nutricional pré-
gestacional: 
IMC = _______ 

01. Baixo peso (IMC<18,5 kg/m2) 
02. Normal (IMC 18,5 - 24,9 kg/m2) 
03. Sobrepeso (IMC 25 - 29,9 kg/m2) 
04. Obesidade (IMC ≥ 30,0kg/m2) 
00. Não se aplica 

 
[   ] 

018 Qual foi seu peso na 
última consulta da 
gestação? 

_______kg  
00. Não se aplica 
 

[       ] 

019 Qual seu ganho de peso 
na gestação?  
(peso gestante final – peso pré-

gestacional) 
_______ kg 
 

01. Adequado 
02. Baixo 
03. Alto 
00. Não se aplica 

[   ] 

020 Qual a IG na última 
consulta da gestação? 

_______ semanas 
00. Não se aplica 

[      ] 

021 Estado nutricional 
gestacional: 
IMC = _______ 
 

01. Baixo peso 
02. Normal 
03. Sobrepeso 
04. Obesidade 
00. Não se aplica 

[   ] 

DADOS DO PARTO 
022 Data do parto/ Horário __/__/__ 

(dd/mm/aaaa) 
___ h 

 

__/___/____ 

023 Tipo de parto 01. Normal 
02. Cesário 
00. Não se aplica 

[   ] 

024 Sexo do Recém-nascido 
(RN) 

01. Masculino 
02. Feminino 

[   ] 

025 Peso ao nascer do RN ______kg [       ] 

026 Comprimento nascer do 
RN 

______cm [       ] 

027 Estado nutricional do RN 01. <1500g muito baixo peso 
02. 1500-2500g baixo peso 
03. 2500-4000g adequado 
04. >4000g Macrossomia 

[       ] 

028 Idade gestacional 
(capurro do bebê ou US) 
–prontuário do Bebê 

________ sem [       ] 

029 Intercorrências da criança  
Ao nascer 

___________________________________ 
___________________________________ 

 

suplemento durante 
a gestação? Se 
sim, qual? 

013 Amamentou 
durante a 
gestação? 

01. Sim 
02. Não 

[   ] 
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___________________________________ 
 

 
 

 

DADOS DO BEBÊ 

030 Peso 7 dias ____ kg [       ] 

031 Comprimento 7 dias ____ cm [       ] 

032 Idade corrigida 7 dias _____ sem [       ] 

033 Intercorrências da criança  
7 dias 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 

034 Peso/idade RN 7d (Curva 
de Fenton) 
Z escore: ____ 

01. baixo peso para idade 
02. peso adequado para idade 
03. peso elevado para idade 
00. Não se aplica 

[   ] 

035 Comprimento/idade RN 7d 
(Curva de Fenton) 
Z escore: ____ 

01. baixo comprimento para idade 
02. comprimento adequado para idade 
03. comprimento elevado para idade 
00. Não se aplica 

[   ] 

036 Peso 30 dias ____ kg [      ] 

037 Comprimento 30 dias ____ cm [      ] 

038 Idade corrigida 30 dias _____ sem [      ] 

039 Intercorrências da criança  
30 dias 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 

040 Peso/idade RN 30d (Curva 
de Fenton) 
Z escore: ____ 

01. baixo peso para idade 
02. peso adequado para idade 
03. peso elevado para idade 
00. Não se aplica 

[   ] 

041 Comprimento/idade RN 30d 
(Curva de Fenton) 
Z escore: ____ 

01. baixo comprimento para idade 
02. comprimento adequado para idade 
03. comprimento elevado para idade 
00. Não se aplica 

[   ] 

042 Peso 60 dias ____ kg [      ] 

043 Comprimento 60 dias ____ cm [      ] 

044 Idade corrigida 60 dias _____ sem [      ] 

045 Intercorrências da criança  
60 dias 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 

046 Peso/idade RN 60d (Curva 
de Fenton) 
Z escore: ____ 

01. baixo peso para idade 
02. peso adequado para idade 
03. peso elevado para idade 
00. Não se aplica 

[   ] 

047 Comprimento/idade RN 60d 
(Curva de Fenton) 
Z escore: ____ 

01. baixo comprimento para idade 
02. comprimento adequado para idade 
03. comprimento elevado para idade 
00. Não se aplica 

[   ] 

ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 

048 Alimentação infantil 0 dia 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

01. Aleitamento materno exclusivo enteral 
02. Nutrição parenteral 
03. Aleitamento materno exclusivo oral 
04. Aleitamento misto (oral e enteral) 
05. Aleitamento materno (LM e outros leites) 
06. Leite materno + suplementos 

[   ] 
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Data: _____________Assinatura do entrevistador: ____________________________________ 
 
Data: _____________Assinatura do entrevistador: ____________________________________ 
 
Data: _____________Assinatura do entrevistador: ____________________________________ 

07. Fórmula infantil ou outro leite 
08. Alimentação complementar 
09. Dieta zero 
00. Não se aplica 

049 Alimentação infantil 7 dias 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

01. Aleitamento materno exclusivo enteral 
02. Nutrição parenteral 
03. Aleitamento materno exclusivo oral 
04. Aleitamento misto (oral e enteral) 
05. Aleitamento materno (LM e outros leites) 
06. Leite materno + suplementos 
07.  Fórmula infantil ou outro leite 
08. Alimentação complementar 
09. Dieta zero 
00. Não se aplica 

[   ] 

050 Alimentação infantil 30 dias 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

01. Aleitamento materno exclusivo enteral 
02. Nutrição parenteral 
03. Aleitamento materno exclusivo oral 
04. Aleitamento misto (oral e enteral) 
05. Aleitamento materno (LM e outros leites) 
06. Leite materno + suplementos 
07. Fórmula infantil ou outro leite 
08. Alimentação complementar 
09. Dieta zero 
00. Não se aplica 

[   ] 

051 Alimentação infantil 60 dias 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

01. Aleitamento materno exclusivo enteral 
02. Nutrição parenteral 
03. Aleitamento materno exclusivo oral 
04. Aleitamento misto (oral e enteral) 
05. Aleitamento materno (LM e outros leites) 
06. Leite materno + suplementos 
07. Fórmula infantil ou outro leite 
08. Alimentação complementar 
09. Dieta zero 
00. Não se aplica 

[   ] 

DADOS DA COLETA 

052 Cordão umbilical (data/h) Data da Coleta: __ / ___ / _____ 
Hora: ___: ____ 
 

TOH [      ] 

053 Sangue da mãe (data/h) Data da Coleta: __ / ___ / _____ 
Hora: ___: ____ 
 

TOH [      ] 

054 Leite 0 h Data da Coleta: __ / ___ / _____ 
Hora: ___: ____ 
 

TOH [      ] 

055 Leite 24h Data da Coleta: __ / ___ / _____ 
Hora: ___: ____ 

TOH [      ] 

056 Leite 7 dias Data da Coleta: __ / ___ / _____ 
Hora: ___: ____ 
 

TOH [      ] 

057 Leite 30 dias Data da Coleta: __ / ___ / _____ 
Hora: ___: ____ 
 

TOH [      ] 
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