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RESUMO  

Este estudo objetivou avaliar o estado de vitamina A de puérperas atendidas para o 

parto na cidade de Natal/RN. Foram recrutadas no estudo 795 mulheres assistidas 

na rede pública e privada de Natal. Amostras de soro (n=619) e leite colostro 

(n=656) foram coletadas em ambiente hospitalar, após jejum noturno. O leite maduro 

(n=154) foi coletado trinta dias após o parto, em visita domiciliar. Os indicadores 

bioquímicos (retinol no soro e leite materno) foram avaliados por local de moradia 

(capital vs interior) e por rede de atendimento em saúde (público vs privado). O 

consumo de vitamina A foi avaliado referente ao último trimestre gestacional. Para 

avaliar as diferentes formas de suplementação materna com vitamina A que 

ocorreram na rotina pré-natal da rede privada, formaram-se os subgrupos GC (grupo 

controle), F1 (formulação contendo retinol), F2 (formulação contendo betacaroteno), 

F3 (formulação mista de retinol e betacaroteno), que foram contrastados com o 

grupo suplementado apenas no pós-parto da rede pública (GM= grupo megadose), a 

fim de avaliar e comparar suas associações com os indicadores bioquímicos (soro e 

leite materno). O retinol das amostras foi quantificado por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE). Para o total de mulheres, a concentração média de retinol 

sérico foi de 41.8 ± 12.9μg/dL e a prevalência da deficiência de vitamina A (DVA) foi 

de 5.3% (n= 33) com retinol sérico (<20 µg/dL), com diferença significativa entre 

mulheres provenientes da capital (44,1±13,1 µg/dL) e do interior (41,1±12,0 µg/dL) 

(p<0,01). Em Natal, as prevalências de deficiência encontradas nas regiões norte, 

sul, leste e oeste foram respectivamente: 4.3% (n=6), 5.6% (n=7), 11.9% (n=8) e 

2.9% (n=3). A média de retinol no colostro no grupo total foi de 95,3+ 53.7µg/dL, 

entretanto 27.3% (n=179) apresentaram valores inadequados (<60 µg/dL). Os 

valores médios estimados de retinol fornecido aos recém-nascidos através do 

colostro, não atingiram a recomendação mínima de 400 µg/RAE/dia da AI (Adequate 

Intake) para recém-nascidos, considerando a ingestão de 396mL/dia. Houve 

diferença significativa entre o retinol no colostro das mulheres da capital (99.0±55.3 

µg/dL) e aquelas provenientes do interior (84.8±47.6 µg/dL) (p<0.01). Ambos os 

grupos não forneceram a AI de vitamina A para o recém-nascido e também o 

mesmo foi observado com as lactantes das regiões norte e oeste da cidade de 

Natal. No leite maduro, nenhum dos grupos de mulheres das diferentes regiões 

atingiu a recomendação, considerando a ingestão de 780 mL/dia pelos recém-
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nascidos. Ao avaliar as puérperas separadamente por rede de atendimento em 

saúde (público vs privado) foi encontrada diferença significativa entre o retinol sérico 

e retinol no colostro (p<0.0001), mas não houve diferença para o leite maduro 

(p>0.05). Na estimativa do fornecimento de retinol através do colostro e leite 

maduro, as mulheres da rede pública não forneceram vitamina A dentro da 

recomendação mínima para o recém-nascido (AI=400µg/RAE/dia), ao contrário das 

mulheres da rede privada, que forneceram. O consumo dietético médio total de 

vitamina A das parturientes foi de 987.1 + 674.4 µgRAE/dia, sendo 872.2 + 639.2 

µgRAE/dia na rede pública e 1169.2 + 695.2 µgRAE/dia na rede privada, com 

diferença significativa (p<0,001).  Na avaliação individual, 38.4% (n=100) e 17.3% 

(n=28) das mulheres das redes pública e privada tinham ingestão abaixo da ideal. 

Ao se estudar as diferentes formas de suplementação com vitamina A, não foram 

encontrados casos de DVA nos grupos suplementados com F1, F2 e F3. Ao se 

analisar o efeito da suplementação sobre o retinol do colostro, o grupo F2 

(betacaroteno) apresentou mais casos de inadequação (40%). Os grupos F2 e GM 

não forneceram a quantidade de retinol mínima recomendada pela AI aos recém-

nascidos. No retinol do leite maduro não houve diferença entre os grupos GC, F1, 

F2, F3 e GM e com percentuais de inadequação mais baixos no GM (14.3%) e os 

grupos GC e F2 não forneceram a quantidade de retinol mínima recomendada pela 

AI para os recém-nascidos. Concluiu-se que a prevalência de DVA entre as 

puérperas atendidas em Natal foi considerada um problema "leve" de saúde pública 

na população em geral. Os grupos de alto risco neste estudo viviam em cidades do 

interior, eram atendidos na rede pública de saúde e não tomavam vitamina A, como 

o suplemento regular durante a gestação. 

 

Palavras Chaves: Retinol, soro, leite humano, puerpério, serviços de saúde. 
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ABSTRACT  

This study aimed to evaluate the vitamin A status of women who delivered in 

Natal/RN. A total of 795 women were enrolled in the study. Serum (n=619) and 

colostrum (n=656) samples were collected in the hospital after an overnight fast. 

Mature milk samples (n=15) were collected at the women’s house thirty days after 

delivery. Biochemical indicators were evaluated according to home location (capital 

city vs. country towns) and type of health care system (public vs. private). Vitamin A 

intake was assessed using a food-frequency questionnaire (FFQ) corresponding to 

the last trimester of pregnancy. In order to evaluate the different forms of maternal 

supplementation with vitamin A and their associations with biochemical markers 

(maternal serum and breast milk), subgroups were formed based on the type of 

supplementation that occurred during pregnancy: GC, F1, F2, F3 and postpartum: 

GM. Retinol concentrations in the biological samples were quantified by high 

performance liquid chromatography (HPLC). For the total sample, the mean serum 

retinol concentration was 41.8 ±12.9μg/dL and the prevalence of VAD was 5.3% 

(n=33) of women presenting retinol concentrations (<20 µg/dL), evidencing a 

significant difference in serum retinol concentrations between women from the capital 

city and from the countryside (p <0.01). In Natal, the prevalence of disability found in 

the north, south, east and west were, respectively, 4.3% (n= 6), 5.6% (n= 7), 2.9% 

(n= 3) and 11.9% (n= 8). The overall mean retinol concentration in colostrum was 

95.3 ± 53.7μg/dL; however, 27.3% (n=179) of women presented inadequate values 

(<60 µg/dL). The average estimated amounts of retinol provided to newborns through 

colostrum did not meet the minimum recommendation of 400 µg/RAE/day of AI 

(Adequate Intake) for newborns in both groups, considering the intake of 396mL/day. 

It was found a significant difference in colostrum retinol concentrations between 

women from the capital city and from the countryside (p<0.01). In Natal, colostrum 

milk of women from the northern and western regions did not meet the AI. For mature 

milk, none of the groups from the different regions met the recommendation, 

considering the intake of 780mL/day. Evaluating the sample separately by childbirth 

care system (public vs. private), it was found a significant difference in serum and 

colostrum retinol concentrations between the groups (p <0.0001); there was no 

difference for the mature milk (p>0.05). Estimating the retinol supply through 

colostrum and mature milk, women attending the public health system did not provide 
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the minimum vitamin A amount recommended for newborns (AI= 400µg/RAE/day), 

unlike women's private network, which provided. The average total dietary vitamin A 

intake of pregnant women was 987.1 ± 674.4 μgRAE/day, was 872.2 + 639.2 

μgRAE/day for women attending the public health system and 1169.2 + 695.2 

μgRAE/day for those attending the private system, evidencing a highly significant 

difference (p<0.001). Individually assessing the participants, 38.4% (n=100) e 17.3% 

(n=28) of women in the public and private systems had vitamin A intakes below the 

ideal. There was no difference in serum retinol concentrations between the CG, F1, 

F2, F3 and MG groups (p<0.05), although only the supplemented groups F1, F2 and 

F3 had no cases of VAD. Regarding colostrum retinol levels, the F2 group (beta-

carotene) presented the highest number of inadequate cases (40%). The F2 and MG 

groups did not provide the minimum amount of retinol recommended by AI for 

newborns. Regarding retinol concentrations in mature milk, there was no difference 

between the CG, F1, F2, F3 and MG groups, and the MG group presented the lowest 

percentage of inadequacy (14.3%), while the CG and F2 groups did not provide the 

minimum amount of retinol recommended by the AI for infants. It was concluded that 

the prevalence of VAD among mothers who delivered in Natal was considered a 

“mild” public health problem in the overall population. High-risk groups in this study 

lived in towns, were attended in the public health system and did not take vitamin A 

as regular supplement during pregnancy. 

 

Keywords: Retinol, serum, human milk, postpartum, health services. 
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SINASC Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

SR-B1 Scavenger receptor B type I  

Stra6 Stimulated by retinoic acid 6 

S30DR Teste de resposta sérica de 30 dias 

TCLE Termo de consentimento livre e esclarecido 

TTR Transtirretina 

µg/ dia Micrograma por dia 

μg/dl Microgramas por decilitro  

µmol/L Micromol por litro 

µgRAE micrograma de equivalente de atividade de retinol 

UL Tolerable Upper Intake Level 

UI Unidades Internacionais 

XN xeroftalmia funcional - cegueora noturna 

X1A xerose conjuntival 

X1B xerose com mancha de Bitot 

X2 Xerose avançada com secagem da córnea 

X3A Xerose com ulceração da córnea 

X3B Xerose com liquefação e cegueira 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante décadas, estudos têm indicado a importância para a saúde pública 

da deficiência de vitamina A (DVA) em mulheres grávidas e puérperas de países 

pobres e em desenvolvimento. Mundialmente, a prevalência de DVA em estudos 

pontuais, é considerada um problema de saúde pública de ordem grave a moderada, 

principalmente em países africanos como na República do Congo (SAMBA et al. 

2013), Etiópia (GEBRESELASSIE et al. 2013) e Guiné-Bissau (KAESTEL et al. 

2012). Em relação aos países asiáticos, o problema de saúde pública é classificada 

como leve no Irã (ASEMI et al. 2010), na Índia (MENON et al. 2011) e na China 

(YANG et al. 2016).  Já na América latina, o México teve prevalência moderada em 

gestantes, e leve em puérperas (GARCÍA-GUERRA et al. 2009). 

No Brasil, a deficiência de vitamina A foi considerada como problema de saúde 

pública moderada pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2009). No entanto, 

estudos brasileiros com populações de puérperas demonstraram prevalências mais 

altas quando comparadas com os dados da OMS até o ano de 2005: 31.4% e 15.0% 

em Natal (DIMENSTEIN et al. 2006b; DANTAS et al. 2011), 25.0% em São Paulo 

(CAMPOS et al. 2008) e 24.4% e 22.0% no Rio de Janeiro (SAUNDERS et al. 2005).  

Nos estudos realizados no Brasil, a extensão do problema é evidente em 

mulheres de baixa renda, frequentadoras de serviços públicos de saúde (RAMALHO 

et al. 2006; LOPES et al. 2006; DIMENSTEIN et al. 2006a; SOARES et al. 2008; 

RIBEIRO et al. 2009; RIBEIRO et al. 2011; LIRA et al. 2011; SOUZA  et al. 2012;  

MIGLIOLI et al. 2013; FERNANDES et al. 2014; RESENDE et al. 2015; TOMYA et 

al. 2015; SOUZA et al. 2015). No entanto, não existem registros sobre o estado de 

vitamina A de mulheres de alta renda, quer em países desenvolvidos ou mesmo 

subdesenvolvidos, frequentadoras de serviços privados de saúde. Pela ausência de 

dados, não se sabe se essa parcela da população está ilesa de problemas 

carenciais, dentre eles a deficiência de vitamina A. 

A Organização Mundial da Saúde define a DVA como concentrações 

teciduais de vitamina A baixas o suficiente para ocasionar consequências adversas 

à saúde, especialmente quando os sinais clínicos estão presentes, que vão desde a 

nictalopia até a cegueira propriamente dita (WHO, 2004).  A DVA leva a um distúrbio 

no funcionamento das células da retina, sintoma clássico da deficiência no último 

trimestre gestacional, bem como afeta a integridade anátomo-funcional das mucosas 
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gastrointestinais e respiratórias, contribuindo para um aumento da morbimortalidade 

materna por doenças infecciosas (THOME-LYMAN; FAWZI, 2012; WEST et al. 

2011). Para o recém-nascido, o adequado estado nutricional materno em vitamina A 

é fundamental, uma vez que as reservas corporais dessa vitamina diminuem ao 

nascimento, e o leite humano da mãe deve ser o responsável por fornecer 

quantidades adequadas de retinoides que garantam crescimento e desenvolvimento 

normais, atuando ainda como antioxidante e barreira imunológica (OVSYANNIKOVA 

et al. 2010; SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al. 2012).  

Segundo a última estimativa mundial de prevalência da DVA realizada em 

2009, 19 milhões de mulheres grávidas tinham deficiência no soro, principalmente 

em regiões de risco, como o Brasil, onde 15.3% da população de grávidas atendidas 

em rede pública de saúde foram diagnosticadas com essa carência nutricional 

(WHO, 2009).  Seguindo uma tendência mundial, no Brasil, até o momento, os 

estudos detiveram-se a populações de baixa renda assistidas em rede pública e com 

estimativas de prevalências pontuais em gestantes/puérperas, não representativas 

de uma cidade ou região (RAMALHO et al. 2006; LIRA et al. 2011; SOUZA et al. 

2012). Considerando a necessidade do planejamento de ações de saúde, 

monitoramento e ajustes das condutas intervenções, estimativas da DVA em 

populações de risco tornam-se de extrema importância.  

 Na rede pública de saúde do Brasil é característica a prescrição e distribuição de 

sais de ferro e ácido fólico para gestantes na rotina da assistência pré-natal, 

seguindo a diretriz da portaria nº 730, de 13 de maio de 2005 (BRASIL, 2005). Com 

relação a vitamina A, mulheres vinham sendo suplementadas com dose única de 

200.000 UI de palmitato de retinol apenas no pós-parto, ainda na maternidade, 

(BRASIL, 2005; BRASIL, 2013). O Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A foi reformulado em julho/2016 com o encerramento da suplementação 

em puérperas. A estratégia de prevenção e controle da deficiência de vitamina A na 

rede pública atualmente é pautada no estímulo ao consumo de uma alimentação 

adequada e saudável, com base nas orientações do Guia Alimentar para a 

População Brasileira (BRASIL, 2014). 

Em contrapartida, para as mulheres da rede privada é adotada a 

suplementação materna com polivitamínicos contendo vitamina A durante a 

gravidez, prescritos rotineiramente no pré-natal pelos obstetras, de maneira 

fracionada, com dosagens diárias da RDA de vitamina A, com início a partir da 16ª 
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semana de gestação. No entanto, essa prática não é padrão entre os médicos, 

apesar das diretrizes da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia em promover na assistência pré-natal a suplementação de vitaminas e 

minerais (MELO; PIRES, 2006). Em caráter comercial, as formulações 

polivitamínicas variam de acordo com a concentração da vitamina A e suas 

respectivas fontes (betacaroteno, retinol todo trans, ou ainda formulações mistas), 

que podem ter ações diferenciadas sobre os indicadores bioquímicos que refletem o 

status de vitamina A materno. O impacto dessa suplementação de rotina com 

vitamina A e seus diferentes análogos sobre o soro e leite materno ainda não foram 

avaliados. 

Nesse contexto, é possível perceber que as estratégias para prevenção da 

DVA em gestantes/ puérperas nos diferentes segmentos da população no Brasil são 

evidentes e não foram anteriormente comparadas. Este estudo propõe avaliar o 

estado nutricional em vitamina A e seus fatores associados à deficiência de 

mulheres com diferentes características socioeconômicas, de moradia e de 

assistência em saúde, em uma população representativa do número de partos que 

ocorrem na cidade de Natal, além de avaliar as formas de suplementação materna 

com vitamina A e seu fornecimento para o recém-nascido. 
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1.1 VITAMINA A 

 

1.1.1 Definição, estrutura química e propriedades físicas 

 

O termo "vitamina A" refere-se a qualquer composto que possui atividade 

biológica do retinol todo trans, cujo peso molecular é 286,5 kDa. Já o termo 

“retinoides” incluem formas de vitamina A e os muitos análogos sintéticos do retinol, 

com ou sem atividade biológica (SHILS et al. 2003). O retinol todo trans possui um 

anel β-ionona hidrofóbico, substituído no carbono 6 por uma cadeia poli-insaturada, 

onde as diferentes substâncias com atividade de vitamina A se caracterizam por 

substituições no carbono 15 (figura 1A) (MAHAN et al. 2013). 

O termo "provitamina A” é dado a vários carotenoides, onde o mais abundante 

na natureza é o betacaroteno (Figura 1B) podendo ser clivado em retinoides ativos 

por possuir o anel β-ionona necessário para esta função.  Seu peso molecular de 

536,9 kDa. O retinol todo trans pode ser reversivelmente oxidado a retinal, que 

exerce todas as atividades biológicas do retinol, ou ainda mais oxidado em ácido 

retinóico, estrutura que atua na visão e reprodução (Figura 1B). Outra forma de 

vitamina A envolvida na visão é a 11 - cis – retinal, já a forma de armazenamento 

primário é do retinil palmitato (SPORN, 2012). 

Tanto os retinoides quanto os carotenoides são susceptíveis à oxidação e 

isomerização quando expostos à luz, oxigênio, metais reativos, e ao calor. Ambos 

são insolúveis em água e solúveis em diferentes graus de temperatura na maioria 

dos solventes orgânicos. Sob condições ideais de armazenamento, os retinoides e 

carotenoides são estáveis durante longos períodos no soro, em tecidos, ou formas 

cristalinas (SOLOMONS, 2012). 

A estrutura de polienos conjugados da vitamina A lhe dá propriedades de 

absorção de luz e alta absortividade molar, produzindo característica ultravioleta, 

constituindo propriedades físicas úteis para a sua análise. Atualmente o método 

mais moderno de quantificação de retinoides é através da cromatográfica líquida de 

alta eficiência (HPLC- High-performance liquid chromatography), em coluna de fase 

reversa (C18), onde os valores máximos de absorção e de coeficientes de extinção 

molares em etanol são 325 nm (~ 52 480) para o retinol todo trans, 381 nm (~ 43 

400) para o retinal, e 350 nm (~ 45 200) para o ácido retinóico (FURR, 2004). 
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Figura 1 Vitamina A – estrutura química. (A) Retinol todo trans; (B) betacaroteno todo trans e 

retinoides resultantes da sua clivagem. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As análises de amostras contendo vitamina A devem ser protegidas do calor, 

luz e substâncias oxidantes. Para análise do retinol sérico a utilização de álcool ou 

acetonitrila é necessária para desnaturar e precipitar proteínas antes da extração por 

solvente. Já a vitamina A em tecidos e alimentos é armazenado na forma de ésteres, 

predominantemente o palmitato de retinol e sua extração tem sido sugerida através 

de uma base, de preferência o hidróxido de potássio (KOH) e do procedimento de 

   Anel β-ionona hidrfóbico    Cadeia poiinsaturada    Grupo funcional 

Retinal todo - trans 

 

   Retinol todo - trans 

  Ácido retinóico todo - trans 
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saponificação, que envolve um rompimento das ligações ésteres na matriz 

lipoprotéica com liberação dos ácidos graxos na forma de sais, glicerol, fosfolipídios 

e outras moléculas encontradas no alimento. Entre as frações insaponificáveis 

encontram-se os esteroides, carotenoides, colesterol e vitaminas lipossolúveis 

liberadas em proporções variáveis, dependendo das condições de saponificação e 

extração. Através deste procedimento, as formas esterificadas da vitamina A são 

convertidas exaustivamente em formas alcoólicas livres (PAIXÃO; STAMFORD, 

2004; BLAKE, 2007). 

 

1.1.2 Fontes alimentares e necessidades nutricionais no grupo materno 

infantil 

 

O leite humano é a primeira fonte importante de vitamina A para recém-

nascidos em amamentação exclusiva, e varia de acordo com seus estágios. O 

colostro é estágio inicial do leite materno que contém mais proteínas, minerais, 

vitaminas lipossolúveis, particularmente A, E e carotenoides, bem como menores 

quantidades de lactose, gorduras e vitaminas do complexo B do que em outros 

estágios (VALENTINE; WAGNER, 2013; CALIL; FALCÃO, 2003). Embora se 

considere como período transicional aquele compreendido entre o sexto e décimo 

dias pós-parto, poucos nutrientes atingem o décimo dia com seus valores definitivos. 

Assim, embora o processo de transição perdure por todo o primeiro mês de 

lactação, convencionou-se definir como leite maduro, aquele produzido 

posteriormente ao décimo quinto dia de vida.  A vitamina A no leite materno está 

presente sob forma de ésteres de retinil, e tem sido sugerido que sua concentração 

depende da ingestão adequada dessa vitamina pela nutriz (ROSS et al. 2004; 

BRASIL, 2009).  

Outras fontes estão disponíveis na natureza a partir dos alimentos de origem 

animal na forma pré-formada da vitamina (retinol), tais como, vísceras de animais, 

óleo de peixe, produtos lácteos e gema de ovo. Os alimentos de origem vegetal, 

principalmente os amarelos alaranjados e verdes escuros, são fontes da pró-

vitamina A (carotenoides) (RIBEIRO et al. 2010). As fontes pró-vitamínicas são 

oxidadas enzimaticamente para produzir a forma ativa da vitamina, embora um 

número de fatores intestinais, dietéticos e genéticos possam influenciar na eficiência 

desta bioconversão (VON LINTIG, 2012). 



29 
 

 Outras fontes são os alimentos fortificados/enriquecidos, que podem ser 

consumidos rotineiramente pela população, sendo considerados como uma 

estratégia segura, de baixo custo, eficaz e que atende a grande parcela da 

população, aumentando o suprimento de vitamina A e, a curto e médio prazo, é 

capaz de reduzir a prevalência e severidade da DVA. Cabe a cada país determinar, 

em função da proporção e da gravidade do problema, de seus hábitos alimentares, 

qual ou quais os alimentos que devam ser fortificados (RAMALHO, 2010). No Brasil, 

o alimento enriquecido/fortificado deve fornecer, em 100ml ou 100g do produto 

pronto para o consumo, no mínimo 15% a 30% da IDR (Ingestão Diária 

Recomendável) no caso de líquidos e sólidos, respectivamente (BRASIL, 2005). São 

exemplos de alimentos fortificados ou enriquecidos (manteiga, margarina, leite, 

iogurte, arroz, entre outros). 

A vitamina A contida nos alimentos é expressa em termos de equivalente de 

retinol (RE), ou seja, a soma das vitaminas provenientes do retinol pré-formado e 

dos carotenoides (COZOLLINO, 2012). Por causa da baixa absorção dos carotenos 

e da clivagem incompleta para gerar retinol, fatores de conversão em atividade de 

retinol equivalente devem ser adotados (Quadro 1). 

Quadro 1 Fatores de conversão em equivalente de retinol 

1 Atividade de equivalente de retinol (RAE) 

= 1µg de retinol todo-trans 

= 12 µg de β-caroteno todo trans 

=24 µg de outras provitaminas A 

1 UI Atividade de vitamina A 

= 0,3 µg de retinol todo-trans 

= 3,6 µg de β-caroteno todo trans 

= 7,2 µg de outras provitaminas A 

                                    Fonte: (IOM, 2000) 

No Quadro 2 estão apresentados os valores atualmente propostos pelos 

estados Unidos e Canadá para a ingestão de vitamina A pelo grupo materno infantil. 

A RDA (Recommended Dietary Allowance) representa a quantidade de nutrientes 

suficiente para atender às necessidades diárias da maioria da população (97 – 

98%), obtida pela avaliação do consumo médio e geralmente acrescidas de dois 

desvios-padrão. O EAR (Estimated Average Requerement) representa o valor médio 

de ingestão diária, quantidade suficiente para suprir às necessidades de 50% da 

população. A AI (Adequate Intake) representa o valor médio de ingestão diária de 
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um nutriente, e é usada quando não existem evidências científicas suficientes para o 

estabelecimento de uma RDA/EAR. A UL (Tolerable Upper Intake Level) é o limite 

máximo de ingestão diária de um nutriente, tolerável biologicamente, disponível ao 

indivíduo pelo consumo de alimentos, alimentos fortificados, suplementos e água 

(MARCHIONI et al. 2004). 

 

Quadro 2 Recomendações de ingestão para vitamina A e limites superiores 
toleráveis. 

Estágio de vida EAR µg/ dia AI µg/ dia RDA µg/ dia UL µg/ dia 

Lactentes:     

0-6 meses - 400 - 600 

Mulheres (idade fértil):     

9-13 anos 420  600 2.800 

14-18 anos 485  700 3.000 

19-50 anos 500  700 3.000 

Gestantes:     

< 18 anos 530  750 2.800 

19-50 anos 550  770 3.000 

Lactantes:     

< 18 anos 880  1.200 2.800 

19-50 anos 900  1.300 3.000 

AI = Ingestão adequada; EAR = necessidade média estimada; RDA= Ingestão dietética 
recomendada; UL = limite superior tolerável de ingestão. 
Fonte: (IOM 2001). 
 
 

1.1.3 Biodisponibilidade, absorção, metabolismo e excreção 

 O primeiro requisito para absorção da vitamina A depende da digestão da 

matriz alimentar que parte da origem das diferentes fontes da vitamina, de sua 

ruptura mecânica e enzimática na boca, no estômago e no duodeno. Em folhas 

verdes, carotenoides estão embutidos nos cloroplastos, e em frutos de laranja, 

legumes e tubérculos formam parte de cromoplastos; Nestes casos é necessária a 

presença de lipídios dietéticos para digestão adequada, bem como uma sequência 

de ações por sais biliares e lipases pancreáticas dentro de um adequado meio de 

pH, em conjunto com a formação de micelas mistas no lúmen intestinal. Em 
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alimentos como laticínios, e especialmente em alguns frutos gordos, os carotenoides 

são dispersos e emulsificados em um meio oleoso dentro do próprio alimento (WEST 

et al. 2002). Entretanto, como a matriz não é completamente hidrolisada, a 

biodisponibilidade dos carotenoides pode variar de 10 a 50%. No entanto, 

alternativas como, tratamento enzimático com celulase e pectinase, tratamentos 

mecânicos (trituração) e térmicos proporcionam maior biodisponibilidade, e tem sido 

abordadas na literatura (LIMA et al. 2012).  

Com relação ao tratamento térmico, a elevação da temperatura promove a 

isomerização dos carotenoides nos alimentos da forma trans para cis, além de 

romper a parede celular, permitindo a extração dos carotenoides, como o licopeno. 

Os cis isômeros são mais biodisponíveis que os trans, provavelmente devido a sua 

maior solubilidade, sendo, portanto mais facilmente incorporado nas micelas e, 

consequentemente, melhor absorvidos (LIMA et al. 2012; WILLCOX et al. 2003).  

A saúde física do trato intestinal é um fator adicional para absorção de ambas 

as formas, pré e pró-formadas, uma vez que o mau funcionamento de células 

intestinais prejudica a secreção dos constituintes metabólicos e o seu transporte 

para fora do lúmen intestinal (SOLOMONS, 2012).  

Com a ação das lípases gástricas, e posteriormente das lípases pancreáticas 

e sais biliares secretados no duodeno, ocorre a formação de micelas mistas 

formadas por sais biliares e produtos da hidrólise de lipídios, que são responsáveis 

pela solubilização de nutrientes lipossolúveis no lúmen intestinal. Ésteres de retinila 

são hidrolisados pelas lípases pancreáticas no duodeno e pela fosfolipase B na 

superfície das células da mucosa intestinal. O retinol livre em concentrações 

fisiológicas é absorvido via difusão facilitada por transportador, porém em 

concentrações farmacológicas por difusão simples (COZZOLINO, 2012).  No interior 

dos enterócitos, o betacaroteno e outros carotenoides com atividade provitamina A 

são absorvidos por difusão simples e por transporte via SR-BI (scavenger receptor B 

tipo I), e hidrolisado no interior das células da mucosa intestinal pela betacaroteno 

15’,15’ dioxigenase, gerando retinal, que é logo complexado por meio da CRBP-II. O 

complexo retinal-CRBP-II é reduzido a retinol- CRBP-II pela retinal redutase, e 

esterificado pelo LRAT e os ésteres de retinila assim formados são secretados pelos 

enterócitos para o ducto linfático (HARISSON, 2012). 

A conversão do betacaroteno a vitamina A ativa envolve a clivagem oxidativa 

no centro da molécula pela enzima intestinal, caroteno mono-oxigenase 1 (CMO1). 
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Este centro de clivagem conduz à formação de até duas moléculas da retinaldeído a 

partir de cada porção de carotenoides. Entretanto, quando a vitamina A dietética é 

suficientemente disponível, um efeito supressor relativo ao prosseguimento da 

clivagem oxidativa do betacaroteno ocorre para evitar a produção em excesso de 

vitamina A além das necessidades nutricionais (VON LINTIG, 2012; FERNÁNDEZ-

GARCÍA et al. 2012). Já os ésteres de retinol da dieta ou são hidrolisados no lúmen 

do intestino por PTL ou PLRP2 ou são sujeitos à hidrólise na borda em escova por 

REH intestinal. O retinol absorvido no enterócito se liga a PLRCII e é esterificado 

para o éster de retinol. Em resposta a uma necessidade fisiológica de retinol, LRAT 

irá catalisar aproximadamente 90% de formação de ésteres de retinol, enquanto a 

acil-CoA: aciltransferase de retinol, DGAT1, catalisa o restante de formação dos 

ésteres de retinol. Estes são então embalados juntamente com a gordura alimentar e 

o colesterol em quilomicrons remanescentes, que são secretados para o sistema 

linfático (Figura 2) (D´AMBROSIO et al. 2011).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Esquema da absorção e metabolismo dos retinoides e carotenoides dietéticos no intestino. 
PLT= Lipase pancreática de triglicerídeo; PLRP2= Lipase relacionada a proteínas pancreáticas 2; SR-
B1= scavenger receptor B tipo I; REH= enzima retinil estér de borda em escova; BCMO1= 
betacaroteno – 15´,15´-monoxigenase; CRBPII= proteína celular de ligação do retinol tipo II; LRAT= 
lecitina retinol aciltransferase; DGAT1= diacilglicerol aciltransferase 1; ApoB= apolipoproteína B. 
Fonte: D´AMBROSIO et al. 2011 (adaptado). 
 

Os quilomícrons remanescentes seguem pelo ducto torácico e entram na 

circulação sanguínea, onde exercem a função de carreadores de ácidos graxos (na 
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forma de triacilgliceróis) e passam a ser chamados de quilomícrons remanescentes. 

Os ésteres de retinila dos quilomícrons remanescentes entram no fígado pela veia 

portal e são captados por meio de receptores específicos, pelas células do 

parênquima hepático, onde são hidrolisadas a retinol, que então se une à apo-RBP 

(proteína ligadora de retinol) para que seja secretado. Quando as reservas hepáticas 

da vitamina estão adequadas, a maior parte do retinol recém-ingerido é transferido 

para as células de Ito e armazenado com ésteres de retinila (REBOUL, 2013). Na 

maior parte dos organismos a vitamina A é armazenada até 80% no fígado, mais 

precisamente nas células estreladas, sendo o restante utilizado em tecidos 

periféricos a fim de realizar as funções específicas (SENOO et al. 2010). Quando 

necessário, o retinol é mobilizado do fígado e transportado na circulação para os 

tecidos ligado com à proteína de ligação do retinol (RBP) (SHIRAKAMI et al. 2012; 

ALAPATT et al. 2013). O transporte da vitamina A para os tecidos periféricos ocorre 

principalmente por meio de um serviço de transporte da vitamina recém-absorvida a 

partir do fígado para os outros tecidos, através do complexo retinol - RBP - 

transtirretina (TTR). A TTR aumenta a afinidade da ligação da RBP com o retinol 

(Figura 3) (KONO; ARAI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Vias principais para a o transporte da vitamina A. βC= β-caroteno; RE= éster de retinol; 
ROH= retinol; RAL= retinal; RA= ácido retinóico; CRBP=proteína de ligação do retinol celular; 
CRABP=proteína de ligação ao ácido retinóico celular; RBP= proteína de ligação ao retinol; TTR= 
transtirretina; RAR= receptor do ácido retinóico; RXR=receptor X de retinoides; CM= quilomícron; 
CMR= quilomícrom remanescente.  
Fonte: KONO; ARAI, 2015 (Adaptado). 
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Quando o status de vitamina A é suficiente, a síntese e cumulação de RBP 

são modestos, e pouca ou nenhuma vitamina recém-absorvida é removida do 

fígado. Em contrapartida, quando o status de vitamina A está deficiente a RBP 

hepática se acumula no hepatócito (ZANOTTI; BERNI, 2004).  

Em relação a transferência placentária de vitamina A para o feto, a presença 

mensurável dessa vitamina no fígado ao nascimento, indica a eficiência do 

transporte de retinol pela placenta durante a gravidez. Todavia, o mecanismo pelo 

qual é transferida para o feto é mal compreendida. Três mecanismos possíveis têm 

sido propostos: (1) transferência direta de ROH-RBP envolvendo a captação celular 

e liberação do complexo de proteína-ligante; (2) transferência de ROH livre; e (3) a 

absorção celular de ROH por seu receptor específico (Stra6). Isto por que, o 

endoderma visceral do saco vitelino é um local principal de acúmulo de RBP e Stra6 

e da absorção de ROH (SPIEGLER et al. 2012). Assim, foi proposto que ROH 

derivado passa a partir do sangue materno em circulação pelas células trofoblásticas 

para dentro da cavidade do saco vitelino, entrando em contato direto com a 

superfície endodérmica do saco vitelino visceral, onde a absorção ocorre. Uma vez 

no interior das células endodérmicas, o ROH deve ser transferido para a vasculatura 

do saco vitelino e transportado para o embrião. Este processo vai depender de RBP 

sintetizada nas células da endoderme localizadas no retículo endoplasmático 

(SPIEGLER et al. 2012). 

Em relação à transferência do retinol para o leite materno, tem sido sugerido 

que a vitamina A pode ser adquirida através da dieta pela enzima LPL (lípase 

lipoproteica) que é essencial para captação do retinol pós-prandial para glândula 

mamária, devido seu aumento no tecido mamário após o parto e lactação. Sugere-

se que a LPL hidrolisa os ésteres de retinol derivados dos quilomícrons, permitindo a 

transferência do retinol para os alvéolos, ou que sua ligação com os quilomícrons 

poderia favorecer sua internalização através do reconhecimento de receptores 

celulares de superfície. Como o tecido mamário também tem LRAT a vitamina A 

poderia ser reesterificada para secreção no leite ou estocada no tecido mamário, 

dessa forma a constante ingestão de vitamina A na dieta ou a suplementação 

aumentaria consequentemente a contribuição dos quilomícrons quanto à entrega de 

vitamina A no leite (Figura 4). Também é sugerida a transferência via RBP, nesse 

caso as reservas hepáticas manteriam a secreção de apo-RBP em condições basais 

(O’BYRNE et al. 2006; ROSS et al. 2004; GREEN et al. 2001).  
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A via principal para a excreção de metabólitos da vitamina A é através da bile, 

com perdas líquidas de acordo com o volume biliar. A perda fracionada de vitamina 

A na urina é minúscula sob circunstâncias normais (SOLOMONS, 2012). 

 

 

Figura 4 Mecanismo de transferência da vitamina A da dieta para o leite materno. QM – Quilomícrom, 
RE- Retinol, TG – Triglicerídeo, LPL – Lípase lipoproteica, RE Leite – retinol no leite materno, ROH-
RBP plasmático – complexo entre retinol e RBP sanguíneo. 
Fonte: (ROSS et al. 2004) adaptado. 

 

1.1.4 Funções  

 

A função clássica da vitamina A é no ciclo visual. O metabólito retinaldeído é 

um componente ativo dos pigmentos visuais nos bastonetes e cones da retina (ARA 

et al. 2004). No contexto visual, após a absorção de luz em bastonetes pela 

rodopsina do pigmento visual, o 11-cis retinal é isomerizado para retinal todo-trans. 

Este retinoide posteriormente sofre uma série de alterações durante o ciclo visual 

através de uma cascata de reações que ocorrem em fotorreceptores e no epitélio 

pigmentado da retina pela ação das enzimas desidrogenases de retinol (RDHs) 

responsáveis por passos cruciais nesse processo (LHOR; SALESSE, 2014). 

Outra ação no ciclo visual é a do ácido retinóico que age como regulador de 

crescimento e pode desempenhar um papel importante na sinalização para 

formação ou regulação de proteínas funcionais essenciais ao epitélio pigmentar 

(WANG et al. 2014). Recentemente, descobriu-se que o ácido retinóico todo trans 
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poderia promover a função de barreira contra miopia epitelial, possivelmente por 

regulação da expressão dessas proteínas associadas à junção intercelular (MAO; 

LIU, 2014). 

Uma macro função dos retinoides é a comunicação intercelular. Pulukuri e 

Sitaramayya (2004) sugerem que o ácido retinóico induz adesão e complexos 

necessários à membrana dentro do núcleo das células hepáticas, permitindo a 

comunicação entre elas através do mecanismo de conexina. Wu e seus 

colaboradores (2013) indicam que o ácido retinóico estimula a associação física de 

células do estroma uterino através de (PP2A com Cx43), resultando na 

desfosforilação de Cx43 (conexina mais amplamente expressa no endométrio), 

como consequência, a super-regulação de telomerases. Este processo é 

independente de nova síntese de RNAm e de proteína e sugere um novo 

mecanismo pelo qual o metabolismo anormal dos retinoides pode explicar certas 

desordens reprodutivas. 

Os retinoides também participam da regulação da transcrição nuclear, na qual 

várias formas isométricas do ácido retinóico atuam como hormônios nucleares 

(EVANS, 2005). Os retinoides atuam como fatores de transcrição, modulando e 

regulando, quer ativando ou reprimindo a formação do RNAm nos núcleos celulares. 

Esta ação ocorre pela união com ligantes em complexos de receptores nucleares. 

Os elementos básicos do sistema de sinalização genética são os receptores 

nucleares: receptores para ácido retinóico (RAR) e seu isômero cis – 9 (RXR) cada 

um tem três subtipos (alfa, beta e gama) (LEFEBVRE et al. 2010; MIYAZAKI ET AL. 

2010).  

Outro papel é na regulação da divisão e diferenciação celular que ocorre 

através do sistema receptor- retinoide, onde sinais de RXR estão envolvidos para 

reduzir a proliferação celular e aumentar a morte celular programada. A ação central 

dos papéis reguladores intracelulares dos retinoides são via RAR na diferenciação 

celular influenciando as proteínas do ciclo celular (NOHARA et al. 2009; CHEN; 

ROSS, 2004). A sinalização do ácido retinóico tem um papel central durante o 

desenvolvimento dos vertebrados. O ácido retinóico é sintetizado em locais 

específicos que regulam a transcrição, interagindo com receptores nucleares para o 

ácido retinóico (RAR) ligados a elementos de resposta ao ácido retinóico (RAREs) 

perto de genes alvo. O ácido retinóico endógeno atua reprimindo fatores de 

crescimento de fibroblastos (CUNNINGHAM; DUESTER, 2015). 
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A capacidade antiproliferativa da vitamina A e das suas formas isoméricas em 

promover a diferenciação terminal, inibir proliferação e promover apoptose no campo 

da neoplasia tem sido avaliada em ensaios (in vitro) (BUSHUE; WAN, 2010). Onde a 

vitamina A, suas proteínas de transporte e fatores de transcrição são discutidos para 

fins de diagnóstico e terapia contra o câncer. Berry et al. (2014) sugeriram que a 

holo-RBP e o seu receptor de Stra6 (uma proteína de membrana de plasma que tem 

um papel duplo: ela transporta retinol a RBP extracelular em células e transduz uma 

cascata de sinalização) são oncogenes potentes e sugerem que a via é um novo 

alvo para a terapia de alguns cânceres humanos.  

Em um estudo proteômico com imuno-histoquímica, demonstrou que os níveis 

de expressão de RBP4 no tecido normal do ovário foram menores do que aqueles 

em tecidos de câncer de ovário, sugerindo a RBP4 como um potencial biomarcador 

para o diagnóstico e rastreio de câncer do ovário (CHENG et al. 2014). Leenders e 

colaboradores (2014) encontraram associações entre a capacidade de carotenoides 

e risco reduzido de câncer colorretal através das propriedades antioxidantes. 

Jeurnink e colaboradores (2015) também sugeriram uma associação inversa de 

concentrações plasmáticas de β-caroteno com o risco de câncer pancreático. 

Entretanto, ambos sugerem que mais estudos são necessários para elucidar a 

relação dos análogos da vitamina A e o câncer. 

 Citelli et al. (2012) discutem que a biodisponibilidade do ferro parece ser 

regulada por vitamina A, mas os eventos moleculares envolvidos neste mecanismo 

não são bem compreendidos. Villamor e Fawzi (2005) defendem que a 

suplementação com vitamina A modula a produção de citocinas, que têm um efeito 

negativo sobre a eritropoiese. Já Josefsen et al. (1999) defendem que a deficiência 

de vitamina A afeta a eritropoiese normal e expressão de eritropoietina renal e 

estimula a apoptose e morte programada de células progenitoras da eritropoiese. 

Seus resultados in vivo defendem a ideia de que a DVA não pode afetar a absorção 

de ferro, mas provavelmente afetam os mecanismos de mobilização de ferro. Por 

outro lado, levanta a possibilidade de que a adição de vitamina A ao epitélio 

intestinal pode melhorar a absorção de ferro através da indução da expressão do 

gene FPN1 (ferroportin 1). 

A atuação da vitamina A sobre a imunidade, também é uma nova função que 

vem sendo abordada. O ácido retinóico produzido em níveis elevados no intestino 

desempenha um papel importante na imunidade da mucosa e da tolerância 
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imunológica. Este, em níveis basais é necessária para a sobrevivência das células 

imunes e de ativação. Durante as respostas imunes, enzimas metabolizadoras de 

vitamina A são induzidas em certos tipos de células do sistema imunológico, tais 

como células dendríticas e células do tecido para a produção induzida de ácido 

retinóico. Como resultado, o ácido retinoico regula a expressão de genes, a 

diferenciação e a função das células imunitárias diversificadas (KIM, 2010). 

 

1.2 DEFICIÊNCIA DE VITAMINA A  

 

1.2.1 Definição, consequências, incidência e diagnóstico  

 

Antes que ocorram os sinais clínicos da vitamina A, uma condição anterior 

definida como DVA subclínica é sinalizadora de que as concentrações de vitamina A 

nos tecidos estão baixas o suficiente para produzir consequências adversas para a 

saúde, como a xeroftamia. Esta condição existe quando o retinol sérico está < 20 

μg/dL (WHO, 2009). Entretanto, uma condição marginal, quando o retinol está > 20 e 

< 30 μg/dL indica uma população de risco para DVA (WEST et al. 2002).  

A Deficiência de vitamina A (DVA) é uma das formas mais comuns de 

desnutrição no mundo e está associada a manifestações clínicas e funcionais. As 

mulheres grávidas, lactentes e crianças na primeira infância são mais susceptíveis. 

A forma primária da DVA ocorre devido à ingestão inadequada de vitamina A ou os 

seus precursores, os carotenoides. Secundariamente, por má absorção de gordura, 

incapacidade de converter caroteno dietético para a forma ativa da vitamina A e 

esgotamento das reservas do corpo. Infecções parasitárias associadas à febre e 

respostas sistêmicas de fase aguda também causam deficiência de vitamina A, que 

estão relacionados com citocinas inflamatórias, que incluem diminuição da secreção 

hepática de retinol-RBP, com perda do complexo para o espaço extra vascular com 

um aumento da perda pela urina (THURNHAM; MCCABE, 2010; LIMA et al. 2010). 

Outras condições que levam ao baixo status de vitamina A têm sido abordadas na 

literatura, como: cirurgias bariátricas, ostomias por malignidades e diálise peritoneal 

(MASON et al. 2005; ARMSTRONG et al. 2005; AGUILERA et al. 2002).  

A DVA leva a manifestações oculares, síndromes epiteliais, morbidade e 

mortalidade. O comprometimento na visão inicia com uma cegueira funcional 

(cegueira noturna), tendo em vista que a habilidade da retina, em se adaptar ao 
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escuro, depende do adequado suprimento de vitamina A, pois o 11-cis-retinal faz 

parte da molécula de rodopsina que é essencial para a visão em baixa luminosidade. 

Desta forma, na deficiência de vitamina A o processo de adaptação ao escuro fica 

prejudicado (WEST et al. 2011).  A xeroftalmia é a marca clínica característica da 

DVA. É classificada por etapas de acordo com específicas manifestações oculares: 

estágio XN, envolve a cegueira noturna devido à adaptação ao escuro prejudicada. 

Estágio X1A é a xerose conjuntival devido à redução no muco das células 

caliciformes, seguido pela fase X1B, que se manifesta por manchas de Bitot, 

proeminência espumosa sobre a superfície temporal da conjuntiva. A X2 constitui a 

xerose em fase avançada com secagem da córnea, a evolução para X3A causa 

ulceração da córnea e X3B liquefação e cegueira (SOLOMONS, 2012). 

Na deficiência de vitamina A ocorre também a hiperqueratinização da pele e 

metaplasia do revestimento do trato respiratório, gastrointestinal, geniturinário, 

sistema endócrino, e glândulas lacrimais, sebáceas e salivares. A redução na 

produção de mucina da mucosa epitelial nos tecidos pulmonares e digestivo, produz 

susceptibilidade à invasão microbiana. Recentemente, a esofagite ostensiva é uma 

consequência reconhecida das alterações da mucosa causada pela deficiência de 

vitamina A (HERRING et al., 2010). 

Com relação ao grupo materno infantil, a DVA predispõe as gestantes ao 

aborto espontâneo e à maior gravidade das intercorrências gestacionais, além de 

estar associada a infecções, anemia, ao desenvolvimento de síndromes 

hipertensivas da gravidez e à maior mortalidade materna e dos lactentes nos 

primeiros seis meses de vida (CAMPOS et al. 2008). Durante a gravidez e/ou 

lactação a deficiência de vitamina A pode comprometer a diferenciação celular, 

incluindo múltiplos mecanismos de imunidade inata, bem como, a hematopoiese e a 

coagulação. Tais anormalidades podem agravar a infecção, resultar ou agravar 

quadros anêmicos, ou prejudicar recuperação pós-cirurgica recorrente do parto 

cesária, levando à morbimortalidade (WEST et al. 2011). Em pré-escolares (idade 6-

59 meses), a DVA aumenta o risco de mortalidade por doenças infecciosas, 

particularmente o sarampo, diarréia e malaria (THORNE‐LYMAN; FAWZI, 2012). 

Durante décadas, estudos têm indicado a importância do problema de saúde 

pública causado pela deficiência de vitamina A em mulheres grávidas e puérperas 

de países em desenvolvimento como Brasil, onde a extensão do problema é bem 
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conhecida em mulheres que realizam o pré-natal e parto em hospitais públicos 

(LOPES et al. 2006; RAMALHO et al. 2008; LIRA et al. 2011; MIGLIOLI et al. 2013).  

De 1995-2005 a Organização Mundial de Saúde estimou a prevalência 

mundial da deficiência de vitamina A em gestantes, classificando os níveis de 

incidência em: não existente (< 2%), leve (> 2% - < 10%), moderada (>10% - <20%) 

e severa (>20%). Na ocasião, o Brasil apresentou a classificação leve. Situações 

mais graves foram encontradas na África e Ásia (WHO, 2009) (Figura 5).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Mapa global da deficiência de vitamina A em gestantes, de acordo com categorias de 
significância para a saúde pública. 
Fonte: (WHO, 2009) adaptado. 

 

Por todo o mundo, os estudos sobre prevalência da DVA em grupos de risco 

continuam emergindo. Atualmente o continente africano ainda apresenta 

classificação severa da deficiência de vitamina A em gestantes/puérperas em vários 

países e condições severas foram encontradas na república do Congo e na Etiópia 

(SAMBA et al. 2013; GEBRESELASSIE et al. 2013). Em países asiáticos condições 

leves da DVA foram encontradas no Irã, Índia e China (ASEMI et al. 2010; MENON 

et al. 2011, YANG et al. 2016). Já na América latina, o diagnóstico variou entre leve 
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e moderado em diferentes países (GARCÍA-GUERRA et al. 2009; HORTON et al. 

2005; FERNANDES et al. 2014).   

Dentre os indicadores bioquímicos da vitamina A, o mais utilizado em 

inquéritos populacionais e epidemiológicos é o retinol sérico, por ser de baixa 

invasibilidade e custo (TANUMIHARDJO, 2011). Este indicador é utilizado pela 

Organização Mundial de Saúde, o qual reflete o estado nutricional de vitamina A, 

particularmente quando as reservas corporais desta vitamina são limitadas, tendo 

em vista que a concentração sérica de retinol é controlada homeostaticamente e que 

só é reduzida até que haja comprometimento dos estoques corporais. Assim, o 

retinol sérico torna-se confiável para o diagnóstico da DVA em populações de risco 

(SENOO et al. 2010; WHO, 2009).  Todavia pode ser suscetível em processos 

inflamatórios e infecciosos, tornando-se necessário um delineamento preciso dos 

critérios de inclusão nos estudos populacionais ou sua associação com marcadores 

da inflamação e infecção (SOLOMONS 2012). 

O leite materno também tem sido utilizado como indicador para DVA por 

apresentar facilidades técnicas e boa aceitação pela comunidade (NETTO et al. 

2007). O retinol no leite materno nas suas diferentes fases da lactação tem sido 

utilizado por representar o estado de vitamina A do binômio mãe-filho e parece ser 

uma boa alternativa de avaliação do estado nutricional desta vitamina em lactentes, 

sobretudo naqueles que vivem em áreas de risco desta deficiência; seu uso é 

recomendado para a avaliação do impacto às intervenções (BEZERRA et al. 2010; 

TOMIYA et al. 2015; GRILO et al. 2015). Valores inferiores a 30μg/dL de retinol no 

leite materno (maduro), são utilizados como ponto de corte para identificar 

populações com deficiência de vitamina A e, as prevalências utilizadas na 

identificação do nível de importância da deficiência de vitamina A como problema de 

saúde pública são: menor que 10%, entre 10% e 25% e maior ou igual a 25% como 

problema de saúde pública de grau leve, moderado e grave, respectivamente (WHO, 

1996). Para o leite colostro, a Organização Mundial de Saúde não definiu um ponto 

de corte específico, porém, alguns estudos têm adotado o ponto de corte de 60 

μg/dL (MACIAS; SCHUWEIGERT, 2001)   

Outros indicadores como a RBP (proteína ligadora de retinol), RDR (teste de 

resposta relativa à dose), MRDR (teste de resposta relativa à dose modificada), 

S30DR (teste de resposta sérica de 30 dias), DRD (técnica de diluição isotópica com 

deutério) e retinol hepático são utilizados com menos frequência para estudos 
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populacionais (SOLOMONS, 2012). Cabe destacar que cada método é útil na 

identificação de diferentes populações, sendo assim, apresentam particularmente 

suas vantagens e limitações (FAO/WHO, 2001).  

 

1.1.2 Cenário da DVA em gestantes/puérperas no Brasil 

  

A DVA no Brasil tem sido estimada com mais frequência desde a implantação do 

programa de suplementação com vitamina A no pós-parto imediato: “Vitamina A 

mais”, que foi direcionado a mulheres assistidas na rede pública do Brasil, 

implementado a partir do ano de 2002 em áreas consideradas endêmicas (BRASIL, 

2002). As áreas mais estudadas até o momento foram as regiões Sudeste e 

Nordeste, as quais eram focos de intervenções do Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A por serem consideradas áreas de risco para a DVA 

(BRASIL et al. 2005, BRASIL 2013). Esse foi reformulado em julho/2016 com o 

encerramento da suplementação em puérperas. 

Na tabela 1 estão expressos os dados da prevalência da DVA de alguns 

estudos realizados no Brasil após 2002, os dados incluem o local do estudo, rede de 

atendimento, tipo de estudo, tamanho amostral, relevância do estudo, percentual de 

prevalência da DVA e o ponto de corte adotado. 

 

Tabela 1 Estudos que avaliaram a deficiência de vitamina A em gestantes e puérperas, em regiões 
endêmicas do Brasil de 2005 a 2015. 

Ano 

Local do 
estudo/ 
Rede de 

atendimento 

Tipo de 
estudo (n)/ 
Indicador 

Relevância do estudo 
Prevalência 

DVA (%) 
Autoria 

2005 

Rio de 
Janeiro (RJ) 

Rede pública 

Transversal 
(n 222) 

Retinol sérico 

Prevalência de DVA pós-
parto e associações com 

XN na gestação 
23,2

(a)
 

(SAUNDERS 
et al. 2005) 

2006 

Rio de 
Janeiro (RJ) 

Rede pública 

Transversal 
(n 291) 

Retinol sérico 

Associações entre DVA e 
condições 

sociodemográficas em 
puérperas 

22,0 
(a)

 
(RAMALHO et 

al. 2006) 

2006 
Recife (PE) 

Rede pública 

Transversal 

(n 74) 

Retinol sérico 

Prevalência da DVA em 
puérperas 

25,0 
(b)

 
(LOPES et al. 

2006) 

2006 Natal (RN) Transversal Prevalência da DVA em 
puérperas utilizando dois 

35,1
(b)

81,1
(a)

 
(DIMENSTEIN 

et al. 2006) 
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Rede pública (n 106) 

Retinol sérico 

pontos de corte 

2006 
Natal (RN) 

Rede pública 

Transversal 
(n 53) / 

Retinol sérico 
e no leite 
colostro 

Relação entre os níveis de 
retinol no colostro com o 

estado nutricional materno 
em vitamina A 

30,2
(b)

15,1
(c)

 
(DIMENSTEIN 

et al. 2006) 

2008 
Natal (RN) 

Rede pública 

Transversal 
(n=269)/ 

Retinol sérico  

Prevalência da DVA em 
puérperas 

7,5
(b)

 
(SOARES et al. 

2008) 

2008 

Rio de 
Janeiro (RJ) 

Rede pública 

Transversal 
(n=262)/ 

Retinol sérico 
e 

carotenoides 

Investigou a associação 
entre intercorrências 

gestacionais e níveis de 
retinol e carotenoides em 

puérperas 

24,4
(a) 

50,8
(d)

 

(CAMPOS et 
al. 2008) 

2009 
Natal (RN) 

Rede pública 

Transversal 
(n 91)/ 

Retinol sérico 
e no leite 
colostro 

Prevalência e efeito da 
suplementação com 

vitamina A sobre os níveis 
de retinol no colostro 

7,0
(b) 

22,0
(e)

 

(RIBEIRO et al. 
2009) 

2011 
Natal (RN) 

Rede pública 

Transversal 
(n 85)/ 

Retinol no 
soro 

Comparou o retinol no soro 
de puérperas com e sem 

Diabetes Mellitus 

0,0
(b)

 controle 

18,7
(b) 

casos 

(RIBEIRO et al. 
2011) 

2011 
Natal (RN) 

Rede pública 

Transversal 
(n 97)/ 

Retinol no 
soro e 

colostro 

Prevalência da DVA e 
avaliação a influência de 

características maternas e 
obstétricas 

15,0
(a)

50,0
(c)

 
(LIRA et al. 

2011) 

2012 

Rio de 
Janeiro (RJ) 

Rede pública 

Transversal 
(n 196)/ 

Retinol no 
leite maduro 

Prevalência no leite 
maduro e relação com 

variáveis 
sociodemográficas e grau 

de conhecimento de 
nutrição 

20,5
(f)

 
(SOUZA et al. 

2012) 

2011 
Natal (RN) 

Rede pública 

Transversal 
(n 190)/ 

Retinol no 
soro 

Prevalência da DVA em 
puérperas 

23,7
(a)

 
(DANTAS et al. 

2011) 

2014 
Recife (PE) 

Rede pública 

Transversal 
(n 65)/ 

Retinol no 
soro 

Avaliou associações entre 
DVA em mães e seus 

recém-nascidos e fatores 
biológicos, 

socioeconômicos, 

23,1
(b)

 
(FERNANDES 

et al. 2014) 
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ambientais e obstétricos 

2015 
Natal (RN) 

Rede pública 

Transversal 
(n 190)/ 

Retinol no 
soro e leite 

colostro 

Avaliou o Diabetes Mellitus 
como fator de risco para 

DVA em puérperas 

16,7
(b)

 casos 

4,1
(b) 

controle 

2,8
(g) 

casos 

2,7 
(g) 

controle 

(RESENDE et 
al. 2015) 

2015 
Recife (PE) 

Rede pública 

Longitudinal 
(n 190)/ 

Retinol no 
soro e leite 

maduro 

Prevalência da DVA e 
comparação dos níveis de 
retinol no leite colostro e 2 

e 4 meses pós-parto de 
mulheres suplementadas c/ 
400.000 IU vs 200.000 IU 

de vitamina A  

23,6
(a) 

34,7
(h) 

400.000 IU 

37,1
(h) 

200.000 IU 

(TOMIYA et al. 
2015) 

2015 

Rio de 
Janeiro (RJ) 

Rede pública 

Transversal 
(n 120)/ 

Retinol no 
leite maduro 

Prevalência de DVA no 
leite materno maduro de 

mães com parto pré-termo 
(PT) e a termo (T) 

20 (T)
 (a)

 
27,5(PT)

(a)
 

(SOUZA et al. 
2015) 

XN = cegueira noturna; (a) retinol sérico (< 1,05 µmoL/L – equivalente a 30 µg/dL); (b) retinol sérico (< 
20 µg/dL); (c) retinol no colostro (< 60 µg/dL); (d) carotenoides (< 80 µg/dL); (e) retinol no colostro 

(<2,04 µmol/L-equivalente a 58,4 µg/dL); (f) retinol no colostro (< 40 µg/dL); (g) retinol no leite 
maduro (<1,75 µmoL/L – equivalente a 50 µg/dL); (h) retinol no leite maduro (< 1,05 µmoL/L – 
equivalente a 30 µg/dL)  

 

O desenho adotado na maioria dos estudos foi transversal. Os segmentos 

populacionais compostos por puérperas assistidas em rede pública constituem 

grupos tradicionalmente reconhecidos como de risco para a deficiência da vitamina 

A, que além do momento biológico de extrema demanda nutricional, são 

consideradas como de baixa renda. No entanto, outro grupo de puérperas, aquelas 

assistidas em rede privada no Brasil também podem fazer parte do grupo de risco, 

devido à semelhante demanda nutricional no pós-parto, embora supostamente 

tenham maiores condições de consumo dos alimentos fontes da vitamina A, e/ou 

suplementos vitamínicos.  Não há na literatura estudos que se refiram a essa 

abordagem.  

Diante disso, os estudos no Brasil são unânimes ao afirmar que a deficiência 

da vitamina A na rede pública é evidente, abordando apenas este segmento da 

população. Dentre os indicadores utilizados para o diagnóstico da DVA, o bioquímico 

foi amplamente empregado, onde o retinol sérico foi o método bioquímico mais 

adotado para avaliar o estado nutricional de vitamina A, seguindo as estimativas 
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mundiais (WHO, 2009). Além disso, tem sido empregado o leite materno como 

indicador do estado nutricional de vitamina A, sobretudo no que rege o efeito da 

suplementação com megadose de vitamina A no pós-parto de puérperas brasileiras 

mediante programa do Ministério da saúde do Brasil, com discussões sobre sua 

eficácia ao longo da lactação (BEZERRA et al. 2009; RIBEIRO et al. 2009; LIMA et 

al. 2012; MARTINS et al. 2010; BEZERRA et al. 2010; SANTOS et al. 2013; 

FERNANDES et al. 2012). No entanto, nada se sabe sobre níveis de retinol ou DVA 

de mulheres usuárias de suplementação com polivitamínicos comercializados para 

gestantes no Brasil. 

Outro indicador de importância para o diagnóstico da deficiência de vitamina 

A é o consumo alimentar, que atua como indicador indireto, porém é um 

determinante do estado nutricional de indivíduos e populações e relaciona-se à 

saúde em todas as fases do curso da vida. Assim, o monitoramento das práticas de 

consumo alimentar, colabora com o diagnóstico da situação alimentar e nutricional e, 

ao mesmo tempo, fornece subsídios para o planejamento e a organização do 

cuidado da população, sobretudo em situações carências (BRASIL, 2015). 

 

 

1.2.3 Sistema de saúde no Brasil – assistência ao parto (público versus 

privado) 

A Pesquisa Nacional da Saúde (PNS) 2013 revelou que 71,1%  da população 

brasileira costumava procurar por médico ou serviço de saúde na rede pública, 

enquanto que os estabelecimentos particulares de serviços de saúde foram 

apontados como o local onde 28,9% das pessoas costumavam buscar atendimento. 

Nas Regiões Sudeste (36,9%), Sul (32,8%) e Centro-Oeste (30,4%) a busca pelo 

atendimento na rede privada ocorreu em maiores proporções, em contraste com as 

Regiões Norte (13,3%) e Nordeste (15,5%). A Região Sudeste registrou percentual 

quase três vezes maior que o verificado na Região Norte. Na área urbana (31,7%), o 

percentual de pessoas cobertas por plano de saúde era cerca de cinco vezes 

superior ao observado na área rural (6,2%) (IBGE, 2015). 

Em uma pesquisa sobre a assistência pré-natal no Brasil, os dados de 

distribuição proporcional das características maternas segundo a fonte de 

pagamento e o perfil da assistência prestada na maioria das consultas de pré-natal 
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revelaram que mais de 67% das mulheres no país buscam a assistência pública 

para realizarem os procedimentos que antecedem o parto. No Nordeste, a procura 

pelo pré-natal foi de 78% (VIELLAS et al. 2014). 

Dados de abrangência nacional relativos à assistência pré-natal são escassos 

no Brasil. Através do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

houve um aumento da cobertura pré-natal no país, a partir de 1990. Entretanto, esse 

sistema é limitado, pois permite apenas a análise do número de consultas 

realizadas, além de se restringir ao registro de gestações/parto que resultaram num 

nascido vivo. Em Natal, os registros de 2008 a 2011 somaram uma média de 17.775 

partos com nascidos vivos, com 75,6% dos nascimentos na rede pública e 24,4% na 

rede privada (BRASIL, 2011).  

 

1.2.4 Medidas de intervenção para o controle da DVA em gestantes e puérperas 

na rede pública e privada do Brasil 

No Brasil, a rede pública de saúde adotava até julho/2016 como medida de 

intervenção para o controle da DVA a suplementação de puérperas, através de uma 

megadose de vitamina A por via oral, no pós-parto imediato. Essa suplementação 

fez parte do programa “Vitamina A mais” que para puérperas iniciou em 2002 nas 

áreas endêmicas: nos estados da região Nordeste, Vale do Jequitinhonha (Minas 

gerais) e Vale do Ribeira no estado de São Paulo (Nova Odessa, Hortolândia e 

Sumaré) (BRASIL, 2002). O Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias 

estaduais e municipais de Saúde, desenvolveu em 2005, o Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A, com outras ações de prevenção da DVA, em áreas 

consideradas de risco (BRASIL, 2005). 

 Até o primeiro semestre de 2012, o programa atendia a Região Nordeste, 

municípios do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (Estado de Minas Gerais) e alguns 

municípios da Amazônia Legal (Região Norte e Estado de Mato Grosso) e alguns 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas. A partir do segundo semestre de 2012, com 

o lançamento da Ação Brasil Carinhoso, o programa foi ampliado para todo o País 

(todos os municípios da Região Norte e Distritos Sanitários Especiais Indígenas e 

municípios prioritários do plano Brasil sem miséria das regiões Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul) (BRASIL, 2013). A partir de julho/2016 o programa foi reformulado 

com o encerramento da suplementação em puérperas.  
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São medidas atuais do programa: Promoção do aleitamento materno exclusivo 

até o 6º mês e complementar até 2 anos de idade ou mais com a introdução dos 

alimentos complementares em tempo oportuno e de qualidade. Promoção da 

alimentação adequada e saudável, assegurando informações para incentivar o 

consumo de alimentos fontes em vitamina A pela população, com base nas 

orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). 

Suplementação profilática periódica e regular das crianças de 6 a 59 meses de 

idade, com megadoses de vitamina A (BRASIL, 2013).  

 Mulheres assistidas para o parto na rede privada não tem acesso à 

suplementação da megadose fornecida pelo Ministério da Saúde, e como medida de 

intervenção da DVA, são normalmente suplementadas por seus obstetras durante a 

gestação com fórmulas polivitamínicas e poliminerais, recebendo a partir da 16ª 

semana gestacional doses diárias de vitamina A (GURGEL et al. 2014).  Esses 

suplementos contêm em suas composições, dosagem equivalente a 100% da RDA 

(Recommended Dietary Allowance) de vitamina A, que é de 770 µg/dia para 

gestantes adultas, ou seja, dose baseada na recomendação mínima de vitamina A 

para manter o status adequado no indivíduo (IOM, 2001). As fontes da vitamina A 

diferem entre as formulações prescritas e comercializadas, isto é, algumas fórmulas 

contém a vitamina A na forma pré-formada (retinol) outras na forma pró-formada (β-

caroteno) ou ainda com ambas as fontes em uma mesma composição. É importante 

salientar que a suplementação durante a gestação não é padrão entre todos os 

ginecologistas/obstetras, podendo a mulher da rede privada fazer parte do grupo de 

risco para DVA, se estiver descoberta de qualquer tipo de suplementação com 

vitamina A. 

 

1.2.5 Características dos suplementos contendo vitamina A utilizados nas 

redes pública e privada do Brasil 

 

 No Brasil, a suplementação com vitamina A na rede pública ocorria no pós-

parto, com uma megadose oral de (200.000 UI ou 60 mg) de palmitato de retinol e 

49,4 mg de DL-α-tocoferol (vitamina E sintética) a ser administrada no prazo de seis 

semanas a fim de aumentar o teor de vitamina A do leite materno (BRASIL, 2002). A 

presença da vitamina E na megadose utilizada pelo Ministério da Saúde do Brasil 

tem a função de proteger a vitamina A da oxidação, e a relação entre essas 
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vitaminas tem sido discutida. Lira et al. (2013) avaliaram as vitaminas A e E no soro 

e no colostro de mulheres suplementadas com a megadose e sugeriram que a 

biodisponibilidade de vitamina E pode ser comprometida quando a vitamina A é 

suplementada. Em contraste Garcia et al. (2010) encontraram um aumento no nível 

de alfa-tocoferol do colostro após suplementação de vitamina A.  

Na rede privada, suplementos polivitamínicos e poliminerais são 

rotineiramente prescritos pelos obstetras para utilização na gravidez. Uma gama de 

diferentes formulações é comercializada no Brasil. Em relação à vitamina A, o tempo 

inicial de ingestão, dosagem tolerável, biodisponibilidade e fonte da vitamina A 

presente nas formulações são de grande importância, todavia estudos sobre essa 

abordagem são escassos e merecem investigação. 

A Organização Mundial de Saúde sugere que a ingestão de doses diárias não 

deve ultrapassar a UL (Tolerable Upper Intake Level) e recomenda a utilização de 

vitamina A a partir dos 60 dias pós-concepção (WHO, 2011). A preocupação com o 

status de vitamina A não reside apenas nos limites inferiores, mas também nos 

limites toleráveis por causar consequências adversas sobre fetos e os indivíduos 

excessivamente expostos (SOLOMONS, 2012).  

Dosagens diárias acima da UL (Tolerable Upper Intake Level) de vitamina A 

em grávidas ou indivíduos adultos, os sinais de toxicidade incluem erupções 

cutâneas graves, dor de cabeça, visão dupla, e coma cerebral, resultando em rápida 

morte (KHASRU et al. 2010). Nos fetos, os danos da teratogenicidade ocorrem na 

fase embriogênica dentro de dias da concepção. As manifestações de excesso de 

vitamina A incluem um espectro de malformações incluindo ocular, pulmonar, 

cardiovascular e defeitos urogenitais (LEFEBVRE et al. 2010). A teratogenicidade da 

vitamina A é baseada na UL, que ocorre quando a ingestão habitual materna de 

vitamina A pré-formada é superior a 10 000 UI/dia (3030 RAE/dia) (IOM, 2001).  

Outro olhar destina-se à composição das formulações comercializadas e às 

interações da vitamina A com os demais micronutrientes e excipientes contidos 

nesses fármacos, os quais irão favorecer ou não sua biodisponibilidade. Dentre eles, 

a vitamina E, ferro e zinco têm sido correlacionados com a vitamina A. 

A presença da vitamina E, tem sido citada na literatura como agente 

facilitador da biodisponibilidade da vitamina A por aumentar a absorção dessa 

última, sendo que seu efeito antioxidante protetor nos lipídios carreadores da 

vitamina A pode ser uma das explicações desse fenômeno (HAMID et al. 2010). 
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Há evidências da associação positiva entre a vitamina A e o ferro. Sugerindo-

se que a vitamina A beneficia a eritropoese, previne infecções e melhora a absorção 

de ferro (NETO et al. 2007). Alguns estudos mostraram correlações entre os 

indicadores do estado nutricional de ferro e vitamina A em gestantes, nutrizes e 

crianças. Na Tanzânia, gestantes foram divididas em três grupos de acordo com a 

concentração de hemoglobina: maior ou igual a 11 g/dL, entre 9 e 10,9 g/dL e menor 

que 9 g/dL, observando-se que as concentrações de retinol sérico diminuíram 

significantemente com a redução de hemoglobina (0,93; 0,84 e 0,75 µmol/L; 

respectivamente); ou seja, baixas concentrações de vitamina A estavam associadas 

à baixas concentrações de hemoglobina (HINDERAKER et al. 2002). Jimenez e 

colaboradores (2010) avaliaram o efeito de uma única dose de vitamina A (60 mg) 

administrada a crianças pré-escolares, sobre o estado nutricional de ferro e vitamina 

A, anemia e função fagocítica de neutrófilos, 30 dias após a suplementação. 

Observaram que uma única dose de vitamina A administrada oralmente a um grupo 

de crianças pré-escolares elevou o retinol sérico e concentrações de hemoglobina, 

diminuiu a prevalência de anemia e deficiência de vitamina A e melhorou a 

capacidade fagocitária constitutiva de neutrófilos. 

O zinco tem sido considerado como necessário à síntese hepática e secreção 

de RBP, proteína responsável pelo transporte da vitamina A, sendo a deficiência de 

zinco associada a baixos níveis retinol sérico (RAHMAN et al. 2002; SAZAWAL et al. 

2007). A suplementação com zinco durante a gravidez melhorou o estado de 

vitamina A de mães e neonatos após o parto, indicando um papel específico do 

zinco no metabolismo da vitamina A (DIJHKUIZEN et. 2004). 

As vitaminas e minerais na forma de fármacos raramente são administrados 

isoladamente, e fazem parte de uma formulação combinada com um ou mais 

agentes não medicinais, denominados excipientes, com funções de solubilizar, 

suspender, espessar, diluir, emulsificar, estabilizar, conservar, colorir, flavorizar e 

possibilitar a obtenção de formas farmacêuticas estáveis, eficazes e atraentes 

(SILVA et al. 2008). Na tabela 2, podem-se observar alguns dos excipientes 

farmacêuticos citados em formulações polivitamínicas e poliminerais comercializadas 

no Brasil e relacionadas com a biodisponibilidade da vitamina A.  
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Tabela 2 Excipientes farmacêuticos identificados em fórmulas polivitamínicas 
comercializadas no Brasil, segundo sua função citada na bula e relação com a 
biodisponibilidade da vitamina A. 

EXCIPIENTES FUNÇÃO 

RELAÇÃO COM A 

BIODISPONIBILIDADE DA 

VITAMINA A 

Óleo mineral Laxante, lubrificante 
Depleta a absorção da vitamina A 

e das demais vitaminas 
lipossolúveis (LOPES et al. 2010) 

Óleo de soja Emulsificante 

Favorece a absorção do retinol e 
betacaroteno (D´AMBRÓSIO et al. 

2012) 

 

Softisan 378 (mistura 
de glicerídeos de 
ácidos graxos 
saturados) 

Emulsificante 

Favorece a absorção do retinol e 
betacaroteno (D´AMBRÓSIO et al. 

2012) 

 

Lecitina de soja 
Emulsificante e 

estabilizante 
Favorece o metabolismo da 

vitamina A (CASTEJON, 2010) 

Gelatina 

Capacidade de 
formar filme, 

termorreversibilidad
e e adesividade 

Proporciona estabilidade e 
proteção contra os efeitos da luz e 

do oxigênio (WILSON; SHAH, 
2007; GONÇALVES et al. 2016) 

 

 

O óleo mineral é uma substância composta de hidrocarbonetos e parafina, 

com função emoliente, capaz de solubilizar as vitaminas lipossolúveis, e por não ser 

absorvido pelas células intestinais, é eliminado através das fezes, 

consequentemente com uma boa parte dessas vitaminas. Por isso, deve ser 

desencorajada a ingestão de alimentos ricos em vitaminas A e demais vitaminas 

lipossolúveis junto ou próximo à administração do óleo mineral (LOPES et al. 2010). 

Desencoraja-se também a sua utilização como excipientes em fármacos contendo 

essas vitaminas, devido a interação fármaco-nutriente existente (XING; SOFFER, 

2001). 

A presença de gorduras como o óleo de soja e glicerídeos de ácidos graxos 

saturados, é necessária na absorção e metabolismo do retinol, que após ser 

absorvido nos enterócitos é embalado juntamente com essas gorduras em 
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quilomicrons remanescentes, e assim secretados para o sistema linfático (BLANER 

et al. 2011).  

A lecitina de soja compreende uma mistura de glicolípidios, triglicerídeos e 

fosfolipídios, necessários a estrutura da membrana celular, e, por conseguinte das 

micelas, uma vez que, em nível molecular, a lecitina possui um radical de ácido 

graxo hidrofóbico e uma radical de ácido fosfórico hidrofílico, assim, um fosfolipídio 

que mantém a dispersão estável, quando em contato com líquidos, evitando a 

formação de grumos, como ocorre nas membranas celulares cujo modelo é o 

mosaico fluídico (CASTEJON, 2010). 

A gelatina tem sido usada em farmacotécnica, na microencapsulação da 

vitamina A devido à sua instabilidade química, que pode levar a degradação durante 

o processamento e armazenamento. Essa tecnologia pode promover à estabilização 

da vitamina A nas alterações de temperatura e umidade, bem como reduzir 

possíveis interações com outros nutrientes, além de promover uma liberação 

controlada (WILSON; SHAH, 2007; GONÇALVES et al. 2016).  

  

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista que a população do nordeste brasileiro é considerada como 

de risco para deficiência de vitamina A e que até o momento só se conhece a 

prevalência referente a um segmento da população (rede pública) em todo país e 

que as estratégias para prevenção da DVA são divergentes entre as redes de 

atendimento em saúde (público vs privado), há necessidade de se conhecer o 

estado bioquímico de vitamina A também na rede privada e obter dados de 

prevalência que representem a população como todo. Necessita-se também, 

comparar as medidas interventivas contra DVA nos diferentes segmentos da 

população, a fim de contribuir com estratégias de saúde direcionadas.  

Assim, esse estudo é original e de extrema importância no contexto da 

epidemiologia da deficiência de vitamina A, uma vez que estima pela primeira vez no 

Brasil dados representativos de uma capital do estado considerando as diferenças 

socioeconômicas da população, além de avaliar as formas de suplementação 

praticadas entre as redes de atendimento em saúde, em uma comparação com o 

requerimneto de vitamina A do recém-nascido. 
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A hipótese estabelecida para a presente tese é que, a macrorregião de Natal 

tem um problema de saúde pública de deficiência em vitamina A e que a estimativa 

da prevalência em mulheres de baixa e alta renda, atendidas em rede pública e 

privada de saúde, suplementadas ou não com vitamina A na gestação e/ou lactação, 

podem explicar esta carência nutricional em puérperas assistidas para o parto na 

cidade de Natal. A tese também considera possíveis associações entre a maior 

prevalência da DVA e baixa renda per capita, consumo inadequado de vitamina A e 

assistência à saúde da gestante/ puérpera na rede pública.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o estado nutricional bioquímico de vitamina A de parturientes 

atendidas na cidade de Natal/RN. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar as puérperas participantes do estudo na rede pública e 

privada em relação aos aspectos socioeconômicos e de saúde; 

Quantificar a concentração de retinol no soro, colostro e leite maduro de 

puérperas atendidas para o parto na cidade de Natal/RN; 

Comparar o retinol sérico e a prevalência da DVA entre puérperas da 

capital e residentes no interior;  

Estimar a prevalência da DVA nas regiões e bairros da cidade de Natal;  

Comparar o fornecimento de retinol para o recém-nascido através do leite 

colostro entre as mulheres da capital e do interior; 

Comparar o fornecimento de retinol para o recém-nascido através do leite 

colostro e maduro entre as mulheres das diferentes regiões e bairros da 

cidade de Natal;  

Comparar a concentração de retinol sérico, leite colostro e leite maduro por 

rede de atendimento em saúde (público versus privado) e a prevalência da 

DVA nesses grupos;  

Estimar e avaliar o consumo de vitamina A do grupo total das parturientes 

de Natal, comparando os dados por rede de atendimento em saúde; 

Avaliar se as formas de suplementação com vitamina A praticadas nas 

redes pública e privada se associam com a deficiência de vitamina A no 

soro e leite materno;  

Determinar os fatores associados com a deficiência de vitamina A em 

puérperas das redes pública e privada. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi do tipo transversal. Ocorreu na cidade de Natal, capital brasileira 

do estado do Rio Grande do Norte pertencente à Mesorregião do Leste Potiguar; 

Natal apresenta uma área de 2.722,80 km², cuja população  inclui grupos 

populacionais com diferenças socioeconômicas, formando a quarta maior 

aglomeração urbana do Nordeste. Em Natal foram arroladas mulheres em cinco 

estabelecimentos públicos e privados de saúde, que atendem moradoras de 

Natal e do interior e suas áreas rurais. Esses locais estão distribuídos nas 

diferentes regiões da cidade de Natal (norte, sul, leste e oeste) com fins de 

abranger mulheres provenientes de todas as regiões da cidade ou redondezas 

(Figura 6). As maternidades A (Hospital José Pedro Bezerra), B (Maternidade 

Escola Januário Cicco) e C (Unidade Mista das Quintas) representaram a rede 

pública e as maternidades D (Hospital Papi) e E (Hospital Promater) a rede 

privada de atendimento em saúde.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Área do estudo. Regiões Norte, Sul, Leste e Oeste (2.722,80 
Km2), Natal-RN/Brasil. 
Fonte: Google Maps (adaptado). 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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3.2 DESENHO E TAMANHO DA AMOSTRA 

  

Para que a amostra selecionada fosse representativa, optou-se por um estudo 

probabilístico de amostragem aleatória estratificada com alocação proporcional, 

tendo como estrato os hospitais públicos e privados de Natal. O tamanho mínimo 

para a amostra foi de       , calculada com o nível de confiança (1 - α) de 95% e 

admitindo um erro amostral de 0,05. Para a amostragem do leite maduro, 

considerando um subgrupo do grupo total, foi calculado com o nível de confiança (1 - 

α) de 96% e admitindo um erro amostral de 0,06, o tamanho mínimo foi 90 

puérperas, 45 em cada grupo (público e privado), mediante a dificuldade da coleta 

domiciliar. Para avaliar se as formas de suplementação com vitamina A praticadas 

nas redes pública e privada se associam com a deficiência de vitamina A nas 

amostras biológicas (soro e leite materno), o tamanho da amostra foi calculado em 

24 participantes de cada grupo em uma coleta balanceada, para investigar a 

diferença entre eles, considerando a aplicação do teste F (ANOVA de medidas 

independentes) e os seguintes parâmetros: valor alfa igual a 5%, poder esperado em 

80% e o valor da medida de efeito igual a 0,35. Os cálculos foram realizados 

utilizando o pacote estatístico G*Power V.3.1.7 (FAUL et al. 2007). 

3.2.1 Técnica de amostragem 

 

Uma amostragem foi atribuída em cada hospital de coleta, a partir do 

tamanho mínimo da amostra total, e ponderadas de modo que cada local contribuiu 

na proporção de sua população. O cálculo da amostra foi obtido a partir do cadastro 

do número de mulheres que tiveram partos com nascidos vivos, cadastrados na 

Vigilância Epidemiológica do Rio Grande do Norte/Brasil, no SINASC (Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos) referente à média de três anos (2008 a 2011) 

que registrou uma média de 17.775 partos ocorridos na cidade de Natal.  

Participaram do estudo as maternidades públicas e privadas distribuídas nas 

quatro regiões de Natal com significância em número de partos na cidade. O total de 

puérperas elegíveis nas maternidades foi de 795 mulheres, selecionadas utilizando a 

técnica de Random – amostragem. A maternidade A contribuiu com 26,7%, 

maternidade B com 24,6%, maternidade C com 11,7%, maternidade D com 16,4% e 

maternidade E com 18,2% de representatividade. Para avaliação do leite maduro o 
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total de puérperas foram 154 mulheres, com 54 representando a rede pública e 100, 

representando a rede privada (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7 Fluxograma da distribuição amostral das participantes do estudo. 

 
 

3.2.2 Comitê de Ética 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, vinculado à Plataforma Brasil, sob o número 

Elegíveis para avaliação 
(n=795) 

Excluídas: 
-Não tiveram colostro no 
momento da coleta= 139 
-Não foi viável a coleta de 
soro=176 
 
 

Distribuídas no estudo: 
Amostras de soro (n=619) 

Amostras de colostro (n=656) 
Amostras pareadas de soro e colostro (n=424) 

Amostras de leite maduro (n=154) 

Maternidades públicas 
61.0% (n=485) 
51.5% (n=338) 

Maternidades privadas 
39.0%(n=310) 
48.5% (n=318) 

Alocação 
Soro 

Colostro 

Maternidades: 
A – José Pedro Bezerra (26,7%) 

B – Januário Cicco (24,6¨%) 
C-Unid. Mista das Quintas (11,7%) 

Maternidades: 
D – Papi (n=16,4%) 

E – Promater (n= 18,2%) 
 

Alocação por 
representatividade 

em número de 

partos  

Recrutadas para avaliação 
do leite maduro 

(n=25) 

Recrutadas para avaliação 
do leite maduro 

(n=100) 

Utilizadas para análise  
(n=125) 

Avaliados quanto à suplementação (n=25): GC (controle- rede 
privada, F1 (retinol + betacaroteno), F2 (betacaroteno), F3 

(retinol)(rede privada) e GM (megadose-rede pública) 
 

Disponíveis nas maternidades 
(n=948) 

Inelegíveis (n=153) 
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(CAAE: 09775312.5.0000.5537) (Anexo A). As mulheres arroladas no estudo foram 

esclarecidas quanto aos objetivos da pesquisa e ao concordarem participar, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Em concordância 

com o comitê, três modelos foram aplicados: para maiores de idade, menores de 18 

anos e analfabetas (Apêndices A, B e C). 

 

3.2.3 Critérios de inclusão  

  

Foram incluídas no estudo mulheres adolescentes e adultas, saudáveis, que 

fizeram uso ou não de fórmulas polivitamínicas contendo vitamina A na gestação, 

com concepto único, sem má formação e nascidos a termo (idade gestacional > 37 

semanas). Foram inelegíveis mulheres com intercorrências clínicas (neoplasias, 

cardiopatias, diabetes, doenças do trato gastrointestinal, hepática e renal, doenças 

infecciosas, eclampsia e que passaram por gastroplastias), gestação múltipla e parto 

pré-termo (< 37 semanas de gestação).    

 

3.3 COLETA DE DADOS 

  

As coletas de dados foram realizadas de janeiro/2013 a outubro/2015. As 

mulheres selecionadas para cada estrato populacional foram recrutadas no período 

de tempo entre 24 e 48 horas após o parto e foi realizada uma amostragem aleatória 

simples (sorteio) com os prontuários hospitalares nos dias de coleta, sendo 

atribuídas iguais probabilidades de seleção para cada puérpera presente nos 

estratos. 

Uma entrevista foi realizada  com as participantes do estudo, a fim de recolher 

informações socioeconômicas. Como instrumento de coleta, utilizou-se um 

formulário semiestruturado construído para esta pesquisa (apêndice D). Através das 

informações socioeconômicas, foram observados fatores que validaram a diferença 

entre os grupos: idade, anos de estudo (calculados pelo pesquisador) e rendimento 

per capita como indicador composto do padrão de vida (baseado na renda familiar e 

o número de moradores da residência, incluindo o recém-nascido) onde as variáveis 

foram divididas em quatro categorias (< ½ salário mínimo, ½ a 1 salário mínimo, 1 a 

2 salários mínimos e > 2 salários), seguindo a classificação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2001). As mães foram ainda questionadas sobre o 
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recebimento ou não de orientação alimentar profissional na gravidez, utilização de 

fórmulas polivitamínicas contendo vitamina A durante a gestação e sobre o 

conhecimento de alimentos fontes da vitamina A (em caso afirmativo, eram 

avaliadas imediatamente pelo entrevistador através dos critérios conhece/ 

desconhece), os alimentos aceitos como fontes estão listados no apêndice E. Dados 

do estado nutricional materno e do recém-nascido foram coletados no prontuário 

hospitalar e cartão da gestante, após entrevista. 

Também foi aplicado um questionário de frequência do consumo alimentar 

(QFCA), para estimar o consumo alimentar de vitamina A no último trimestre 

gestacional, cuja lista de alimentos fontes foi adaptada de Nascimento (2003) 

quando avaliou mulheres da mesma região (Apêndice E). O tamanho das porções 

foi baseado na medida caseira citada das entrevistadas, associada ao registro 

fotográfico de alimentos (MONTEIRO et al. 2007).    

A análise foi realizada através do uso do software AVANUTRI online 4.0 e os 

dados do questionário foram transformados em quantidade de consumo diário 

através da multiplicação da porção padrão do questionário pelo número de porções 

consumidas e posterior divisão do resultado pelo número de dias incluídos no 

intervalo de tempo citado (semanal, mensal, semestral e anual) (SANTANA, 2009).  

Como o AVANUTRI adotava o teor de vitamina A nos alimentos expresso em 

micrograma de equivalente de retinol (µgRE), fez-se  a transformação dos valores 

dos alimentos fornecedores de pró-vitamina A (origem vegetal) em equivalentes com 

atividade de retinol (RAE), dividindo  µgRE por 2, conforme recomendações do IOM 

(2001). 

Os valores de vitamina A foram comparados com a EAR (Estimated Average 

Requerement), recomendado para estudos populacionais, cujo valor médio de 

ingestão diária para gestantes entre 19 a 50 anos é equivalente a 550 µg RAE /dia e 

menor ou igual a 18 anos equivalente a 530 µgRAE/dia. Valores de consumo 

inferiores a RDA foram considerados como ingestão deficiente (IOM, 2001). Para 

estimar o risco da deficiência de vitamina A, as mulheres foram classificadas como 

sendo de baixo risco (ingestão > 100% EAR), risco moderado (ingestão de 67-99% 

EAR) e alto risco (<66% EAR) (BEZERRA, 2010). 

 Após análise dos QFCA também foi verificada a contribuição dietética da 

vitamina A pré-formada e pró-formada no consumo total de vitamina A.  
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3.4 COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Amostras de soro e leite colostro foram coletadas no pós-parto imediato, em 

ambiente hospitalar, no período matutino, com as puérperas em estado de jejum, 

antes da suplementação com a megadose de vitamina A (rede pública). O leite 

colostro foi coletado em quantidade de 0,5mL, por ordenha manual, antes e depois 

da mamada, respeitando o tempo de cada recém-nascido. Em seguida, foram 

coletados 5 mL de sangue por punção venosa braquial. As amostras foram 

coletadas em tubos de polipropileno e protegidas da luz, e transportadas em bolsa 

térmica refrigerada ao Laboratório de Pesquisa em Bioquímica dos Alimentos e 

Nutrição, do Departamento de Bioquímica do Centro de Biociências da UFRN.  

Trinta dias após o parto, durante a visita domiciliar, foi coletado 1mL de leite maduro 

antes da primeira refeição do dia e após jejum materno de 8 h, por expressão 

manual de única mama. A técnica de coleta, transporte e armazenamento foram as 

mesmas citadas para o colostro.  

 

 

3.5 EXTRAÇÃO DA VITAMINA A NO SORO  

  

 As alíquotas de sangue foram centrifugadas por 10 minutos (500 x g) e 

separados 1 mL de soro de cada amostra. Em seguida foram protegidas da luz 

direta e armazenadas sob -20 ºC por até 24 h para posterior extração do retinol, que 

foi determinado de acordo com adaptação do método utilizado por Ortega et al. 

(1998). Para 1 mL de soro, foi utilizada a mesma quantidade de etanol 95% (Merck, 

São Paulo, Brasil) para precipitação das proteínas e 2 mL de hexano como reagente 

extrativo (Quimex, São Paulo, Brasil), agitados durante 1 minuto e centrifugados por 

10 minutos a 4000 rpm, logo após esta etapa, 2 mL do sobrenadante do extrato 

hexânico foi transferido para outro tubo. Tal procedimento foi feito por mais duas 

vezes, totalizando 6 mL do sobrenadante, que foram agitados para retirada de uma 

alíquota de 3 mL, que foi evaporada em banho-maria a 37 °C.  O material obtido 

após evaporação foi redissolvido em 0,5 mL de etanol absoluto (Merck, São Paulo, 

Brasil) em grau de pureza para Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

(Figura 8).  
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  Figura 8 Esquema do procedimento da extração do retinol no soro materno. 

 

3.6 EXTRAÇÃO DE VITAMINA A NO LEITE MATERNO (COLOSTRO E LEITE 

MADURO 

 

A extração do retinol no leite materno foi realizada de acordo com a 

adaptação do método de Giuliano et al. (1992), onde para X mL de leite utilizou-se 

iguais quantidades de etanol 95% (Merck, São Paulo, Brasil) e Hidróxido de Potássio 

à 50% (KOH 50%) (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil). A mistura foi agitada e levada a 

banho-maria em 60°C por 1 hora, sendo novamente agitada a cada quinze minutos 

para possibilitar a desnaturação proteica e a hidrólise alcalina, respectivamente. 

Como reagente extrativo, adicionou-se 2 mL de Hexano (Merck, São Paulo, 

Brasil) por três etapas de extração. Cada uma das etapas, foi agitada e centrifugada 

(10 min, 500 x g) e a fase orgânica contendo o Hexano foi separada e colocada em 

outro tubo, totalizando 6 mL. Destes, foram separados 2 mL da fase hexânica e 

evaporados em banho-maria à 37°C. No momento da análise, o extrato seco foi 

redissolvido em 0,5mL de etanol absoluto (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil), e 60 µL 

aplicados no aparelho de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) (Figura 9). 
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Figura 9 Esquema do procedimento da extração do leite materno. 

 

3.7 PREPARO DO PADRÃO DE RETINOL 

 

 O padrão estoque de retinol foi preparado com 1 mg de retinol all todo trans 

(Sigma® - St. Louis, USA) diluído em 1 mL de metanol absoluto e agitado por 60 

segundos. Em seguida foram realizadas duas diluições, sendo a última submetida à 

leitura em espectrofotômetro 700 Plus (Femto) a 325 nm, em cubeta de quartzo com 

capacidade para 2 mL, para confirmar a real concentração do padrão. Utilizou-se 

também o coeficiente de extinção específico (ɛ 1%, 1 cm = 1780) em etanol absoluto 

(Vetec) (Figura 10) (MILNE, BOTNEM, 1986). 

  

A fórmula usada no cálculo para obtenção da real concentração do padrão foi: 

                                                [   ] do padrão = Aº / ɛ% 
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Onde: [  ] do padrão = concentração do padrão em gramas de retinol por 

100mL da solução de leitura (g/%); Aº = leitura de absorbância realizada no 

espectrofotômetro, ɛ% = coeficiente de extinção específico do retinol (ɛ% = 1780). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Esquema das diluições do padrão de retinol para leitura no espectrofotômetro. 
          

 

3.8 QUANTIFICAÇÃO DO RETINOL  

 

A concentração de retinol das amostras foi determinada por cromatografia 

liquida de alta eficiência (CLAE) em cromatógrafo de marca Shimadzu – Japão, com 

bomba LC-20 AT Shimadzu, acoplado a um Detector SPD-20A Shimadzu UV-VIS e 

Coluna Shim-pack CLC-ODS (M) 4,6 mm x 15 cm, revestida de micropartículas de 

C18 para a HPLC em fase reversa. Tamanho das partículas, 5 µm. Poro, 100 Å. 

Dimensões, 250 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro and 20 mL looping, 

temperatura 25ºC. A fase móvel utilizada compreendeu metanol 100% em sistema 
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isocrático com fluxo de 1,0 mL/min e comprimento de onda de 325nm 

(NIERENBERG; NANN, 1992). O tempo de retenção da vitamina A foi de 

aproximadamente 4,7 minutos. A identificação e quantificação do retinol nas 

amostras foi estabelecida por comparação com o tempo de retenção e a área do 

respectivo padrão de retinol todo trans (Sigma) (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Perfil cromatográfico do tempo de retenção do padrão de 
retinol e amostra biológica. (A) Tempo de retenção 4,713 minutos do 
padrão de retinol todo trans (Sigma); (B) Tempo de retenção 4,712 
minutos da amostra de soro materno.  
 

3.9 VALORES DE REFERÊNCIA 

O retinol no soro foi o indicador escolhido para determinar a prevalência da 

deficiência de vitamina A, cuja concentração < 20 μg/dL foi considerada deficiência 

em puérperas (WHO, 2009). A prevalência foi avaliada segundo as categorias de 

importância para saúde pública estabelecidas pela OMS em 2009: < 2% (não há 

problema de saúde pública), > 2% - <10% (problema de saúde pública leve), > 10% - 

<20% (problema de saúde pública moderado) e > 20% (problema de saúde pública 

severo). Concentrações marginais quando o retinol sérico está > 20 e < 30 μg/dL 

foram indicativos de baixos níveis, utilizado apenas na estimativa da prevalência 

total do estudo (WEST et al. 2002; SANTOS; VELARDE, FERREIRA, 2010).   

O cálculo do percentual de prevalência da deficiência de vitamina A foi 

calculado com base em uma regra de três simples, a partir do número total de 

participantes que está para 100% enquanto que n com retinol (< 20 μg/dL) está para 

X = x%. 

Resultados < 60 μg/dL para o leite colostro (MACIAS; SCHUWEIGERT, 2001) 

e < 30 μg/dL para o leite maduro foram considerados indicativos de baixa 

concentração de retinol no leite materno (WHO, 2009). Percentuais de baixa 
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concentração de vitamina A no leite maduro também foram calculados conforme o 

cálculo da prevalência da DVA no soro, cujas prevalências utilizadas na identificação 

do nível de importância para a saúde pública foram: < 10% (leve), entre 10% e 25% 

(moderado) e > 25% (grave) (WHO, 1996). 

Para avaliar a oferta de vitamina A pelo leite materno em relação ao 

requerimento nutricional do recém-nascido, considerou-se uma ingestão diária de 

396 mL de leite colostro (BAUER; GERSS, 2011) pelos recém-nascidos a termo, as 

quais foram comparadas com a AI (Adequate Intake) de vitamina A de 400 

µgRAE/dia para crianças de 0 a 6 meses (IOM, 2001). 

 

3.10 LINEARIDADE, EXATIDÃO E PRECISÃO DO MÉTODO 

 

A linearidade do método é a resposta instrumental da relação linear da 

calibração (área obtida) com a concentração do padrão, sendo satisfatória quando o 

coeficiente de correlação da reta for próximo de 1. Dessa forma, a curva de 

calibração foi feita usando como padrão de retinol todo trans (Sigma), na qual o 

padrão estoque, previamente confeccionado a partir da pesagem de 1mg do retinol 

diluído em 1mL de etanol absoluto foi fracionado em diferentes diluições: (3,37 ng/20 

µL), (6,75 ng/20 µL), (13,49 ng/20 µL), (26,98 ng/20 µL), (53,96 ng/20 µL) e (107,92 

ng/20 µL) para serem aplicadas no aparelho de CLAE, em seguida foi construído o 

gráfico da equação da reta a partir de suas respectivas áreas (26.426), (55.687), 

(119.135), (238.471), (498.955), (989.117), sendo a equação da reta obtida por 

regressão linear (área do pico versus concentração do padrão), com R = 0,9999 

(Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 Curva de calibração do padrão em diferentes 
concentrações. Y= equação da reta, obtida através da aplicação em 
CLAE em diferentes concentrações do padrão de retinol. R

2
= 

coeficiente de regressão linear.  
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A exatidão do método foi verificada através do teste de recuperação, que se 

deu pela adição do padrão interno de retinol nas amostras biológicas teste (leite 

materno e soro), submetidas a todas as etapas de extração e quantificação do 

retinol, a fim de verificar o percentual de recuperação do padrão interno. A análise foi 

feita em cinco amostras: (A) somente soro, (B) soro e padrão, (C) somente colostro, 

(D) colostro e padrão, (E) água e padrão, realizados em triplicata, com recuperação 

de 100% do padrão interno, demonstrando a eficácia da extração do retinol. 

A precisão do método foi testada por meio da repetitividade, na qual consistiu 

na aplicação, em CLAE, das amostras extraídas em três dias alternados, cujo 

coeficiente de variação foi de 4,8%. 

 

3.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas foram feitas utilizando o SPSS 7.0. for Windows 

(SPSS inc. Chicago, IL). As médias das amostras do retinol no soro, colostro e leite 

maduro foram submetidas ao teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar 

acoplamento à curva de Gauss. Para todos os casos a normalidade da distribuição 

foi aceita, e as comparações de médias foram realizadas através de testes T 

independentes e análise de variância (ANOVA). A análise descritiva foi feita 

utilizando média, desvio padrão e porcentagem para variáveis contínuas. As 

variáveis categóricas foram tratadas pelo teste X2. Para avaliar a influência de 

variáveis nos resultados de retinol foram utilizadas as correlações de Person, bem 

como para correlacionar o retinol entre indicadores bioquímicos. Uma análise 

logística bivariada foi feita para estimar a influência das variáveis sociais e de saúde 

em relação ao status de vitamina A no soro e leite materno das mães das redes 

pública e privada. Para todos os casos, foram utilizadas análises bicaudais com 

resultados considerados estatisticamente significativos para p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo expressam uma triagem das características de 

ordem social, econômica e de saúde do universo de puérperas em diferentes 

seguimentos da população estudada. As características abordam situações reais e 

de rotina, já que não houve nenhuma intervenção no estudo.   

Até o momento, nenhuma informação na literatura foi anteriormente estudada, 

sobretudo no que rege o universo de mulheres de maternidades privadas no Brasil, 

no contexto da vitamina A. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PUÉRPERAS DO ESTUDO 

O arrolamento aleatório das puérperas resultou em características 

heterogêneas maternas entre as redes pública e privada, e para algumas 

características dentro da própria rede foram encontrados perfis diferenciados na 

população. Ao reunir o grupo total do estudo, as características maternas são 

diferentes principalmente nos aspectos socioeconômicos. Por exemplo, mulheres 

mais jovens foram recrutadas nos hospitais públicos. Os anos de estudo e a renda 

per capita foram maiores em mulheres recrutadas em maternidades privadas. O 

polivitamínico contendo vitamina A na gravidez foi utilizado por aproximadamente 

70.0% das mulheres da rede privada, enquanto que nenhuma das mulheres da rede 

pública utilizou. O tipo de parto normal foi mais prevalente nos hospitais públicos 

60%, enquanto o parto cesáreo foi predominante em 90% nos hospitais privados. 

Outra característica que se destacou foi o não conhecimento dos alimentos fontes 

de vitamina A para mais de 85% em toda população do estudo. Dentre as variáveis 

avaliadas, houve diferença significativa na “Idade”, “Renda per capita” e “Utilização 

de polivitamínico na gestação” quando comparados os tipos de atendimento em 

saúde (público e privado) (Tabela 3). 
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Tabela 3 Características gerais das puérperas arroladas para o estudo na população 
de puérperas atendidas para o parto na cidade de Natal/RN. 

 

Características 

Rede pública 

(n= 485) 

[n (%)] 

       Rede 

Privada 

 (n=310) 

[n (%)] 

Total 

(n=795) 

[n (%)] 

 

p 

Idade (anos) [M + D] 

>13 – 19 

20-34 

> 35 

 

23.1 + 6.6
 

181 (37.5) 

265 (54.5) 

39 (8.0) 

 

29.4 + 5.6
 

8 (2.6) 

244 (78.8) 

57 (18.5) 

 

25.5 + 6.9 

189 (23.8) 

509 (64.0) 

96 (12.1) 

 

0.01* 

Estado Civil  

Solteira/Divorciada  

Casada/União estável  

NI 

 

 

 

167 (34.4) 

315 (64.9) 

4 (0.8) 

 

 

40 (13) 

270 (87) 

- 

 

 

207 (26.2) 

585 (73.3) 

4 (0.5) 

 

 

 

0.72 

Anos de estudos  

Até 5 anos  

Até nove  

Até doze  

Até 16  

>16 anos  

 

179 (37.0) 

56 (11.5) 

118 (24.4) 

122 (25.2) 

9 (1.9) 

 

6 (1.9) 

4 (1.2) 

11 (3.7) 

100 (32.1) 

189 (61.1) 

 

185 (23.6) 

60 (7.5) 

129 (16.5) 

222 (27.8) 

198 (24.5) 

 

 

 

0.38 

Ocupação  

Trabalha 

Dona de casa 

Não trabalha 

NI 

 

156 (32.1) 

259 (53.4) 

68 (14.1) 

2 (0.4) 

 

247 (79.6) 

46 (14.8) 

17 (5.6) 

- 

 

403 (50.2) 

305 (38.7) 

85 (10.8) 

2 (1.2) 

 

 

 

0.65 

 

Renda per capita (salário 

mínimo) 

Até 1/2 salário  

Até 1 salário  

De 1-2 salários  

>2 salários 

NI 

 

 

54 (11.1) 

370 (76.3) 

30 (6.1) 

11 (2.3) 

20(4.2) 

 

 

10 (3.1) 

105 (34) 

113 (36.4) 

75 (24.1) 

8 (2.5) 

 

 

64 (8.0) 

475 (60.1) 

143 (17.7) 

86 (10.6) 

28 (3.5) 

 

 

 

 

0.03* 

 
Ajuda financeira  

Sim 

Não 

NI 

 

 

       179 (37) 

303 (62.5) 

2 (0.4) 

 

 

6 (1,9) 

299 (96.3) 

6 (1.9) 

 

 

185 (23.6) 

602 (75.5) 

8 (1.2) 

 

 

 

0.19 

Utilizou polivitamínico com 

vitamina A na gestação  

Sim 

Não 

NI 

 

 

0 (0.0) 

485 (100) 

- 

 

 

216 (69.8) 

92 (29.6) 

1(0.6) 

 

 

216 (27.2) 

577 (72.6) 

1 (0.2) 

 

 

 

0.04* 

Amamentou outra criança 

durante a gestação  

Sim 

Não 

NI 

 

 

74 (15.3) 

407 (84) 

- 

 

 

27 (8.6) 

279 (90.1) 

4 (1.2) 

 

 

101 (12,7) 

686 (86,3) 

4 (0,5) 

 

 

 

0,45 

Recebeu orientação 

alimentar na gestação  
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Sim 

Não 

NI 

237 (48.9) 

244 (50.4) 

4 (0.8) 

214 (69.1) 

96 (30.9) 

- 

451(56,6) 

340 (42,9) 

4 (0,5) 

 

0,84 

Conhecimento dos 

alimentos fontes de 

vitamina A  

Conhece 

Desconhece 

NI 

 

 

 

37 (7.6) 

442 (91.2) 

5 (1.1) 

 

 

 

71 (22.8) 

237 (76.5) 

2 (0.6) 

 

 

 

108 (13,4) 

679 (85,6) 

7(0,9) 

 

 

 

 

0,72 

Estado nutricional pré-

gestacional∞ 

Baixo peso 

Eutrofia 

Sobrepeso 

Obesidade 

NI 

 

44 (8.8) 

172 (35.5) 

70 (14.5) 

76 (15.6) 

124 (25.6) 

 

29 (9.3) 

153 (49.4) 

44 (14.2) 

38 (12.3) 

46 (14.8) 

 

73 (9,0) 

325 (40,8) 

114 (14,4) 

114 (14,4) 

170 (21,5) 

 

 

 

 

0,72 

Tipo de parto  

Normal 

Cesária 

NI 

 

300 (61.8) 

168 (34.7) 

16 (3.4) 

 

29 (9.3) 

279 (90.1) 

2 (0.6) 

 

329(41,7) 

447 (55,9) 

18 (2,4) 

 

 

0,22 

Estado Nutricional do RN  

Baixo peso 

Adequado 

Macrossomia 

NI 

 

50(10.3)                

344(71) 

28 (5,7) 

33 (6,9) 

 

11(3.7) 

283 (91.4) 

10 (3.1) 

6 (1.9) 

 

61 (7,8) 

627 (82,5) 

38 (4,7) 

39 (5,0) 

 

 

0,96 

a = média e desvio padrão; NI= Não informado; ∞= dados referentes à primeira 
consulta do pré-natal; RN = recém-nascido. Comparações de frequências foram 
testadas por teste X2, valores médios por teste ANOVA; * diferença significativa 
(p<0,05).  
 
 
4.2 CONCENTRAÇÃO DE RETINOL NO SORO E PREVALÊNCIA DA 

DEFICIÊNCIA DE VITAMINA A DE PUÉRPERAS ATENDIDAS PARA O 
PARTO NA CIDADE DE NATAL/RN 

Foi quantificada a concentração de retinol no soro materno de um total de 619 

puérperas, sendo 68.2% (n=430) de mulheres de natal, capital do Rio Grande do 

Norte e 31.8% (n=189) de mulheres provenientes do interior do estado. Para o total 

da amostra (mulheres do interior e da capital), a concentração média de retinol 

sérico foi de 41.8 ± 12.9μg/dL, considerada adequada com base no ponto de corte (< 

20 μg/dL) estabelecido para DVA, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 2009). No entanto, foram diagnosticados 5.3% (n= 33) de casos com DVA, 

representando um problema de saúde pública “leve” na população estudada (> 2% - 

< 10%) (WHO, 2009). Outros 15.8% (n=98) das puérperas encontraram-se com 

retinol sérico marginal (> 20 e < 30 μg/dL), ou seja, em condição de retinol baixo, em 

risco para deficiência (WEST et al. 2002) (Figura 13).  
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Figura 13 Prevalência de DVA em puérperas atendidas para o parto em Natal/RN, 2012 a 2015. 
    
 
 

Ao avaliar separadamente as puérperas por residência na capital e no interior 

do estado, os grupos apresentaram médias de retinol sérico 44,1 + 13,1µg/dL e 41,1 

+ 12,0µg/dL respectivamente, diferentes entre si (p<0,01) (Figura 14).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 14 Comparação da concentração média de retinol sérico de puérperas residentes 
na capital (n=430) e no interior (n=189) do Rio Grande do Norte. *Diferença significativa 
pelo Teste T (p<0,01).   

 

A prevalência da DVA no grupo de puérperas da capital foi de 5.5% (n= 24) e 

2.6% (n= 5) no grupo proveniente de cidades do interior (p>0,05). Considerando o n 

total de cada grupo, ambas apresentaram problema de saúde pública “leve”. O 
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retinol sérico marginal (> 20 e < 30 μg/dL) ocorreu em 10.4% (n=45) nas mulheres 

em Natal e 21.9% (n=41) em mulheres no interior (p>0,05). (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 15 Prevalência de DVA em puérperas da capital e cidades do interior/RN. (A)Puérperas de 
Natal (n=430); (B) puérperas de cidades do interior(n=189).Cidades de ocorrência de DVA em 
puérperas do interior: Arez (n=1), Ceará-Mirim (n=1), Macaíba (n=1), Lagoa Salgada (n=1), Mossoró 
(n=1).Cidades de ocorrência do retinol marginal em puérperas do interior: Lagoa de Velhos (n=1), 
Lagoa Salgada (n=1), Nísia Floresta (n=2), Tibau do Sul (n=2), Baía Formosa (n=1), Goianinha (n= 2), 
Macaíba (n= 6), Poço Branco (n=1), São Gonçalo do Amarante (n=1), Taipú (n=3), Ceará-Mirim (n=4), 
Caiçara do Norte (n= 1), Angicos (n=2), Bom Jesus (n=2), São Pedro (n=1), Santo Antônio do Salto 
da Onça (n=1), Santa Cruz (n=1), Canguaretama (n=1), São José de Mipibú (n=1), Parnamirim (n=6). 
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4.3 CONCENTRAÇÃO DE RETINOL E PREVALÊNCIA DA DVA NO SORO DE 

PUÉRPERAS POR REGIÕES E BAIRROS NA CIDADE DE NATAL/RN  

 

As médias de retinol no soro de puérperas residentes nas diferentes regiões 

da cidade de Natal foram: Região norte (44.0 ± 12.7µg/dL), região sul (45.3 ± 

13.8µg/dL), região leste (41.2 ± 14.6µg/dL), região oeste (44.7 ± 12.7 µg/dL), não 

diferindo entre si (p> 0,05) (Figura 16).  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 ANOVA da concentração de retinol no soro por regiões na 
cidade de Natal/RN, (n=430). Letras iguais não diferem entre si (p>0,05). 

 
Ao avaliar a DVA por regiões de Natal, a prevalência representou um 

problema de saúde pública “leve” para as regiões: norte (4.3%, n=6), sul (5.6%, n= 

7) e oeste (2.9%, n=3) (≥ 2% - < l0%). E um problema de saúde pública “moderado” 

para a região leste (11.9%, n=8) (> 10% - < 20%) (WHO, 2009) (Figura 17).  

Os bairros com prevalência da DVA foram: região norte (Potengi, n= 2 e 

Lagoa Azul, n=4); região sul (Ponta Negra, n= 7); região leste (Barro Vermelho, n=1; 

Santos Reis, n=1; Alecrim, n=3 e Rocas, n=3); região oeste (Felipe Camarão, n=2 e 

Dix-sept Rosado, n=1) (Figura 18). A prevalência da DVA na região oeste diferiu das 

regiões norte e leste (p<0,05). 

O retinol marginal ocorreu em 10.7% (n= 15) das puérperas na região norte, 

10.5% (n= 13) na região sul, 8.9% (n= 6) na região leste, 10.7% (n= 11) na região 

oeste (p>0,05). Os bairros com maior número de ocorrências foram: Nossa Senhora 

da apresentação e Lagoa Azul na região norte e Neópolis na região sul (Figura 19). 

a 
a 

a a 
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Figura 17 Mapa da prevalência da deficiência de vitamina A por regiões da cidade de Natal/RN. 
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Figura 18 Mapa da prevalência da deficiência de vitamina A por bairros da cidade de Natal/RN 
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Figura 19 Mapa de ocorrência do retinol marginal por bairros da cidade de Natal/RN . 
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4.4 CONCENTRAÇÃO E COMPARAÇÃO DO RETINOL NO COLOSTRO DE 

PUÉRPERAS RESIDENTES NA CAPITAL E NO INTERIOR E SEU 

FORNECIMENTO PARA O RECÉM-NASCIDO  

 

De um total de 656 puérperas atendidas para o parto em Natal, foram 

quantificadas as concentrações de retinol no leite colostro de 73.9% (n=485) de 

mulheres residentes na própria capital e 26.1% (n=171) de mulheres provenientes 

do interior do estado. A média de retinol no colostro no grupo total (n= 656) foi de 

95.3 + 53.7µg/dL, adequada de acordo com o ponto de corte adotado (60 µg/dL), 

entretanto 27.3% (n=179) mulheres tiveram concentrações abaixo desse valor.  

Ao avaliar separadamente as puérperas por cidade de moradia, os grupos da 

capital e interior apresentaram médias de retinol no leite colostro 99.0 + 55.3µg/dL e 

84.8 + 47.6 µg /dL respectivamente, diferentes entre si (p<0,01) (Figura 20). 

Entretanto, 24.9% (n= 121) das puérperas na capital e 33.8% (n= 58) do interior não 

atingiram o ponto de corte (Figura 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 20 Comparação da concentração média de retinol no colostro de puérperas da 
capital e do interior.* Diferença significativa pelo Teste T (p<0,01). § Cidades de 
ocorrência do retinol no colostro inadequado em puérperas do interior: Maxaranguape 
(n=3), São José de Mipibú (n=1), Ceará Mirim (n=8), Açú (n=1), João Câmara (n=4), 
Taipú (n=2), Rio do Fogo (n=1), Ielmo Marinho (n=2), São Gonçalo do Amarante (n=2), 
Macaíba (n=7), Poço Branco (n=1), Bento Fernandes (n=1), Queimada/PB (n=1), Bom 
Jesus (n=1), Touros (n=1), Angicos (n=1), Paraú (n=1), Parnamirim (n=1), Passagem 
(n=1), Santa Cruz (n=1), Monte alegre (n=2), Canguaretama (n=1), Pedro velho (n=1), 
Lagoa Salgada (n=1), Várzea (n=1). 
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Figura 21 Percentual de inadequação de retinol no colostro de puérperas residentes no 
interior e na capital do RN, (p>0,05) pelo teste T.  

 

 Levando-se em consideração que a AI (Adequate Intake) de vitamina A do 

recém-nascido é de 400 µg/RAE/dia (IOM, 2001), e que em média o recém-nascido 

a termo ingere 396 mL de colostro ao dia em amamentação exclusiva (BAUER; 

GRESS, 2011), as lactantes do grupo total, da capital e do interior forneceram 

médias inferiores ao recomendado pela AI, estimando-se os seguintes valores 

médios de fornecimento de retinol através do colostro aos recém-nascidos, 

respectivamente, 377,1 µg/RAE/dia, 392.0 µg/RAE/dia e 335.8 µg/RAE/dia (Figura 

22).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 22 Comparação do fornecimento de retinol no colostro entre as lactantes do 
interior e da capital, considerando a AI recomendada para o recém-nascido a termo, 
em amamentação exclusiva.  

 

Ao realizar uma análise individual da concentração de retinol no colostro de cada 

puérpera em relação ao fornecimento da quantidade mínima (AI= 400 µg de retinol) 

para o recém-nascido, estimou-se que 61.8% (n=105) das lactantes do interior e da 
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capital 55.8% (n=271) não forneceram a quantidade ideal da vitamina através do 

colostro, considerando a amamentação exclusiva.  

 Não foi viável a coleta do leite maduro nas puérperas residentes no interior, 

conforme citado no item 3.2 limitando a comparação deste indicador com as 

mulheres da capital. 

 

4.5 QUANTIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL NO 

LEITE MATERNO POR REGIÕES DA CIDADE DE NATAL E SEU 

FORNECIMENTO PARA O RECÉM-NASCIDO  

 

O leite colostro foi coletado de 485 puérperas residentes na cidade de Natal, 

28% (n=136) pertenciam a região norte, 34.8% (n= 169) na região sul, 16.7% (n=81) 

na região leste e 20.4% (n=99) na região oeste.  As médias do retinol no colostro de 

puérperas nas diferentes regiões foram: região norte (88.1 + 50.1µg/dL), região sul 

(105.9 + 58.7µg/dL), região leste (106.0 + 60,7µg/dL), região oeste (92.7 + 53.2 

µg/dL), não diferindo entre si (p> 0,05) (Figura 23).  

 

Figura 23 Comparação das concentrações médias de retinol nos leites colostro e 
maduro de lactantes das diferentes regiões da cidade de Natal/RN. Letras iguais 
não diferem entre si pela ANOVA (p>0,05). 
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Já o leite maduro foi coletado de um subgrupo de 154 lactantes com 15,9% 

(n=24) residindo na região norte, 33,6% (n= 52) na região sul, 17,6% (n=27) na 

região leste e 32,5% (n=50) na região oeste. As médias do retinol no leite maduro de 

acordo com as regiões foram: região norte (49.6 ± 15.3µg/dL), região sul (49.4 ± 

29.0µg/dL), região leste (43.7 ± 15.3µg/dL), região oeste (48.7 ± 25.4 µg/dL), não 

diferindo entre si (p> 0,05) (Figura 24).  

Apesar da normalidade das médias, a inadequação do inadequação do retinol 

no colostro e leite maduro foi encontrada em todas as regiões de Natal. Os 

percentuais de inadequação do retinol no colostro quando avaliado individualmente 

as lactantes com relação ao ponto de corte adotado (60 µg/dL) estão expressos na 

figura 24 (p>0,05). No leite maduro, considerando o ponto de corte da WHO (1996) 

(30 µg/dL), as regiões norte, leste e oeste tiveram prevalência moderada de DVA no 

leite maduro e a região sul apresentou uma condição grave (Figura 24) (p>0,05). 

Figura 24 Percentual de inadequação de retinol nos leites colostro e maduro de lactantes 
residentes nas diferentes regiões da cidade de Natal/RN. 

 

Comparando a concentração do retinol nos leites colostro e maduro com o 

requerimento do recém-nascido - AI (Adequate Intake) de 400µg/ERA/dia (IOM, 

2001), levando em consideração a ingestão de 396 ml/dia de leite colostro (0 a 7 

dias de lactação) e 780 mL/dia de leite maduro (30 dias de lactação) em 

amamentação exclusiva (de 0 a 6 meses) (BAUER; GERSS, 2011), as lactantes das 

regiões norte e oeste de Natal apresentaram médias inferiores ao recomendado pela 

AI enquanto que a região regiões leste e sul, atingiram a recomendação, estimando-

se os seguintes valores médios de ingestão de colostro pelos recém-nascidos: 348.8 

µg/RAE/dia na região norte, 419.4 µg/RAE/dia na região sul, 419.8 µg/RAE/dia na 

região leste e 367.0 µg/RAE/dia na região oeste (Figura 25). Entretanto, na 
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avaliação individual 55.2% (n=75) da região norte, 55.1% (n=45) da região sul, 

54.3% (n=44) da região leste e 58.8% (n=58) da região oeste não forneceram a 

quantidade ideal da vitamina através do colostro, considerando a amamentação 

exclusiva. 

Figura 25 Comparação do fornecimento de retinol no colostro entre as lactantes das 
diferentes regiões de Natal, considerando a AI recomendada para o recém-nascido a 
termo. 

 

Em relação ao leite maduro, as lactantes das diferentes regiões de Natal 

forneceram de retinol abaixo do recomendado pela AI para o recém-nascido, 

obtendo-se os seguintes valores médios de ingestão de retinol proveniente do leite 

maduro pelos recém-nascidos: 386,8µg/RAE/dia na região norte, 385,3µg/RAE/dia 

na região sul, 340,8µg/RAE/dia na região leste e 379,8µg/RAE/dia na região oeste 

(Figura 26). Na avaliação individual, 62.5% (n=15) da região norte, 55.7% (n=29) da 

região sul, 66.6% (n=18) da região leste e 68.0% (n=34) da região oeste não 

forneceram quantidades adequadas da vitamina A, segundo a AI para recém-

nascidos a terno.  



80 
 

386,8 385,3 

340,8 
379,8 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

AI Região norte Região sul Região leste Região oeste 

(µ
g

/R
A

E
/d

ia
) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 26 Comparação do fornecimento de retinol no leite maduro entre as lactantes 
das diferentes regiões de Natal, considerando a AI recomendada para o recém-
nascido a termo. 

 

4.6  COMPARAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL SÉRICO, LEITE 

COLOSTRO E LEITE MADURO POR REDE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 

(PÚBLICO VERSUS PRIVADO) 

Ao avaliar o retinol no soro das 619 puérperas por rede de atendimento em 

saúde, as mulheres da rede pública (n= 418) e privada (n= 201) apresentaram 

médias de retinol sérico 40,0 + 12,5 µg/dL e 45,6 + 13,0 µg/dL respectivamente, 

diferentes entre si (p<0,0001) (Figura 27 A). Vale ressaltar que das mulheres da 

rede privada, 69.8% (n=216) fizeram uso de polivitamínicos contendo vitamina A na 

gravidez. As médias de retinol para esses subgrupos dentro da rede privada foram 

46.2 ± 13.4 µg/dL e 43.4 ± 13.3 µg/dL, respectivamente, não diferindo entre si 

(p>0,05) (Figura 27 B). 

A prevalência da DVA nos grupos da rede pública e privada representou um 

problema de saúde pública “leve” nas duas populações (>2% - <10%). A rede 

pública com 6,4% (n=27 casos) e a rede privada com 2,9% (n=6 casos), destes 

0,7% (n=1 caso) ocorreu no grupo suplementado e 7,8% (n=5 casos) no grupo não 

suplementado com vitamina A durante a gestação (Figura 28 B).  
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Figura 27 A- Comparação da concentração de retinol sérico de puérperas atendidas em 
maternidades públicas e privadas. *Diferença significativa pelo Teste T (p<0,05). B- Comparação da 
concentração de retinol sérico de puérperas da rede privada que foram suplementadas ou não 
suplementadas com polivitamínico contendo vitamina A na gestação (P>0,05). 

 

 
Figura 28 A - Percentual de DVA de puérperas das redes pública e privada (p>0,05). B – Percentual 
de deficiência entre os grupos da rede privada (suplementado x não suplementado na gestação) 
(P>0,05).  
                 

 Ao avaliar o retinol no colostro das 656 puérperas por rede de atendimento 

em saúde, as mulheres da rede pública (n= 338) e privada (n= 318) apresentaram 

médias de retinol 84.4 ± 41.4 µg/dL e 106.6 ± 62.3 µg/dL respectivamente, diferentes 

entre si (p<0,0001) (Figura 29 A1).  Vale ressaltar que das mulheres da rede privada, 

69.8% (n=216) fizeram uso de polivitamínicos contendo vitamina A na gravidez. As 

médias de retinol no colostro para esses subgrupos dentro da rede privada foram 

 A  B 

  A 
  B 

  A   B 
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110.7 ± 62.8 µg/dL e 106.7 ± 58.1 µg/dL, respectivamente, não diferindo entre si 

(p>0,05) (Figura 29 A2). Já no retinol do leite maduro não houve diferença entre os 

grupos da rede pública 44.8 ± 12.5 µg/dL (n=54) e privada 51.3 ± 29.4 µg/dL (n= 

100), (p>0,05). Destaca-se que todas as mulheres da rede pública durante coleta do 

leite materno tinham sido suplementadas com a megadose de vitamina A no pós-

parto imediato e que 75% (n=75) da rede privada foram suplementadas apenas na 

gestação, não continuando após o parto. Na rede privada a média do retinol no leite 

maduro das lactantes suplementadas e não suplementadas foram respectivamente 

54.3 ± 27.9 µg/dL e 42.7± 36 µg/dL, não diferindo entre si (p>0,05).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 29 Comparação da concentração média de retinol no leite materno (colostro e maduro) de 
puérperas atendidas nas redes pública e privada. (A1) – colostro (pública vs privada); (A2) – 
colostro rede privada (suplementadas vs não suplementadas); (B1) – maduro (pública vs privada); 
(B2) – maduro rede privada (suplementadas vs não suplementadas) *Diferença altamente 
significativa pelo Teste T (p<0,05) 
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  A1   A2 
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Ao avaliar individualmente as mães, no leite colostro foi encontrada maior 

inadequação na rede pública, considerando os pontos de corte de 60µg/dL (Figura 

29 B1). Destacando que para o colostro, na rede privada, 18.9% (n=26) dos casos 

ocorreram em mulheres suplementadas e 23.4% (n=15) em mulheres não 

suplementadas (Figura 29 B2). No leite maduro, de acordo com o ponto de corte 

estabelecido pela WHO (1996) 30µg/dL, tanto a rede pública como a rede privada 

tiveram prevalência moderada em DVA (> 10% - < 25%) (Figura 30 A1). Desta 

última, 25.3% (n=19) das mulheres eram suplementadas e 20.5% (n=5) das 

mulheres não foram suplementadas durante a gestação (Figura 30 B2). 

 

Figura 30 Percentual de inadequação do retinol no leite materno. A1- colostro (rede pública vs 
privada) (p>0,05); A2 -  colostro rede privada (suplementadas vs não suplementadas) (p>0,05); B1- 
maduro (rede pública vs privada) (p>0,05); B2 -  maduro rede privada (suplementadas vs não 
suplementadas) (p>0,05). 

A1 A2 

B1 

B2 
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Comparando a concentração do retinol no leite colostro com o requerimento 

do recém-nascido - AI (Adequate Intake) de 400 µg (IOM, 2001), levando em 

consideração a ingestão de 396 mL de leite materno ao dia em amamentação 

exclusiva (de 0 a 6 meses) (BAUER; GERSS, 2011), apenas as lactantes da rede 

privada forneceram retinol no colostro superior ao recomendado pela AI. A 

estimativa dos valores médios de ingestão de retinol pelos recém-nascidos das 

redes pública e privada foram 334.2 µg/REA/dia e 422.1 µg/REA/dia, 

respectivamente (Figura 31 A). Entretanto, 52.3% (n=219) e 31.8% (n=64) das 

lactantes das redes pública e privada não forneceram a quantidades ideais da 

vitamina A através do leite colostro, considerando a amamentação exclusiva. A 

mesma comparação foi feita com o leite maduro que apresentou resultados 

semelhantes ao colostro, onde apenas as mulheres da rede privada atingiram 

médias de retinol dentro do recomendado pela AI. A estimativa dos valores médios 

de ingestão de retinol pelos recém-nascidos das redes pública e privada foram 349.4 

µg/REA/day e 400.1 µg/REA/dia, respectivamente (Figura 31B). Na avaliação 

individual, 62.9% (n=34) das lactantes da rede pública não atingiram o valor mínimo 

da AI para o recém-nascido através do leite maduro, e 38.0% (n=38) da rede privada 

também não atingiram o valor mínimo. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

A 



85 
 

400 

349,4 

400,1 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

AI Rede pública Rede privada 

Leite maduro x AI 

(µ
g

/d
L

 )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 31 A Comparação do fornecimento de retinol no leite colostro entre as 
lactantes das redes pública e privada, considerando a AI recomendada para o recém-
nascido a termo e uma ingestão de 396 mL. B Comparação do fornecimento de 
retinol no leite maduro entre as lactantes das redes pública e privada, considerando a 
AI recomendada para o recém-nascido a termo e uma ingestão de 780 mL 
 

 
 
 

4.7 ESTIMATIVA E COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE VITAMINA A DAS 

PARTURIENTES DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA 

  

A ingestão média dietética de vitamina A durante a gestação foi estimada de 

424 parturientes, sendo (n= 262) na rede pública e (n= 162) da rede privada, onde o 

mesmo número de amostras de soro e leite colostro foi coletado de forma pareada, 

para comparações com o consumo alimentar. O consumo médio de vitamina A via 

alimentos do grupo total das parturientes durante a gestação foi de 987.1 + 674.4 

µgRAE/dia, através do QFCA. O consumo da rede pública foi de 872.2 + 639.2 

µgRAE/dia e 1169.2 + 695.2 µgRAE/dia na rede privada, com diferença significativa 

entre si (p<0,05). Todavia, 38.4% (n=100) e 17.3% (n=28) das mulheres das redes 

pública e privada tinham ingestão de vitamina A abaixo da ideal para esta fase da 

vida respectivamente (p<0,05), (<EAR = 530 µg/dia nas menores de 18 anos e 

<EAR= 550µg/dia nas adultas). Das 38,4% da rede pública, 60 mulheres 

consumiram <66% da EAR (alto risco para DVA) e 40 consumiram entre 67-99% da 

EAR (risco moderado para DVA) e na rede privada, das 17.3%, duas consumiram 

<66% da EAR (alto risco para DVA) e 26 consumiram entre 67-99% da EAR (risco 

moderado para DVA). Quanto às fontes da vitamina A, os alimentos de origem 
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vegetal (provitamina A) contribuíram com 52.5% do consumo médio na rede pública 

e 55.2% na rede privada. Os valores do consumo estão apresentados na figura 32. 

                                                                

  

Vitamina A ingerida (µg RAE/dia) 

                                                                           

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Consumo de vitamina A nos grupos da rede pública e privada, referente ao 
último trimestre gestacional. ** Diferença muito significativa (p<0,001); *Diferença 
significativa (p<0,01). 

 
Os valores de vitamina A determinados com base no QFCA foram 

confrontados, com as medições de vitamina A no soro e leite colostro, realizadas em 

laboratório, para verificar uma possível correlação nestes níveis de retinol. Os 

resultados indicaram que a vitamina A dietética não influenciou o estado nutricional 

de vitamina A das puérperas estudadas (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

** 

* 

* 



87 
 

Tabela 4 Correlações entre o consumo de vitamina A das parturientes e indicadores bioquímicos 
analisados no pós-parto. 

  Rede pública Rede privada 

Retinol (µg/dL) Variáveis r p r p 

Soro Vitamina A dietética total 0,1897 0,073 0,0676 0,687 

 Vitamina A dietética animal 0,1979 0,062 0,040 0,807 

 Vitamina A dietética vegetal 0,0812 0,447 0,0218 0,897 

Colostro Vitamina A dietética total 0,1529 0,150 0,0209 0,901 

 Vitamina A dietética animal 0,1822 0,086 0,1398 0,402 

 Vitamina A dietética vegetal 0,0421 0,694 0,2534 0,125 

r= coeficiente de correlação, p= nível de significância (p<0,05). 

 

4.8 AVALIAÇÃO DAS FORMAS DE SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA A 

PRATICADAS NAS REDES PÚBLICA E PRIVADA E SUAS POSSÍVEIS 

ASSOCIAÇÕES COM A DEFICIÊNCIA DE VITAMINA A NO SORO E LEITE 

MATERNO  

Diferentes formas de suplementação com vitamina A são praticadas nas 

redes pública e privada. De acordo com o observado no presente estudo, as 

mulheres da rede pública foram suplementadas com vitamina A apenas no pós-

parto, enquanto que aproximadamente 70% das mulheres da rede privada foram 

suplementadas durante a gestação com diferentes formulações polivitamínicas. A 

fim de avaliar essas suplementações e seus possíveis efeitos sobre as 

concentrações de retinol no soro e leite materno, foram criados subgrupos de 

investigação.   

As puérperas da rede privada foram distribuídas de acordo com a ingestão ou 

não de polivitamínico contendo vitamina A, segundo a prescrição de rotina de seus 

respectivos obstetras, que decidiam por si mesmos a quem recomendar ou não o 

suplemento. Foi observado que para as mulheres suplementadas, o critério de 

padronização era iniciar o polivitamínico a partir da 16º de gestação até o dia do 

parto, com posologia de uma cápsula ao dia, contendo o mínimo de 100% da RDA 

de vitamina A para gestantes adultas (770 µg/RE/dia). Assim, foram incluídas nos 
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grupos suplementados as mulheres que relataram seguir precisamente as 

recomendações de seus médicos, sem interrupções.  

Na avaliação da suplementação durante a gestação, os indicadores 

bioquímicos avaliados foram o retinol sérico e o leite colostro. Para avaliação da 

suplementação pós-parto, o indicador foi o leite maduro. Das puérperas da rede 

privada formaram-se quatro grupos, sendo um controle (GC privada) sem 

suplemento (n=25), e quanto à dosagem de vitamina A proveniente dos 

polivitamínicos, outros três grupos foram formados: formulação 1 (F1= formulação 

mista de retinol + betacaroteno) (n=25), formulação 2 (F2= formulação contendo 

betacaroteno como fonte exclusiva de vitamina A) (n=25) e formulação 3 (F3= 

formulação contendo retinol como fonte exclusiva de vitamina A) (n=25). Para 

avaliação da suplementação pós-parto formou-se mais um o grupo da rede pública, 

grupo megadose (GM) (n=25). A megadose teve dosagem única para todas as 

mulheres da rede pública. Vale ressaltar que as mulheres da rede privada não 

continuaram o polivitamínico após o parto e nem foram suplementadas com a 

megadose (Tabela 5).  

A descrição das características das formulações, conforme rotulagem da 

marca comercial estão expressas no Quadro 3, segundo a análise nas bulas.   

 

Tabela 5 Fonte e quantidade de vitamina A ingerida por parturientes, segundo tipo de suplementação 
e momento de ingestão. 

 

GC: grupo controle (n=25); F1: formulação 1(n=25); F2: formulação 2(n=25); F3: formulação 3(n=25); 
GM: grupo megadose (n=25); UI: Unidade Internacional (informação contida na bula); µg/RE: 
micrograma de equivalente de retinol.* Retinol palmitato 
 
 
 
 

Formulações 

 

Momento da 

suplementação 
Retinol Betacaroteno Total µg/RE 

RDA de Vit. 

A 

(% de 

cobertura) 

GC - - - - - - 

F1  Gestação 1500 UI 1500 UI 3000 UI 900 100 

F2  Gestação - 2700 UI 2700 UI 810 100 

F3  Gestação 2664 UI - 2664 UI 799,2 100 

GM Pós-parto 200.000UI* - - 60.000 750 
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Quadro 3. Características das formulações polivitamínicas e poliminerais utilizadas pelas puérperas 
da rede privada no período da gestação, conforme rotulagem da marca comercial e característica da 
megadose recebida pelas puérperas da rede pública no pós-parto imediato. 
 

Grupos Componentes das suplementações 

 

 

 

           F1 

1.Vitamina A (como betacaroteno (2) acetato de retinol (2) - 3000UI. 2. 

Tiamina (vitamina B1) (como nitrato de tiamina)- 3mg. 3. Riboflavina (vitamina 

B2)- 3,4mg. 4. Piridoxina (vitamina B6) (como cloridrato depiridoxina)- 10mg. 

5.  Cianocobalamina (vitamina B12)- 12mcg.  6.Nicotinamida- 20mg. 7.  Ácido 

ascórbico (vitamina C)- 100mg. 8. Colecalciferol (vitamina D3) (3)- 250UI. 9.  

Acetato de racealfatocoferol (vitamina E)- 30UI. 10.  Biotina-  30mcg. 11. 

Ácido fólico- 1mg. 12.  Àcido pantotênico (como pantotenato de cálcio)- 10 

mg. 13.  Cálcio (como carbonato de cálcio)- 250mg. 14.  Cromo (como cloreto 

de cromo hexaidratado)- 25 mcg. 15.  Cobre (como óxido cúprico)- 2mg.16.  

 Ferro (como fumarato ferroso)- 60 mg. 17.   Iodo (como iodeto de potássio)- 

150mcg. 18.  Magnésio (como óxido de magnésio)- 50mg. 19.  Manganês 

(como sulfato de manganês)- 5mg. 20.  Molibdênio (como molibdato de 

sódio)-  25mcg. 21.  Selênio (como selenato de sódio)- 25mcg. 22. Zinco 

(como óxido de zinco)- 25 mg. Excipientes: crospovidona, lactose 

monoidratada, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio, ácido esteárico, 

dióxido de silício, corante opadry rosa (4), óleo mineral, polissorbato 80, 

citrato trietílico e água purificada. 

 

F2 

1.Vitamina A (betacaroteno) - 2700 UI. 2. Vitamina D (colecalciferol)- 400 UI. 

3. Vitamina E (acetato de racealfatocoferol)- 30 mg. 4. Vitamina C (ácido 

ascórbico)- 70 mg. 5. Vitamina B1 (nitrato de tiamina)- 3 mg. 6. Vitamina B2 

(riboflavina)- 2 mg. 7. Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina)- 2,2 mg. 8. 

Vitamina B12 (cianocobalamina)- 3 mcg. 9. Ácido Fólico-2 mg. 10. Ferro 

(fumarato ferroso)- 30 mg. 11. Zinco (óxido de zinco)- 15 mg. 12.  Cálcio 

(carbonato de cálcio)- 100 mg. Excipientes: óleo de soja, Softisan 378 

(mistura de glicerídeos de ácidos graxos saturados), lecitina de soja e 

simeticona. 

 

 

F3 

1.Retinol (como palmitato) (vit. A)- 2664 UI. 2. Colecalciferol (vit. D)- 400 UI. 

3. Acetato de tocoferol (vit. E)- 10,00 UI. 4. Ácido ascórbico (vit. C)- 70,00 mg. 

5. Tiamina (como mononitrato) (vit. B1)- 3,00 mg. 6. Riboflavin (vit. B2)- 3,40 

mg. 7. Nicotinamida- 17,00 mg. 8. Cloridrato de piridoxina (vit. B6)- 4,00 mg. 

9. Àcido fólico- 0,60 mg. 10. Cianocobalamina 

(vit. B12)- 2,20 mcg. 11. ferro (como fumarato ferroso)- 30,00 mg. 12. zinco 

(como óxido de zinco)- 15,00 mg. 13. Cálcio (como carbonato de cálcio)- 

125,00 mg. Excipientes: óleo de soja, glicerídeos de ácidos graxos saturados, 

lecitina de soja, gelatina, mistura de sorbitol/glicerina, água destilada, 

metilparabeno, propilparabeno, dióxido de titânio, óxido de ferro preto em 

suspensão, óxido de ferro vermelho em suspensão. 

GM 1.Retinol (como palmitato) (vit. A) - 200.000UI. 2. DL-α-tocoferol (vit. E) - 49,4 

mg. 

UI (International Unit); mg (miligrama); mcg (micrograma). 
Fonte: Elaborado pela autora (adaptado das bulas comerciais). 
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As concentrações médias de retinol no soro foram: GC: 45.4 ± 11.8 µg/dL, F1: 

46.5 ±13.3 µg/dL, F2: 43.5 ± 13.7 µg/dL, F3: 47.5 ± 13.0 µg/dL e GM: 35.4 ± 10.8 

µg/dL (antes da suplementação com a megadose). Não houve diferença entre os 

grupos GC, F1, F2 e F3, e o GM diferiu dos demais grupos (p< 0,05) (Figura 33). Na 

análise individual da deficiência de vitamina A, 12% (n=3) e 8% (n-=2) das mulheres 

do grupo GC e GM foram afetadas (retinol <20 µg/dL), respectivamente (p>0,05). 

Não houve deficiência nas mulheres dos grupos suplementados na gestação F1, F2 

e F3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33 ANOVA da concentração de retinol entre os grupos controle e 
suplementados. GC, F1, F2, F3 (rede privada), GM (rede pública), * Letras 
diferentes, diferem entre si (p< 0,05). 

 

As concentrações médias de retinol no leite colostro dos grupos foram: GC: 

96.6 ± 53.5 µg/dL, F1: 126.1 ± 48.0 µg/dL, F2: 89.0 ± 61.9 µg/dL, F3: 136.8 ± 51.7 

µg/dL e GM: 90.8 ± 57.4 µg/dL. Os grupos GC, F2 (betacaroteno) e GM (colostro 

sem suplementação) foram iguais e diferiram de F3, que foi igual a F1 (Figura 34). 

Ao avaliar individualmente o leite materno das mães, 28% (n=7) do GC e 28% (n=7) 

do GM não atingiram o ponto de corte para adequação no colostro (60 µg/dL). Nos 

grupos suplementados, F1 e F3 foram afetados com 4% (n=1) e F2 com 40% (n=10) 

dos casos de inadequação (Figura 34).  

As concentrações médias de retinol no leite maduro dos grupos foram: GC: 

42.6 ± 36.1µg/dL, F1: 55.1 ± 32.7 µg/dL, F2: 48.0 ± 23.0 µg/dL, F3: 53.3 ± 24.8 µg/dL 

e GM: 51.6 ± 20.6 µg/dL, não diferindo entre si (p< 0,05) (Figura 34). Na avaliação 

individual o leite maduro ficou abaixo do ponto de corte (30 µg/dL) em 36% (n=9) no 

b 

a 
a 

a 
a 
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GC, 20,0% (n=5) no grupo F1, 28% (n=7) no grupo F2, 24% (n=6) no grupo F3 e 

14.3% (n=6) no GM (após suplementação com megadose). Representando 

moderado problema de saúde pública nos grupos GM, F1 e F3 (>10% e <25%) e 

grave nos grupos F2 e GC (> 25%) (WHO, 1996) (Figura 34). 

 

 
 

Figura 34 ANOVA da concentração de retinol sérico entre os grupos controle e suplementados 
GC: grupo controle; F1: formulação 1; F2: formulação2; F3: formulação 3; GM: grupo megadose; 
Letras diferentes, diferem entre si (p<0,05). 

 

 

Figura 35 Percentual de inadequação da concentração de retinol no colostro e leite maduro de 
lactantes nos diferentes grupos. 
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Comparando a concentração do retinol no leite colostro com o requerimento 

do recém-nascido - AI (Adequate Intake) de 400 µg/ERA/dia  (de 0 a 6 meses)  

(IOM, 2001), levando em consideração a ingestão de 396 ml de leite colostro e 

780ml de leite maduro ao dia em amamentação exclusiva (BAUER; GERSS, 2011), 

as lactantes dos grupos  obtiveram-se a estimativa dos seguintes valores médios de 

ingestão de retinol através do colostro pelos seus recém-nascidos: GC (482.5 

µg/RAE/dia), F1 (499.4 µg/RAE/dia), F2 (352.4 µg/RAE/dia), F3 (541.7 µg/RAE/dia)  

e GM (359.5 µg/RAE/dia). Os grupos GC, F2 e GM não forneceram a recomendação 

mínima (Figura 36).  

A mesma estimativa foi feita com o leite maduro que apresentou as seguintes 

médias de fornecimento de retinol para os recém-nascidos: GC (332.2 µg/RAE/dia), 

F1 (429.7µg/RAE/dia), F2 (374.4 µg/RAE/dia), F3 (415.1µg/RAE/dia) e GM (402.5 

µg/RAE/dia). Os grupos GC e F2 não forneceram a recomendação mínima (Figura 

37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Comparação do fornecimento de retinol através do colostro entre as 
lactantes dos diferentes grupos de suplementação, considerando a AI de 400 
µg/RAE/dia recomendada para o recém-nascido a termo e uma ingestão de 
396ml/dia de leite materno. GC= grupo controle da rede privada, não suplementado 
no pré-natal e pós-parto; F1= Grupo suplementado no pré-natal com formulação 
mista (retinol + betacaroteno); F2= grupo suplementado no pré-natal com 
betacaroteno; F3 = grupo suplementado no pré-natal com retinol; GM = grupo 
suplementado no pós-parto com a megadose de vitamina A 



93 
 

400 

332,2 

429,7 

374,4 

415,1 402,5 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

AI GC F1 F2 F3 GM 

Leite maduro x AI 
(µ

g
/R

A
E

/d
ia

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Comparação do fornecimento de retinol através do leite maduro entre as 
lactantes dos diferentes grupos de suplementação x controle, considerando a AI de 
400 µg/RAE/dia recomendada para o recém-nascido a termo e uma ingestão de 
780ml/dia de leite materno. GC= grupo controle da rede privada, não suplementado 
no pré-natal e pós-parto; F1= Grupo suplementado no pré-natal com formulação 
mista (retinol + betacaroteno); F2= grupo suplementado no pré-natal com 
betacaroteno; F3 = grupo suplementado no pré-natal com retinol; GM = grupo 
suplementado no pós-parto com a megadose de vitamina A. 

 

 As concentrações de retinol no soro foram contrastadas com as 

concentrações de vitamina A no leite materno em todos os grupos (GC, F1, F2, F3, 

F4 e GM), para verificar uma possível influência nos níveis de retinol entre os 

indicadores bioquímicos em cada grupo (retinol vs leite materno) e (leite colostro vs 

leite maduro). Os resultados indicaram que o retinol no soro não se correlacionou 

com as concentrações de retinol no leite materno. Houve correlação entre as 

concentrações de retinol colostro e leite maduro do grupo GM, que foi suplementado 

com a megadose de vitamina A no pós-parto imediato (Tabela 6) 
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Tabela 6 Correlações entre os indicadores bioquímicos analisados de acordo com 
os grupos de suplementações 

   

                                 RETINOL (µg/dL) 
 

 
   r 

 
    P 
 

Retinol sérico    

(grupo GC) X      Leite Colostro GC -0,3226 
0,116 

 

(grupo F1) X      Leite Colostro F1 -0,2139 
0,305 

 

(grupo F2) X      Leite Colostro F2 -0,0566 
0,788 

 

(grupo F3) X      Leite Colostro F3 -0,3290 
0,108 

 

(grupo GM) X      Leite Colostro GM -0,1047 
0,619 

 

Retinol sérico    

(grupo GC) X      Leite maduro GC -0,9936 
0,072 

 

(grupo F1) X      Leite maduro F1 0,4664 
0,691 

 

(grupo F2) X      Leite maduro F2 -0,8398 
0,365 

 

(grupo F3) X      Leite maduro F3 -0,4233 
0,722 

 

(grupo GM) X      Leite maduro GM 0,0091 
0,965 

 

Retinol no colostro    

(grupo GC) X      Leite maduro GC 0,9484 
0,422 

 

(grupo F1) X      Leite maduro F1 0,5433 
0,208 

 

(grupo F2) X      Leite maduro F2 0,8112 
0,398 

 

(grupo F3) X      Leite maduro F3 0,7595 
0,136 

 
(grupo GM) X      Leite maduro GM 0,4694 0,018* 

GC= grupo controle da rede privada, não suplementado no pré-natal e pós-parto; F1= Grupo 
suplementado no pré-natal com formulação mista (retinol + betacaroteno); F2= grupo suplementado 
no pré-natal com betacaroteno; F3 = grupo suplementado no pré-natal com retinol; GM = grupo 
suplementado no pós-parto com a megadose de vitamina A; r= coeficiente de correlação, p= nível de 
significância (p<0,05); * p significativo. 

 

4.9 AVALIAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS COM A DEFICIÊNCIA DE 

VITAMINA A EM PUÉRPERAS DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA  

Uma análise logística bivariada foi realizada com 424 puérperas com 

amostras pareadas de soro e leite colostro, a fim de estimar a influência das 

variáveis sociais e de saúde em relação ao status de vitamina A no soro e leite 

materno das mães das redes pública e privada. Foram incluídas no modelo as 
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variáveis: idade, estado civil, anos de estudo, ocupação, renda per capta, uso de 

polivitamínico na gravidez, orientação alimentar na gestação, conhecimento dos 

alimentos fontes de vitamina A, estado nutricional pré-gestacional e gestacional. No 

modelo final, houve significância estatística apenas na variável “utilização de 

polivitamínico na gravidez”, para níveis adequados de vitamina A no soro como fator 

protetor em mulheres da rede privada (RP 0.09; 95% CI: 0,01 a 0,7) (Tabela 7). Os 

demais fatores não apresentaram associações com os indicadores bioquímicos soro 

e leite materno (dados não apresentados). 

 

Tabela 7 Possíveis fatores associados à deficiência ou adequação de vitamina A no soro de 
puérperas das redes pública e privada. 

 

Fatores 
  

Grupo rede 
pública 
(n=418) 

    
Grupo rede 

privada 
(n=201) 

  

Polivitam
ínico na 

gestação 
 

DVA 
[n(%)] 

<20µg/dL 

RP 
(IC95

%) 

 
Normal 
[n(%)] 

>20µg/dL 
 

RP 
(IC95%) 

DVA 
[n(%)] 

<20µg/dL 

RP 
(IC95

%) 

 
Normal 
[n(%)] 

>20µg/dL 
 

RP 
(IC95

%) 

 
Sim 
Não 

 
- 

27 (6.4) 

 
 
- 

 
- 

391 (93.6) 

 
1,0 

1.0 a 1.1 

 
1 (0,7) 
5 (7.8) 

 
0.09* 
0.01 a 

0.7 

 
136 (68.0) 
59 (32.0) 

 
1,1 

1,0 a 
1,2 

n= número de puérperas com retinol deficiente ou adequado de acordo com as características citadas 
de cada grupo; % =percentual de puérperas com retinol deficiente ou adequado de acordo com as 
características citadas de cada grupo; RP= Risco de prevalência; (IC95%)= Intervalo de confiança de 
95%; * estatisticamente significativa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

16,7 

21,8 

29,5 

39 39,5 
41,7 41,8 41,8 43 44,6 46 46,6 47,3 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R
et

in
o
l 

n
o
 s

o
ro

(µ
g
/d

L
) 

4 DISCUSSÃO 

 

Nas populações com deficiências de micronutrientes, os indicadores bioquímicos 

permitem, além do diagnóstico das carências nutricionais, estabelecer relações entre 

o status de micronutrientes e os fatores associados a essas deficiências (SALES, 

FIGUEROA, 2013). O retinol no soro é um marcador da vitamina A muito utilizado 

em inquéritos populacionais, por isso foi escolhido para estimar a prevalência da 

DVA na população do estudo, seguindo as diretrizes da organização mundial de 

saúde (WHO, 2009).   

Ao comparar a média do retinol sérico do grupo total com a de outros estudos no 

Brasil e no exterior, o valor encontrado é superior ao de países africanos, como 

Congo, Etiópia e Guiné-Bissau, e semelhante ao encontrado no Peru, Índia, México 

e no nordeste do Brasil. Concentrações mais altas foram encontradas no Irã, China 

e no Rio de janeiro (Figura 39) 

 

 
 
 
 

Figura 38 Comparação da concentração de retinol sérico entre as populações de 
puérperas/gestantes em diferentes países e no Brasil. * Presente estudo. 

 

 * 

 

* 
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Apesar da concentração média do grupo total ter alcançado o ponto de corte 

estabelecido como adequado (20 µg/dl), foi encontrado um percentual de 5,3% de 

mulheres com o retinol sérico abaixo desse valor. Ao comparar com outros 

percentuais de deficiência de vitamina A pelo mundo, os resultados desse estudo 

são inferiores ao encontrado em países africanos, onde a prevalência de DVA é 

considerada um problema de saúde pública de ordem grave a moderada. Por 

exemplo, 38% e 44% de deficiência de vitamina A foram encontrados em lactantes 

de regiões urbanas e rurais na República do Congo (SAMBA et al. 2013), 28,7% na 

Etiópia em mulheres no último trimestre gestacional (GEBRESELASSIE et al. 2013) 

e 13,8% em gestantes de Guiné-Bissau (KAESTEL et al. 2013). Em relação aos 

países asiáticos o problema de saúde pública é leve, semelhante ao diagnóstico 

encontrado no presente estudo. Gestantes iranianas foram acometidas com 7% da 

deficiência (ASEMI et al. 2010), mulheres em idade reprodutiva na Índia com 4% 

(MENON et al. 2011) e mulheres Chinesas com 5,3% (YANG et al. 2016).  Já na 

América latina, gestantes mexicanas foram afetadas com 15,5% (moderado), 

entretanto as puérperas tiveram prevalência de DVA 0,8% (leve) (GARCÍA-GUERRA 

et al. 2009). 

No Brasil, a deficiência de vitamina A foi considerada como problema de saúde 

pública moderada pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009), onde 15,3% 

das gestantes/puérperas das áreas endêmicas tiveram retinol sérico abaixo de 20 

µg/dL. No entanto, estudos brasileiros com populações de puérperas demonstraram 

prevalências mais altas quando comparadas com os dados publicados pela OMS até 

o ano de 2005, isto porque, o ponto de corte utilizado foi 30 µg/dL para retinol no 

soro. Foram encontradas prevalências de 31.4% e 15.0% em Natal (DIMENSTEIN et 

al. 2006; DANTAS et al. 2011), 25.0% em são Paulo (CAMPOS et al. 2008), 24.4% e 

22.0% no Rio de Janeiro (SAUNDERS et al. 2005). Em Natal, ao comparar a 

prevalência de DVA encontrada no presente estudo com as prevalências 

anteriormente citadas para a mesma população, observa-se uma diminuição do 

problema de saúde pública, passando de moderado (>10% -<20%) a leve (>2%-

<10%), provavelmente pela utilização o atual ponto de corte sugerido pela OMS (20 

µg/dL). Entretanto, considerando o ponto de corte para retinol marginal (> 20 e < 30 

μg/dL) que indica baixas concentrações de retinol no soro (WEST et al. 2002), o 

percentual de 15,8% encontrado torna-se preocupante, uma vez que sinaliza uma 
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condição pré-patológica da DVA, onde as puérperas continuamente expostas aos 

fatores de risco podem vir a desenvolver a deficiência propriamente dita.  

Ao avaliar a prevalência da DVA por local de moradia (capital versus interior), 

verificou-se um problema de saúde pública leve em ambos os grupos, embora as 

médias de retinol sérico tenham diferido entre si (p<0,01). Essa diferença pode ser 

explicada pela condição marginal ter ocorrido na proporção de 1:2 entre os grupos 

da capital (10,4%) e interior (n=21,9%), respectivamente. O retinol no colostro 

também diferiu entre esses grupos (p<0,01) e a quantidade de vitamina A fornecida 

ao recém-nascido foi menor nas lactantes do interior. Vale ressaltar, que destas 

mulheres, 25,1% eram de áreas rurais.  

A diferença no status de retinol entre grupos residentes em áreas urbanas e 

rurais foram encontradas por outros autores. Yang e colaboradores (2007) 

observaram que o local de residência (urbano vs rural) foi um fator determinante 

para DVA em crianças de 0-4 anos. Na Índia, mulheres tribais apresentaram 

prevalências mais altas de DVA do que mulheres de áreas rurais, sugerindo que 

quanto menor o acesso à variedade e distribuição de alimentos, maiores os níveis 

de deficiência (MENON et al. 2011). No referido estudo, a vitamina A foi 

significativamente associada com menor risco de deficiência em áreas urbanas. 

Segundo Becquey e Martin-Prevel (2010), em países em desenvolvimento, as 

populações urbanas são consideradas como de melhor acesso a uma maior 

variedade de alimentos do que mulheres de áreas rurais ou do interior.  

No cenário urbano da cidade de natal, o retinol sérico não diferiu entre as 

mulheres das diferentes regiões, todavia a DVA ainda é um problema de saúde 

pública presente, mesmo que leve considerando toda população, indicando uma 

região de risco para esta carência nutricional, com necessidade de intervenções. 

Dentro de Natal, a região leste apresentou a situação mais grave da DVA no soro, 

com prevalência moderada, sinalizando um foco de atenção mais atuante na saúde 

pública nessa região, que comporta bairros pobres e populares. Outro dado 

preocupante é a condição marginal que foi diagnosticada em puérperas de todas as 

regiões da cidade, que persistindo as causas multifatoriais, podem vir a desenvolver 

a deficiência.  A OMS cita como potenciais agentes da DVA: precárias condições de 

vida ou extrema pobreza, infecções, que aumentam o requerimento ou estimulam a 

perda endógena desse micronutriente, e a desnutrição energética proteica, que afeta 
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a síntese da proteína de ligação de retinol (Retinol Binding Protein – RBP), 

diminuindo assim a disponibilidade de retinol. 

Como diagnóstico complementar para a cidade de Natal, foi avaliado o retinol 

no leite materno em duas fases (colostro e leite maduro). Semelhante ao soro, não 

houve diferença entre o retinol no colostro e leite maduro de lactantes nas diferentes 

regiões de Natal, porém ao avaliar o fornecimento de retinol através do colostro, 

baseado na AI do recém-nascido, os grupos de lactantes da região norte e oeste não 

forneceram a recomendação mínima, com valores abaixo de 400µg/REA dia. Essas 

regiões são conhecidas pela sua pobreza e por classes desfavorecidas. A região 

norte vem sendo revitalizada para uma melhor estrutura, porém bairros mais 

afastados continuam sem infraestrutura. A região oeste é a mais pobre com 

estruturas básicas ou precárias (IBGE, 2010).  No leite maduro nenhum dos grupos 

forneceu a recomendação mínima de retinol para os recém-nascidos, com valores 

mais baixos para região leste. Este por sua vez, contém bairros "nobres", outros são 

considerados pobres e populares. Para elucidar os resultados obtidos na avaliação 

por localização geográfica de moradia, as puérperas do estudo foram avaliadas pela 

utilização das redes de atendimento em saúde (público e privado). 

Ao avaliar o estado de vitamina A por rede de atendimento (público versus 

privado), as médias do retinol no soro foram diferentes entre si (p<0,05). Com 

prevalência leve para ambos os grupos, todavia a condição marginal foi maior na 

rede pública, contribuindo para essa diferença entre as médias. No leite colostro 

também foi encontrada diferença altamente significativa entre as mulheres das redes 

pública e privada.  O fornecimento de retinol através do colostro ficou abaixo da 

recomendação mínima para o recém-nascido da rede pública. No leite maduro não 

houve diferença entre as redes pública e privada, mas o fornecimento de retinol 

através do leite materno 30 dias após o parto continuou abaixo da recomendação 

nas mulheres atendidas em hospitais públicos. Entretanto, percentuais mais altos de 

DVA no leite maduro (<30µg/dL) foi encontrado na rede privada, na proporção de 

aproximadamente 2:1 quando comparado com a rede pública. Isso significa que a 

megadose de vitamina A foi importante para reduzir quadros de deficiência nas 

puérperas e consequentemente no leite materno de 30 dias, considerando a redução 

do percentual de DVA do leite maduro (11.1%) quando comparado com o colostro 

coletado antes da suplementação (31.0%). Essa medida extrema de suplementação 

de vitamina A, praticada na rede pública, teve sua durabilidade questionada durante 
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o segmento da amamentação (BEZERRA et al. 2010; TOMYA et al. 2015), no 

entanto, para o início da lactação sua cooperação na oferta de vitamina A ao recém-

nascido deve ser reconhecida.  

Em resposta para as diferenças encontradas entre as redes de atendimento 

em saúde, verificou-se que a ingestão de vitamina A foi significativamente maior na 

rede privada, referente ao último trimestre gestacional. Na rede pública 38,4% 

(n=100) dos casos apresentaram ingestão abaixo da EAR mínima de vitamina A, 

destes 21,8% (n=57) tiveram ingestão abaixo de 66% da EAR indicando alto risco 

para deficiência nesse grupo. Na rede privada 10,5% (n=17) apresentaram ingestão 

abaixo da EAR, com 6,8% (n=11) em alto risco para deficiência de vitamina A. Para 

ambas as redes, a fonte de consumo predominante foi de alimentos pró-vitamínicos, 

o que é preocupante tendo em vista a necessidade da conversão enzimática das 

fontes pró-vitamina A em retinol ativo, tendo em vista que uma série de fatores pode 

influenciar nesse rendimento, aumentando ou inibindo a absorção (GRUNE et al. 

2010). Apesar disso, é consenso entre os especialistas que os carotenoides são 

importantes contribuintes em vitamina A para a população mundial.  Estes dados 

são relevantes, pois a dieta é um indicador precoce da DVA que precedem as 

manifestações clínicas (RAMALHO, 2010).   

Além dos dados dietéticos, as medidas interventivas praticadas nas redes de 

atendimento em saúde (público vs privada) são divergentes. Como medida 

interventiva de controle para a DVA, a rede pública adotou até julho/2016 no Brasil a 

suplementação que consistiu em uma megadose oral de (200.000 UI) de retinol 

palmitato para a mãe imediatamente após o parto (BRASIL, 2002; BRASIL, 2005). 

Mulheres atendidas em hospitais privados não receberam a megadose fornecida 

pelo Ministério da Saúde do Brasil, uma vez que ela foi administrada ainda na 

maternidade. Como medida interventiva para a rede privada, a utilização de fórmulas 

polivitamínicas tem sido usada rotineiramente pelas gestantes. As mulheres deste 

estudo (70%) relataram que foram aconselhadas a tomarem suplemento 

polivitamínico contendo a RDA (Recommended Dietary Allowance) em μgRAE/dia 

de vitamina A durante a gravidez a partir  da décima sexta semana de gestação, 

como principal intervenção para o controle de deficiência de micronutrientes, dentre 

eles  a vitamina A. No entanto, vale salientar que essa medida não é padrão entre 

todos os ginecologistas/obstetras, pois foi visto que 29,6% (n=48) não fizeram uso 

de nenhum tipo de suplemento de vitamina A na gestação, dessa forma nenhuma 
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medida de intervenção para uma possível DVA foi aplicada. Assim, com o consumo 

de vitamina A mais deficiente na rede pública, sugere-se que a utilização de 

polivitamínicos contendo vitamina A, durante a gestação, seria também necessária 

na rede pública. Contudo, uma triagem nutricional seria de extrema importância para 

todas as gestantes, principalmente em casos de extrema deficiência ou super 

alimentação.  

Foram observados maiores percentuais de inadequação de retinol no colostro 

nas mulheres da rede pública, embora a prevalência de DVA encontrada no soro 

para esse grupo foi considerada “leve”. A explicação para isto deve-se ao próprio 

metabolismo da vitamina A, através de um controle homeostático que ocorre no 

fígado, o qual armazena até 80% da vitamina A ingerida, e libera quando necessário 

para ser utilizado em tecidos periféricos, onde a mobilização é feita através do 

complexo retinol - RBP - transtirretina (TTR) (SENOO et al. 2010; KONO; ARAI, 

2015). Ou seja, mesmo em baixas ofertas da vitamina, a metabolização é lenta, e 

para que os níveis séricos apareçam abaixo de 20 µg/dL quase toda reserva da 

vitamina provavelmente é utilizada. Já no leite materno, a deficiência de vitamina A 

pode ser melhor identificada, devido ação da enzima LPL (lípase proteica) que é 

essencial para captação do retinol pós-prandial para glândula mamária em um 

mecanismo dinâmico. A LPL hidrolisa os ésteres de retinol derivados dos 

quilomícrons, permitindo a transferência do retinol para os alvéolos, ou sua ligação 

com os quilomícrons favorece sua internalização através do reconhecimento de 

receptores celulares de superfície. Isto é, na ausência de retinol suficiente através 

da dieta ou suplementação a LPL não tem como metabolizar vitamina A para o leite, 

nem mesmo formar reserva. Onde nessa condição a deficiência no leite pode ser 

facilmente identificada por meio da dosagem bioquímica. 

A fim de entender as possíveis associações entre os indicadores bioquímicos 

e as suplementações com vitamina A utilizadas para puérperas nas redes pública e 

privada, foram avaliadas as formas de intervenção no pós-parto (representada pelo 

grupo GM) e durante a gestação (representadas pelos grupos F1, F2 e F3 e um 

grupo controle GC). Através dos resultados foi possível observar que não houve 

diferenças significativas entre o retinol dos grupos F1 (retinol + becaroteno), F2 

(apenas becaroteno) e F3 (apenas retinol) e o grupo GC, e que a suplementação 

utilizada por esses grupos não elevaram significativamente a concentração de retinol 

no soro quando comparado com o grupo controle (GC) da própria rede privada. Isto 
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pode ser explicado devido à homeostase que ocorre no fígado quando os níveis de 

vitamina A estão aumentados, o retinol sérico se torna menos sensível a 

intervenções (BLANER et al. 2012). Ou seja, como o status de vitamina A era 

suficiente através da dieta nos grupos avaliados, sugere-se que a síntese e 

cumulação de RBP permaneceram modestas, através do controle homeostático, 

pouca ou nenhuma vitamina recém-absorvida foi removida do fígado, sendo 

armazenada (REBOUL et al. 2013). Resultados semelhantes foram encontrados por 

García-Guerra et al. (2009) que não encontraram diferença entre o retinol sérico de 

gestantes suplementadas com fórmula de multinutrientes contendo retinol e outro 

grupo suplementado apenas com ferro, resultando em uma prevalência de 0.8% de 

deficiência de vitamina A no pós-parto imediato, semelhante ao encontrado nesse no 

presente estudo. Visto que nenhum caso de deficiência foi encontrado nos grupos 

F1, F2 e F3. A diferença ocorreu entre o GM (rede pública) e demais grupos da rede 

privada (GC, F1, F2, F3), com 8% e 12% de casos com DVA nos grupos GM e GC 

respectivamente, o que era esperado levando em consideração nenhum tipo de 

suplementação interventiva nesses grupos. 

 Em relação ao colostro, os grupos F1(retinol + betacaroteno) e F3 (retinol) 

não diferiram entre si, porém houve diferença significativa entre F3 e os grupos GC, 

F2 e GM. Estes grupos, não forneceram a recomendação mínima de retinol para 

seus recém-nascidos, o que era esperado para GC e GM e inesperado para F2, que 

foi afetado com 40% (n=10) de casos de retinol abaixo do ponto de corte adotado 

(<60µg/dL) em comparação ao grupo F3 com apenas 4% (n=1), com proporção de 

40:4.  

Estudos têm mostrado que o efeito da suplementação com becaroteno sobre 

o leite materno promove a elevação da concentração de retinol pela capacidade dos 

tecidos mamários em expressar a enzima 15,15’ mono-oxigenase que é responsável 

por converter os carotenoides em retinol (LINDQVIST; ANDERSSON, 2004). 

Canfield et al. (1999) verificaram que em mulheres com dieta pobre em vitamina A, a 

suplementação com betacaroteno aumentou 5,8 vezes a concentração de retinol no 

leite materno. Rice et al. (1999) observaram que mulheres pobres de 

Bangladesh suplementadas com becaroteno tiveram níveis de retinol mais alto no 

leite materno do que o grupo placebo. Em contrapartida, Gossage et al. (2002) 

avaliaram mulheres em lactação suplementas com betacaroteno que tinham 

ingestão dietética 3 vezes acima da RDA/dia para vitamina A e não verificaram 
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diferença na concentração do retinol do leite materno em comparação com o grupo 

controle. Dessa forma a suplementação com becaroteno tem sua importância nos 

casos de deficiência, todavia um mecanismo regulatório ocorre quando o status de 

vitamina A da dieta está satisfatório causando um feedback negativo para 

homeostase (VON LINTIG, 2010). 

Assim, é sugerido que a bioconversão de becaroteno esteja condicionada ao 

status de vitamina A do indivíduo, isto é, quando quantidades suficientes de vitamina 

A dietética são convertidas a ácido retinóico, um mecanismo regulatório dependente 

do gene ISX é ativado (SEINO et al. 2008), regulando negativamente a expressão do 

receptor scavenger SR-B1 e da enzima BCMO1 (betacaroteno 15,15`monoxigenase 

1), enzima chave que converte betacaroteno a vitamina A. Dessa forma, o 

betacaroteno tem sua entrada e clivagem reduzidas. Esta regulação negativa, além 

de viabilizar o atendimento das necessidades corpóreas da vitamina, previne o seu 

acúmulo a níveis tóxicos (LOBO et al. 2010; NOVOTNY et al. 2010). Este controle de 

feedback negativo também pode explicar por que a suplementação com doses 

elevadas de betacaroteno não faz resultar na hipervitaminose A (VON LITING, 

2010). 

Ribeiro et al. (2010) observaram que não há diferença no retinol do colostro 

entre mulheres com dieta prevalente em fontes animais em comparação às com 

dieta prevalente em fontes vegetais, indicando que a fonte de vitamina A proveniente 

de alimentos não afeta a concentração de retinol no colostro. Dessa forma, os 

resultados desse estudo sugerem que a diferença significativa na média da 

concentração de colostro do grupo F3 sobre o grupo F2 seja proveniente da 

suplementação com retinol exclusivo na formulação polivitamínica.  

Com relação ao leite maduro, não houve diferença entre os grupos, nos quais 

GC e F2 não atingiram a recomendação mínima da AI para os recém-nascidos, 

embora no grupo GM os casos de DVA tenham sido mais baixos comparando com 

os demais grupos, e ressaltando que durante essa coleta as mulheres já tinham sido 

suplementadas com a megadose de vitamina A.  

Esses achados sugerem que a megadose de vitamina A fornecida pelo Ministério 

da saúde no Brasil, colabora com a redução da DVA no início da lactação, mas no 

geral não supriu a necessidade da vitamina para os recém-nascidos quando 

comparada à rede privada e com a ingestão média de leite ingerido pelos recém-

nascidos no segmento da lactação. Nesse sentido a suplementação pós-parto foi 
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utilizada para minimizar danos reversíveis à criança e para recuperar parcialmente o 

status materno em vitamina A para a lactação. Visto que as amostras de soro e leite 

colostro das puérperas foram coletados após o parto, mas antes da suplementação 

com a megadose, onde as baixas reservas de retinol provavelmente já existiam 

durante a gravidez. Sabendo-se que é também nessa fase que a exigência por 

vitamina A está aumenta para que ocorram ótimos crescimentos e maturação dos 

tecidos e órgãos, danos maiores podem ocorrer em caso de deficiência grave 

(WALKER et al. 2007). Vale salientar que a suplementação no pós-parto é uma 

medida emergencial e não resolve o problema de base da deficiência.  

Já a suplementação dos grupos F1 e F3 (que continham retinol nas 

formulações) tiveram menos casos de DVA, mesmo F1 com metade da RDA de 

retinol, atingiu melhores resultados do que F2. Em todos os grupos da rede privada 

(F1, F2 e F3) a suplementação durante a gestação não foi capaz de evitar casos de 

DVA, sugerindo que a suplementação deve ser continuada na lactação. Entretanto, 

com necessidade de uma triagem nutricional, onde mediante a necessidade da 

continuidade da suplementação, as fórmulas contendo apenas retinol são mais 

indicadas.  Estes achados são inéditos e limitam fins comparativos com outros 

estudos. 

Características das próprias formulações também podem favorecer a 

biodisponibilidade da vitamina A. Por exemplo, os componentes contidos nos 

excipientes da formulação F3 favoreceram sua melhor absorção e provável aumento 

da concentração de retinol no colostro, ou seja, a presença das gorduras (óleo de 

soja e glicerídeos de ácidos graxos saturados são gorduras) são necessários na 

absorção e metabolismo do retinol, que após ser absorvido no enterócito são 

embalados juntamente com estes tipos de gorduras em quilomicrons 

remanescentes, que são secretados para o sistema linfático (D´AMBROSIO et al. 

2011). 

 As proteínas e gorduras são essenciais na formação de micelas, sendo as 

proteínas agentes ativos de superfície, tanto no lúmen intestinal quanto na superfície 

das células epiteliais, e a gordura veículo de transporte de vitamina A e estimulador 

do fluxo biliar. Assim, a lecitina de soja é outro componente favorável na formulação 

F3, e compreende uma mistura de glicolípidios, triglicerídeos e fosfolipídios, 

necessários a estrutura da membrana celular, e, por conseguinte das micelas. 

Atuando ainda, na proteção das células contra a oxidação (RAMADAN, 2008; 
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RAMADAN, 2014). A presença da vitamina E tem sido citada na literatura como 

agente facilitador da biodisponibilidade da vitamina A por aumentar a absorção 

dessa última, sendo que seu efeito antioxidante protetor nos lipídios carreadores da 

vitamina A pode ser uma das explicações desse fenômeno (NAZIROGLU et al. 

2010; HAMID et al. 2010). 

Com relação as características avaliadas como prováveis fatores 

determinantes para a DVA no soro e leite materno entre as redes de assistência em 

saúde (público vs privado) houve associação positiva da “utilização de polivitamínico 

durante a gravidez” e o soro através da análise logística bivariada. Essa significância 

era esperada, uma vez que a suplementação de micronutrientes é uma estratégia 

óbvia para superar os efeitos negativos das deficiências sobre a saúde da gestante 

e melhorar o status dos nutrientes para a lactação.  

Diante do exposto, os resultados desse estudo indicam que a deficiência de 

vitamina A continua a ser um problema nutricional de saúde pública em mulheres 

atendidas na grande região de Natal. Os grupos de alto risco neste estudo viviam 

em cidades do interior e suas zonas rurais, eram atendidas na rede pública de saúde 

e não tomavam vitamina A, como o suplemento regular durante a gestação. 

Sugerindo que as medidas interventivas contra DVA no Brasil devem ser 

repensadas em ambas as redes de atendimento em saúde, uma vez que o estudo 

suporta a ideia de que talvez seja necessária a suplementação com polivitamínico 

contendo retinol durante a gestação, tanto na rede pública como na rede privada, 

devendo ser continuada durante a lactação, com formulação contendo retinol com a 

cobertura da RDA de vitamina A/dia a partir da 16ª semana de gestação.  
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5 CONCLUSÕES 

 

A prevalência da DVA em puérperas atendidas para o parto na cidade de 

Natal foi considerada como um problema de saúde pública leve na população total 

estudada; 

Dentro da cidade de Natal, a região leste representou um problema de saúde 

pública moderado em deficiência de vitamina A no soro quando comparado às 

demais regiões; 

As concentrações de vitamina A no leite colostro foram insuficientes para 

suprir as necessidades mínimas de vitamina A dos recém-nascidos de mulheres 

provenientes do interior e da capital; 

Dentro de Natal, os grupos de mulheres das regiões norte e oeste não 

supriram a necessidade de vitamina A dos recém-nascidos através do leite colostro, 

e nenhum dos grupos das diferentes regiões atingiram a recomendação mínima para 

o leite maduro. 

As mulheres da rede privada apresentaram maiores concentrações de 

vitamina A no soro e leite colostro quando comparado à rede pública, não havendo 

diferença para o leite maduro; 

As mulheres da rede pública não forneceram vitamina A dentro da 

recomendação mínima para o recém-nascido através do colostro e leite maduro; 

O consumo de vitamina A dietética foi inferior em mulheres da rede pública, 

quando comparado a mulheres da rede privada; 

A suplementação durante a gestação de grupos com fórmulas polivitamínicas 

contendo vitamina A resultou em ausência de DVA no soro materno; Entretanto, o 

grupo suplementado com betacaroteno na gestação resultou em maiores 

deficiências no leite materno quando comparado com os grupos suplementados com 

retinol; 

A suplementação com a megadose de vitamina A, utilizada no pós-parto em 

rede pública de saúde, reduziu os casos de DVA no leite maduro, mas não foi 

suficiente para atingir o requerimento mínimo de vitamina A para os recém-nascidos 

do grupo GM;  

Através de análise logística a utilização de polivitamínico na gravidez foi 

associado a fator de proteção contra DVA no soro em mulheres da rede privada, 

porém nenhuma outra variável estudada interferiu nos resultados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E FUTURAS PERSPECTIVAS 
   

Este estudo demonstrou que a população atendida para o parto na cidade de 

Natal apresenta uma prevalência de importância para a saúde em deficiência de 

vitamina A, embora com classificação “leve”. Sendo um ponto de partida para novas 

perspectivas interventivas. 

Este é o primeiro estudo que avalia o estado bioquímico de vitamina A 

representativo de uma cidade. Em Natal, foram diagnosticadas as regiões com mais 

DVA no soro e leite materno, demonstrando aos futuros pesquisadores quais são os 

focos da cidade com mais casos de deficiência, dados importantes para estudos de 

intervenção envolvendo o contexto da vitamina A. 

Também foi pioneiro por incluir uma abordagem sobre as puérperas de rede 

privada, e abre inúmeras perspectivas de outros estudos, partindo da atual triagem 

realizada.  

 A avaliação da suplementação durante a gestação é outro panorama que 

merece mais estudos de casos controlados, uma vez que foram avaliadas 

informações fornecidas sobre os suplementos, o que não diminui a importância do 

presente estudo, mediante as dosagens bioquímicas realizadas e os resultados 

inéditos encontrados. 
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7 PRODUÇÕES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS DA TESE 
 

7.1 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

BEZERRA, D. F. Estado nutricional bioquímico de vitamina E em puérperas 

suplementadas e não suplementadas durante a gestação, 2014, 42p. TCC 

(Trabalho de conclusão de curso-Nutrição). Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Natal, RN, 2014. 

RESUMO 

OBJETIVO: O objetivo do estudo foi avaliar a concentração de vitamina E de 

parturientes que receberam suplementação de vitamina E (grupo suplementado - 

GS) em comparação as puérperas que não foram suplementadas (grupo controle - 

GC) com esta vitamina durante gestação.  

MÉTODOS: O grupo suplementado utilizou 30 UI (13,5 mg de alfa-tocoferol), 

diariamente no último trimestre gestacional conforme prescrita pelo médico 

responsável na assistência pré-natal. Os dados maternos, obstétricos e do neonato 

foram adquiridos do prontuário e do cartão da gestante. A concentração de alfa-

tocoferol sérico das parturientes foi determinada por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência. Os valores foram expressos em média e desvio padrão. Foi utilizado o 

teste de “t” de Student para identificar a diferença entre as médias dos grupos.  

RESULTADOS: A concentração de alfa-tocoferol sérica no grupo suplementado 

(n=24) foi 1520.2 ± 462.2 µg/dL, enquanto no grupo controle (n=33) a concentração 

média foi de 1206.1 ± 382.9 µg/dL (p<0,01). 

CONCLUSÕES: A concentração de alfa-tocoferol nos grupos foi classificada como 

adequada. Foi encontrada deficiência de vitamina E no grupo controle, mas não no 

grupo suplementado. Os níveis séricos superiores da vitamina E no grupo 

suplementado são importantes para o recém-nascido durante o período de lactação.  

 

Palavras-chaves: Alfa-tocoferol, soro, período pós-parto, gestação.  
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OLIVEIRA, P. G. Estado nutricional bioquímico de vitamina A sobre os níveis 

de retinol no soro e colostro de puérperas adolescentes e adultas. 2014, 21p. 

TCC (Trabalho de conclusão de curso-Nutrição). Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Natal, RN, 2014. 

 

RESUMO 

 

OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional de vitamina A em puérperas adolescentes e 

adultas em relação aos indicadores bioquímicos do retinol no soro e colostro e 

verificar a adequação nutricional de retinol do colostro oferecido ao lactente. 

MÉTODOS: Estudo transversal, incluindo 136 puérperas, sendo 68 adolescentes e 

68 adultas, atendidas em uma maternidade pública. Foram coletados 5 mL de 

sangue e 2 mL de colostro em condição de jejum para análise dos níveis de retinol. 

As amostras foram analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência.  A 

adequação nutricional do colostro para a vitamina A foi calculada pelo volume 

estimado de ingestão de leite com a concentração de retinol no colostro e por 

comparação direta desse produto com o valor de referência para ingestão 

(400µg/dia). Os valores de retinol foram expressos em média e desvio padrão.  

RESULTADOS: Os níveis de retinol no soro de puérperas adolescentes e adultas 

foram, respectivamente, 40,6 ± 9,7 e 44,9 ± 10,9 µg/dL (média±DP). No colostro, as 

adolescentes apresentaram concentração de retinol de 83,1 ± 26,5 µg/dL e as 

adultas de 81,8 ± 29,8µg/dL, não sendo encontrada diferença significativa entre as 

concentrações séricas, assim como no colostro dos grupos estudados.  

CONCLUSÃO: Tanto as puérperas adolescentes quanto as adultas apresentaram 

um estado nutricional satisfatório de vitamina A, refletido no colostro, cujos valores 

foram capazes de suprir o requerimento nutricional do lactente. Porém na análise 

individual as mães adolescentes apresentaram maiores chances de ter insuficiência 

em vitamina A sérica, e um maior percentual de inadequação da dieta. 

 

Palavras-Chave: Puérperas; Lactente; Retinol sérico; Leite materno;Requerimento 

nutricional. 
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COSTA, A. A. Avaliação da suplementação de rotina de polivitaminico 

contendo vitamina A durante a gestação: efeito no soro e leite materno. 2014, 

51p. TCC (Trabalho de conclusão de curso-Nutrição). Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Natal, RN, 2015. 

 

RESUMO 

 

OBJETIVOS: O objetivo do estudo foi avaliar a concentração de retinol no soro e 

colostro de puérperas suplementadas e não suplementadas durante a gestação e o 

suprimento da vitamina A para o recém-nascido.  

MÉTODOS: Estudo do tipo transversal, com puérperas (n=92) alocadas em quatro 

grupos, um controle sem suplementação (GC) (n=23) e três suplementados com 

formulações diferentes F1 (n=15), F2 (n=16) e F3 (n=14). Foram feitas coletas de 

colostro e de soro materno no pós-parto, e as concentrações de retinol foram 

determinadas por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Para avaliar a 

oferta de vitamina A pelo colostro ao recém-nascido, comparou-se a recomendação 

da vitamina A para crianças de 0 a 6 meses com a suposta ingestão de leite. 

RESULTADOS: Valores médios de retinol foram considerados adequados para os 

grupos GC: 45,0 ± 12,5 e 108,6 ± 55,2 µg/dL, F1: 46,2 ±13,5 e 91,9 ± 43,2 µg/dL, F2: 

47,2 ±11,0 e 104,3 ±72,5µg/dL e, F3: 47,0 ±13,3 e 99,8 ±52,1µg/dL para soro e 

colostro respectivamente não diferindo entre si estatisticamente (p > 0,05). 

CONCLUSÕES: A suplementação com vitamina A independente da composição 

não garante  os níveis dessa vitamina adequado, tanto no soro como no colostro, 

bem como a garantia do fornecimento adequado ao recém-nascido, todavia é eficaz 

de modo a evitar casos de deficiência extrema. 

Palavras-chave: Retinol, soro, colostro, recém-nascido. 
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PESSANHA, L. C. Estimativa do consumo de vitamina a de mulheres atendidas 

para o parto em rede pública e privada. 2016. 40f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Nutrição) – Curso de Nutrição, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2016. 

 

RESUMO 

OBJETIVO: Estimar e comparar o consumo de vitamina A em mulheres admitidas 

para o parto em maternidades das redes pública e privada da cidade de Natal (RN).  

MÉTODOS: O estudo foi do tipo transversal, realizado com puérperas assistidas em 

cinco maternidades do município de Natal (três públicas e duas privadas), das quais 

foram coletados dados dietéticos através de um Questionário de Frequência do 

Consumo Alimentar (QFCA) para estimar o consumo de vitamina A no último 

trimestre da gestação. A estimativa do consumo de vitamina A foi realizada através 

do software AVANUTRI 4.0. Os valores de vitamina A foram comparados com a 

Estimated Average Requerement, indicador do consumo recomendado para estudos 

populacionais. Utilizou-se como recurso estatístico o teste ANOVA para comparação 

do percentual da estimativa do consumo dos alimentos fontes de vitamina A entre 

maternidades públicas e privadas.  

RESULTADOS: Com a comparação do percentual da estimativa do consumo dos 

alimentos fontes de vitamina A entre maternidades públicas e privadas, constatou-se 

uma ingestão adequada mais elevada nas parturientes do serviço de saúde privado 

(89,74%) do que do serviço de saúde público (63,08%). Em contrapartida, o 

percentual da estimativa de consumo inadequado foi maior no grupo das 

maternidades públicas (36,92%) do que no serviço de saúde privado (10,26%). O 

teste estatístico ANOVA, com nível de significância de 5%, verificou que a diferença 

do percentual da estimativa do consumo dos alimentos fontes de vitamina A é 

significativa (p>0,001).  

CONCLUSÃO: Os resultados obtidos destacam que as mulheres assistidas no 

serviço público foram mais vulneráveis quanto ao estado nutricional de vitamina A 

em relação às mulheres assistidas no serviço privado. 

Palavras-chave: Vitamina A; Consumo Alimentar; Maternidade Pública, 

Maternidade Privada. 
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PEREIRA, L. A. A. Influência das variáveis antropométricas e socioeconômicas 

sobre a concentração de retinol no colostro de puérperas assistidas na rede 

pública e privada de Natal/RN. 2014. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Nutrição) – Curso de Nutrição, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, 2014. 

 
RESUMO 

OBJETIVO: Avaliar a influência do estado nutricional antropométrico e do fator 

socioeconômico sobre a concentração de retinol no colostro de puérperas assistidas 

na rede pública e privada de Natal/RN.  

MÉTODOS: Estudo do tipo transversal, envolvendo 104 puérperas de maternidades 

pública e privada. A avaliação antropométrica foi realizada por IMC pré-gestacional, 

IMC gestacional e ganho de peso gestacional. As características socioeconômicas 

foram obtidas por aplicação de questionário e dados coletados no prontuário 

hospitalar e cartão da gestante. Foi coletado de 0,25 a 1,0 mL do colostro nas 

primeiras 24 a 48 horas pós-parto. A determinação da concentração de retinol foi 

realizada pelo método de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Os 

resultados foram analisados estatisticamente através do teste de correlação de 

Pearson, teste t bicaudal para amostras independentes, ANOVA e correlação de 

Spearman.  

RESULTADOS: As mulheres assistidas na maternidade privada apresentaram 

melhores indicadores socioeconômicos. As mulheres assistidas na rede pública se 

encontraram eutróficas e da rede privada com sobrepeso; os grupos tiveram ganho 

de peso gestacional de aproximadamente 12 kg e IMC adequado para a idade 

gestacional. A concentração de retinol no colostro das puérperas da maternidade 

privada foi maior (113,11 µg/dL) quando comparado com das puérperas da 

maternidade pública (91,86 µg/dL), resultando em uma diferença significativa (p < 

0,05). Não observou diferença significativa entre os aspectos antropométricos e 

socioeconômicos com a concentração de retinol do colostro.  

CONCLUSÃO: A concentração de retinol no colostro não sofreu influências 

significativas em relação aos aspectos antropométricos e socioeconômicos.  

Palavras-chave: Aspectos Socioeconômicos. Antropometria. Colostro. Retinol. 
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LIMA, E. T. S. Concentração de alfa-tocoferol no leite maduro de lactantes 
atendidas em maternidades públicas e privadas. 2015. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Nutrição) - Curso de Nutrição, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2015. 

 

RESUMO 

A vitamina E é extremamente importante nos estágios iniciais da vida e o leite 

materno é a única fonte desta vitamina para os lactentes em aleitamento materno 

exclusivo. Estudos que comparam a concentração de vitamina E no leite maduro de 

lactantes assistidas em maternidades públicas e privadas são escassos. Diante das 

distintas características das redes de atendimento hospitalar, se faz importante 

avaliar a influência dessas variáveis sobre os níveis de alfa-tocoferol no leite 

humano a fim de identificar potenciais fatores de risco para a deficiência de vitamina 

E no grupo materno-infantil. Os objetivos deste trabalho foram comparar as 

concentrações de alfa-tocoferol no leite maduro de lactantes assistidas em 

maternidades públicas e privadas e investigar a influência de variáveis maternas, 

obstétricas e do neonato sobre esses níveis vitamínicos, bem como a relação da 

concentração de alfa-tocoferol no leite com o requerimento de vitamina E para o 

lactente. Estudo transversal, realizado com 68 lactantes saudáveis atendidas em 

maternidades públicas (n=47) e privadas (n=21). No trigésimo dia após o parto, 

foram coletados 8 mL de leite maduro em condições de jejum materno. As 

concentrações de alfa-tocoferol no leite foram determinadas por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE). A ingestão de vitamina E pelo lactente foi calculada 

considerando a estimativa do volume de leite consumido pelo bebê e sua 

concentração de alfa-tocoferol. Em seguida, foi verificada a relação da ingestão de 

vitamina E com o requerimento nutricional para lactentes. As diferenças entre as 

médias foram consideradas significativas quando p<0,05. As concentrações de alfa-

tocoferol no leite maduro das lactantes da rede pública e privada foram 265,2 ± 

100,2 μg/ dL e 332,0 ± 159,4 μg/ dL, respectivamente. Foi verificado que as mães 

assistidas na rede privada possuem níveis significativamente maiores de alfa-

tocoferol no leite maduro (p<0,05). As características avaliadas não influenciaram os 

níveis de alfa-tocoferol no leite das mães da rede pública. Por outro lado, na rede 

privada, as mães que tiveram parto cesárea e aquelas que tiveram filhos com 

macrossomia apresentaram maiores níveis de alfa-tocoferol no leite maduro 
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(p<0,05). O alfa-tocoferol do leite maduro das lactantes das redes pública e privada 

supriram, respectivamente, 47,1% e 58,9% do requerimento nutricional em vitamina 

E para lactentes. Conclui-se que as lactantes da rede privada apresentaram maiores 

concentrações de alfa-tocoferol no leite maduro em comparação às mães da rede 

pública. Além disso, na rede privada, o tipo de parto e o peso ao nascer 

influenciaram os níveis de alfa-tocoferol no leite maduro. O leite maduro das 

lactantes de ambas as redes de atendimento não supriu as necessidades diárias de 

vitamina E do lactente. 

 

Descritores: Alfa-tocoferol; Leite humano; Hospitais públicos; Hospitais privados; 

Requerimento nutricional. 

 

 

7.2 ARTIGOS CIENTÍFICOS DA TESE 

7.2.1 Artigos internacionais 

 

Title:  

VITAMIN A NUTRITIONAL STATUS IN HIGH- AND LOW-INCOME POSTPARTUM 

WOMEN AND DETERMINING FACTORS FOR VITAMIN A DEFICIENCY.  

 

Abstract 

 

Purpose 

To evaluate serum and colostrum vitamin A levels and their associated factors in 

high- and low-income postpartum women from a state capital city of Brazil.  

Methods 

Cross-sectional study conducted with postpartum women. Colostrum and serum 

retinol levels were measured by high performance liquid chromatography (HPLC). 

Vitamin A intake was assessed using a food-frequency questionnaire. Retinol 

concentrations <20 μg/dL (<0.70 μmol/L) in serum were indicative of vitamin A 

deficiency (VAD) and < 60μg/dL (2.10 μmol/L) in colostrum were considered low 

levels.  

Results 
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The prevalence of VAD was 6.9% (n=18) in the low-income group and 3.7% (n=6) in 

the high-income group, both considered a mild public health problem (OR 1.9; 95% 

CI: 0.7 to 4.9). Low vitamin A levels in colostrum were found in 28.6% (n = 75) in the 

low-income group and 21.6% (n = 35) in the high-income group (OR 1.4; 95% CI: 0.9 

to 2.3). An association was found between the variable “use of multivitamins during 

pregnancy” and adequate levels of vitamin A in serum (PR 12:09; 95% CI: 0.01 to 

0.7). Regarding vitamin A intake, 38.4% (n=100) and 10.5% (n=17) of women in the 

low- and high- income groups presented insufficient intake, respectively.  

Conclusions 

VAD was considered a mild public health problem in both populations. Low retinol 

levels in colostrum were found in both groups, showing that, regardless of the 

economic situation, postpartum women are susceptible to deficient levels in breast 

milk. The use of multivitamins during pregnancy exerted a protective effect against 

VAD in serum.  

 

Keywords: vitamin A, colostrum, vitamin A deficiency, postpartum women, high-

income, low-income.  

 

Title:  

EFFECT OF ROUTINE PRENATAL SUPPLEMENTATION ON VITAMIN A 

CONCENTRATIONS IN MATERNAL SERUM AND BREAST MILK. 

 

Objective: To assess the effect of multivitamin supplements and their different vitamin A 

sources on retinol concentrations in serum and colostrum milk of postpartum women. 

Research Methods & Procedures: Retrospective cross-sectional study composed of healthy 

postpartum women attending two Brazilian private maternities (n=100). According to the type 

of multivitamin taken during pregnancy, they were assigned to four groups: control group 

(CG) (n = 25), formulation 1 (F1) (n = 25), formulation 2 (F2) (n = 25) and formulation 3 (F3) 

(n = 25). Blood and colostrum samples were collected under fasting and retinol was analyzed 

by high-performance liquid chromatography. Dietary vitamin A was assessed using a food-

frequency questionnaire. Retinol concentrations <20 μg/dL (<0.70 μmol/L) in serum and < 

60μg/dL (2.10 μmol/L) in colostrum were considered indicative of vitamin A deficiency. 
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Results: In the control group (CG) 12% (n = 3) of women presented serum retinol levels 

below the cut off value for adequacy, while there was no such case in the supplemented 

groups. Evaluating the retinol content in breast milk, supplemented groups F1 and F3 

presented 4% (n = 1) of inadequacy cases, while F2 presented 40% (n = 10). The 

concentrations found in the F2 and F3 groups were statistically different (p <0.05). 

Conclusions: The use of multivitamin supplements containing vitamin A during pregnancy 

prevents vitamin A deficiency regardless of the vitamin A source administered. In breast milk, 

supplementation with β-carotene provided a lower concentration of vitamin A compared to 

supplements of retinol. 

Keywords: retinol, colostrum, vitamin A deficiency, postpartum women, supplementation 

 

7.2.2 Artigos nacionais 

 

GURGEL, C. S. S.; LIRA, L. Q.; AZEVEDO, G. M.; COSTA, P. N.; ARAÚJO, J. O.; 
DIMENSTEIN, R. Comparação entre a concentração sérica de alfa-tocoferol de 
puérperas assistidas em maternidades públicas e privadas no Nordeste do 
Brasil.al Rev. Bras. Ginecol. Obstet. [online]. v.36, n.8, p. 372-376. 2014. 
 

RESUMO 

OBJETIVO:Comparar a concentração de alfa-tocoferol no soro entre puérperas 

atendidas em maternidades das redes pública e privada da cidade de Natal (RN), 

Brasil. 

MÉTODOS:Participaram do estudo 209 puérperas, sendo 96 mulheres provenientes 

da rede privada e 113, da rede pública, entre 24 e 48 horas pós-parto. Foram 

incluídas no estudo parturientes com idade a partir de 12 anos, sem patologias 

associadas à gestação, que tiveram concepto único sem má-formação. Mulheres 

descompensadas clinicamente e com gestação múltipla foram excluídas. Amostras 

de 5 mL de sangue de cada participante foram coletadas no período de jejum, antes 

da primeira refeição do dia. A concentração de alfa-tocoferol no soro (µg/dL) foi 

determinada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). A diferença 

estatística entre as médias foi testada utilizando o teste t de Student. 

RESULTADOS: As médias da concentração de alfa-tocoferol nas puérperas da rede 

pública e da rede privada, respectivamente, foram 1.115,7±341,4 μg/dL e 

1.355,7±397,6 μg/dL, tendo sido observada diferença estatisticamente significante 

(p=0,000687). Para avaliação individual da concentração de vitamina E, a deficiência 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GURGEL,+CRISTIANE+SANTOS+SANZIO
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foi identificada quando alfa-tocoferol <11,6 μmol/L ou <499,6 µg/dL. As puérperas da 

rede pública tiveram um percentual de 5,3% (n=6) de deficiência, enquanto nas 

participantes da rede privada tal carência não foi encontrada. Todavia, baixas 

concentrações (alfa-tocoferol entre 11,6-16,2 μmol/L ou 499,6-697,7 µg/dL) 

ocorreram tanto na rede pública como na privada: 9,7% (n=11) e 4,2% (n=4), 

respectivamente. 

CONCLUSÃO: Esses resultados destacam que as mulheres assistidas no setor 

público foram mais vulneráveis a desenvolver baixas concentrações de alfa-tocoferol 

do que as mulheres assistidas no setor privado. 

Keywords : Alfa-Tocoferol; Hospitais públicos; Hospitais privados. 

 

 
 
GURGEL C, S. S.; OLIVEIRA, P. G.; ASSUNÇÃO, D. G. F.; DAMETTO, J. F. S.; 
DIMENSTEIN, R. Estado nutricional em vitamina A de puérperas adolescentes e 
adultas assistidas em maternidade pública. Rev. Nutr., Campinas, 29(4):473-482, 
jul./ago., 2016. 
 
 
RESUMO 

 

Objetivo Avaliar o estado nutricional em vitamina A de puérperas adolescentes e 

adultas em relação à ingestão alimentar, retinol no soro e colostro e o suprimento 

desta vitamina para o recém-nascido. Métodos Estudo transversal, incluindo 136 

puérperas, sendo 68 adolescentes e 68 adultas, atendidas em uma maternidade 

pública. A ingestão dietética de vitamina A foi estimada por um questionário de 

frequência do consumo alimentar. Foram coletados sangue e colostro em condição 

de jejum para análise dos níveis de retinol. As amostras foram analisadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência. A estimativa da ingestão de vitamina A pelo 

recém- -nascido foi calculada pelo volume ingerido de leite e a média da 

concentração de retinol no colostro materno. Resultados A estimativa de consumo 

foi 681,2±535 µgRAE/dia, para as adolescentes, e 891,8±831,5 µgRAE/dia, para as 

adultas (p>0,05). As médias de retinol sérico foram 40,6±9,7 µg/dL, no grupo das 

adolescentes, e 44,9±10,9 µg/dL, no das adultas (p0,05). O volume médio ingerido 

pelos lactentes provenientes de puérperas adolescentes foi de 435,1+140,7 

µgRAE/dia e de 409,7+150,8 µgRAE/dia pelos recém-nascidos das adultas. Na 

análise individual, 42,6% (n=29) das adolescentes e 52,9% (n=36) das mães adultas 
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não supriram adequadamente a recomendação diária do lactente. Conclusão As 

adolescentes apresentaram ingestão inadequada de vitamina A. Ambos os grupos 

apresentaram percentuais de inadequação no soro e colostro e, consequentemente, 

no fornecimento da vitamina A aos recém-nascidos. Palavras-chave: Colostro. 

Lactente. Puerpério pós-parto. Vitamina A. 
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Anexo A- Protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Apêndice A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(Para maiores de idade) 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Concentração de retinol em 

puérperas atendidas em maternidades públicas e privadas de Natal /RN, que tem como 

pesquisador responsável Cristiane Santos Sânzio Gurgel. 

Esta pesquisa pretende avaliar a concentração de vitamina A entre mulheres no pós 

parto atendidas no setor público e privado de Natal/RN. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é fornecer um diagnóstico relevante aos 

programas governamentais quanto a necessidade de vitamina A em mulheres em diferentes 

condições socioeconômicas e ainda subsidiar os profissionais de saúde quanto ao suprimento 

dessa vitamina e sua eficácia durante a gestação e lactação. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um formulário que pretende 

colher informações sobre dados pessoais e condições socioeconômicas, um questionário de 

frequência do consumo alimentar, que irá avaliar sua ingestão de vitamina A. Para aplicação 

destes, serão necessários no máximo 30 minutos e você pode recusar-se a responder as 

perguntas que lhes cause constrangimento de qualquer natureza. Logo após serão coletados 5 

ml de sangue por punção venosa e até 3ml de leite colostro de sua mama por expressão 

manual, a fim de avaliar a quantidade de vitamina A no seu sangue e leite materno. Esse 

material será encaminhado ao laboratório de bioquímica da nutrição e dos alimentos da UFRN 

para análise e posteriormente será descartado em lixeira apropriada.  

Durante a realização você será submetido às coletas de sangue e leite onde a previsão 

de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto no momento das coletas acima citadas que será 

minimizado agilizando-se o procedimento e coleta de sangue e suáveis toques mamários. 

Como benefício você receberá o resultado do seu estado nutricional de vitamina A que será 

importante para seu bem-estar e do seu filho (a), pois esta vitamina é importante para o 

crescimento e desenvolvimento da criança, bem como para prevenir infecções durante o 

aleitamento para mãe e filho. 

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

direito a assistência gratuita que será prestada pelo SUS e a UFRN será responsável por isso, 

caso solicite. 

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

para Cristiane Santos Sânzio Gurgel – telefone: 32153416 ramal 205, Fax 

32119208.  

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

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 
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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 - Cristiane Santos Sânzio Gurgel. 

 

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 Concentração de retinol em puérperas 

atendidas em maternidades públicas e privadas de Natal /RN, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal__/__/__. 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

___________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa 

 

 

Apêndice B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(Para menores de idade) 

Esclarecimentos 
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Este é um convite para você participar da pesquisa: Concentração de retinol 

em puérperas atendidas em maternidades públicas e privadas de Natal /RN, 

que tem como pesquisador responsável Cristiane Santos Sânzio Gurgel. 

Esta pesquisa pretende avaliar a concentração de vitamina A entre mulheres 

no pós parto atendidas no setor público e privado de Natal/RN. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é fornecer um diagnóstico 

relevante aos programas governamentais quanto a necessidade de vitamina A em 

mulheres em diferentes condições socioeconômicas e ainda subsidiar os 

profissionais de saúde quanto ao suprimento dessa vitamina e sua eficácia durante a 

gestação e lactação. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um formulário que 

pretende colher informações sobre dados pessoais e condições socioeconômicas, 

um questionário de frequência do consumo alimentar, que irá avaliar sua ingestão de 

vitamina A. Para aplicação destes, serão necessários no máximo 30 minutos e você 

pode recusar-se a responder as perguntas que lhes cause constrangimento de 

qualquer natureza. Logo após serão coletados 5 ml de sangue por punção venosa e 

até 3ml de leite colostro de sua mama por expressão manual, a fim de avaliar a 

quantidade de vitamina A no seu sangue e leite materno. Esse material será 

encaminhado ao laboratório de bioquímica da nutrição e dos alimentos da UFRN 

para análise e posteriormente será descartado em lixeira apropriada.  

Durante a realização você será submetido às coletas de sangue e leite onde a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto no momento das coletas acima citadas que 

será minimizado agilizando-se o procedimento e coleta de sangue e suáveis toques 

mamários. Como benefício você receberá o resultado do seu estado nutricional de 

vitamina A que será importante para seu bem-estar e do seu filho (a), pois esta 

vitamina é importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, bem como 

para prevenir infecções durante o aleitamento para mãe e filho. 

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

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo SUS e a UFRN será 

responsável por isso, caso solicite. 

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

para Cristiane Santos Sânzio Gurgel – telefone: 32153416 ramal 205, Fax 

32119208.  

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. 
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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 - Cristiane Santos Sânzio Gurgel. 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu, ____________________________________________, representante 

legal do menor ____________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido 

os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e 

também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e 

eu como seu representante legal Concentração de retinol em puérperas 

atendidas em maternidades públicas e privadas de Natal /RN. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele (a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo(a). 

Natal__/__/__. 

 

Assinatura do representante legal 

_________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

Apêndice C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

(Para analfabetos) 

Esclarecimentos 

Impressão 

datiloscópica do 

representante legal 
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Este é um convite para você participar da pesquisa: Concentração de retinol 

em puérperas atendidas em maternidades públicas e privadas de Natal /RN, 

que tem como pesquisador responsável Cristiane Santos Sânzio Gurgel. 

Esta pesquisa pretende avaliar a concentração de vitamina A entre mulheres 

no pós parto atendidas no setor público e privado de Natal/RN. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é fornecer um diagnóstico 

relevante aos programas governamentais quanto a necessidade de vitamina A em 

mulheres em diferentes condições socioeconômicas e ainda subsidiar os 

profissionais de saúde quanto ao suprimento dessa vitamina e sua eficácia durante a 

gestação e lactação. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um formulário que 

pretende colher informações sobre dados pessoais e condições socioeconômicas, 

um questionário de frequência do consumo alimentar, que irá avaliar sua ingestão de 

vitamina A. Para aplicação destes, serão necessários no máximo 30 minutos e você 

pode recusar-se a responder as perguntas que lhes cause constrangimento de 

qualquer natureza. Logo após serão coletados 5 ml de sangue por punção venosa e 

até 3ml de leite colostro de sua mama por expressão manual, a fim de avaliar a 

quantidade de vitamina A no seu sangue e leite materno. Esse material será 

encaminhado ao laboratório de bioquímica da nutrição e dos alimentos da UFRN 

para análise e posteriormente será descartado em lixeira apropriada.  

Durante a realização você será submetido às coletas de sangue e leite onde a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto no momento das coletas acima citadas que 

será minimizado agilizando-se o procedimento e coleta de sangue e suáveis toques 

mamários. Como benefício você receberá o resultado do seu estado nutricional de 

vitamina A que será importante para seu bem-estar e do seu filho (a), pois esta 

vitamina é importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, bem como 

para prevenir infecções durante o aleitamento para mãe e filho. 

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

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo SUS e a UFRN será 

responsável por isso, caso solicite. 

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

para Cristiane Santos Sânzio Gurgel – telefone: 32153416 ramal 205, Fax 

32119208.  

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. 
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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 - Cristiane Santos Sânzio Gurgel. 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, testemunha 

imparcial certifico que todas as informações foram dadas ao voluntário, ou ao seu 

representante legal, e que as perguntas suscitadas pelo mesmos foram amplamente 

esclarecidas pelo pesquisador.  
 

 

Natal__/__/__. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura da testemunha imparcial 

______________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressão 

datiloscópica do 

representante legal 
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Apêndice D- Formulário para caracterização socioeconômica dos grupos 

001  Número do questionário: __ __ __ [       ] 

002 Nome e código do entrevistador _________________ [       ] 

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

__/__/__ 
(Dia/Mês/Ano) 

004 Hospital/Maternidade de aplicação: 01. Santa Catarina 
02. Januário Cicco 
03. Unidade Mista Quintas 
04. Promater 
05. Papi 

 
 

[       ] 

 CARACTERIZAÇÃO DA ENTREVISTADA 

005 Nome: _______________________________________ 

006 Endereço: 
Telefone:                                            

_______________________________________ 
_______________________________________ 

007 Qual sua idade em 
anos completos? 

__ __ [   ] 

008 Atualmente qual seu 
estado civil? 

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

 
[   ] 

009 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 
09. Não sabe 

 
 
 
[   ] 

010 Qual sua ocupação? 01. Trabalha _____________________ 
02. Dona de casa 
03. Não trabalha 

 
[   ] 

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 
10.Não respondeu 

 
 
 
 
[   ] 

012 Recebe alguma ajuda 
financeira de 
instituições/governo/
outra pessoa? Se sim, 
qual? 

01. Sim ____________________________ 
02. Não 

[   ] 

013 Utilizou algum 
medicamento, 
vitamina ou 
suplemento durante 
a gestação? Se sim, 
qual? 

01. Sim ___________________________ 
02. Não 

[   ] 

014 Amamentou durante 
a gestação? 

01. Sim 
02. Não 

[   ] 

015 Você recebeu 01. Sim [   ] 

FORMULÁRIO PARA MÃES À TERMO  
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017 Qual a data da última 
menstruação (D.U.M)? 

__ __ __ NI [   ] 

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

_______kg NI [   ] 

019 Qual foi seu peso no final da 
gestação? 

_______kg NI [   ] 

020 Qual a sua altura? _______ NI [   ] 
021 Estado nutricional pré-

gestacional: 
01. Baixo peso (IMC<19,8kg/m2) 
02. Normal (IMC>19,8kg/m2 e <26,0kg/m2) 
03. Sobrepeso (IMC >26,0kg/m2 e < 29,0kg/m2) 
04. Obesidade (IMC>29,0kg/m2). 

 
   [   ] 

022 Data do parto/ Horário __/__/__ 
(dd/mm/aaaa) 

______hs 

023 Tipo de parto 01. Normal 
02. Cesário 

  03. Ignorado 

[   ] 

024 Sexo do Recém  nascido (RN) 01. Masculino 
02. Feminino 

[   ] 

025 Peso ao nascer do RN ______kg  

026 Comprimento 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 

________  

Desprezar os primeiro jatos de leite em copo descartável de 50mL  

 Coletas: Hora Concentração  Análise de ROH 

045 Coleta 1 (sangue) Sangue até 12 

horas após o parto em jejum 
______ _____________ 01.Deficiente(<10μg/dL) 

02.Marginal (10  20μg/dL) 
03.Satisfatório (20 50μg/dL)  
04. Excessivo (50 –100μg/dL) 
05.Tóxico (> 100μg/dL) 
 

                  [     ] 

046 Coleta 2 (leite) Leite após o jejum 

noturno, mama não sugada 
previamente (leite 0 h)dia em 
jejum 

______ _____________  
*Não há referência 

 

Data: _____________Assinatura do entrevistador: ___________________________________ 

orientação alimentar 
profissional durante 
a gestação? 

02. Não 

016 (a) Você conhece 
alimentos fontes de 
vitamina A? 

01. Sim 
02. Não  
Obs: Se a resposta for NÃO pule para questão 17.                                                    

[   ]  

016 (b) Conhecimento da mãe 
pela avaliação do 
entrevistador 

01 Conhece 
02 Desconhece 

 

DADOS DO PRONTUÁRIO 
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Apêndice E - QUESTIONÁRIO DE FREQUENCIA DO CONSUMO ALIMENTAR              
 

ALIMENTOS 

Nº de 

porçõe

s 

FREQUÊNCIA DO CONSUMO TAMANHO DA PORÇÃO 

Diária 
Semana

l 
Mensal Anual Nunca Código 

Abacate 
      

( ) 151 ( ) 152( ) 153 

Abacaxi 
      

( ) 145 ( ) 146( ) 147 

Alface 
      

( ) 178 ( ) 179( ) 180 

Banana 
      

( ) 124A ( ) 124B ( ) 124C 

Batata doce 
      

( ) 70 ( ) 71 ( ) 72 

Caju       ( ) p ( ) m ( )g 

Cenoura 
      

( ) 208 ( ) 209( ) 210 

Cuscuz sem leite 
      

( ) 115( ) 116( ) 117 

Ervilha 
       

Folhosos 

Verdes Escuros       

( ) 181 ( ) 182( ) 183 ( ) 184 

( ) 185( ) 186( ) 187 ( ) 188 

( ) 189 

Goiaba 
      

( ) 148 ( ) 149( ) 150 

Jerimum 
      

( ) 214( ) 215( ) 216 

Laranja 
      

( ) 118 ( ) 119( ) 120 

Maça 
      

( ) 125 ( ) 126 

Mamão 
      

( ) 130 ( ) 131 ( ) 132( ) 133 

( ) 134 ( ) 135 

Manga 
      

( ) 154 ( ) 155( ) 156 

Melancia 
      

( ) 136a ( ) 136b( ) 136c ( ) 137 

Melão 
      

( ) 138a ( ) 138b ( ) 138c 

Milho 
      

( ) 76 ( ) 77 ( ) 78 

Pimentão 
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