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RESUMO 

A deficiência de vitamina E (DVE) está relacionada a graves complicações para a 
saúde e o desenvolvimento de recém-nascidos e crianças, produzindo efeitos 
subsequentes em sua vida adulta. Dentre as estratégias de combate a esta deficiência, 
a suplementação materna durante a lactação apresenta-se como conduta viável, 
embora não haja definição de um protocolo ideal, principalmente devido a escassez 
de pesquisas em humanos. Desta forma, pela primeira vez em humanos, este estudo 
teve como objetivo principal analisar o efeito de dois protocolos de suplementação 
com alfa-tocoferol sobre o estado nutricional bioquímico materno até 
60 dias após o parto. Para tanto, oitenta lactantes saudáveis foram recrutadas em 
duas maternidades públicas de Natal - RN entre 2013 e 2016. As participantes 
elegíveis foram randomicamente alocadas nos grupos controle, suplementado 1 ou 
suplementado 2, na razão de 1:1:1. As informações dietéticas foram coletadas no 7º, 
20º, 30º e 60º dias pós-parto. As amostras de soro e leite foram colhidas no 1º (0h), 
20º, 30º e 60º dias, havendo uma coleta adicional de leite no 7º dia. Imediatamente 
após a coleta do 1º dia, os grupos suplementado 1 e 2 receberam uma (01) dose de 
400 UI de RRR-alfa-tocoferol e, após a coleta do 20º dia, o grupo suplementado 2 
recebeu a segunda dose da suplementação. Ao grupo controle não foi administrada 
suplementação alguma. O alfa-tocoferol foi quantificado por cromatografia líquida de 
alta eficiência. O consumo habitual de vitamina E e o seu fornecimento através do leite 
foram avaliados segundo recomendações específicas (16 mg e 4 mg ao dia, 
respectivamente). Com base nos resultados, tem-se que nenhuma participante 
apresentou adequação do consumo de vitamina E ao longo da lactação. Esta 
característica foi semelhante entre os grupos (~ 5,0 mg/dia; p = 0,603), garantindo, 
assim, a não influência da dieta materna sobre os resultados das suplementações. 
Para os três grupos, as concentrações séricas de alfa-tocoferol correspondentes aos 
quatro momentos pós-parto foram indicativas de adequado estado nutricional, não 
havendo diferença entre eles para o soro 0h (p > 0,05). Os valores no leite 0h também 
não foram diferentes entre os grupos (p > 0,05). Com a progressão da lactação, devido 
ao declínio fisiológico do alfa-tocoferol no soro (p < 0,01) e no leite (p < 0,01), houve 
aumento do percentual de DVE materna e de inadequação no fornecimento de 
vitamina E pelo leite, nos três grupos, embora com menor intensidade no grupo 
suplementado 2 em função da dupla dose de alfa-tocoferol. Este protocolo se mostrou 
eficaz até o 30º dia pós-parto, momento no qual possibilitou aumento na vitamina E do 
soro (36%) e do leite (160%), em relação ao controle, garantindo o requerimento total 
de vitamina E do lactente (5,2 mg/dia). E, ao 60º dia, forneceu pelo leite somente 
84% da vitamina E recomendada (3,2 mg/dia), apesar desse valor ter sido 31% 
superior ao do grupo não tratado. Já a suplementação de dose única não mostrou 
efeito no soro materno e proporcionou incremento da vitamina E no leite somente até 
o 20º dia (35%), não sendo capaz de manter a adequação do fornecimento ao lactente 
ao final do estudo (2,5 mg/dia). Deste modo, ambos os protocolos de suplementação 
materna apresentaram efeitos restritos sobre a vitamina E do soro e do leite, embora 
as duas doses de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol tenham alcançado resultados mais 
prolongados quanto a otimização do estado nutricional materno e do fornecimento de 
vitamina E pelo leite em detrimento da dose única. 

 
Palavras-chave: Alfa-tocoferol. Estudo Clínico. Suplementação Nutricional. Lactação. 
Aleitamento Materno. Deficiência de Vitamina E. 



ABSTRACT 
 

 

Vitamin E deficiency (VED) is associated with serious complications to the health and 
development of newborns and children, generating subsequent effects in their adult 
life. Among the strategies to combat this deficiency, maternal supplementation during 
lactation presents itself as a viable conduct, even though there is no definition of an 
ideal protocol, mainly due to a lack of human studies. Thus, for the first time in humans, 
this study had as main objective analyzing the effect of two maternal supplementation 
protocols with alpha-tocopherol on the maternal biochemical nutritional status up to 60 
days postpartum. For this purpose, eighty healthy lactating women were recruited at 
two public maternity hospitals in Natal – RN between 2013 and 2016. Eligible 
participants were randomly assigned to control, supplemented 1 or supplemented 2 
groups, in a 1:1:1 ratio. Dietary information was collected on the 7th, 20th, 30th and 60th 

days postpartum. Serum and milk samples were collected at the 1st (0h), 20th, 30th and 
60th days, with an additional milk collection on the 7th day. Immediately after the 
collection at day 1, the supplemented groups 1 and 2 received a (01) dose of 400 IU 
of RRR-alpha-tocopherol, and after the collection at day 20, the supplemented group 
2 received the second supplemental dose. No supplementation was given to the control 
group. Alpha-tocopherol was quantified by high performance liquid chromatography. 
The usual vitamin E intake and its supply through milk were assessed according to 
specific recommendations (16 mg and 4 mg daily, respectively). Based on the results, 
none of the participants had adequate vitamin E intake throughout lactation. This 
characteristic was similar between the groups (~ 5.0 mg/day, p = 0.603), thus assuring 
the non-influence of maternal diet on the results of the supplementation schemes. For 
the three groups, serum alpha-tocopherol concentrations corresponding to the four 
postpartum periods were indicative of adequate nutritional status, with no differences 
between them regarding serum 0h (p > 0.05). Values in milk 0h were also not different 
between the groups (p > 0.05). As lactation progressed, due to the physiological decline 
of alpha-tocopherol in serum (p <0.01) and breast milk (p <0.01), there was an increase 
in the percentage of maternal VED and inadequate supply of vitamin E through milk in 
all three groups. However, such increases were less intense in the supplemented group 
2 as result of the double alpha-tocopherol dose. This protocol was effective until the 
30th day postpartum, at which time vitamin E (36%) and milk (160%) increased, 
compared to control, ensuring the total vitamin E requirement of the infant (5.2 mg/day). 
At the 60th day, milk provided only 84% of the recommended vitamin E (3.2 mg/day), 
although this value was 31% higher than that of the untreated group. On the other 
hand, the single-dose supplementation showed no effect on maternal serum during 
lactation and promoted an increase in milk vitamin E only up to the 20th day (35%), not 
being able to maintain the adequacy of vitamin supply to the infant at the end of the 
study (2.5 mg/day). Thus, both maternal supplementation protocols had restricted 
effects on serum and milk, although the two 400 IU doses of RRR-alpha-tocopherol 
have achieved lasting results in optimizing maternal nutritional status and milk supply 
of vitamin E over single dose. 

 

Keywords: Alpha-tocopherol. Clinical trial. Nutritional Supplementation. Lactation. 
Breastfeeding. Vitamin E deficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A vitamina E possui funções de extrema importância para os períodos da 

gestação e lactação e, em função disso, a sua deficiência pode causar graves 

consequências para a saúde da mãe e do seu bebê, com sérias implicações na vida 

adulta (DEBIER, 2007). A prevalência de deficiência de vitamina E (DVE) em lactantes 

não é bem documentada, embora seja reportada em cerca de 16% das lactentes 

nordestinas (LIRA et al., 2013; RIBEIRO, 2016). Associado a esta realidade, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a considerar que crianças 

exclusivamente amamentadas estão sujeitas à instalação da DVE, uma vez que o leite 

materno pode não atender satisfatoriamente o requerimento nutricional de 

micronutrientes (CHAPMAN; NOMMSEN-RIVERS, 2012). 

E nesse contexto, a suplementação com alfa-tocoferol caracteriza-se como uma 

estratégia de prevenção e controle da DVE materno-infantil. Em função dos resultados 

insatisfatórios gerados pelos protocolos administrados à gestante e ao recém-nascido 

(DIDENCO et al., 2011; BELL et al., 2013; ANTONAKOU; MATALAS; CHIOU, 2013), 

a suplementação materna de vitamina E durante a lactação apresenta-se como um 

protocolo viável e mais seguro para satisfazer a necessidade de vitamina E dos recém- 

nascidos visto que, ao melhorar o estado nutricional materno, pode consequentemente 

prolongar a adequação do fornecimento de vitamina E pelo leite (MEDEIROS et al., 

2016a; MELO et al., 2016; CLEMENTE et al., 2015; ANTONAKOU; MATALAS; CHIOU, 

2013). 

Em função disso, o presente estudo se propõe a investigar o efeito proporcionado 

por dois protocolos de suplementação materna, administrados na lactação, sobre as 

concentrações de vitamina E do soro e do leite materno, objetivando definir qual dos 

protocolos é capaz de garantir melhores resultados quanto à otimização e manutenção 

do estado nutricional em vitamina E da mãe, bem como quanto a qualidade do leite 

fornecido ao lactente até o segundo mês de lactação. 
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1.1 VITAMINA E 

 
"Vitamina E" é o nome coletivo para moléculas que exibem a atividade 

antioxidante de alfa-tocoferol e refere-se à família de isômeros de tocoferol e 

tocotrienol descoberta como fatores anti-infertilidade. Devido a este importante papel, 

a vitamina foi nomeada tocoferol com base nas palavras gregas tokos, que significa 

parto, e phero, que significa levar, enquanto que a terminação ol indica a propriedade 

de álcool desta molécula (SEN; KHANNA; ROY, 2006). 

As formas de vitamina E de ocorrência natural são oito moléculas lipófilas que 

incluem α, β, γ e δ-tocoferol e α-, β-, γ- e δ-tocotrienol (Figura 1). Todas elas são 

compostas de um anel cromanol e uma cadeia lateral alifática com 16 carbonos, a 

qual para os tocoferóis é saturada e para os tocotrienóis apresenta três duplas 

ligações. As diferentes isoformas de tocoferóis e tocotrienóis diferem na posição 5´ ou 

7´ do anel cromanol com um grupo H ou um grupo CH3. Os tocoferóis naturais têm a 

configuração RRR- na posição 2´, 4´ e 8´ e os tocotrienóis têm a configuração R- na 

posição 2´ (JIANG, 2014). 

As diferentes formas de vitamina E são interconversíveis por plantas (MÈNE- 

SAFFRANE; DELLAPENNA, 2010), mas não há provas convincentes de que o mesmo 

ocorra em animais. Alfa- e gama-tocoferóis são as formas mais abundantes de 

vitamina E em fontes naturais e embora o gama-tocoferol seja a forma principal da 

vitamina E dietética, o alfa-tocoferol é a forma de vitamina E predominantemente 

encontrada no plasma e tecidos de mamíferos (RIGOTTI, 2007). 
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Figura 1 - Estrutura química da vitamina E. 
A: Tocoferóis; B: Tocotrienóis. (Fonte: Adaptado do INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

 

 

Na natureza, o alfa-tocoferol é encontrado como um único estereoisômero, 

RRR-alfa-tocoferol. Já o RRR-alfa-tocoferol comercialmente disponível é derivado do 

destilado desodorizante, um subproduto da produção de óleo de soja, que é 

quimicamente modificado para RRR-alfa-tocoferol, também chamado de alfa-tocoferol 
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de fonte natural (LODGE, 2005). O alfa-tocoferol também pode ser sintetizado 

quimicamente. No entanto, ao contrário da maioria das outras vitaminas, essa forma 

não é idêntica à forma natural. A vitamina E sintética, all-rac-alfa-tocoferol 

(historicamente e incorretamente denominada de dl-alfa-tocoferol), contém oito 

estereoisômeros em quantidades iguais (Figura 2), estando quatro deles na posição 

estereoisomérica 2R- (RRR-, RSR-, RRS- e RSS-alfa-tocoferol) e quatro na posição 

2S- (SRR-SSR-, SRS- e SSS-alfa-tocoferol) (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). De 

modo que todos os estereoisômeros têm atividade antioxidante in vitro igual, mas 

diferentes atividades biológicas (TRABER, 2012). 

Ambas as formas são comumente encontradas em suplementos de vitamina E 

comercialmente disponíveis e produtos fortificados e, as biopotências relativas ao 

estereoisômeros variam de 100% para RRR- e 21% para SSR- (LODGE, 2005). 

 
 

Figura 2 - Estruturas de all-rac-alfa-Tocoferol. 
São mostrados os oito estereoisômeros diferentes. Na vitamina E sintética (all-rac-alfa-tocoferol): RRR, 
RSR-, RRS-, RSS-, SRR-, SSR-, SRS- e SSS-. Todos os oito estereoisômeros são formados em 
quantidades iguais. Um estereoisômero, RRR-alfa-tocoferol, também está naturalmente presente nos 
alimentos. As diferenças de estrutura ocorrem na cadeia lateral e mais importante na junção anel / 
cauda. (Fonte: Adaptado do INSTITUTE OF MEDICINE, 2000) 
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Atualmente, para o estabelecimento do requerimento nutricional humano para 

a vitamina E pelo Conselho de Alimentação e Nutrição do Instituto de Medicina, são 

consideradas apenas a forma natural (RRR-) e as outras três formas estereoisômeras 

sintéticas 2R- de alfa-tocoferol (RSR-, RRS- e RSS-). Embora a mistura racêmica all- 

rac-alfa-tocoferol sintética seja composta também pelos estereoisômeros 2S- de alfa- 

tocoferol (SRR-, SSR-, SRS- e SSS-alfa-tocoferol), estes não são mantidos em plasma 

humano ou tecidos e, por isso, não são considerados nesta recomendação nutricional 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

Evans e Bishop foram os primeiros, em 1922, a descrever a relevância da 

vitamina E como um fator dietético essencial na reprodução de ratos e a classificar 

tocoferóis e tocotrienóis como vitaminas. Logo após, a vitamina E foi caracterizada por 

sua propriedade antioxidante de lipídios insaturados (WOLF, 2005). Os primeiros 

estudos em animais documentaram o papel desta vitamina como fator fundamental 

para outras funções importantes no desenvolvimento de tecidos e órgãos como 

cérebro e nervos, músculos e ossos, pele, medula óssea e sangue. Algumas dessas 

funções foram confirmadas em humanos e outras ainda estão sob investigação 

(GALLI et al., 2017). 

Nas décadas de 1980 e 1990, a descoberta de mecanismos de sinalização 

forneceram novas perspectivas de ação não-antioxidante da vitamina E despertando 

seu papel regulador como um mediador lipídico ativo primordial para a transdução de 

sinal e expressão gênica in vitro e in vivo (AZZI et al., 2016). Nos mesmos anos, o 

metabolismo dependente do citocromo P-450 da vitamina E foi caracterizado e abriu 

a hipótese de um papel biológico para este metabolismo alternativamente ao 

catabolismo da vitamina E (GALLI et al., 2017). 

Metabólitos fisiológicos descobertos recentemente, tais como alfa-tocoferil 

fosfato e os metabólitos de cadeia longa formados pela atividade de ω-hidroxilase do 

citocromo P-450, sustentam papéis homeostáticos e na regulação gênica em 

diferentes modelos experimentais, como células inflamatórias, neuronais e hepáticas, 

e in vivo em modelos animais de inflamação aguda (SCHMÖLZ et al., 2016; 

TORQUATO et al., 2016). 

Entretanto, acredita-se que a vitamina E promova seus papéis biológicos como 

um antioxidante solúvel em gordura, apesar de mecanismos alternativos de ação 

terem sido indicados (GALLI et al., 2017). Dados moleculares e de cinética disponíveis 

sugerem fortemente que as propriedades antioxidantes desta vitamina são únicas 
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panorama de micronutrientes fenólicos (TRABER; ATKINSON, 2007). Nestes termos, 

propõe-se que a vitamina E represente o único agente de remoção de radicais livres, 

biologicamente relevante e capaz de impedir um processo de peroxidação em 

sistemas celulares (FORMAN; DAVIES; URSINI, 2014). A atividade de varredura (do 

inglês: scavenging) do radical peroxil da vitamina E finaliza reações em cadeia 

formando produtos relativamente estáveis como hidroperóxidos de lípidos e radicais 

tocoferil. Este processo de reação abre o caminho para o passo subsequente de 

redução de dois elétrons catalisado por uma série de glutationa e peroxidases 

dependentes de tiorredoxina, enquanto que o radical tocoferil pode ainda ser oxidado 

ou transformado por desmutação em produtos não-radicais estáveis ou ser reciclado 

pela atividade co-antioxidante da vitamina C (GALLI et al., 2017). 

 
1.2 PROCESSOS BIOLÓGICOS 

 
É preciso deixar claro que muitos pontos do metabolismo da vitamina E, no que 

diz respeito aos mecanismos precisos de absorção, receptores e transporte, não são 

completamente compreendidos. No entanto, por ser a vitamina E um composto solúvel 

em gordura, sabe-se que esta vitamina segue a absorção intestinal, o metabolismo 

hepático e os processos de captação celular comuns à outras moléculas lipofílicas e 

aos lipídios (RIGOTTI, 2007) (Figura 3). 

Em função de diversos motivos, dentre eles a competição exercida por outros 

componentes da dieta e a forma como a vitamina E se apresenta na superfície 

intestinal, a sua taxa de absorção no sistema gastrointestinal varia interindividualmente 

entre 20% - 80% (RIGOTTI, 2007). No estômago, os lipídios da dieta sofrem a ação 

da lipase gástrica e são parcialmente processados, sendo essa digestão continuada 

pelas enzimas secretadas no lúmen intestinal, dentre elas a lipase pancreática, a 

carboxil esterase e a fosfolipase A (WENG et al., 1999). 

A absorção subsequente da vitamina E ocorre preferencialmente na parte mais 

distal do intestino, a partir de micelas mistas, sendo esta uma fase crucial do seu 

metabolismo. Esta etapa segue em princípio duas vias diferentes através dos 

enterócitos: difusão passiva e transporte mediado por receptor, dentre os quais citam- 

se: o Receptor Scavenger classe B tipo 1 (SR-B1) (REBOUL et al., 2006); o Nieman 
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Pick C1-like 1 (NPC1L1) e os transportadores ATP-Binding Cassette (ABC) 

(SCHMÖLZ et al., 2016). 

 
 
 

 

Figura 3 - Absorção, transporte e metabolismo da vitamina E. 
SR-B1: receptor scavenger classe B tipo 1; LPL: lipoproteína lipase; NPC1L1: Nieman-Pick 
C1-like 1; VLDL: lipoproteína de muito baixa densidade; HDL: lipoproteína de alta densidade; 
alfa-TOH: alfa-tocoferol; alfa-TTP: proteína de transporte do alfa-tocoferol; LDL: lipoproteína 
de baixa densidade; LRP: proteína relacionada receptor de LDL; LDLR: receptor de LDL; 13´- 
OH: 13´-hidroxicromarol; 13´-COOH: 13´-carboxicromanol; CEHC: carboxietilhidroxicromanol; 
PLTP: proteína de transferência de fosfolipidios; CETP: proteína de transferência de ester de 
colesterol; LCM: metabólitos de cadeia longa; ICM: metabólitos de cadeia intermediária; SCM: 
metabólitos de cadeia curta. (Fonte: SCHMÖLZ et al., 2016). 

 

A vitamina E é secretada pelos enterócitos, via quilomícrons, no sistema 

linfático intestinal para iniciar a sua circulação sistêmica. Os triglicéridos presente nos 

quilomícrons são submetidos à hidrólise pela lipase lipoprotéica (LPL) ligada ao 

endotélio (HACQUEBARD; CARPENTIER, 2005) dando origem aos quilomicrons 

remanescentes. É nesta etapa que moléculas de vitamina E são transferidas 

diretamente para tecidos periféricos, enquanto que as partículas restantes nos 

quilomícrons remanescentes são endocitadas pelas células hepáticas através de 

mecanismos mediados por receptor de LDL (GAGNÉ et al., 2009). 
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Uma vez no fígado, o alfa-tocoferol é captado e transportado pela alfa-TTP até 

a membrana da célula onde é secretado na circulação pelo receptor ABCA1 e 

incorporado à VLDL. Que, após serem enzimaticamente hidrolisadas pela LPL, 

transferem o alfa-tocoferol à tecidos adjacentes e às partículas de lipoproteína de alta 

densidade (HDL). Estas, por sua vez, proporcionam os meios para que o alfa-tocoferol 

seja secretado para fora dos tecidos extra-hepáticos e entre em circulação para ser 

transportado de volta ao fígado (TRABER et al., 1992). Cerca de 50 a 60% das 

partículas remanescentes de VLDL são absorvidas pelo fígado, enquanto o restante 

é metabolizado a LDL (GAGNÉ et al., 2009). 

Na circulação sanguínea, o transporte de vitamina E segue em grande parte o 

do colesterol no metabolismo das lipoproteínas, não tendo sido descrita nenhuma 

proteína de transporte plasmático especifica para o alfa-tocoferol. Em contraste, o seu 

transporte celular se dá pela ligação a proteínas de transporte intracelulares, tal como 

a alfa-TTP (SCHMÖLZ et al., 2016). 

Conforme o metabolismo das lipoproteínas, as trocas entre LDL e HDL 

favorecem o transporte do alfa-tocoferol na circulação e sua transferência à tecidos 

reprodutivos ou não, especialmente fígado, pulmão, cérebro, placenta e glândula 

mamária (NICOD; PARKER, 2013). 

No caso da captação do alfa-tocoferol pelo tecido mamário, não se tem ainda 

o completo estabelecimento dos mecanismos envolvidos, no entanto, reconhece-se a 

participação das lipoproteínas mediada pelos receptores LDL e receptores de 

superfície celular expressos na glândula mamária, como o SR-B1 e o CD36 (TORRES 

et al., 2014; NICOD; PARKER, 2013; DEBIER, 2007; MARDONES; RIGOTTI, 2004). 

Sobre esse aspecto, também se tem verificado o aumento da atividade da lipase 

lipoproteica na glândula mamária, favorecendo a captação do alfa-tocoferol circulante 

e transferindo-o para o leite (MARTÍNEZ; BARBAS; HERRERA, 2002). 

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

uma vez que o isômero RRR- é preferencialmente incorporado ao leite (CLEMENTE 

et al., 2015; LAURIDSEN et al., 2002). De modo que se acredita haver a participação 

da alfa-TTP na secreção da vitamina para o leite (DEBIER; LARONDELLE, 2005). 

Descarta-se, no entanto, que a transferência do alfa-tocoferol sérico para o leite 

materno ocorra por transferência passiva associada aos triglicerídeos uma vez que há 

diferença entre o perfil lipídico e o alfa-tocoferol no leite (SCHWEIGERT et al., 2004). 

Estima-se que a secreção quantitativa de alfa-tocoferol do soro materno para o leite 

siga uma cinética tipo Michaelis-Menten para o transporte ativo transmembranar, 
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quando a taxa de secreção é independente da quantidade de leite produzida e da 

secreção de gordura (JENSEN; JOHANNSEN; HERMANSEN, 1999). 

A metabolização da vitamina E inicia-se no fígado com um ciclo de ω- 

hidroxilação dependente de CYP4F2 / CYP3A4 seguido de cinco ciclos subsequentes 

de β-oxidação que levam à formação do produto final solúvel em água, o 

carboxietilhidroxicromanol (CEHC), presente tanto no plasma como na urina 

(SCHMÖLZ et al., 2016). 

Associado à proteção que a alfa-TTP exerce sobre o alfa-tocoferol e outras 

formas ligadas de vitamina E, impedindo que estas sejam catabolizadas no fígado, a 

maior atividade apresentada pela vitamina E ω-hidroxilase frente as formas não-alfa- 

tocoferol (δ-, β- e γ-) proporcionam que grandes porções desses compostos sigam 

para a catabolização via citocromo P-450 e β-oxidação. Em função disso, se torna 

claro que tanto a alfa-TTP quanto a vitamina E ω-hidroxilase desempenham papéis 

críticos no controle da biodisponibilidade e metabolismo da vitamina E (JIANG, 2014; 

KONO; ARAI, 2015; GALLI et al., 2017). 

Como resultado desse processo, tem-se a acumulação predominante do alfa- 

tocoferol nos tecidos do corpo, enquanto que uma proporção substancial das outras 

formas de vitamina E são preferencialmente metabolizadas para 

hidroxicarboxicromanol, carboxicromanóis e as suas contrapartes conjugadas (JIANG, 

2014). 

Os carboxicromanóis de cadeia curta e os seus homólogos sulfatados ou 

glucoronidados são excretados através da urina, principalmente em situações de 

aumento da ingestão dietética de vitamina E (> 12,8 mg/dia) e das concentrações 

circulantes de alfa-tocoferol (DIDENCO et al., 2011; LEBOLD et al., 2012), enquanto 

os carboxicromanóis não-conjugados e o excesso de alfa-tocoferol são encontrados 

principalmente nas fezes (KONO; ARAI, 2015). Os tocoferóis não-metabolizados e os 

tocotrienóis também são eliminados através da excreção biliar (JIANG, 2014). 

1.3 FONTES ALIMENTARES E RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS 

 
As formas naturais da vitamina E são sintetizadas por plantas e, embora o alfa- 

tocoferol exista em algumas frutas e vegetais, as sementes são as melhores fontes de 

alfa- e gama-tocoferol. No entanto, deve-se sempre considerar que a concentração 

desses compostos nos alimentos depende de vários fatores, tais como o crescimento, 

colheita e qualquer outro processamento (refinamento ou cozedura) a que tenham sido 

submetidos (SCHMÖLZ et al., 2016). 
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O alfa-tocoferol é predominantemente encontrado em amendoins, amêndoas e 

sementes de girassol, enquanto o gama-tocoferol é a principal forma da vitamina E 

em nozes, pistache e semente de gergelim. Como resultado, alfa- e gama-tocoferol 

estão presentes em muitos óleos alimentares, como milho, soja e óleo de amendoim 

(CHUN et al., 2006; JIANG, 2014). 

Nas nozes comumente usadas, os tocotrienóis são bem menos prevalentes do 

que os tocoferóis, sendo encontrados principalmente no óleo de palma, na cevada e 

em alguns grãos (THERIAULT et al., 1999). Devido ao uso generalizado de milho e 

óleo de soja, o gama-tocoferol representa cerca de 60 - 70% da vitamina E consumida 

na dieta americana típica, enquanto o alfa-tocoferol representa 20 - 25% (JIANG, 

2014). No Brasil, o consumo do óleo de soja também é predominante, correspondendo 

a 86% do total de óleo consumido no país, seguido pelo consumo do óleo de algodão, 

girassol e palma (NUNES, 2007). 

Apesar disso, as DRIs (do inglês: Dietary Reference Intakes) consideram 

apenas a ingestão dos estereoisômeros 2R- de alfa-tocoferol (RRR-, RSR-, RRS- e 

RSS-alfa-tocoferol) advindos da alimentação, de alimentos fortificados e 

multivitamínicos para estimar o requerimento e estabelecer as recomendações de 

consumo diário de vitamina E. Isso porque, como já mencionado previamente, as 

outras formas de ocorrência natural não são convertidas em vitamina E em humanos 

e são fracamente reconhecidas pela alfa-TTP no fígado (INSTITUTE OF MEDICINE, 

2000). 

As DRIs constituem-se na mais recente revisão dos valores de recomendação 

de nutrientes e energia adotados pelos Estados Unidos e Canadá, e vêm sendo 

publicadas desde 1997. Elas estabelecem indicadores nutricionais de consumo que 

são estimativas de ingestão de nutrientes para os diferentes estágios de vida e para 

ambos os gêneros e incluem quatro categorias de valores a serem utilizados para 

avaliação e planejamento de consumo, rotulagem e fortificação de alimentos 

(PADOVANI et al., 2006). 

Estas categorias são: a EAR (do inglês: Estimated Average Requirement), valor 

de ingestão de nutrientes estimado para satisfazer a exigência de metade dos 

indivíduos saudáveis em estágio de vida e gênero específicos; a RDA (do inglês: 

Recommended Dietary Allowance), que faz referência ao nível de ingestão dietética 

suficiente para satisfazer a exigência de nutrientes de quase todos os indivíduos 

saudáveis (97 – 98%) em um determinado estágio de vida e gênero; a AI (do inglês: 

Adequate Intake), que indica o valor de ingestão recomendado com base em 
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aproximações observadas ou determinadas experimentalmente ou estimativas de 

ingestão de nutrientes por grupo de pessoas saudáveis que são consideradas 

adequadas quando não é possível determinar uma RDA; e a UL (do inglês: Tolerable 

Upper Intake Level), que é o nível mais alto de ingestão de nutrientes que 

provavelmente não representa risco de efeitos adversos para a saúde de quase todos 

os indivíduos da população em geral (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

Dentro desse contexto, as recomendações de vitamina E por estágio de vida, 

com atenção para a lactação e para lactentes de 0 – 6 meses de idade, estão 

apresentadas na tabela abaixo. 

 
Tabela 1 - Requerimento nutricional de vitamina E (RRR-alfa-tocoferol) em mg/dia segundo 
estágio de vida. 

 
 

Estágio de vida AI EAR RDA UL 
  

Lactentes 

0 - 6 meses 4 

7 - 12 meses 5 

Crianças 
 

1 - 3 anos 5 6 200 

4 - 8 anos 6 7 300 

9 - 13 anos 9 11 300 

14 - 18 anos 12 15 800 

Adultos ≥ 19 anos 12 15 1000 

Gestantes 14 - 50 anos 

Lactantes 

12 

16 

15 

19 

1000 

1000 

 
AI: Ingestão adequada; EAR: Requerimento médio estimado; RDA: Ingestão dietética recomendada; 
UL: Limite superior tolerável de ingestão. (Fonte: INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

 

Nas DRIs, o estabelecimento das recomendações diárias de consumo para 

mulheres lactantes se baseia no conteúdo presente no leite humano acrescido do 

requerimento especifico para a idade. Já a recomendação para lactentes de 0 a 6 

meses de idade se fundamenta apenas no conteúdo presente no leite humano 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

Para a obtenção do valor de AI para lactentes de 0 a 6 meses, calculou-se a 

ingestão média do nutriente com base na sua concentração média durante 2 a 6 

meses de lactação, utilizando valores consensuais de estudos prévios (ATKINSON et 

al., 1995) e um volume médio de ingestão de leite de 780 ml ao dia. 
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A UL de vitamina E foi estabelecida considerando somente o consumo de 

suplementos de vitamina E (1.000 mg/dia de qualquer forma de alfa-tocoferol 

suplementar) com base na tendência aumentada para hemorragia. Interessante 

destacar que não há estabelecimento de UL para crianças até 1 ano de idade e, sendo 

assim, os protocolos de suplementação de vitamina E direcionados a recém-nascidos 

não podem ser avaliados nesse sentido. 

No entanto, é necessário destacar que há alguns anos a adequação das 

recomendações de ingestão de vitamina E tem sido questionada por vários estudos 

tanto no sentido de sua superestimação como quanto ao significado biológico de uma 

limitada ingestão dietética de alfa-tocoferol (TRABER, 2014; MOSHFEGH; 

GOLDMAN; CLEVELAND, 2005). Isso porque, associado ao reduzido percentual de 

alcance das recomendações oficiais de ingestão de vitamina E tanto em países em 

desenvolvimento como nos industrializados, tem-se uma rara ocorrência de sintomas 

de deficiência nessas populações. Como é o caso dos adultos americanos que têm 

status de alfa-tocoferol subóptimo, com cerca de 90% da população apresentando 

ingestão de vitamina E abaixo da EAR, apesar da baixa incidência de deficiência 

evidente desta vitamina (TRABER, 2014; NOVOTNY et al., 2012; FULGONI et al., 

2011; SCHMÖLZ et al., 2016). 

 

 

1.4 DEFICIÊNCIA DE VITAMINA E 

 
A vitamina E desempenha um papel importante na manutenção da saúde e 

prevenção de doenças, especialmente devido à sua capacidade antioxidante e, em 

função disto, as consequências da deficiência de vitamina E despertaram um interesse 

considerável. 

A deficiência de vitamina E (DVE) ocorre apenas raramente em seres humanos, 

e a evidência de seus sintomas em indivíduos normais que consomem dietas com 

baixo teor de vitamina E não foi descrita até o momento. Esta deficiência se dá somente 

como resultado de anormalidades genéticas na alfa-TTP ou lipoproteína, em 

consequência à várias síndromes de má absorção de gordura (TRABER, 1999) ou à 

desnutrição protéico-energética (KALRA et al., 1998, LADITAN; ETTE, 1982). 

Os sintomas de deficiência clínica de vitamina E têm sido bem caracterizados 

e incluem neuropatia periférica progressiva, ataxia, degeneração muscular, lesões 

retinianas, infertilidade e demência (BELL et al., 2013). Embora raramente encontrada 

em adultos, a deficiência de vitamina E é mais frequentemente diagnosticada em 
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crianças, provavelmente porque têm reservas limitadas e crescimento rápido, 

permitindo assim que os sintomas de deficiência sejam facilmente aparentes 

(TRABER, 2014). 

 
1.4.1 Deficiência e inadequação de vitamina E no grupo materno-infantil 

 
O papel da vitamina E na gestação e lactação é cada vez mais preocupante 

porque é notório que um estado nutricional adequado nos primeiros 1000 dias de vida 

da criança é necessário para a saúde e bem-estar subsequentes dos adultos, uma vez 

que, por exemplo, o atraso de crescimento não pode ser revertido após essa janela 

crítica (DEWEY; BEGUM, 2011; TRABER, 2014). Em geral, concentrações 

plasmáticas de alfa-tocoferol inferiores a 12 μmol/L (516 μg/dL) estão associadas a 

aumento de infecção, anemia, atraso de crescimento e fracos resultados durante a 

gravidez tanto para a criança como para a mãe (BELL et al., 2013). 

A DVE é mais comumente verificada em crianças e recém-nascidos, 

especialmente os prematuros, que são particularmente mais vulneráveis à influência 

do estresse oxidativo pós-nascimento. Essa condição está associada  à 

complicações graves como displasia broncopulmonar, dificuldade respiratória, 

retinopatia da prematuridade e enterocolite necrosante, bem como aumento do risco 

de infecção (BELL et al., 2013; WEBER et al., 2014). 

Ao longo da infância, a instalação da DVE tem sido relacionada à quadros de 

desnutrição severa e doenças infecciosas, enquanto que nos recém-nascidos pré- 

termo a escassa gordura corporal, reduzidas reservas de vitaminas lipossolúveis e as 

baixas concentrações séricas e eritrocitárias de tocoferol ao nascer os tornam 

funcionalmente deficientes em vitamina E (BELL et al., 2013). 

/A escassez de pesquisas quanto a DVE em recém-nascidos a termo, 

principalmente lactentes, se dá em função de que, até recentemente, acreditava-se 

que as deficiências nutricionais em crianças amamentadas eram relativamente raras, 

ao ponto da suplementação com vitamina E ser desaconselhada (GREER, 2001; 

INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). Essa percepção, no entanto, começou a ser 

contrariada a partir do reconhecimento por parte da Organização Mundial de Saúde 

de que os dados existentes sobre a duração ótima do aleitamento materno exclusivo 

são insuficientes para excluir a possibilidade de deficiências de micronutrientes em 

algumas crianças exclusivamente amamentadas durante os 6 meses (CHAPMAN; 

NOMMSEN-RIVERS, 2012). 
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E, nesse contexto da relevância do aleitamento materno exclusivo, embora as 

agências internacionais como a OMS enfatizem a importância da atenção ao estado 

nutricional da mulher lactante (WHO, 2002), raramente isso é feito na prática. A 

escassez de dados relacionados ao estado nutricional dessas mulheres e as 

consequências que um quadro de inadequação nutricional pode gerar para si e para 

seu lactente restringe a compreensão da extensão desse problema. 

No entanto, em estudos recentes tem-se visto uma proporção de DVE em 

mulheres adultas no pós-parto imediato que varia entre 0% e 16% (RIBEIRO, 2016; 

GARCIA et al., 2010; GURGEL et al., 2014; LIRA et al., 2013; MASTERS et al., 2007), 

sendo que as atendidas para o parto na rede pública de assistência à saúde são mais 

vulneráveis a apresentar DVE (GURGEL et al., 2014). 

Na perspectiva científica e da saúde pública, embora conhecam as 

consequências da instalação da DVE, a sua prevalência em lactantes ainda não é bem 

documentada. Lammi-Keef e colaboradores (1995) verificaram redução do alfa- 

tocoferol sérico nessa fase e, prevalências de DVE em 70% de lactantes na África do 

Sul (PAPATHAKIS et al., 2007) e em 22% de lactantes do nordeste brasileiro 

(RIBEIRO, 2016) foram detectadas. 

É com base nesse novo aspecto da DVE durante a lactação que tem havido um 

esforço renovado para entender melhor a relação entre o status de micronutrientes 

maternos e a qualidade do leite humano, particularmente em regiões do mundo onde 

a qualidade da dieta é pobre (ALLEN, 2005) e os recém-nascidos exclusivamente 

amamentados podem, em função do consumo substancialmente inferior ao 

recomendado, apresentar potencialização da depleção das reservas que já se 

encontram reduzidas ao nascimento (ALLEN; GRAHAM, 2003). 
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1.5 ESTRATÉGIA DE COMBATE A DEFICIÊNCIA DE VITAMINA E 

 
 

1.5.1 Suplementação com vitamina E 

 
A vitamina E é um dos suplementos mais populares nos EUA, sendo utilizada 

regularmente por mais de 10% dos adultos deste país e, embora a recomendação 

estabelecida pela RDA seja de 15 mg de RRR-alfa-tocoferol, suplementos de vitamina 

E estão disponíveis comercialmente em doses que variam de 100 a 1000 UI (67 a 671 

mg) (PENG et al., 2004). 

Por sua característica de potente antioxidante de quebra de cadeia, inibindo a 

peroxidação de lipídios pela remoção de espécies reativas de oxigênio, o interesse 

pela suplementação com vitamina E (principalmente alfa-tocoferol) tem crescido muito 

nos últimos anos, sendo amplamente utilizado como um suplemento para a prevenção 

de doenças (OCHI; TAKEDA, 2015). 

Além da prevenção e correção da DVE e suas consequências, a suplementação 

com vitamina E tem sido implementada com diversos objetivos clínicos principalmente 

fundamentados em sua capacidade antioxidante. Dentre elas, citam-se: condições 

relacionadas ao estresse oxidativo e inflamação, como a aterosclerose (BJELAKOVIC 

et al., 2007), diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica (KHATAMI et al., 2016); 

tratamento e prevenção de pré-eclâmpsia e suas complicações (ROBERTS et al., 

2010; HOVDENAK; HARAM, 2012; CHAPPELL et al., 2002); prevenção de aborto 

(BALOGUN et al., 2016); exposição continuada ao chumbo (KASPERCZYK et al., 

2016); doenças associadas ao envelhecimento, como osteoporose, falência cardíaca, 

câncer e demência (OCHI; TAKEDA, 2015); e redução de marcadores de inflamação 

em pessoas saudáveis (KAUL; DEVARAJ; JIALAL,2001). 

No entanto, os resultados destas pesquisas ainda são bastante controversos, 

com produção de efeitos nulos, positivos e adversos. E, em função desse último tipo 

de efeito, a suplementação com vitamina E tem sido desencorajada em alguns casos. 

 

 
1.5.2 Suplementação de vitamina E no grupo materno-infantil 

 
Fundamentadas no exposto na seção acima, estratégias de suplementação 

materna e do recém-nascido têm sido propostas para prevenir e tratar a DVE neste 

grupo, uma vez que a questão de como melhor e rapidamente corrigir o estado de 

deficiência de vitamina E tem importância clínica potencial. 
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No que diz respeito à suplementação de nutrientes e oligoelementos em recém- 

nascidos, muitos desafios ainda precisam ser enfrentados. O tratamento de lactentes 

pré-termo com doses farmacológicas de vitamina E tem sido proposto para prevenir 

ou limitar as doenças associadas à DVE, tais como retinopatia, hemorragia 

intracraniana, anemia hemolítica e doença pulmonar crônica, no entanto, diversas 

considerações necessitam ser feitas com relação a esse protocolo (DIDENCO et al., 

2011). A definição de requisitos básicos, via de administração e dosagem eficaz que 

atinja rapidamente e de forma segura níveis fisiológicos de alfa-tocoferol não estão 

bem definidos, além de que esse tipo de suplementação está associado a efeitos 

potencialmente perigosos para a criança, como uma maior incidência de sepse 

(WESTERGREN; KALIKSTAD, 2010; BELL et al., 2013; BRION et al., 2005). 

São raros os relatos de toxicidade quanto a administração enteral da vitamina 

E em crianças, no entanto, as evidências atuais não suportam a administração 

intravenosa de vitamina E em altas doses ou em concentrações que objetivem o 

alcance de níveis séricos superiores a 3,5 mg/dL, em função destes estarem 

associados a maior incidência de sepse e enterocolite necrotizante (ANTONAKOU; 

MATALAS; CHIOU, 2013). 

A suplementação materna durante a gestação tem sido considerada como um 

método para proteger o recém-nascido de retinopatia da prematuridade, dificuldade 

respiratória ou hemorragia intraventricular (DIDENCO et al., 2011, BELL et al., 2013), 

mas esta abordagem parece ter pouco potencial para resguardar o feto das 

consequências da insuficiência de vitamina E (DEBIER, 2007) uma vez que a 

transferência placentária de tocoferóis é bastante limitada, sendo indicado que 

alcance apenas 10% da taxa de transferência passiva da L-glicose (SCHENKER et 

al., 1998). Estudos também sugeriram que a administração de vitamina E durante a 

gestação não é capaz de aumentar o alfa-tocoferol fetal em detrimento de seu 

metabólito alfa-carboxietil hidroxicromanol, o que pode não aumentar efetivamente as 

reservas fetais e reduzir a incidência de complicações secundárias à DVE em recém- 

nascidos (DIDENCO et al., 2011; RUMBOLD et al., 2015). 

A suplementação materna durante a gestação foi percebida por Gurgel (2016) 

como uma realidade para mulheres assistidas para o parto na rede privada de saúde. 

Seu estudo verificou que aproximadamente 70% das gestantes haviam sido 

suplementadas durante o pré-natal com diferentes formulações polivitamínicas, sendo 

esta a principal intervenção para o controle da deficiência de micronutrientes. 
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Outro aspecto a ser considerado quanto a suplementação durante a gestação 

são as influências desconhecidas que as funções pleiotrópicas da vitamina E podem 

causar sobre o estado oxidativo fisiológico gestacional. Dessa maneira, esse protocolo 

pode ser perigoso, devendo ser desencorajado (HOVDENAK; HARAM, 

2012; ROBERTS et al., 2010). 

Em contrapartida, a suplementação materna durante a lactação torna-se uma 

estratégia exequível e mais segura para satisfazer a necessidade de vitamina E dos 

recém-nascidos uma vez que ao melhorar o estado nutricional materno pode, 

consequentemente, prolongar a adequação do fornecimento de vitamina E através do 

leite. Infelizmente, o estabelecimento da suplementação durante a lactação não é 

reconhecido em muitas situações nas quais podem proporcionar benefícios para a 

saúde da mãe e do lactante (ALLEN, 2005), necessitando ainda de mais respaldo 

científico e de saúde pública que garantam sua instituição de rotina. 

A frequência dos estudos realizados em modelos animais limita as poucas 

conclusões existentes sobre o efeito dose-resposta da suplementação no âmbito das 

várias intervenções avaliadas (LINDQVIST et al., 2011; BONDO; JENSEN, 2011). 

Além disso, os poucos dados referentes à suplementação materna com vitamina E ao 

longo da lactação em humanos ainda produzem resultados controversos: Zlagatys- 

Sidorkiewicz et al. (2012) e Martysiak-Zurowska et al. (2013), em estudos realizados 

na Polônia, não encontraram efeito positivo da suplementação vitamínica sobre o 

conteúdo do leite materno. No entanto, Tijerina-Sáenz et al. (2009), no Canadá, 

demonstraram dados opostos aos dos estudos anteriormente citados. Assim como 

Zarban et al. (2015) que verificaram efeitos positivos no conteúdo antioxidante do leite 

materno e evidências de atividade antioxidante na urina do bebê após 30 dias de 

suplementação com vitamina E. 

Estudos realizados por nosso grupo de pesquisa sobre a influência da 

suplementação de vitamina E no estado nutricional materno e neonatal durante o 

aleitamento materno constataram desfechos favoráveis. Garcia et al. (2010) 

observaram que 24 horas após a suplementação houve um aumento significativo na 

quantidade de alfa-tocoferol no colostro; Clemente et al. (2015) detectaram que a 

suplementação com a forma natural da vitamina foi mais eficaz em aumentar as 

concentrações de vitamina E no leite em detrimento da sua forma artificial; Melo et al. 

(2016) verificaram efeito positivo da suplementação materna sobre as concentrações 

no colostro; e Medeiros et al. (2016a) constataram que a suplementação materna no 
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pós-parto imediato aumentou as concentrações de vitamina E tanto no colostro como 

no leite de transição. 

Antonakou e colaboradores (2013) concluíram que para que a suplementação 

materna durante a lactação seja caracterizada como uma estratégia segura na 

eliminação do risco de desenvolvimento da DVE na infância, esta deve ser instituída 

somente quando necessário, considerando a insuficiência da dieta materna e 

respeitando a sua recomendação diária de consumo. No entanto, a realidade do 

sistema público de saúde brasileiro não possibilita a realização da avaliação do estado 

nutricional de vitamina E de mães e bebês de maneira adequada e continuada. De 

modo que, considerando a gravidade da DVE materno-infantil, a necessidade do 

estabelecimento de uma estratégia de prevenção e controle mais ampla para esse 

grupo de pessoas justifica a implementação da suplementação de vitamina E durante 

a lactação. 

1.5.3 Segurança e resultados negativos da suplementação com vitamina 

 
 

Quando os suplementos são utilizados para manter o equilíbrio da vitamina E, 

quer auto-medicados ou prescritos, questões quanto à toxicidade e outras 

preocupações que dizem respeito à segurança devem ser consideradas (SCHMÖLZ 

et al., 2016). A toxicidade da vitamina E pode estar relacionada com a dose, forma 

química, via de administração, velocidade de administração no caso das formas 

parentéricas, ou com a combinação destes fatores (BRION, BELL; RAGHUVEER, 

2003). Os riscos associados ao excesso de vitamina E em seres humanos adultos 

incluem resistência diminuída à infecção resultante da diminuição da função 

leucocitária (BELL, 1989), aumento do sangramento consequente à diminuição dos 

fatores dependentes de vitamina K em indivíduos com deficiência de vitamina K 

(CORRIGAN, 1979) e inibição da síntese de prostaglandinas plaquetáriase da 

agregação plaquetária (STUART; OSKI, 1979). 

A necessidade e os benefícios da suplementação com vitamina E na população 

adulta saudável, em gestantes, lactantes e crianças estão sob contínua investigação. 

Estudos usando a abordagem de meta-análise para avaliar ensaios clínicos chegaram 

a conclusões muito diferentes, desde o aumento do risco de mortalidade até 

praticamente nenhum risco advindo dos suplementos antioxidantes (TRABER, 2012). 

Em 2005 foi publicada uma revisão de literatura sobre a segurança da vitamina E 

(HATHCOCK et al., 2005), embora, conforme Ochi e Takeda (2015), a maioria dos 
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ensaios clínicos conduzidos até o momento não conseguiram demonstrar qualquer 

efeito benéfico da suplementação isolada de alfa-tocoferol em doenças 

humanastendo sido sugerido também reaçõe adversas sob circunstâncias especiais 

(BIESALSKI et al., 2010). 

Segundo Yap, Yuen e Wong (2001) e Yu et al. (2006), a ingestão de 100 mg/dia 

de vitamina E (150 UI/dia) pode ser aumentada até 300 mg/dia (450 UI/dia) sem 

complicações. Além disso, a administração de altas doses de vitamina E por curto 

prazo não tem produzido efeitos colaterais, sendo relatado que a quantidade de 1600 

IU é segura para a maioria dos adultos na prevenção do estresse oxidativo 

(ASPLUND, 2002). 

No entanto, a persistência da administração de altas doses de vitamina E 

demonstrou interferência na coagulação sanguínea, associação com o aumento do 

risco de acidente vascular cerebral hemorrágico em estudos com animais (ZONDLO, 

2002) e com o aumento do risco de todas as causas de mortalidade após doses ≥ 400 

UI/dia de vitamina E por pelo menos um ano (MILLER et al., 2005). 

Como já mencionado, o parâmetro de consumo utilizado na garantia da 

segurança da administração de suplementos é a UL. Conforme as DRIs estabelecidas 

pelo Instituto de Medicina (2000), a UL de qualquer suplemento contendo alfa- 

tocoferol para gestantes e lactantes é a mesma adotada para mulheres adultas não 

grávidas e não lactantes (1000 mg/dia) uma vez que, dada a escassez de dados 

quanto à suplementação nesse grupo de mulheres, não há relatos de toxicidade da 

vitamina E em gestantes ou lactantes. 

Com relação a suplementação de vitamina E em recém-nascidos, Brion, Bell & 

Raghuveer (2003) informam que doses de vitamina E superiores a 30 UI/kg/dia estão 

associadas à sepse, e assim, a dose farmacológica mais adequada e segura não está 

definida até o momento. 

Os desfechos produzidos pela suplementação com vitamina E sobre condições 

clínicas específicas também são contraditórios, como por exemplo no que diz respeito 

à sua administração no tratamento e prevenção da pré-eclâmpsia e suas complicações 

(GAGNÉ, 2009; ROBERTS et al., 2010), tendo havido, inclusive, questionamentos 

sobre a segurança do seu uso durante a gestação (HOVDENAK; HARAM, 2012). 

Efeitos negativos da suplementação com vitamina E foram constatados quanto 

a prevenção de doenças cardiovasculares e na redução de marcadores de inflamação 

em pessoas saudáveis (KAUL; DEVARAJ; JIALAL, 2001). Entretanto, Khatami e 
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colaboradores (2016) verificaram que suplementação oral com alta dose de vitamina 

E (1200 UI) por 12 dias melhorou os marcadores de injúria renal, inflamação e 

estresse oxidativo em pacientes com diabetes mellitus. Além disso, referiram que 

dados publicados anteriormente suportam os efeitos benéficos da suplementação de 

vitamina E em marcadores de inflamação e estresse oxidativo em pacientes com 

diabetes mellitus tipo 2 (WU et al., 2007), câncer (HOPKINS et al., 2010) e síndrome 

metabólica (DEVARAJ et al., 2008). 

Segundo Traber (2012), questões metodológicas devem ser levadas em 

consideração quando os ensaios clínicos randomizados para a avaliação de 

benefícios nutricionais são analisados. Essa recomendação se deve ao fato de que a 

interpretação dos efeitos adversos de um nutriente pode ser comprometida por 

características dos grupos placebo e controle e pelo o uso de medicamentos pelos 

participantes. Biesalski et al. (2010) avaliaram benefícios e danos e sugeriram que 

uma relação risco/benefício fosse usada para avaliar os efeitos da vitamina E. 

As interações medicamentosas da vitamina E neste momento são 

especulativas, mas representam uma explicação potencial para os efeitos adversos 

relatados em alguns estudos de intervenções. Deve notar-se que em todos estes 

estudos, a vitamina E foi tomada em combinação com um ou mais antioxidantes 

adicionais, assim não está claro que quaisquer efeitos adversos são devidos à 

vitamina E isolada. Finalmente, o metabolismo e a excreção parecem limitar o acúmulo 

hepático de vitamina E e, portanto, seus efeitos adversos potenciais (MUSTACICH, 

BRUNO; TRABER, 2011). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Analisar o efeito de dois protocolos de suplementação materna com alfa-tocoferol 

sobre o soro e o leite maternos até 60 dias após o parto. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Analisar o consumo habitual materno de vitamina E durante o seguimento da 

pesquisa, entre os grupos estudados; 

• Quantificar a concentração de alfa-tocoferol no soro de lactantes e avaliar a 

deficiência de vitamina E ao longo da lactação, em função do tratamento 

administrado; 

• Traçar o perfil de alfa-tocoferol no leite materno ao longo da lactação e 

investigar a existência de possíveis diferenças em função do tratamento 

administrado; 

• Estimar e avaliar o fornecimento de vitamina E aos lactentes através do leite 

materno, em função do tratamento administrado; 

• Verificar a existência de associação entre o alfa-tocoferol do soro e do leite 

maternos ao longo da lactação, em função do tratamento administrado. 
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3 METODOLOGIA 

 
3.1 DESENHO DO ESTUDO, ASPECTOS ÉTICOS E POPULAÇÃO 

 
Este foi um estudo prospectivo, controlado, randomizado e paralelo, composto 

por três braços. As participantes foram recrutadas no momento do seu atendimento 

para o parto em duas maternidades públicas localizadas em Natal, Rio Grande do 

Norte: Maternidade Escola Januário Cicco e Unidade Mista das Quintas. Esta última 

foi desativada no início do ano de 2016 e passou a funcionar, a partir de março do 

mesmo ano, na recém-inaugurada Maternidade Municipal Arakén Irerê Pinto, sendo, 

então, incluída no estudo. A amostragem foi realizada no período compreendido entre 

2013 e 2016 e as participantes foram acompanhadas até 60 dias após o parto. 

A escolha destes dois estabelecimentos de saúde se deveu por ambos 

fornecerem cuidado médico obstétrico gratuito a mulheres provenientes de vários 

bairros na cidade de Natal e de outros municípios do Rio Grande do Norte, e por 

possuírem representatividade frente ao volume anual de partos ocorridos nesta 

cidade. 

O estudo foi conduzido de acordo com as recomendações da Declaração de 

Helsinki e todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre o parecer nº  1.093.344 

CAAE 43894615.4.0000.5537. O estudo também foi registrado no ReBEC - Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos sobre o código RBR-9wch5m e está disponível em: 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/?q=RBR-9wch5m. 

A amostra mínima requerida foi calculada utilizando o software GPower® 

versão 3.1.7 com base nos seguintes parâmetros: α de 5%; poder de 0,8 e efeito 

esperado de 0,17. Cohen define fs de 0,1, 0,25 e 0,4 como efeito pequeno, médio e 

grande, respectivamente. A partir desses parâmetros, cada grupo deveria ter, no 

mínimo, vinte indivíduos (FAUL et al., 2007). 

Todas as participantes foram informadas sobre os objetivos e metodologia do 

estudo e aquelas que aceitaram participar da pesquisa, declararam sua confirmação 

por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido em consonância 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, antes do início das coletas (Apêndice 

3). 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/
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As parturientes assistidas em ambos os estabelecimentos citados acima, foram 

elegíveis quando apresentavam idade entre 18 e 40 anos, baixo risco obstétrico, parto 

a termo (idade gestacional ≥ 37 semanas) e praticavam o aleitamento materno. Foram 

adotados os seguintes critérios de exclusão: uso de suplementos contendo vitamina E 

durante a gestação e lactação, presença de doenças agudas ou crônicas descritas no 

prontuário, transtorno mental, uso de drogas lícitas e ilícitas, uso de antitrombóticos, 

parto pré-termo (idade gestacional < 37 semanas), parto com conceptos múltiplos e/ou 

com malformações e/ou paralisia cerebral. Todas estas informações foram verificadas 

no prontuário hospitalar da parturiente e do neonato, localizado no posto de 

enfermagem dos setores de atendimento. 

As participantes elegíveis foram randomicamente alocadas nos grupos controle, 

suplementado 1 ou suplementado 2, na razão de 1:1:1, seguindo a ordem diária dos 

partos em cada uma das maternidades. Onde a primeira mulher a parir foi inserida no 

grupo controle, a segunda inserida no grupo suplementado 1, a terceira inserida no 

grupo suplementado 2, e assim por diante, sendo realizada uma randomização 

simples. Este trabalho foi compilado em acordo com o CONSORT (do inglês: 

Consolidated Standards of Reporting Trials) (Figura 4; Anexo A). 
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Figura 4 - Diagrama de fluxo do CONSORT. 

 
Conforme a figura acima, as perdas amostrais em função do seguimento da 

pesquisa foram semelhantes em ambos os grupos e tiveram como principais motivos 

a finalização da prática do aleitamento materno e a impossibilidade de contatar a 

paciente no dia da coleta, em função da não correspondência dos telefones de contato 

fornecidos ou pela mudança de residência da paciente para outro município ou Estado. 

3.2 COLETA DE DADOS E INTERVENÇÃO 

 
As parturientes que confirmaram a participação na pesquisa foram em seguida 

submetidas à coleta de sangue e leite e à aplicação de formulário semiestruturado 

(Apêndice 4) para obtenção de dados socioeconômicos, do pré-natal, parto e história 

clínica. Algumas informações foram transcritas do cartão de acompanhamento do pré- 

natal e prontuário hospitalar. 

As informações dietéticas foram adquiridas em quatro diferentes momentos do 

pós-parto, no 7º, 20º, 30º e 60º dias. As coletas de soro materno foram efetuadas no 
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1º (0 hora), 20º e 30º e 60º dias pós-parto, tendo sido realizadas seis coletas de leite 

ao longo da pesquisa, nos seguintes momentos: 1º (0 hora), 2º (24 horas), 7º, 20º, 

30º e 60º dias (Figura 5). 

 
 

 

Figura 5 - Desenho da coleta de dados. 
aApós a primeira coleta de material biológico (0 hora), foi administrada a primeira cápsula de 
vitamina E aos grupos suplementados 1 e 2. O grupo controle não recebeu suplementação 
alguma; bRecordatório de 24 horas; cApós a coleta de material biológico referente ao 20º dia, 
foi administrada a segunda cápsula de vitamina E ao grupo suplementado 2. Os grupos 
controle e suplementado 1 não receberam suplementação alguma neste momento da 
pesquisa. 

 

 
3.2.1 Intervenção 

 
Ao grupo controle não foi efetuada suplementação alguma durante a 

realização do estudo. Ao grupo suplementado 1 foi administrada dose única de 400 

UI de vitamina E natural na forma de acetato de RRR-alfa-tocoferol, logo após a 

primeira coleta de material biológico (0 hora). Ao grupo suplementado 2 foram 

administradas duas doses de 400 UI de vitamina E natural na forma de acetato de 

RRR-alfa-tocoferol. A primeira dose foi oferecida logo após a primeira coleta de 

material biológico (0 hora) e a segunda dose, logo após a coleta do 20º dia. Ambas 

as suplementações foram efetuadas por via oral e ingeridas com água no momento do 

desjejum materno. 
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A escolha do 20º dia para a administração da segunda dose de vitamina E 

deveu-se a resultados prévios produzidos pelo estudo de Medeiros et al. (2016a), no 

qual foi verificado manutenção do efeito da 1ª dose entre 15 e 20 dias pós-parto. 

A dose de 400 UI de acetato de RRR-alfa-tocoferol (CVS Health, Woonsocket, 

USA) (Anexo B) corresponde a 294 mg de alfa-tocoferol e foi escolhida porque tem 

sido considerada segura pelo Instituto de Medicina (2000), mediante análise de 

estudos em longo prazo que não encontraram efeitos deletérios para esta dose. 

Além disso, a concentração de alfa-tocoferol viabilizada pelos dois protocolos 

de suplementação apresenta uma ampla margem de segurança em relação à UL de 

vitamina E recomendada para gestantes e lactantes (1000 mg/dia para qualquer  

uma das formas de alfa-tocoferol suplementada).  Conforme exposto  no  item 1.5.3, 

o Instituto de Medicina (2000) mantém para estas mulheres a mesma recomendação 

de UL definida para não gestantes e não lactantes, justificando essa conduta em 

função da ausência de relatos de doses tóxicas de vitamina E nestes dois estágios 

de vida. 

 
3.2.2 Coleta de material biológico 

 
Foram coletados 5,0 mL de sangue materno por punção venosa braquial no 

período da manhã após jejum de cerca de 8 a 12 horas. Estas coletas foram realizadas 

por profissional técnico em enfermagem. 

As coletas de leite materno também se deram no período da manhã sob a 

mesma condição de jejum e foram efetuadas pela equipe da pesquisa. Coletou-se em 

média 3,0 mL de leite por expressão manual de única mama não sugada previamente. 

As primeiras ejeções do leite foram desprezadas para evitar variações na composição 

em decorrência da gordura. 

Todas as amostras biológicas foram coletadas em tubo de polipropileno 

embalado com folha de alumínio e transportados em temperatura de refrigeração para 

o Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição (LABAN) no Departamento 

de Bioquímica da UFRN. O sangue foi centrifugado a 4000 rpm por 10 minutos para 

separação e remoção do soro. As amostras de soro e leite maternos foram 

armazenadas a -20 ºC, por um tempo médio de três dias, para posterior extração e 

análise. 

Durante as visitas domiciliares para a realização da coleta de dados, todas as 

pacientes receberam orientações sobre o manejo da lactação, doação de leite 

materno, bem como sobre alimentação saudável e protetiva da deficiência de vitamina 

E. Essas orientações foram desenvolvidas durante a realização do Projeto de 

Extensão e Ações Integradas vinculado à pesquisa (Apêndice 5). 
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3.2.3 Informações obtidas do formulário 

 
Por meio do formulário de pesquisa foram obtidas informações 

socioeconômicas e demográficas, como idade, escolaridade e estado civil maternos, 

renda familiar, número de moradores da residência, dentre outras. A escolaridade foi 

obtida em função da série e do grau que a pessoa estava frequentando ou havia 

frequentado, considerando a última série concluída com aprovação. O rendimento per 

capita foi calculado como indicador composto baseado na renda familiar e no número 

de moradores da residência, sendo categorizado em: até ½ salário mínimo, > ½ a 1 

salário mínimo, > 1 a 2 salários mínimos e > 2 a 3 salários mínimos, > 3 a 5 salários 

mínimos. O valor do salário mínimo foi definido em R$ 880,00 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2001). 

Também foram coletadas informações sobre a assistência médica e nutricional 

durante o pré-natal, assim como referentes à história obstétrica; intercorrências 

clínicas; medidas antropométricas pré-gestacionais e relacionadas ao último trimestre 

de gestação; informações relativas ao parto e ao recém-nascido, como idade 

gestacional, peso, comprimento e perímetro cefálico. 

A idade gestacional (IG) do recém-nascido foi expressa em semanas e obtida 

a partir dos dados de ultrassonografia obstétrica; amenorreia ou pelo cálculo pós-natal 

da IG a partir do método de Capurro, apresentados no prontuário do bebê. 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO 

 
A avaliação do estado nutricional antropométrico da mulher durante a gestação 

foi realizada com base nas informações referentes à última consulta pré-natal e 

realizada por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) gestacional (relação de peso e 

altura² com a IG). A relação IMC com a IG foi conferida no gráfico proposto por Atalah 

e colaboradores para então ser classificada como baixo peso, peso adequado, 

sobrepeso ou obesidade (ATALAH; CASTILLO; CASTRO, 1997) (Anexo C). 

A avaliação do estado nutricional antropométrico dos recém-nascidos foi 

realizada com base no peso ao nascer. Sendo classificados em: muito baixo peso 

(inferior a 1.500g), baixo peso (inferior a 2.500g), peso adequado (entre 2.500g e 

4.000g) e macrossomia (acima de 4.000g) (STRUTZ; RICHARDSON; HUSSEY, 2012). 

As informações do peso ao nascer foram extraídas do prontuário clínico. 

O crescimento da criança foi avaliado com base no crescimento intrauterino 

(CIU), sendo considerado o índice antropométrico peso para a idade conforme 

recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2011a). 
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Para tanto, utilizou-se as curvas de crescimento específicas para recém- 

nascidos a termo que relacionam o peso ao nascer com a idade gestacional (VILLAR 

et al., 2014) (Anexo D), sendo os neonatos classificados em pequeno para a idade 

gestacional (PIG), quando a relação peso/IG foi abaixo do percentil 10; em adequado 

para a idade gestacional (AIG), quando entre os percentis 10 e 90; e em grande para 

a idade gestacional (GIG), quando o índice encontrava-se acima do percentil 90. 

 

 
3.4 AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

 
O tipo de alimentação oferecido para a criança, bem como sua forma de 

administração foram obtidos por meio de questionamento feito às mães em cada etapa 

da coleta de dados e classificado em: aleitamento materno exclusivo, aleitamento 

materno predominante, aleitamento materno, aleitamento materno complementado e, 

aleitamento materno misto ou parcial. 

O aleitamento foi classificado como exclusivo quando a criança recebia somente 

leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 

outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais 

de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos; o aleitamento materno 

predominante foi determinado quando a criança recebia, além do leite materno, água 

ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos 

rituais. Já o aleitamento materno foi categorizado quando a criança recebia leite 

materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não 

outros alimentos; o aleitamento materno complementado definiu-se quando a criança 

recebia, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a 

finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. Como quinto tipo do aleitamento 

materno, tinha-se o classificado como misto ou parcial que se definiu quando a criança 

recebia leite materno e outros tipos de leite (BRASIL, 2015). 

O fornecimento de vitamina E pelo leite materno foi estimado por comparação 

entre a quantidade de alfa-tocoferol fornecida no leite, baseada na provável ingestão 

diária média de leite, e a AI de vitamina E correspondente a 4 mg/dia (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000). Para o leite colostro (0 hora e 24 horas pós-parto) foi considerado 

volume diário de 396 mL e nos leites de transição (7 dias pós-parto) e maduro (20, 30 e 

60 dias após o parto) adotou-se 780 mL (BAUER; GERSS, 2011; INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000). 

O consumo dietético de vitamina E das lactantes foi avaliado por quatro 

recordatórios alimentares referentes às 24 horas prévias (R24h). Estes consistiram 

nos apontamentos das pacientes em relação a todos os alimentos, preparações, 
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suplementos e bebidas consumidos nas últimas 24 horas que antecederam a 

entrevista. As medidas caseiras informadas foram convertidas em gramatura ou 

mililitros com base nas padronizações de livros textos (ARAÚJO; GUERRA, 2007; 

BRASIL, 2011b; TOMITA; CARDOSO, 2002). Os R24h foram aplicados no 7º, 20º, 

30º e 60º dias pós-parto, conforme descrito no item 3.2. 

Os inquéritos dietéticos foram convertidos em valores de nutrientes utilizando 

o ambiente do software Virtual Nutri Plus® (http://www.virtualnutriplus.com.br/), que 

consiste em uma ferramenta que auxilia na quantificação da ingestão dietética e tem 

em sua base de dados diversas tabelas de informação nutricional dos alimentos e 

preparações, incluindo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). 

Como a TACO não apresenta informação nutricional referente à vitamina E, foi 

inserida ao software uma tabela híbrida composta pelas informações presentes na 

TACO associada aos dados de vitamina E presentes na tabela do USDA (do inglês: 

United States Department of Agriculture) (USDA, 2015). 

Para as preparações alimentares que não estavam contidas nas tabelas 

mencionadas acima, como arroz de leite, arroz refogado, farofa, sopas, entre outras, 

foram elaboradas fichas técnicas de preparações de alimentos para obtenção de seu 

valor nutricional e posterior cadastro no banco de dados do software. 

Baseando-se na premissa de que essa variação intrapessoal superestimaria a 

distribuição de consumo do nutriente da população, ajustou-se a distribuição da 

ingestão de vitamina E com a remoção do efeito da variância intrapessoal (SLATER et 

al., 2004). 

O consumo habitual de vitamina E foi resultante da ingestão ajustada pela 

variação intrapessoal e, em seguida, corrigida pelo teor de energia da dieta. Este foi 

obtido pelo método de resíduos, empregando o software SPSS® versão 7.0. 

A prevalência de inadequação do consumo de vitamina E foi avaliada usando-se 

a EAR como ponto de corte (SLATER et al., 2004), calculada a partir da área da curva 

que corresponde à proporção de indivíduos com inadequação dietética, e avaliada na 

tabela de distribuição normal (Escore-Z) (Anexo F), adotando-se 16 mg/dia como 

necessidade média estimada do micronutriente para a fase da lactação (INSTITUTE 

OF MEDICINE, 2000). O fornecimento energético foi avaliado com base na 

recomendação para lactantes (2586 a 2733 kcal/dia) (INSTITUTE OF MEDICINE, 

2005). 

http://www.virtualnutriplus.com.br/
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3.5 EXTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO ALFA-TOCOFEROL NO 
LEITE E SORO MATERNOS 

 
 

3.5.1 Extração das amostras 

 
A extração do alfa-tocoferol no soro e leite maternos foi realizada de acordo com 

adaptação do método de Ortega et al. (1998). À 1,0 mL de amostra foi adicionado igual 

volume de etanol a 95% (Merck, Darmstadt, Alemanha) para precipitação de proteínas 

e 2,0 mL de hexano P.A. (Merck, Darmstadt, Alemanha). As amostras foram 

homogeneizadas durante 1 minuto em agitador de tubos e centrifugadas durante 10 

minutos a 4000 rpm para separação da camada de sobrenadante, que foi removida 

posteriormente para um segundo tubo. 

As etapas de adição do hexano, assim como a retirada do sobrenadante 

hexânico, ocorreram por duas vezes para a extração do alfa-tocoferol nas amostras 

de leite e por três vezes para a extração do alfa-tocoferol nas amostras de soro. Por 

fim, 3,0 mL da camada reunida de sobrenadante foram evaporados em banho-maria 

a 37 °C. O extrato seco foi então dissolvido em 0,25 mL de solução 2:1 (v:v) de 

diclorometano:metanol (Vetec, St. Louis, EUA) nas amostras de leite e em 0,25 mL de 

etanol 99% (Vetec, St. Louis, EUA) nas amostras de soro, para ser analisado em 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 

Este método foi adaptado para os casos em que o volume da amostra foi inferior 

a 1,0 mL, ocorrendo geralmente com amostras de leite 0 hora e 24 horas. De modo 

que, nesses casos, o volume de etanol adicionado foi igual ao volume da amostra. A 

apresentação esquemática da metodologia empregada na separação e determinação 

do alfa-tocoferol no soro e leite maternos encontra-se na figura 6. 
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Figura 6 - Apresentação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no soro e leite 
maternos. 

 

3.5.2 Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 
Alíquotas de 20 μL foram injetadas em cromatógrafo Shimadzu (Shimadzu, 

Kyoto, Japão) constituído de bomba LC-20 AT, com um loop injetor de 20 μL acoplado 

a um detector SPD-20A UV-VIS, coluna C18 LiChroCART 250–4 (5 μm) LiChrospher® 

100 (Merck, Darmstadt, Alemanha) e computador com programa LC Solution 

(Shimadzu, Kyoto, Japão) para o processamento dos dados. O cromatograma evoluiu 

em eluição isocrática com fase móvel constituida de metanol em grau de pureza para 

CLAE e fluxo de 1,0 mL por minuto em comprimento de onda de 292 nm. 

A concentração de alfa-tocoferol foi identificada e determinada por comparação 

com a área do padrão de alfa-tocoferol (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), em tempo de 
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retenção de 10,4 minutos (Figura 7). A concentração do padrão foi confirmada pelo 

coeficiente de extinção específico para alfa-tocoferol (ε 1%, 1 cm = 75,8 para 292nm) 

em etanol absoluto Merck® (NIERENBERG; NANN,1992). Os valores de alfa-tocoferol 

nas amostras foram expressos em μg/dL. 

 
 

 
 

Figura 7 - Picos de eluição do padrão de alfa-tocoferol e amostra de soro materno. 
A - Padrão de alfa-tocoferol, 236,6 ng/20 μL e tempo de retenção de 10,4 minutos; B - Amostra de soro 
materno e tempo de retenção de 10,4 minutos. 

 

 
3.6 VALORES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

EM VITAMINA E 

 
Para o diagnóstico da deficiência de vitamina E materna utilizou-se o ponto de 

corte sérico adotado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos. Dessa forma, os 

valores séricos de alfa-tocoferol inferiores a 516 μg/dL, no pós-parto imediato ou na 

lactação, foram indicativos de deficiência (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

Para a avaliação da concentração de alfa-tocoferol fornecida pelo leite materno, 

utilizou-se como parâmetro valores inferiores a 4 mg/dia no leite materno como 

indicativos de baixas concentrações de vitamina E (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 
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Esses valores foram estimados com base no volume de leite ingerido pelo lactente ao 

longo do período lactacional, conforme mencionado previamente. 

3.7 VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 
A exatidão e a precisão do método modificado foram avaliadas por meio dos 

testes de recuperação e repetitividade, respectivamente. 

O teste de recuperação foi realizado com a reunião de duas amostras de leite 

materno recém-coletado, na qual foram retiradas 10 alíquotas contendo 1,0 mL cada. 

Essas foram divididas igualmente em dois grupos: controle e teste. A extração ocorreu 

conforme etapas descritas no item 3.5.1, exceto no grupo teste que junto ao etanol 

95% foi adicionado 1,0 mL de padrão interno de acetato de alfa-tocoferol (Sigma- 

Aldrich, EUA), em concentração de 5,4 μg/mL. As alíquotas e o padrão de alfa- 

tocoferol acetato foram analisadas em CLAE nas mesmas condições antes descritas. 

O mesmo teste foi realizado com amostras de soro materno. O teste de recuperação 

evidenciou uma exatidão de 109% para o leite e 103% para o soro. 

Para o teste de repetitividade, o padrão de alfa-tocoferol e uma (01) amostra de 

leite, extraída e diluída conforme protocolo, são injetados em CLAE em cinco dias 

diferentes, com intervalos de três dias entre eles. O coeficiente de variação foi 0,01% 

na concentração de 10 μg/mL para o padrão e 0,05% na concentração de 17,7 μg/mL 

para amostras de leite. 

A sensibilidade do método foi determinada quando soluções padrões foram 

diluídas até alcançarem a concentração mínima a ser detectada (Limite de detecção 

- LoD) e quantificada (limite de quantificação – LoQ) no aparelho de CLAE. O LoQ foi 

atingido em concentração de 0,09 μg/mL de alfa-tocoferol, e o LoD em 0,04 μg/mL. 

 
3.7.1 Confirmação da concentração de alfa-tocoferol nas cápsulas 

utilizadas para suplementação 

 
Com o objetivo de confirmar a concentração do alfa-tocoferol contido na cápsula 

de vitamina E utilizada para a suplementação, foi realizado teste comparativo com 

substância padrão de acetato de alfa-tocoferol em concentração conhecida (Sigma- 

Aldrich, St. Louis, EUA). 

A primeira etapa deste teste foi a produção de uma solução de acetato de RRR- 

alfa-tocoferol utilizando-se padrão puro Sigma® a ser adotado como comparativo. Em 

seguida, foi produzida uma solução de acetato de RRR-alfa-tocoferol, a partir de uma 

(01)  cápsula  do  suplemento  utilizado (CVS  Health®). Para  tanto,  foi  pesado  o 
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conteúdo total da cápsula (399 mg de óleo) e, a partir dele, foram realizadas três 

diluições sequenciais com etanol absoluto (Merck®) para produção da solução final. 

Ambas as soluções finais foram aplicadas em CLAE, sob as condições 

metodológicas descritas no item 3.5.2, no entanto, com detecção UV em comprimento 

de onda de 286 nm. Após a aplicação da solução de acetato de alfa-tocoferol da 

cápsula, a área do pico gerado no cromatograma foi comparada com a área do pico 

gerado pela solução padrão a fim de possibilitar sua identificação e quantificação. Para 

confirmação da concentração utilizou-se o coeficiente de extinção específico para 

acetato de alfa-tocoferol em etanol absoluto, ɛ 1%, 1 cm = 40 (EITENMILLER; LEE, 

2004). 

Ao final do teste, a cápsula de suplementação apresentou concentração de 

acetato de RRR-alfa-tocoferol correspondente a 98% da concentração informada pelo 

fabricante no rótulo do produto. 

 
3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
As análises estatísticas foram realizadas pelo software IBM@ SPSS Estatística 

versão 21.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Os dados de alfa-tocoferol 

no soro e no leite são expressos em média e desvio-padrão. 

Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para confirmar a adesão das variáveis à 

distribuição normal. A homogeneidade dos grupos foi verificada pelo teste qui- 

quadrado. Utilizou-se teste t-Student para amostras independentes para verificar 

diferença entre as dosagens no soro e no leite intergrupos e o teste de Levene para 

verificar a homogeneidade da variância intergrupos. O teste t-Student para amostras 

pareadas mensurou a diferença intragrupos. 

Na avaliação da deficiência de vitamina E intragrupos, a distribuição das 

frequências produziu n´s reduzidos a partir do ponto de corte de 516 μg/dL e, dessa 

forma, não permitiu a aplicação do teste do qui-quadrado de independência. Como 

consequência, realizou-se apenas a análise descritiva do resultado. 

O teste de variância mixed-ANOVA (split-plot) com post hoc de Bonferroni foi 

usado para checar o comportamento dos niveis de alfa-tocoferol no soro e no leite ao 

longo do pós-parto e entre os grupos de tratamento. O tamanho do efeito foi avaliado 
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o 

 

pela interpretação do coeficiente parcial eta quadrado (η²) proposto por Cohen, para 

o qual valores entre 0.01 – 0.06 são indicativos de efeito pequeno; valores entre 0.07 

- 0.14 indicam efeito moderado; e valores superiores a 0.14 indicam efeito elevado nos 

níveis de alfa-tocoferol (FAUL et al., 2007). O teste de análise de variância ANOVA one- 

way com post hoc de Tukey foi aplicado para verificar o efeito principal. O coeficiente 

de correlação de Pearson verificou a existência de associação intergrupo para soro e 

leite. O nível de significância foi fixado em 5% (p < 0,05). 

Os dados de ingestão habitual de vitamina E são expressos em média, desvio- 

padrão, frequência percentual e percentis. Os dados de ingestão habitual de energia 

são expressos em mediana e quartis. A simetria dos dados foi verificada pelo teste 

Kolmogorov-Smirnov. Como os dados de ingestão de vitamina E não seguiram 

distribuição assimétrica, foram convertidos em logaritmo natural para reteste quanto a 

simetria. As variáveis dietéticas apresentadas foram comparadas pelo teste de análise 

de variância ANOVA one-way com post hoc de Tukey. O nível de significância foi 

fixado em 5% (p < 0,05). 

Devido à variabilidade dos dados dietéticos, foi realizado o ajuste pela 

variância intrapessoal, segundo método desenvolvido por Nusser et al. (1996) e, 

posteriormente, pela energia (WILLETT; STAMPFER, 1986). Para obtenção da 

variância intrapessoal aplicou-se o teste de one-way ANOVA e, a partir das médias 

quadráticas geradas (MQ) foram obtidas as estimativas de variância intrapessoal (Sw 2) 

e interpessoal (Sb
2) (NUSSER et al., 1996), descritas a seguir de forma simplificada 

(SLATER; MARCHIONI; FISBERG, 2004). 

 

 
 
 

 

Para tanto, define-se: w, como indicativo de variância intrapessoal; b, como 

variância interpessoal e; k, como o número de aplicações do método que, nesse 

estudo, são quatro R24h. 

A variância total de uma distribuição observada (S2 
bs) é dada pela soma das 

duas variâncias (intra e interpessoal): 

 

Sw 2 = MQW 
2 

bS= (MQb - Sw 2)/k 

S2 obs b = S 2 + (S 2)/k w 
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Para remover a variância intrapessoal, utilizou-se a seguinte equação: 
 

 

 

 

Onde a média representa o valor médio do grupo, xi é o valor observado para 

cada indivíduo, e a razão Sb/Sobs é obtida após a raiz quadrada dos valores Sb
2 e S2

obs. 

O controle dos fatores de confusão inerentes ao consumo total de energia e a 

remoção das variações externas foram realizadas por meio do ajuste da energia de 

acordo com o método dos resíduos (WILET; STAMPFER, 1986). A energia foi incluída 

como variável independente, e o valor absoluto do nutriente como dependente. 

 

 

Após a definição do β0 e β1, calculou-se o resíduo. O resíduo da regressão 

representa a diferença entre o consumo observado para cada um dos indivíduos e o 

consumo estimado para o seu total de energia. 

 

 

Devido a variação interpessoal do resíduo foi adicionado uma constante para 

todos os valores. A constante representa o consumo do nutriente estimado (Y) para a 

média do total de energia consumida pela população. 

 

 
Utilizando-se os coeficientes obtidos da regressão entre o nutriente e a 

energia, a constante (C) foi calculada pela seguinte fórmula: 

 

 

E por fim, o nutriente ajustado foi obtido a partir de: 
 

Valor ajustado do nutriente = média + (xi – média)*Sb/Sobs 

Ynutriente = β0 + (β1* energia média individual) 

Y0 - Ye = Y0 - (β0+ β1* energia média individual) 

C = (β0+ β1* energia média do grupo) 

Y ajustado = (resíduo + C) 



51 
 

4 RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 
Para este estudo foram arroladas oitenta lactantes, das quais vinte e oito foram 

inseridas no grupo controle, vinte e oito no grupo suplementado 1 e vinte e quatro 

compuseram o grupo suplementado 2. A tabela 2 mostra as características 

socioeconômicas, demográficas e de saúde das mulheres integrantes da pesquisa. 

Com base nessas informações, a amostra foi caracterizada como adulta jovem (25,9 

± 6,1 anos), com baixa renda (≤ 2 salários per capita) e baixa escolaridade (inferior ao 

ensino médio incompleto). Essas mulheres apresentaram algum grau de inadequação 

do estado nutricional antropomético durante e ao final do período gestacional e, 

associado a isso, não dispuseram de acompanhamento nutricional durante a 

gestação. 
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Tabela 2 - Características socioeconômicas, demográficas e de saúde das mães estudadas. 
Natal - RN, 2013 – 2016. 

 

 
 

Teste Qui-quadrado. n = número. aRenda familiar mensal dividida pelo número de moradores do 
domicílio. Resultado em salários mínimos mensais per capita; bIMC = Índice de Massa Corporal; cIMC 
em função da semana gestacional *ANOVA one-way; média ± desvio padrão; intervalo de confiança de 

95%. As diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. 
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A tabela 3 dispõe sobre as características do parto e do neonato, mostrando 

que esta população se apresenta como maioria multípara (> 1 filho), submetida a parto 

vaginal e tendo seus conceptos, o diagnóstico de adequação tanto para o crescimento 

intrauterino e como para o estado nutricional ao nascimento. Em função dos 

resultados, foi possível constatar que os pares de mães-bebês integrantes dos três 

grupos estudados apresentaram semelhante proporção de indivíduos em todas as 

variáveis abordadas, garantindo assim a homogeneidade das populações. 
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Tabela 3 - Características do parto e dos neonatos estudados. Natal - RN, 2013 – 2016. 
 

 
Teste Qui-quadrado. n = número. aDe acordo com o índice peso ao nascer/idade gestacional. PIG = pequeno para idade gestacional, AIG = adequado para 
idade gestacional, GIG = grande para idade gestacional; bDe acordo com o peso ao nascer. *ANOVA one-way; média ± desvio padrão; intervalo de confiança 
95%. Testes considerados estatisticamente significantes quando p < 0,05. 
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A caracterização das crianças com base no tipo de alimentação adotado 

ao longo da pesquisa pode ser verificada na tabela 4. Percebe-se que o 

aleitamento materno exclusivo foi predominante nos três grupos durante todo o 

acompanhamento pós-parto, tendo sido constatado os menores valores por volta 

do 60º dia, no grupo controle (80%). O aleitamento materno predominante foi o 

segundo tipo de alimentação mais presente, com índices variando entre 5 – 20% 

ao longo do pós-parto. 

 
Tabela 4 - Tipo de alimentação das crianças no seguimento da pesquisa, em função do 
tratamento administrado. Natal - RN, 2013 – 2016. 

 

aLeite humano associado à outros leites ou fórmula infantil; bLeite humano associado à outros 
alimentos sólidos ou semi-sólidos, incluindo leite não-humano. 
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4.2 INGESTÃO HABITUAL DE VITAMINA E POR MULHERES 
LACTANTES 

 
A ingestão habitual de vitamina E durante os 60 primeiros dias de lactação 

correspondeu a 5,12 ± 1,57 mg/dia no grupo controle, a 5,03 ± 1,32 mg/dia no 

grupo suplementado 1 e a 4,82 ± 1,83 mg/dia no grupo suplementado 2 (Figura 

8). De modo que, durante esse período, nenhuma participante apresentou 

adequação do consumo de vitamina E (≥ 16 mg/dia), resultando numa 

prevalência de inadequação em 100% dos casos. Nos três grupos não foi 

verificada diferença significativa na ingestão habitual de vitamina E (p = 0,603) 

(Tabela 5) e de energia (p = 0,110) (Tabela 6). 
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Figura 8 - Consumo habitual de vitamina E por lactantes conforme o seu grupo 
integrante. Natal - RN, 2013 – 2016. 
ANOVA one-way com post hoc de Tukey (p = 0,603). EAR = Requerimento médio estimado 

para mulheres durante a lactação (16 mg/dia). (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 
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Tabela 5 - Distribuição em percentis e percentual de inadequação do consumo habitual 
de vitamina E por lactantes conforme o seu grupo integrante. Natal - RN, 2013 – 2016. 

 

a média ± desvio padrão; b teste de variância ANOVA one-way. 

 
 

Tabela 6 - Consumo habitual de energia (kcal/dia) por lactantes e sua distribuição em 
quartis conforme o grupo integrante. Natal - RN, 2013 – 2016. 

 

a mediana; b teste de variância ANOVA one-way. 

 
 

4.3 EFEITO DOS DOIS PROTOCOLOS DE SUPLEMENTAÇÃO 
COM VITAMINA E SOBRE O SORO MATERNO ATÉ 60 DIAS 
PÓS-PARTO 

 
Como pode ser verificado na figura 9 A, as concentrações séricas médias 

de alfa-tocoferol referentes ao pós-parto imediato (0h) corresponderam a 1194,6 

± 327,7 μg/dL no grupo controle, 1183,7 ± 410,8 μg/dL no grupo suplementado 

1 e a 1174,5 ± 428,8 μg/dL no grupo suplementado 2, sem diferença significativa 

entre elas (p > 0,05). Com base nisso, utilizando-se como parâmetro o ponto de 

corte previamente estabelecido (> 516 μg/dL), as lactantes dos três grupos 

apresentaram diagnóstico de adequado estado nutricional em vitamina E no 

primeiro momento após o parto. Em análise individualizada, entretanto, pôde-se 

verificar, para esse mesmo período, percentual correspondente a 5% (n = 1) de 

DVE materna em todos os grupos. 

As concentrações séricas de alfa-tocoferol observadas nas lactantes do 

grupo controle demonstraram perfil de declínio ao longo dos dois meses de 

lactação. Neste grupo, as concentrações de alfa-tocoferol reduziram em média 

24% (~ 286,9 μg/dL) no intervalo de tempo compreendido entre o pós-parto 
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imediato e o 20º dia e, entre o 30º e o 60º dias, apresentaram redução de 

aproximadamente 18% (~ 159 μg/dL). 

Esse perfil declinante das concentrações séricas de alfa-tocoferol pôde 

ser notado também em ambos os grupos suplementados, mesmo diante da 

instituição das suplementações próprias de cada um deles. No grupo 

suplementado 1, houve redução de 19% (~ 228 μg/dL) referente ao primeiro 

intervalo de tempo, compreendido entre 0 hora e 20 dias pós-parto, e redução de 

18% (~ 170 μg/dL) entre o 30º e o 60º dia. Já no grupo suplementado 2, as 

concentrações caíram 13% (~ 149 μg/dL) no primeiro intervalo e 23% (~ 282 

μg/dL) nos últimos trinta dias. 
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Figura 9 - Perfil de alfa-tocoferol no soro materno do pós-parto imediato até 60 dias após 
o nascimento, em função do tratamento administrado. Natal - RN, 2013 – 2016. 

 
A – Análise compartimentalizada mostra diferença significativa para o alfa-tocoferol sérico no 
tempo 30 dias entre acontrole e suplementado 2 (p = 0,016) e entre suplementado 1 e 
suplementado 2 (p = 0,045). ANOVA one-way com post hoc de Tukey. B – Percentuais 
construídos com base na concentração de alfa-tocoferol do soro 0 hora (100%) correspondente 
a cada um dos grupos. Foi verificado efeito significativo ao longo do pós-parto (p < 0,01, n2 = 
0.289, potência = 1.00). Não foram encontrados efeitos significativos para o tratamento 
administrado (não significativo, n2 = 0.056, potência = 0.249) ou para a interação entre pós-parto 
e tratamento administrado (não significativo, n2 = 0.094, potência = 0.679). ANOVA split-plot 
com post hoc de Bonferroni. 

- 
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Avaliando o perfil intergrupos do alfa-tocoferol sérico, constata-se que o 

aumento das concentrações demonstrado pelos grupos suplementados 1 e 2, ao 

20º dia em relação ao controle, foi de apenas 5% e 13%, respectivamente. Ao 

alcançar o 30º dia, ainda em relação ao controle, o grupo suplementado 1 

apresentou somente 3% de aumento, enquanto que o suplementado 2 

demonstrou incremento de 36% (correspondente a 325 μg/dL; p = 0,016), sendo 

as suas concentrações superiores às do suplementado 1 em cerca de 32% (297 

μg/dL; p = 0,045). Já aos 60 dias pós-parto, em comparação ao controle, o 

aumento das concentrações demonstradas pelos grupos suplementados 1 e 2 

corresponderam a 2% e 27%, respectivamente. Para este mesmo momento, o 

grupo suplementado 2 alcançou um acréscimo de 24% (correspondente a 184 

μg/dL) nos valores de alfa-tocoferol em relação ao suplementado 1. 

Na figura 9 B é possível observar a tendência fisiológica de caráter 

descendente demonstrada pelas concentrações de alfa-tocoferol ao longo da 

lactação, apresentando uma amplitude média de redução de cerca de 363 μg/dL 

de alfa-tocoferol entre o 1º dia e o 60º dia da pesquisa, para todos os grupos. 

Com a progressão do pós-parto, embora as concentrações médias de alfa- 

tocoferol no soro das lactantes integrantes dos três grupos tenham mantido a 

indicação de adequado estado nutricional (> 516 μg/dL), foi verificado aumento do 

percentual de DVE para todos os tratamentos instituídos. No entanto, é relevante 

perceber que em ambos os grupos suplementados, não foram constatados casos 

de DVE nas primeiras aferições subsequentes à administração das doses de 

alfa-tocoferol, diferentemente do grupo controle, para o qual o aumento da DVE 

se manteve também nesse intervalo. Os três grupos iniciaram o pós-parto com 

somente 5% das lactantes com DVE, no entanto, ao alcançarem o final da 

pesquisa, verificou-se 17,6% de DVE (n = 3) nos grupos controle e suplementado 

1 e 10% (n = 2) no grupo suplementado 2. 
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4.4 EFEITO DOS DOIS PROTOCOLOS DE SUPLEMENTAÇÃO 
COM VITAMINA E SOBRE O LEITE MATERNO EM 
DIFERENTES ESTÁGIOS DE LACTAÇÃO 

Considerando o perfil de alfa-tocoferol no leite materno, foi possível 

observar uma gradual redução a partir das primeiras 24 horas da lactação nos 

três grupos estudados. As figuras 10 - A e B apresentam a média de vitamina E 

referente a cada etapa da lactação conforme o tratamento administrado, e o 

efeito do tempo decorrido sobre as concentrações da vitamina dentro dos grupos 

e entre eles. 
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Figura 10 - Perfil do alfa-tocoferol no leite materno do pós-parto imediato até 60 dias 
após o nascimento, em função do tratamento administrado. Natal - RN, 2013 – 2016. 
A - Análise compartimentalizada mostra efeitos de interação: leite 24 h - acontrole e 
suplementado 1 (p = 0,01), controle e suplementado 2 (p = 0,03); leite 7 dias - bcontrole e 
suplementado 1 (p < 0,01), controle e suplementado 2 (p < 0,01); leite 30 dias - csuplementado 

2 e controle (p  <  0,01),  suplementado  2  e  1  (p  <  0,01);  leite  60  dias  -  dsuplementado 2 e 
controle (p = 0,02), suplementado 2 e 1 (p = 0,016). ANOVA one-way com post hoc de Tukey. B 
– Percentuais construídos com base na concentração de alfa-tocoferol do leite 0 hora 
(100%) correspondente a cada um dos grupos. Foram encontrados efeitos principais 
significativos do momento pós-parto (p < 0,01, n2 = 0.801, potência = 1.00) e do tratamento 
administrado (p < 0,01, n2 = 0.254, potência = 0.851). Também foi verificado um efeito significativo 
de interação entre o momento pós-parto e o tratamento administrado (p < 0,01, n2 = 0.225, 
potência = 0.902). ANOVA split-plot com post hoc de Bonferroni. 

B - 
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A média do alfa-tocoferol correspondente ao leite 0 hora do grupo controle 

(1494,9 ± 593,6 μg/dL), grupo suplementado 1 (1437,0 ± 439,9 μg/dL) e grupo 

suplementado 2 (1316,4 ± 538,9 μg/dL) foram semelhantes. Da mesma forma 

como o aumento verificado 24 horas após a administração da primeira dose da 

suplementação,  foi equivalente para os  grupos suplementado 1 (76%, 

correspondente a 1087,5 μg/dL) e suplementado 2 (80%, correspondente a 

1058,2 μg/dL). 

Assim como para o soro, foi observado declínio fisiológico gradual do alfa- 

tocoferol no leite materno ao longo do pós-parto. No período compreendido entre 

as primeiras 24 horas e o 20º dia após o nascimento, os três grupos 

demonstraram queda acentuada nas concentrações de alfa-tocoferol do leite. No 

entanto, a administração da segunda cápsula de vitamina E possibilitou ao grupo 

suplementado 2 atingir pronunciada elevação em suas concentrações de alfa- 

tocoferol ao 30º e ao 60º dia, em comparação ao grupo controle (160% e 59%, 

respectivamente) e ao grupo suplementado 1 (107% e 51%, respectivamente). 

Entretanto, é importante ressaltar que, embora as concentrações de alfa- 

tocoferol do grupo suplementado 2 tenham se mantido superiores quando 

comparadas aos demais grupos, o seu perfil interno de declínio demonstrou 

queda pronunciada de ~ 35% entre os dias 30 e 60. Enquanto que para o controle 

e suplementado 1, essa redução atingiu somente 6% e 11%, respectivamente, 

caracterizando o declínio fisiológico do alfa-tocoferol no leite materno. 

Dessa maneira, é preciso considerar que, apesar do aumento produzido 

nos valores séricos de alfa-tocoferol pela segunda suplementação, as mulheres 

do grupo suplementado 2 demonstraram, em seguida, redução bastante superior 

à apresentada pelos outros dois grupos. 

 

 

4.5 CORRELAÇÃO ENTRE O ALFA-TOCOFEROL DO SORO E 
DO LEITE MATERNOS 

 
Na tabela a seguir observa-se a não instituição de correlação entre as 

concentrações de alfa-tocoferol presentes no soro e no leite materno intragrupo 

em quatro momentos diferentes da lactação. 
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Tabela 7 - Correlação entre o alfa-tocoferol do soro e do leite maternos em diferentes 
momentos do pós-parto, em função do tratamento administrado. Natal - RN, 2013 – 
2016. 

 

a0 hora = dia 1. 
Teste de correlação de Pearson. r = coeficiente de correlação de Pearson. A correlação foi 
considerada significativa quando p < 0,05. 

 

 
4.6 ESTIMATIVA DO FORNECIMENTO DE VITAMINA E PARA 

CRIANÇAS AMAMENTADAS ATÉ OS 60 DIAS APÓS O 
PARTO 

 
A estimativa do volume de leite ingerido diariamente em cada fase da 

lactação foi estabelecida tendo em vista a capacidade gástrica dos neonatos. 

Deste modo, para o leite colostro (0h e 24h), adotou-se o volume diário de 396 

mL de leite e, para os leites coletados a partir do 7º dia, adotou-se o volume de 

780 mL. Com base nisso, foi estimada a quantidade de vitamina E fornecida pelo 

leite materno em mg/dia. 

Como não existe ponto de corte para classificar a adequação das 

concentrações de vitamina E no leite materno, considerou-se como 

concentrações aceitáveis aquelas iguais ou superiores ao recomendado na AI 

de vitamina E para lactentes (4 mg/dia). 
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Figura 11 - Estimativa de fornecimento de vitamina E aos lactentes a partir do volume 
diário de leite recomendado, em função do tratamento administrado. Natal - RN, 2013 – 
2016. 
A linha vermelha pontilhada é indicativa da AI de vitamina E para lactentes até 6 meses 
de idade (4 mg/dia). Foi estabelecida diferença significativa no fornecimento de vitamina 
E aos lactentes em função do momento da pesquisa: leite 24h - acontrole e 
suplementado 1 (p = 0,001), bcontrole e suplementado 2 (p = 0,003); csuplementado 1 e 
suplementado 2 (p = 0,003); leite 7 dias - dcontrole e suplementado 1 (p < 0,001), 
econtrole e suplementado 2 (p < 0,001); fsuplementado 1 e suplementado 2 (p < 0,001); 
leites 30 dias e 60 dias - controle e suplementado 2 (gp < 0,001 e hp = 0,007, 
respectivamente). ANOVA split-plot com post hoc de Tukey. 

 

Desta forma, conforme visto na figura 11, tem-se que os leites colostro e 

de 7 dias, dos três grupos, forneceram vitamina E em quantidade superior ao 

requerimento. Sendo o fornecimento de vitamina E proporcionado pelo grupo 

controle (4,8 mg/dia) inferior ao dos grupos suplementado 1 (9,5 mg/dia; p < 

0,001) e suplementado 2 (8,5 mg/dia; p < 0,001) no leite 7 dias. 

Com 20 dias, apesar da redução verificada em suas concentrações, os 

grupos suplementado 1 (4,1 mg/dia) e suplementado 2 (4,4 mg/dia) 

permaneceram contemplando o requerimento diário de vitamina E do lactente, 

ao contrário do grupo controle (3,1 mg/dia). Aos 30 dias, a administração da 

segunda cápsula de vitamina E possibilitou ao grupo suplementado 2 o 

provimento de 5,2 mg diários da vitamina, enquanto que o controle e o 

suplementado 1 forneceram somente 2,0 mg/dia e 2,5 mg/dia, respectivamente. 

Aos 60 dias, os grupos controle e suplementado 1 se mantiveram fornecendo 

aproximadamente 2,0 mg de vitamina E ao dia, enquanto que o provimento diário 

do suplementado 2 foi reduzido para 3,2 mg. 
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Ao estabelecer um diagnóstico de provável adequação para o 

fornecimento de vitamina E pelo leite materno, tomando como meta de 

adequação os 4 mg/dia de vitamina E preconizados na AI para lactentes, temos 

que o leite colostro dos três grupos atingiu mais de 100% da recomendação, 

sendo o leite 24 horas dos grupos suplementado 1 (p = 0,001) e 2 (p = 0,003) 

significativamente diferentes do controle. 

A partir do leite coletado com 7 dias estendendo-se até o 60º dia da 

lactação, verificou-se redução no percentual de adequação de fornecimento de 

vitamina E nos três grupos. Somente o grupo suplementado 2 apresentou 

comportamento diferente dos demais em função de que aos 30 dias, momento 

após a segunda dose de 400 UI de alfa-tocoferol, constatou-se elevação do 

percentual de adequação. 

Deste modo, é possível estabelecer um perfil de provável adequação do 

fornecimento de vitamina E pelo leite materno, para cada um dos grupos, no 

decorrer da lactação. No grupo controle, tem-se os seguintes percentuais: 140% 

de adequação proporcionada pelo leite 24 horas, 120% pelo leite 7 dias, 76% 

pelo leite 20 dias e somente cerca de 50% no 30º e 60º dias. No grupo 

suplementado 1: 250% de adequação proporcionada pelo leite 24 horas, 237% 

pelo leite 7 dias, 103% pelo leite 20 dias, 63% no 30º e 57% no 60º dia. No grupo 

suplementado 2, o leite 24 horas proporcionou adequação de 235%, 213% no 

leite 7 dias; 109% no 20º dia, 130% no 30º dia, alcançando o 60º dia com 84% 

de adequação do fornecimento de vitamina E para o lactente. 
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5 DISCUSSÃO 

 
Pesquisas com animais como ratos, éguas, vacas e porcas encontraram 

efeitos significativos quanto à administração de suplementação materna com 

vitamina E sobre o leite e as concentrações sanguíneas destes animais 

(MARTINEZ; BARBAS; HERRERA, 2002; SLOTS; SKIBSTED; NIELSEN, 2007; 

BONDO; JENSEN, 2011; AMAZAN  et  al., 2014).  No  entanto,  em humanos,  

a avaliação da suplementação com vitamina E é escassa, sendo este o primeiro 

estudo em humanos que  se propõe a  determinar o efeito de dois protocolos  

de suplementação materna com vitamina E sobre o soro e o leite materno até 

60 dias pós-parto. 

Com base no comportamento similar das variáveis utilizadas para 

categorizar a amostra, foi possível determinar a homogeneidade da população 

estudada, sendo este um fator relevante para a confiabilidade dos resultados do 

ensaio clínico randomizado. 

No presente estudo, as lactantes foram caracterizadas como sendo 

adultas jovens com baixa renda econômica (≤ 2 salários per capita), baixa 

escolaridade (inferior ao ensino médio incompleto) e multíparas (> 1 filho). Em 

sua maioria, essas mulheres apresentaram inadequação do peso corpóreo 

durante e ao final do período gestacional, sendo excesso de peso o diagnóstico 
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antropométrico mais predominante nos três grupos de estudo. Essa tendência ao 

aumento de peso concorda com dados apresentados para a população feminina 

brasileira, que corresponde a 48% (MALTA et al., 2014). 

Embora os benefícios maternos e perinatais proporcionados pelos 

cuidados nutricionais durante a gestação sejam evidenciados (BHUTTA et al., 

2005; CHAGAS et al., 2011, VITOLO; BUENO; GAMA, 2011), esta prática não é 

incluída sistematicamente nos manuais de pré-natal vigentes no Brasil. Em 

consequência, tem-se o acesso tardio a assistência nutricional, uma vez que 

apenas os casos de alto risco são priorizados (BRASIL, 2012a; 2012b). 

O número de consultas pré-natal realizado pelas mulheres do estudo foi 

compatível com o mínimo estabelecido pelo Ministério da Saúde brasileiro 

(BRASIL, 2012a; 2012b), que é de seis consultas intercaladas entre médico e 

enfermeiro. No entanto, percentual superior a 66% não teve acesso aos cuidados 

nutricionais durante este período. Esse dado revela o alto percentual de mulheres 

expostas aos riscos e consequências que a ausência desse tipo de atenção pode 

causar, em curto e longo prazo, na sua saúde e na do recém-nascido. Dentre 

eles, citam-se: detecção tardia de complicações e fatores de risco e agravos 

durante a gravidez; comprometimento do estado nutricional materno durante e 

após a gestação, com consequente prejuízo para o recém-nascido; 

estabelecimento de práticas alimentares inadequadas e; interrupção precoce do 

aleitamento materno (ODOM et al., 2013; PADILHA et al., 2015). 

O leite humano é especialmente adequado ao bebê humano, tanto no que 

diz respeito à sua composição nutricional quanto aos fatores bioativos que 

promovem o desenvolvimento intestinal, imunológico e cognitivo do lactente 

amamentado e o protege contra infecções (CASTELLOTE et al., 2011; WHO, 

2003a; BALLARD; MORROW, 2013). E é com base nisso, que a Organização 

Mundial de Saúde define como padrão normativo para a alimentação infantil o 

aleitamento materno de forma exclusiva durante os seis primeiros meses de vida 

e, de forma complementar a outros alimentos, até dois anos ou mais. Em 
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concordância, o Ministério da Saúde do Brasil adota o incentivo ao aleitamento 

materno como uma estratégia nacional de saúde pública (BRASIL, 2009). 

Apesar de seus benefícios estabelecidos, a amamentação não é uma 

norma em muitas comunidades, sendo a sua prática afetada por uma ampla 

gama de fatores históricos, socioeconômicos, culturais e individuais (ROLLINS et 

al., 2016). Segundo dados da II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno 

nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal (BRASIL, 2009), a prevalência de 

aleitamento materno exclusivo de crianças menores de 6 meses é de 40,5% em 

Natal, sendo 41% a prevalência no Brasil. Estas prevalências são consideradas 

“razoáveis” pela OMS (prevalências entre 12% e 49%), visto que atingem valores 

inferiores a 50% da população (WHO, 2003b). 

No presente estudo, a prática do aleitamento materno foi estabelecida 

como critério de inclusão e de permanência das mães na pesquisa, sendo 

verificado, em função disso, prevalência de 80% a 100% de aleitamento materno 

exclusivo na população. No entanto, constatou-se um decréscimo nesse 

percentual já no segundo mês após o nascimento, em função da introdução de 

outros leites ou fórmula infantil em associação ao leite materno. 

Segundo ODOM et al. (2013), motivadas por diversos fatores, 60% das 

mulheres americanas entrevistadas para o The Infant Feeding Practices Study II 

(IFPSII) relataram que não conseguiram amamentar seus filhos pelo tempo 

pretendido previamente, instituindo a prática do aleitamento materno por apenas 

3,8 meses, sendo que cerca de 14% finalizaram o aleitamento antes da sexta 

semana pós-parto. Nesse mesmo contexto, Kositamongkol e colaboradores 

observaram que o baixo consumo de leite humano foi um dos fatores associados 

à manutenção da deficiência de vitamina E pós-nascimento em prematuros 

(KOSITAMONGKOL et al., 2011). 

O período correspondente ao aleitamento materno se caracteriza por 

elevada demanda nutricional tanto para a mãe como para o lactente, sendo 

superiores os requerimentos para a maioria dos nutrientes. Na lactação, o estado 

materno afeta fortemente a quantidade de nutrientes secretados no leite, 

podendo, em caso de inadequação nutricional, resultar no consumo infantil 

substancialmente inferior ao recomendado e ainda esgotar as reservas que já 

eram baixas no nascimento (ALLEN; GRAHAM, 2003; ALLEN, 2005). 

Em consequência, lactantes e seus bebês se apresentam como 

integrantes de um grupo com grande vulnerabilidade a desenvolver deficiência 

de micronutrientes, sendo esta realidade diretamente condicionada à 
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característica da alimentação disponível. No cenário onde a promoção e proteção 

da qualidade dos nutrientes do leite humano são de grande preocupação para a 

saúde pública, em vista da reconhecida importância do leite na otimização da 

saúde neonatal e na melhoria da sobrevivência infantil (CHAPMAN; NOMMSEN- 

RIVERS, 2012), a eficácia e segurança da suplementação com vitamina E 

durante a lactação se estabelecem com profunda relevância sobre as estratégias 

de combate à DVE infantil. 

A extrema demanda energética própria da lactação objetiva garantir as 

mudanças fisiológicas em vários tecidos corporais e as mudanças mamárias 

específicas que suportam a produção de leite. Sendo o custo energético dessa 

produção estimado com base no volume médio e conteúdo energético do leite, 

bem como na energia necessária para a sua síntese (DEWEY, 2004). 

A alimentação materna durante os primeiros 60 dias da lactação foi 

caracterizada pelo fornecimento energético inferior ao recomendado (2586 a 

2733 kcal/dia), monotonia alimentar e escassez de alimentos fontes de vitamina 

E. Consequentemente, 100% das voluntárias apresentaram inadequação do 

consumo habitual de vitamina E, com alcance de somente 32% da 

recomendação nutricional estabelecida para lactantes. 

Esta realidade é extremamente importante no sentido de que a 

inadequação prolongada do consumo de vitamina E, principalmente durante um 

período de exacerbada demanda nutricional, como se caracteriza a lactação, 

pode proporcionar sérias consequências para o estado de saúde materno e 

infantil, possibilitando a instalação da DVE, com consideráveis implicações para 

a vida adulta. Nesse cenário, é relevante também enfatizar que a ineficiente 

assistência nutricional disponibilizada durante o pré-natal dessa população vem 

a se estabelecer como fator determinante não apenas para a inadequação do 

peso materno durante e ao final da gestação, como também sob o aspecto de 

que a alimentação materna não foi capaz de assegurar 1/3 do requerimento diário 

de vitamina E. 

Black et al. (1986) encontraram que o consumo médio de vitamina E por 

gestantes e lactantes britânicas alcançou entre 40 – 72% das recomendações, 

fato este que os embasaram a sugerir uma provável superestimação dos valores 

recomendados para consumo. Dados semelhantes foram descritos em lactantes 

polonesas (4,3 mg/dia) (MARTYSIAK-ZUROWSKA et al., 2013), islandesas (6,0 

± 0,5 mg/dia) (OLAFSDOTTIR et al., 2001), espanholas (6,1 ± 2,4 mg/dia) 

(QUILES et al., 2006), gregas (8,3 ± 4,1 mg/dia) (ANTONAKOU et al., 2011) e 



71 
 

lactantes residentes na área rural dos Estados Unidos (9,8 ± 4,7 mg/dia) 

(AUBUCHON-ENDSLEY et al., 2015). 

No Brasil, dados sobre consumo de vitamina E na lactação são escassos. 

Ribeiro (2016), em seu trabalho com lactantes nordestinas, verificou que o 

consumo habitual dessas mulheres foi capaz de contemplar somente cerca de 

37% da recomendação diária de vitamina E (6,5 ± 1,3 mg/dia). Além da questão 

da superestimação das recomendações nutricionais citada acima, o baixo 

consumo de vitamina E pelas lactantes brasileiras pode ser consequência da 

presença restrita de alimentos fontes na alimentação diária da população, uma 

vez que o óleo de soja, tipo de gordura mais consumido no país, não é 

considerada fonte alimentar de alfa-tocoferol, mas sim de gama-tocoferol (GRILO 

et al., 2014). 

Ressalta-se que não houve diferença no consumo de vitamina E entre os 

grupos ao longo da pesquisa, fator este que garante a homogeneidade do dado  

e assegura a sua não interferência sobre os resultados dos protocolos de 

suplementação aqui avaliados. 

Com relação ao status de vitamina E materno, conforme já relatado, o 

Instituto de Medicina (2000) preconiza que concentração de alfa-tocoferol sérico 

superior à 516 μg/dL é indicativa de adequado estado nutricional em vitamina E 

na fase adulta. No presente estudo, os valores médios de alfa-tocoferol no soro 

referentes ao pós-parto imediato (soro 0 hora) não foram diferentes entre os três 

grupos e indicaram adequação nutricional, bem como homogeneidade das 

populações amostrais. A seguir, observa-se um panorama das concentrações 

séricas de alfa-tocoferol em relação a outras puérperas brasileiras e de diferentes 

nacionalidades, sendo possível perceber a adequação nutricional das populações 

em questão. 
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Figura 12 - Concentração de alfa-tocoferol sérico no pós-parto imediato de puérperas de 
diferentes nacionalidades. 
As barras referentes à controle, suplementado 1 e suplementado 2 correspondem aos três 
grupos do presente estudo. (1) RIBEIRO, 2016; (2) LIRA et al., 2013; (3) GURGEL et al., 2014; (4) 

GRILO, 2015; (5) CLEMENTE et al., 2014; (6) GARCIA et al., 2010; (7) DANCHECK et al., 2005; (8) 

WANG et al., 2009; (9) SAKER et al., 2008. Foram utilizados os valores de alfa-tocoferol sérico 

referente ao grupo controle dos nove estudos citados nesta figura. 

 
Faz-se relevante ressaltar que o declínio gradual verificado nas 

concentrações séricas de alfa-tocoferol ao longo da lactação nos três grupos do 

estudo é uma característica fisiológica deste nutriente. Estudos prévios sugerem 

que esse comportamento pode ser resultado da diminuição dos lipídios circulantes 

durante a lactação bem como da maior utilização da vitamina E materna com o 

intuito de garantir a secreção através do  leite,  o  que,  como consequência, 

pode culminar na espoliação das reservas maternas em condição de consumo 

alimentar insatisfatório de vitamina E (ALVAREZ et al., 1996; INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000; LAMMI-KEEF et al., 1995; SCHWEIGERT et al., 2004). 

Esse direcionamento bioquímico caracteriza a priorização do metabolismo 

visando assegurar o adequado conteúdo de nutrientes no leite materno em 

detrimento da restauração ou aumento das reservas maternas, promovendo 

assim o crescimento e desenvolvimento do lactente. 

A manutenção do comportamento declinante do alfa-tocoferol sérico em 

ambos os grupos submetidos à influência da suplementação se enquadra à 

restrita capacidade do alfa-tocoferol de permanecer em concentrações 

plasmáticas elevadas mesmo sob condição de altas doses de vitamina E. As 

concentrações plasmáticas de vitamina E são limitantes, atingem a cinética de 

saturação e não podem ser aumentadas mais de 2 a 3 vezes, 

independentemente do regime de suplementação (LODGE et al., 2005). 
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Como justificativa para essa característica, tem sido sugerida a ocorrência 

de saturação plasmática em função da saturação da alfa-TTP. Isto limitaria a 

secreção do alfa-tocoferol recém-absorvido no plasma, sendo este direcionado 

para o metabolismo hepático com consequente excreção. Desse modo, esse 

comportamento não está condicionado apenas à diminuição da absorção 

fracionada, como era pensado previamente (BRIGELIUS-FLOHÉ et al., 2002; 

TRABER, 2013; LODGE et al. 2005). Chuang et al. (2011) e Traber et al. (2015) 

relataram associação positiva entre a permanência do alfa-tocoferol circulante e 

a sua curta meia vida. 

Nesse cenário de declínio gradual do alfa-tocoferol sérico ao longo da 

lactação, tem-se como resultado o aumento no percentual de DVE nos três 

grupos estudados. Os baixos percentuais indicativos de DVE no pós-parto 

imediato (5%) alcançaram ao final da pesquisa níveis correspondentes a 17,6% 

nos grupos controle e suplementado 1. 

Embora a prevalência de casos de DVE apresentada por Ribeiro (2016) 

ao final de sua pesquisa tenha sido equivalente (15,7%), a redução percentual 

do alfa-tocoferol sérico foi consideravelmente inferior (15%; 1034,5 – 875,3 

µg/dL) ao determinado com 60 dias pós-parto nesse estudo (37% para o controle, 

35% para o suplementado 1 e 19% para o suplementado 2). O declínio percebido 

por Schweigert e colaboradores (2004) aos 19 dias pós-parto no soro de lactantes 

alemãs (14%; 1821,9 – 1767,8 µg/dL) se assemelhou à redução constatada em 

ambos os grupos suplementados desse estudo durante o mesmo período (19% 

para o suplementado 1 e 12% para o suplementado 2). A escassez de estudos que 

exponham valores séricos de alfa-tocoferol ao longo da lactação e as diferenças 

metodológicas presentes em relação aos artigos existentes impossibilitam a 

realização de comparações mais amplas quanto a esses parâmetros. 

A análise do efeito dos dois protocolos de suplementação sobre o soro 

materno indicou que o protocolo de dose única de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol 

administrado no pós-parto imediato não foi eficaz em garantir melhora e 

manutenção do estado nutricional materno no decorrer da lactação. Este 

protocolo de suplementação manteve as concentrações séricas médias de alfa- 

tocoferol na mesma faixa das concentrações apresentadas pelo grupo controle, 

inclusive, não impedindo que as voluntárias alcançassem o final da pesquisa com 

percentual de DVE equivalente ao do grupo não tratado. 

O  protocolo de  suplementação constituído por duas doses de 400 UI de 

RRR-alfa-tocoferol, administradas no 1º e no 20º dia  pós-parto,  possibilitou em 
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relação ao grupo controle, um incremento de 325 μg/dL de alfa-tocoferol dez dias 

após a segunda dose, alcançando o 60º dia com incremento de 202 μg/dL. Em 

relação aos demais grupos, este protocolo proporcionou apenas uma mudança 

discreta na prevalência de DVE ao final da pesquisa (redução de 7,6%), não 

evitando a sua instalação. Dessa maneira, pode-se considerar que o protocolo 

duplo também não foi eficaz sobre o alfa-tocoferol do soro materno no curso da 

lactação. 

Conforme as conclusões de Dimitrov et al. (1991) e Novotny et al. (2012), 

os valores de vitamina E no soro retornam aos níveis pré-tratamento num período 

compreendido entre 10 e 20 dias após a administração da suplementação, 

independentemente de sua dosagem, como reflexo da sua remoção por tecidos 

periféricos, neste caso a glândula mamária, que objetiva seu uso e estocagem. 

E é baseado nessa característica cinética que se justifica a ineficácia dos 

protocolos de suplementação em manter um adequado estado de vitamina E até 

os 60 dias pós-parto. 

O fato do presente estudo ter aferido o alfa-tocoferol no soro somente 20 

dias após a suplementação não viabilizou a determinação do exato momento de 

ocorrência do pico sérico de alfa-tocoferol bem como o instante do declínio 

posterior, podendo assim, ser considerado um fator limitante deste desenho 

metodológico. No entanto, julgando que a relevância clínica da suplementação 

não se restringe apenas em proporcionar o aumento das concentrações séricas, 

mas também a sua continuidade por um dado período de tempo, conclui-se que 

este desenho metodológico permite a avaliação do efeito de ambos os protocolos 

de suplementação sob o soro materno a longo prazo. 

Assim como aqui constatado, a ausência de associação entre as 

concentrações de vitamina E do soro e do leite materno ao longo da lactação 

também foi determinada em outros trabalhos (RIBEIRO, 2016; MEDEIROS, 

2016b; CLEMENTE et al., 2015; DIMENSTEIN, et al. 2010; LIRA, et al. 2011; 

AZEREDO; TRUGO, 2008). Como explicação para esse fenômeno tem sido 

sugerida a existência de mecanismos de transporte distintos e independentes 

que garantam a captação do alfa-tocoferol pela glândula mamária (DIMENSTEIN 

et al., 2010). 

Conforme descrito no item 1.2.1, evidências quanto a participação da alfa- 

TTP, de receptores de LDL, receptores de superfície celular como SR-BI e CD36 

e das lipoproteínas nesse transporte, bem como o aumento da atividade da LPL 

no tecido mamário durante a lactação, sustentam essa hipótese (TORRES et al., 
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2014; NICOD; PARKER, 2013; CLEMENTE et al., 2015; LAURIDSEN et al. 

2002; DEBIER; LARONDELLE, 2005; MARTÍNEZ; BARBAS; HERRERA, 2002). 

A participação do tecido adiposo como fornecedor de vitamina E durante 

a lactação também embasa o não estabelecimento de associação entre soro 

materno e leite. Uma vez que cerca de 99% do alfa-tocoferol presente no 

organismo encontra-se vinculado ao tecido adiposo e apresenta um turnover 

muito lento de cerca de 184 ± 48 dias (NOVOTNY et al. 2012), propõe-se que ele 

atue na manutenção do nível de alfa-tocoferol no leite materno mesmo sob 

condição de inadequado estado nutricional materno (TRABER, 2014), assim 

como ocorre em situações de maiores necessidades da vitamina (EL-SOHEMY 

et al., 2001; TRABER et al., 2010). 

O leite de mulheres saudáveis e bem nutridas fornece virtualmente todas 

as vitaminas necessárias para a saúde ótima, de modo que o leite materno se 

apresenta como estratégia eficaz para a recuperação das reservas de vitamina 

E em neonatos. O colostro é uma excelente fonte de vitaminas lipossolúveis, 

principalmente em função da limitada transferência placentária, sendo esta uma 

das principais razões pela qual o aleitamento materno deve ser instituído nas 

primeiras horas pós-nascimento (HORTA et al., 2007). 

Os valores médios de alfa-tocoferol constatados no colostro 0 hora foram 

semelhantes entre os três grupos e condizentes com dados apresentados 

previamente na literatura (Figura 13). A quantidade de vitamina E fornecida por 

esse leite demonstrou ser superior ao recomendado pela AI de vitamina E para 

lactentes até 6 meses de idade (4 mg/dia), atingindo uma adequação superior a 

100%. 

Ainda considerando a figura 13, percebe-se que somente o colostro de 

lactantes alemãs (SCHWEIGERT et al., 2004) demonstrou valor de vitamina E 

superior aos dos demais estudos, característica esta que pode ser devido à 

grande variação intrapessoal na concentração de alfa-tocoferol no leite dessas 

mulheres, gerando desvio-padrão demasiadamente elevado. 

Os valores de alfa-tocoferol referentes ao colostro 24 horas foram 

comparados com os resultados de três pesquisas que também objetivaram 

analisar o efeito da suplementação materna com 400 UI de RRR-alfa-tocoferol 

administrada no pós-parto imediato. Clemente et al. (2016) e Medeiros et al., 

(2016a) observaram incremento de 62% e 67%, respectivamente, no alfa- 

tocoferol do leite após a suplementação. Em função desse aumento, os autores 

referiram que o leite 24 horas forneceu 9,3 mg/dia e 5,8 mg/dia de vitamina E ao 
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lactente, respectivamente. Melo et al. (2016) constataram que 10% das lactantes 

integrantes do seu grupo suplementado não atingiu o fornecimento de 4 mg/dia 

de vitamina E pelo leite 24 horas. 

Esses valores mostram-se inferiores ao alcançado pelos grupos 

suplementado 1 e suplementado 2 do presente estudo, tanto no que diz respeito 

ao aumento do alfa-tocoferol verificado no leite 24 horas (76% e 80%, 

respectivamente) como também em relação ao fornecimento de vitamina E ao 

lactente (10 mg/dia e 9,4 mg/dia, respectivamente). 

 

 

Figura 13 – Concentração de alfa-tocoferol presente no leite colostro (0 hora) de 
lactantes de diferentes nacionalidades. 
As barras coloridas referentes à controle, suplementado 1 e suplementado 2 
correspondem aos três grupos do presente estudo. (1) SCHWEIGERT et al. (2004); (2) 

RIBEIRO (2016); (3) CLEMENTE et al. (2016); (4) MEDEIROS et al. (2016b); (5) 

MARTYSIAK-ZUROWSKA et al. (2013). 

 

Apenas poucos estudos têm sido desenhados para investigação do 

conteúdo de alfa-tocoferol no leite humano durante largos períodos de lactação. 

Nas figuras 14 e 15 são apresentados dados referentes a alguns trabalhos 

desenvolvidos com leite de transição e leite maduro. 

Na figura 14 tem-se um panorama do alfa-tocoferol no leite referente aos 

dias 7 e 20 do pós-parto. Observa-se que os valores apresentados por lactentes 

cubanas (MACIAS; SCHWEIGERT, 2001), húngaras (SZIKLAI-LÁSZLÓ et al., 

2009) e espanholas (ORTEGA et al., 1998) se mostram inferiores aos do grupo 

controle. Os trabalhos que avaliaram o efeito da suplementação materna com 

vitamina E não realizaram análise correspondente a esse período pós-parto, 

impossibilitando comparações. 
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Figura 14 - Concentração de alfa-tocoferol presente no leite de 7 e 20 dias de lactantes 
de diferentes nacionalidades. 
As barras coloridas referentes à controle, suplementado 1 e suplementado 2 
correspondem aos três grupos do presente estudo. (1) MEDEIROS et al. (2016a); (2) 

LAMMI-KEEFE et al. (1995); (3) RIBEIRO (2016); (4) MACIAS; SCHWEIGERT (2001); (5)
 

SZIKLAI-LÁSZLÓ et al., (2009); (6) SCHWEIGERT et al. (2004); (7) MARTYSIAK- 
ZUROWSKA et al. (2012); (8) ORTEGA et al. (1998). 

 
Na figura 15 tem-se o perfil do alfa-tocoferol nos leites 30 e 60 dias pós- 

parto em lactantes de diferentes nacionalidades. Observa-se que os valores de 

alfa-tocoferol do grupo controle e suplementado 1 se assemelham aos de quase 

totalidade dos estudos apresentados. Dos trabalhos realizados com 

suplementação materna no pós-parto imediato, somente Medeiros et al. (2016a) 

fornece dados referentes a 30 dias e seus resultados se assemelham ao 

verificado no grupo suplementado 1 tanto com relação ao valor médio de alfa- 

tocoferol (416,4 µg/dL) como com o fornecimento de vitamina E pelo leite 

materno (2,3 mg/dia). 
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Figura 15 - Concentração de alfa-tocoferol presente no leite maduro (30 e 60 dias) de 
lactantes de diferentes nacionalidades. 
As barras referentes à controle, suplementado 1 e suplementado 2 correspondem aos 
três grupos do presente estudo. (1) MEDEIROS et al. (2016a) (2) ANTONAKOU et al. 
(2011); (3) RIBEIRO (2016); (4) MARTYSIAK-ZUROWSKA et al. (2013); (5) IBADIN et al. 
(2009); (6) TIJERINA-SAÉNZ et al.,2009; (7) SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al. (2012); 
(8) SZIKLAI-LÁSZLÓ et al., 2009. 

 

O efeito da suplementação materna com alfa-tocoferol sobre a 

concentração de vitamina E no leite humano permanece controverso. Os estudos 

conduzidos no Brasil por Garcia et al. (2010), Clemente et al. (2015), Medeiros 

et al. (2016a) e Melo et al. (2016) constataram aumento significativo da vitamina 

E no leite em função da suplementação materna no pós-parto imediato, conforme 

já mencionado previamente. Em concordância, Webb et al. (2009), em estudo 

com administração diária de suplementação pré e pós-parto na Tanzânia, e 

Tijerina-Sáenz et al. (2009), com o uso de suplementação multivitamínica no 

Canadá, verificaram correlação positiva entre a suplementação e a concentração 

de alfa-tocoferol no leite humano. Entretanto, resultados negativos foram 

expostos por Szlagatys-Sidorkiewicz et al. (2012) e Martysiak-Zurowska et al. 

(2013), ambos na Polônia, por Bishara et al. (2008), no Canadá, e por 

Kodentsova e Vrzhesinskaya (2006) na Rússia. 

Assim como visto para o soro materno, o perfil de alfa-tocoferol no leite 

também demonstrou gradual declínio ao longo da lactação nos três grupos 

estudados. Esta redução, percebida a partir do colostro (leite 24 horas) com 

manutenção no decorrer da lactação, é uma característica própria do leite 

materno (LIMA et al., 2014) e pode ser justificada pelo início da fase II da 

lactogênese, segundo estágio da síntese e secreção do leite materno. 
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A fase II da lactogênese ocorre de 2 a 3 dias após o parto em resposta à 
 

diminuição dos níveis de progesterona e está associada tanto ao aumento do 

volume de leite secretado como também à substanciais modificações em sua 

composição (NEVILLE; MCFADDEN; FORSYTH, 2002). Essas modificações 

ocorrem devido à transição entre o colostro e o leite maduro e objetivam 

proporcionar suporte para as necessidades nutricionais e de desenvolvimento do 

bebê em rápido crescimento (BALLARD; MORROW, 2013). 

Segundo Debier (2007), as mudanças na composição do leite em função 

do seu amadurecimento são devidas ao aumento do diâmetro dos glóbulos de 

gordura, o que resulta em diferentes proporções de seus lipídios constituintes. A 

gordura do leite está presente na forma de glóbulos, constituídos por um núcleo 

composto principalmente de triglicerídeos e protegido por uma membrana 

lipoprotéica, formada por fosfolipídios, colesterol, ácidos graxos livres, mono e 

diglicerídios. Após os primeiros dias de lactação, ocorre o aumento da síntese 

de triglicerídeos na glândula mamária e sua consequente secreção no leite, sem 

haver, no entanto, aumento proporcional da secreção de fosfolipídios e outros 

componentes da membrana lipoproteica. Dessa maneira, visto que a maior 

proporção do alfa-tocoferol do leite é secretada como constituinte da membrana 

desses glóbulos, é natural que haja uma significante redução em sua secreção 

ao longo da lactação. 

Baseado nas premissas acima, justifica-se o efeito limitado que as 

suplementações produziram sobre o alfa-tocoferol do leite no decorrer dos 60 

dias. Uma vez que os protocolos aqui instituídos caracterizam-se pela 

administração de doses em momentos pontuais da lactação, a quantidade de 

alfa-tocoferol disponibilizada atinge níveis superiores e retorna ao desempenho 

declinante acompanhando o comportamento fisiológico da vitamina E na 

lactação. Em contrapartida, a administração de doses suplementares de vitamina 

E em protocolos diários ou em intervalo de tempo menor pode produzir efeitos 

mais estáveis e duradouros sobre o leite materno. 

Antonakou e colaboradores (2013) expuseram que, em contraste com a 

significativa mudança na composição observada no primeiro mês de vida, após 

atingir a maturação de sua composição, o conteúdo de alfa-tocoferol no leite 

permanece praticamente constante durante os seis meses de aleitamento 

exclusivo. 
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Bem como para a elevação do percentual de DVE em consequência ao 

declínio do alfa-tocoferol sérico, o comportamento do alfa-tocoferol no leite 

materno proporcionou o aumento dos níveis de inadequação do fornecimento de 

vitamina E ao lactente. E, sendo assim, foi possível constatar que, sem a 

influência dos protocolos de suplementação materna, o requerimento de vitamina 

E do lactente só foi efetivamente alcançado até 7 dias após o parto, momento no 

qual o leite do grupo controle forneceu em  média  4,8  mg de vitamina E ao  

dia. Dessa forma, bem como inferido pela OMS (CHAPMAN; NOMMSEN- 

RIVERS, 2012), não pode ser desconsiderado o fato de que crianças em 

aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade estão propensas ao 

desenvolvimento de inadequação dietética no decorrer da lactação. 

Numa realidade como a do presente estudo, na qual as lactantes 

caracterizam-se pela inadequação prolongada do consumo alimentar, com 

probabilidade real de depletação de suas reservas de vitamina E, a quantidade 

desta vitamina recebida através do leite materno pode ser deficiente (BARUA   

et al., 1997) e incapaz de garantir o reestabelecimento das reservas do recém- 

nascido, não impedindo a instalação da DVE nesses lactentes. 

Diante desse contexto, a suplementação materna durante a lactação tem 

se estabelecido como possível estratégia na prevenção da  DVE infantil uma 

vez que objetiva a melhoria da qualidade nutricional do leite ao longo do 

aleitamento materno. Sendo assim, a definição de um protocolo mais eficaz e 

adequado às características da população terá sua relevância ressaltada. 

Partindo para a análise dos protocolos de suplementação aqui 

apresentados, tem-se que a suplementação composta por dose única de 400  

UI de RRR-alfa-tocoferol assegurou o requerimento do lactente até o 20º dia 

pós-parto, momento no qual garantiu cerca de 104% de adequação em relação 

a AI referente a este grupo de indivíduos. No entanto, o incremento de vitamina 

E proporcionado por este protocolo nos dias 30 e 60  não  foi capaz de atender 

à demanda nutricional do recém-nascido amamentado (63% e 56% de 

adequação, respectivamente) e também não conseguiu apresentar índices de 

adequação do fornecimento melhores que os exibidos pelo grupo não tratado 

(50% e 53% de adequação, respectivamente). 

O protocolo de suplementação composto por dupla dose de 400 UI de 

RRR-alfa-tocoferol promoveu a contemplação total do requerimento do lactente 

até o 30º dia pós-parto, momento no qual forneceu 130% da recomendação 

nutricional estabelecida para vitamina E. Entretanto, ao atingir o segundo mês de 
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lactação, a adequação do fornecimento foi reduzida para 84%, embora esse 

resultado tenha se mostrado 31% superior ao grupo não tratado. 

Com base nisso, afirma-se que as duas doses de 400 UI de RRR-alfa- 

tocoferol, bem como a suplementação única, produziram benefícios restritos 

sobre a vitamina E do leite no curso dos 60 dias de lactação. Embora a dupla 

dose tenha se mostrado eficaz em proporcionar a otimização do estado 

nutricional materno e do fornecimento de vitamina E pelo leite, seus resultados 

se limitaram aos primeiros 30 dias de lactação. 

Para a definição de um protocolo de suplementação exequível e que 

atenda satisfatoriamente as necessidades da mãe e do bebê, considera-se 

importante questionar o benefício proporcionado pela secreção no leite de uma 

concentração de vitamina E bastante superior aos 4 mg diários preconizados 

pela AI para lactentes até 6 meses de idade. A administração, por ambos os 

grupos, da primeira dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol proporcionou a 

secreção de vitamina E no leite em concentração superior a 100% da AI, 24 horas 

após a dose (150% no grupo suplementado 1 e 135% no grupo suplementado 2) 

e 7 dias pós-parto (137% no grupo suplementado 1 e 113% no grupo 

suplementado 2). A última dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol fornecida pelo 

grupo suplementado 2 no 20º dia pós-parto, gerou um adicional de 30% na 

vitamina E secretada no leite 10 dias após sua administração. 

No entanto, apesar do expressivo aumento no fornecimento de vitamina 

E pelo leite em resposta às suplementações, percebeu-se nos três grupos 

estudados, redução no atendimento do requerimento do lactente ao longo da 

lactação. Em função disso, e associado também ao declínio fisiológico 

apresentado pelo alfa-tocoferol no soro e no leite materno na lactação, é 

relevante considerar a necessidade de revisão da AI de vitamina E para 

lactentes, sugerindo-se a possibilidade de que a recomendação nutricional de 

vitamina E para lactentes até 6 meses de idade AI não deva permanecer fixada 

em 4 mg/dia durante toda a lactação. 

Em países de baixa e média renda, a amamentação é um dos poucos 

comportamentos positivos relacionados à saúde que é menos frequente em 

pessoas ricas. Países pobres em recursos apresentam maior permanência da 

prática do aleitamento materno exclusivo (VICTORA et al., 2016) 

Essa característica pode ser um fator definidor do sucesso do 

estabelecimento de protocolos de suplementação materna durante a lactação 

objetivando o combate e a reversão de casos de DVE materna e infantil. 
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Somando-se a essa característica, os grandes impactos provocados pela 

associação entre inadequação do consumo alimentar materno de vitamina E e 

ineficácia da assistência nutricional disponível nos serviços públicos de saúde 

também assumem papel relevante na escolha da lactação como momento 

propício para a instituição dessa estratégia nutricional. 

Em consequência, com bases nos resultados apresentados, é notória a 

necessidade de implementação de um protocolo de suplementação que 

proporcione efeitos mais ajustados e prolongados sobre o soro e o leite 

maternos, visando assegurar o requerimento de vitamina E materno e infantil 

durante todo o estabelecimento da prática do aleitamento materno exclusivo. 

Com este intuito, sugere-se que doses inferiores a aqui adotada, administradas 

diariamente ou em intervalos de cerca de 20 dias possam produzir efeitos mais 

interessantes sobre o soro e o leite maternos, atendendo satisfatoriamente a 

totalidade do requerimento de vitamina E da criança exclusivamente 

amamentada. 
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6 CONCLUSÕES 

 
- O consumo habitual de vitamina E durante os 60 dias pós-parto foi considerado 

inadequado para a totalidade das lactantes; 

- As concentrações séricas médias de alfa-tocoferol referentes ao pós-parto 

imediato indicaram adequado estado nutricional em vitamina E, embora tenha 

havido elevação do percentual de deficiência de vitamina E no decorrer dos 60 

dias, sem diferença entre os tratamentos administrados; 

- Ambos os protocolos de suplementação materna não apresentaram efeito 

significativo sobre a vitamina E sérica durante a lactação; 

- O protocolo de dose única manteve efeito sobre o leite materno até 20 dias 

pós-parto enquanto o protocolo duplo demonstrou efeito até 30 dias pós-parto. 

No entanto, ambos os protocolos não garantiram adequação total do 

fornecimento de vitamina E ao lactente ao alcançar o 60º dia; 

- O requerimento diário de vitamina E para lactentes foi contemplado pelo leite 

materno sem suplementação somente até 7 dias pós-parto; 

- Não foi constatada correlação entre o alfa-tocoferol do soro e do leite materno 

no curso da lactação, independente do tratamento administrado. 
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ANEXO D. REFERENCIAL PARA AVALIAR O CRESCIMENTO 
INTRAUTERINO SEGUNDO ÍNDICE PESO AO NASCER PARA A IDADE 

 

Recém-nascidos termo (≥ 37 semanas) (VILLAR et al., 2014). 
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