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RESUMO 

 

A vitamina E é um micronutriente lipossolúvel antioxidante de extrema 
importância para os recém-nascidos pré-termos (< 37 semanas), pois protege o 
sistema nervoso central e evita anemia hemolítica e displasia broncopulmonar. 
Como sua transferência placentária é restrita, a oferta para o lactente via leite 
materno é essencial para garantir um aporte adequado e prevenção/correção da 
deficiência.  Dados são escassos sobre o estado nutricional da vitamina em crianças 
e lactantes no seguimento da lactação e sobre a composição em alfa-tocoferol do 
leite pré-termo. O objetivo principal foi avaliar as diferenças no estado nutricional em 
vitamina E de mães e crianças pré-termo e termo do nascimento até três meses 
após o parto, suas relações, e a concentração de alfa-tocoferol no leite materno. 
Estudo prospectivo conduzido inicialmente com 235 mulheres e crianças atendidas 
para o parto em duas maternidades públicas no Rio Grande do Norte, sendo 124 
alocadas no grupo pré-termo e 111 no grupo termo (≥ 37 semanas), e 
acompanhadas até os 90 dias pós-natal. Até 48 horas após o parto foram coletados 
leite colostro, sangue materno e do cordão umbilical. Por volta de 7, 30 e 90 dias 
foram obtidos leite e informações dietéticas. O sangue materno e da criança também 
foram coletados no dia 90. O alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência. A ingestão de vitamina E das mulheres e o fornecimento da 
vitamina ao lactente pelo leite materno foram avaliados segundo recomendações de 
consumo para a faixa etária. A concentração de alfa-tocoferol sérico materno não foi 
diferente entre os grupos, sendo encontrado um aumento da deficiência de vitamina 
E (< 517 µg/dL) no seguimento da lactação (de 8,6% a 22,2%), chegando a 789,6 
(313,1) µg/dL nas mães pré-termo e 875,3 (341,6) µg/dL nas do grupo termo 
(p=0,197). Todas as mulheres apresentaram consumo inadequado de vitamina E na 
lactação (< 16 mg/dia). Mais de 90% das crianças exibiram baixos níveis de alfa-
tocoferol ao nascer (< 500 µg/dL), e no dia 90 o alfa-tocoferol sérico foi 583,3 (209,4) 
µg/dL no grupo pré-termo e 884,4 (458,8) µg/dL no termo (p < 0,007), com maiores 
percentuais de inadequação nas crianças do grupo pré-termo. Houve associação 
positiva entre níveis séricos de alfa-tocoferol da criança e da mãe, e o parto 
prematuro influenciou negativamente os níveis séricos da criança. No grupo pré-
termo, o leite colostro teve menores concentrações de alfa-tocoferol e maiores no 
leite de transição e maduro 30 dias em comparação ao termo (p < 0,0001), e apenas 
o leite maduro não forneceu a vitamina recomendada para os lactentes (4 mg/dia). 
Assim, observou-se uma elevada inadequação da vitamina E aos 3 meses pós-parto 
tanto nas mulheres como nas crianças do grupo pré-termo, diferenças na 
composição do leite pré-termo e provável fornecimento de pequenas quantidades da 
vitamina pelo leite maduro, alertando sobre a necessidade de uma maior atenção 
nutricional na lactação principalmente pelas repercussões da deficiência de vitamina 
E no desenvolvimento cognitivo da criança.  

 
Palavras-chave: Alfa-tocoferol. Prematuro. Leite materno. Lactante. Aleitamento 
materno. Deficiência de vitamina E. 
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ABSTRACT 

 

Vitamin E is a fat-soluble antioxidant micronutrient extremely important for 
preterm newborns (< 37 weeks gestation) since it protects the central nervous 
system and prevents hemolytic anemia and bronchopulmonary dysplasia. Due to its 
limited placental transfer, the provision of vitamin E to the infant through breast milk 
is essential to ensure an adequate supply and to prevent/correct deficiencies. There 
is limited data on the vitamin E recovery in infants through the lactation period and 
the composition of alpha-tocopherol in preterm breast milk. This study aimed to 
evaluate the differences in the vitamin E nutritional status of women, preterm and 
term infants from birth to 3 months postnatal, their relationships and the 
concentration of alpha-tocopherol in breast milk. A prospective study was initially 
conducted with 235 postpartum women and infants attending two public maternities 
in Rio Grande do Norte, Brazil, 124 allocated in the preterm group and 111 in the 
term group (≥ 37 weeks), being followed up until 90 days after delivery. Colostrum, 
maternal blood and umbilical cord were collected up to 48 hours after delivery. Breast 
milk and dietary data were collected at 7, 30 and 90 days postpartum, as well as 
maternal and children’s blood at day 90. Alpha-tocopherol was analyzed by High 
Performance Liquid Chromatography. Vitamin E dietary intake of women and the 
vitamin supply to the infant were assessed according to consumption 
recommendations for the age group. The concentration of maternal serum alpha-
tocopherol was not different between the groups, and an increase in vitamin E 
deficiency was found (< 517 µg/dL) through lactation (from 8.6% to 22.2%), reaching 
789.6 (313.1) µg/dL in the preterm group and 875.3 (341.6) µg/dL in the term group 
(p = 0.197).  All women presented inadequate vitamin E intake during lactation 
(<16mg/day). Over 90% of infants presented low alpha-tocopherol levels at birth 
(<500µg/dL), and at day 90 the mean concentration of serum alpha-tocoferol was 
583.3 (209.4) µg/dL in the preterm group and 884.4 (458.8) µg/dL in the term group 
(p < 0.007), evidencing higher percentages of inadequacy in the infants from the 
preterm group. There was a positive association in serum alpha-tocopherol levels 
between the mother and the infant, and the premature delivery negatively influenced 
the infant's serum levels. In the preterm group, alpha-tocopherol levels were lower in 
colostrum, yet higher in transitional and mature milk (day 30), in comparison to the 
term group (p < 0.0001). Only mature milk did not provide the vitamin E amount 
recommended for infants (4 mg/day). Thus, it was found a high inadequacy of vitamin 
E at 3 months postpartum in both women and preterm children, differences in 
preterm milk composition and a possible supply of small amounts of vitamin E by 
mature milk, highlighting the need of greater nutritional assistance during lactation, 
especially due to vitamin E deficiency and its effects on children's cognitive 
development. 

 
Key-words: Alpha-tocopherol. Preterm. Human milk. Lactating. Breastfeeding. 
Vitamin E deficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vitamina E é um micronutriente lipossolúvel com ação antioxidante, que 

protege os ácidos graxos polinsaturados contra a peroxidação provocada pelos 

radicais livres. Na natureza, ela é encontrada em oito formas químicas, sendo quatro 

tocoferóis (alfa-, gama-, delta-, beta-) e quatro tocotrienóis (alfa-, gama-, delta-, beta-

), distribuídas principalmente nos óleos vegetais. O alfa-tocoferol é o principal 

componente da vitamina E, por ser a forma mais encontrada na circulação 

sanguínea e tecidos (TRABER, 2012). 

Baixos níveis de alfa-tocoferol são comuns em recém-nascidos pré-termo 

(idade gestacional < 37 semanas) e com restrição de crescimento intrauterino, seja 

pela limitada transferência placentária da vitamina, alto estresse oxidativo do parto, 

imaturidade do metabolismo lipídico e do sistema de defesa antioxidante, ou do 

baixo acúmulo dessa vitamina no decorrer do último trimestre de gestação (BRION; 

BELL; RAGHUVEER, 2003; DEBIER; LARONDELLE, 2005; FARES et al., 2013; 

OCHOA et al., 2003).  

O neonato pode estar exposto à hemólise eritrocitária e outros problemas 

decorrentes da deficiência de vitamina E (DVE), como retinopatia, hemorragia 

intraventricular, prejuízos no desenvolvimento do sistema nervoso central e aumento 

da mortalidade (BELL, 1987; FARES et al., 2014; GUTCHER; RAYNOR; FARRELL, 

1984). A prevalência de baixos níveis de alfa-tocoferol ao nascer (< 500 µg/dL) pode 

chegar a 81% dos casos, sendo discutida a importância de uma intervenção 

nutricional neste período (MONTEIRO et al., 2014). Uma redução na DVE foi 

verificada conforme estabelecida a capacidade de ingerir o leite materno, mas os 

autores não acompanharam essa relação no decorrer da lactação nem avaliaram a 

composição do leite consumido (KOSITAMONGKOL et al., 2011). 

A vitamina E no leite materno diminui ao longo da lactação (LIMA; 

DIMENSTEIN; RIBEIRO, 2014), mas ainda não há consenso sobre a influência da 

prematuridade do parto nessa composição e qual a contribuição da ingestão desse 

leite no requerimento nutricional da criança. Dos estudos de desenho longitudinal, 

Quiles et al. (2006) encontraram uma maior quantidade de vitamina E em todos os 

estágios de lactação no leite termo; Chappel et al. (1985) observaram maiores 
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concentrações no leite pré-termo transição e maduro (CHAPPELL; FRANCIS; 

CLANDININ, 1985), enquanto outros não encontraram diferenças entre os grupos 

(ZHENG; ZHOU; ZHANG, 1993; HAUG et al., 1987).  

Como a prevalência de nascimentos prematuros vem aumentando no Brasil, 

chegando a representar 11,7% dos partos (SILVEIRA, et al., 2013), torna-se 

necessário estudar a DVE nesse grupo, já que essa carência pode provocar 

repercussões no sistema antioxidante e no desenvolvimento cognitivo na infância 

(KITAJIMA et al., 2015; ORTIZ-ESPEJO et al., 2014), o que alerta à necessidade do 

monitoramento da DVE no binômio durante a lactação. 

Não se conhece sobre a relação do estado nutricional de vitamina E da mãe e 

da criança ao longo da lactação, e sobre as diferenças nesse “status” entre crianças 

pré-termo e termo no estabelecimento do aleitamento materno. Pesquisas têm sido 

conduzidas com prematuros do momento do parto até o período de alta hospitalar, 

em situações de dieta enteral, alimentados com fórmula ou suplementados com 

vitamina E, sem confrontar os resultados com grupo comparativo termo nem 

determinar o conteúdo de vitamina E do leite (BELL, et al., 2013; FARES et al., 

2014; KOLETZKO et al., 2003; SALLE, et al., 2007; TURGUT et al., 2004). 

Diante dessa lacuna na literatura, estudos longitudinais que avaliem a relação 

entre as concentrações do alfa-tocoferol no soro materno, no leite e estado 

nutricional de crianças pré-termo e a termo amamentadas precisam ser realizados, 

para contribuir com evidências dos mecanismos de transferência da vitamina para o 

leite materno e para o lactente, assim como determinar a magnitude da deficiência 

no grupo estudado, além de avaliar quais as características maternas e da criança 

podem estar associadas ao estado nutricional em vitamina E do binômio.  

 

1.1 VITAMINA E 

 

A vitamina E é um micronutriente de ação antioxidante que reage com 

radicais livres evitando a peroxidação lipídica das membranas celulares. Essa 

nomenclatura representa oito formas sintetizadas por plantas (04 tocoferóis e 04 

tocotrienóis) que variam conforme número de grupamentos metil no anel cromanol, 
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sendo trimetil (α-), dimetil (β- ou γ-) e monometil (δ-) (TRABER, 2014). Os tocoferóis 

são caracterizados por uma cadeia lateral saturada ligada ao anel cromanol, 

enquanto que os tocotrienóis apresentam três ligações insaturadas na cadeia lateral 

nos carbonos C(3'), C(7') e C(11') (Figura 1). Das oito formas de ocorrência natural, 

o alfa-tocoferol é o maior isômero da vitamina E encontrado no plasma humano e 

tecidos, sendo, portanto, o mais estudado. 

Todos os tocoferóis que ocorrem naturalmente em alimentos têm a 

conformação RRR- na cadeia lateral, enquanto que o alfa-tocoferol sintetizado 

(racêmico) contêm 08 estereoisômeros [RRR-, RSR-, RSS-, and RRS- (forma 2R-) e 

SRR-, SRS-, SSR-, SSS-]. As várias formas de vitamina E não são interconversíveis 

no ser humano e, portanto, não apresentam o mesmo metabolismo (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000).  
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Figura 1. Estrutura química da vitamina E. 

A: Tocoferóis; B: Tocotrienóis.  Fonte: Adaptado do IOM (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

 

A principal função da vitamina E é ser um potente antioxidante, capaz de 

neutralizar radicais livres pela doação de elétrons do seu anel cromanol, 

independente da presença de cofatores (TRABER, 2014). Por causa disso, ela 

protege os ácidos graxos de cadeia polinsaturada (PUFA) da reação em cadeia da 

peroxidação lipídica, principalmente o ácido araquidônico (ARA;20:4 ω-6) e o ácido 

docosahexaenóico (DHA;22:6 ω-3) pela redução do radical peroxil formado 
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(LEBOLD; TRABER, 2014), o que demonstra sua essencialidade em qualquer ciclo 

da vida. Na presença de vitamina E, esses radicais formados (ROO●) reagem mais 

rapidamente com a vitamina (grupamento hidroxil do tocoferol - vit E-OH) do que 

com os PUFAs, para formar o hidroxiperóxido correspondente e o radical tocoferoxil 

(vit E-O●) (TRABER, 2012), conforme esquema abaixo: 

ROO● + vit E-OH → ROOH + vit E-O● 

O radical tocoferoxil resultante desse processo reage com a vitamina C ou 

outros doadores de elétrons para retornar ao seu estado reduzido (reciclagem da 

vitamina E) (BUETTNER, 1993). 

A vitamina foi primordialmente conhecida por sua atuação na reprodução, 

sendo confirmada sua contribuição na capacidade antioxidante fetal, uma vez que o 

sistema enzimático antioxidante ainda está em desenvolvimento na fase embrionária 

(JAUNIAUX et al., 2004). Ainda na gestação, outras pesquisas sugerem que níveis 

adequados de vitamina E podem estar associados ao crescimento intrauterino, além 

de evitar o dano oxidativo ao DNA (ácido desoxirribonucléico), proteínas e aos 

lipídios (DEBIER, 2007; SCHOLL et al., 2006).  

Para o recém-nascido é importante apresentar reservas de alfa-tocoferol na 

fase perinatal, por ser um momento crítico para a manutenção do equilíbrio entre a 

produção de radicais livres e os níveis de antioxidante, que resulta na proteção 

contra os possíveis danos causados pelo estresse oxidativo proveniente do parto. A  

exposição ao ambiente hiperóxido no parto pode favorecer esse desbalanço, 

principalmente em situações de prematuridade (< 37 semanas gestacionais) (LEE; 

CHOU, 2005; MUTINATI et al., 2014; NEGI et al., 2012; OCHOA et al., 2003; 

ROBLES; PALOMINO; ROBLES, 2001). Outras aplicações são atribuídas à 

vitamina, mas acredita-se que em parte seja consequência de seu papel 

antioxidante e associadas à integridade da membrana (Figura 2) (TRABER, 2012). 
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Figura 2. Vitamina E e suas potenciais aplicações. Círculos pretos indicam classes de 

doenças, com linhas pontilhadas indicam potenciais aplicações clínicas nas respectivas doenças. 

Círculos lilás indicam tratamento com tocoferóis, os verdes tratamento com tocotrienóis e círculos 

amarelos tratamento com tocoferóis e tocotrienóis. Adaptada de PEH et al., 2015. 

 

 A vitamina E tem essencial importância no funcionamento cerebral pela 

proteção das membranas neuronais contra a peroxidação lipídica, que poderia 

resultar em perda neuronal, dano ao DNA e declínio da memória e aprendizagem 

(ANNAHÁZI et al., 2007; BOSTANCI; BAS; BAGIRICI, 2010; FERREIRA et al., 2005; 

HAMID et al., 2011). Essa função tem sido suportada por estudos clínicos ou 

observacionais relacionando os benefícios da vitamina E no desenvolvimento 

cognitivo e doenças neurodegenativas (KITAJIMA et al., 2015; MANGIALASCHE et 

al., 2012; MORRIS et al., 2015; SEN; RINK; SAVITA, 2010). Também destaca-se 

seu papel na prevenção do câncer (CUI; LIU; XU, 2014; JEURNINK et al., 2015; LI, 

PEIWEI et al., 2014; PEH et al., 2015) e função anti-inflamatória (COOK-MILLS; 

AVILA, 2014; JIANG, 2014). 
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Nos últimos anos foram atribuídas funções celulares específicas ao alfa-

tocoferol, independente de sua capacidade antioxidante, que complementam a 

atuação da vitamina em diversos eventos, como a inibição da proteína C quinase e 

modulação de genes a nível transcricional, por sua ligação a fatores de transcrição 

(AZZI, 2004; ZINGG; AZZI, 2004). 

 

1.1.1 Digestão, absorção, transporte, metabolismo hepático e excreção da 

vitamina E  

  

A digestão da vitamina E está muito associada as mesmas etapas das 

gorduras. Após a ingestão, a vitamina E dietética (principalmente alfa- e gama-

tocoferol) requerem sais biliares e secreções pancreáticas para formar micelas, com 

consequente captação pelas células epiteliais intestinais (parte distal) e liberação 

para a circulação em quilomícrons (Figura 3) (GAGNÉ et al., 2009; GONCALVES et 

al., 2015). Os quilomícrons são rapidamente hidrolisados pela lipase lipoprotéica 

(LPL) resultando em quilomícrons remanescentes. Nesta etapa, moléculas de 

vitamina E são transferidas diretamente para tecidos periféricos, enquanto que as 

restantes nos quilomícrons remanescentes são endocitadas pelas células hepáticas 

por mecanismo mediado por receptores (GAGNÉ et al., 2009). As outras formas da 

vitamina são eficientemente absorvidas e fornecidas ao fígado em quilomícrons, mas 

pouco são captadas em lipoproteínas recém-secretadas com destino ao suprimento 

dos tecidos periféricos (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 
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Figura 3. Absorção, transporte, distribuição e excreção da vitamina E. Fonte: 

Retirado de Clemente (2013) adaptado de Gagné et al. (2009). 

 

No fígado, essas lipoproteínas são hidrolisadas e a vitamina E liberada. A 

forma alfa-tocoferol é captada e transportada pela alfa-TTP (Proteína transportadora 

de alfa-tocoferol) até a membrana da célula, onde é segregada na circulação pelo 

receptor ABCA1 (do inglês, ATP-Binding Cassette Transporter A1) e incorporada 

pela VLDL (Lipoproteína de Densidade Muito Baixa) (Figura 4). A alfa-TTP é uma 

pequena proteína citoplasmática hepática com afinidade diferencial para o alfa-

tocoferol, também expressa em outros tecidos como cérebro e placenta. É a grande 

responsável pelo transporte intracelular do alfa-tocoferol e media sua secreção no 

plasma, o que justifica o alfa-tocoferol ser a forma da vitamina mais abundante na 

circulação (KAEMPF-ROTZOLL; TRABER; ARAI, 2003; KONO; ARAI, 2015).  

 

 

 



26 
 

 

Figura 4. Transporte intracelular da vitamina E no hepatócito.  

PI(4,5)P2: Fosfatidilinositol 4,5 bifosfato; R: resíduos; ABCA1: Receptores; ER: retículo 

endoplasmático. Figura adaptada de KONO; ARAI (2015). 

 

Similarmente as partículas de quilomícrons, os triacilgliceróis da VLDL são 

catabolizados pela LPL na superfície de tecidos periféricos, o que resulta na 

transferência do alfa-tocoferol a tecidos adjacentes e às partículas de HDL 

(Lipoproteína de Alta Densidade). Partículas de VLDL remanescentes com alfa-

tocoferol (ou IDL- lipoproteínas de densidade intermediária) são removidas pelo 

fígado e parte é catabolizada em LDL (Lipoproteína de Baixa Densidade), sendo a 

vitamina transferida a outros tecidos periféricos (TRABER, 2012).   

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

(Lipoproteínas de Alta Densidade) favorecem o transporte do alfa-tocoferol na 

circulação e sua transferência a tecidos reprodutivos e outros tecidos, especialmente 

fígado, pulmão, cérebro, placenta e glândula mamária. A aquisição de alfa-tocoferol 

por esses tecidos parece ser mediada por receptor SR-BI, localizado na superfície 
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das células e capaz de se ligar a HDL e LDL para captar os lipídios (NICOD; 

PARKER, 2013).    

O maior estoque corporal do alfa-tocoferol é no tecido adiposo (cerca de 

90%), mas parece que sua mobilização é fraca em resposta a deficiência dietética 

de vitamina E na fase adulta (EL-SOHEMY et al., 2001; UCHIDA et al., 2012), 

provavelmente devido a redistribuição do alfa-tocoferol de outros tecidos para as 

células de gordura (BLATT; LEONARD; TRABER, 2001). Não se sabe como se 

comporta essa reserva na fase da lactação. 

A capacidade do alfa-tocoferol permanecer em concentrações plasmáticas 

elevadas é limitada, e aparentemente não é em decorrência da absorção, mas de 

um aumento na excreção (BRIGELIUS-FLOHÉ et al., 2002). Fairus e colaboradores 

demonstraram que os níveis plasmáticos de alfa-tocoferol mudam a partir de 6 horas 

após a suplementação, com pico de concentração no tempo 8 horas e normalização 

após esse período (FAIRUS et al., 2006).  

A permanência do alfa-tocoferol circulante também tem sido associada a 

mecanismos que controlam a circulação de lipídios, sendo encontrada uma 

correlação positiva entre o alfa-tocoferol plasmático, sua meia vida e níveis séricos 

de lipídios totais em indivíduos sem dislipidemias (TRABER et al., 2015). Tais 

achados podem suscitar questionamentos se essa relação é em decorrência de uma 

maior necessidade de proteção antioxidante contra a peroxidação lipídica ou se é 

devido a um menor catabolismo de lipoproteínas circulantes que carreiam também a 

vitamina E. 

A principal rota de eliminação é pelas fezes, resultado de uma incompleta 

absorção, secreção de células mucosas e excreção de sais biliares. No fígado, as 

outras formas da vitamina E (δ-, β- e γ-) e o excesso de alfa-tocoferol são então 

excretados na bile ou metabolizados pela degradação da cadeia lateral via 

degradação enzimática inicial do citocromo P450 (ω-oxidação) e subsequente β-

oxidação para formar carboxietil-hidroxicromanol (CEHC) (ABE et al., 2007; 

BIRRINGER; DROGAN; BRIGELIUS-FLOHE, 2001). Finalmente, este metabólito 

principal de tocoferóis é largamente excretado na urina, principalmente em situações 

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

circulantes de alfa-tocoferol (DIDENCO et al., 2011; LEBOLD et al., 2012).  
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1.1.2 Captação da vitamina E no tecido placentário e mamário 

 

O mecanismo de passagem da vitamina E através da placenta e glândula 

mamária ainda é desconhecido. Vários estudos foram realizados analisando a 

concentração de alfa-tocoferol no soro materno, cordão umbilical, tecido placentário, 

expressão da alfa-TTP na placenta e níveis da vitamina no leite materno (GORDON; 

CAMPBELL; DUTTA-ROY, 1996; JAUNIAUX et al., 2004; JOHNSTON et al., 2016; 

LIRA et al., 2013; MARTINEZ et al., 1981; MARTÍNEZ; BARBAS; HERRERA, 2002; 

SÁNCHEZ-VERA et al., 2004). 

É fato que existe uma relação entre a vitamina E materna e do neonato, mas 

os valores no cordão chegam a representar menos de 1/3 dos níveis da mãe, o que 

revela uma baixa transferência placentária ao feto durante a gestação (DEBIER, 

2007; WEBER et al., 2014). Acreditava-se na existência de uma “barreira” 

placentária associada à essa diferença na vitamina materno-fetal, mas evidências 

demonstraram que os níveis de vitamina E na placenta e no soro materno eram 

semelhantes e fortemente associados (MARTINEZ et al., 1981), concluindo-se que 

os baixos níveis no neonato são atribuídos a menor eficiência na distribuição da 

placenta para o feto.  

Estudos com outros modelos animais (camundongos, porcos) revelam que 

essa captação placentária-fetal está muito relacionada ao metabolismo lipídico, e 

pode ser mediado por receptores de lipoproteínas nas membranas placentárias 

(VLDL, LDL, SRB1-receptor da HDL), atividade da lipase lipoprotéica e presença da 

alfa-TTP na placenta. Parece que em humanos as frações LDL e VLDL são as 

principais fontes de vitamina E para o feto, mas no cordão umbilical o alfa-tocoferol 

está mais presente na HDL, indicando que essa lipoproteína é a principal 

transportadora de vitamina E fetal. Outra evidencia a corroborar com o entendimento 

dessa transferência, é a maior expressão da alfa-TTP placentária ao final da 

gestação, período em que ocorre um maior acúmulo de vitamina E fetal (ACUFF et 

al., 1998; BURTON et al., 1998; DEBIER; LARONDELLE, 2005; DEBIER, 2007; 

KAEMPF-ROTZOLL; TRABER; ARAI, 2003; SÁNCHEZ-VERA et al., 2004; 

SCHENKER et al., 1998).  
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Desta forma, a baixa concentração de alfa-tocoferol no neonato pode ser 

ocasionada pela reduzida expressão fetal da alfa-TTP e/ou a escassez de lipídeos 

circulantes no feto e neonato (triglicerídeos, fosfolipídios, colesterol total),  uma vez 

que o metabolismo lipídico também é imaturo e a concentração de vitamina E foi 

associada ao aumento de massa corporal lipídica do feto (DEBIER, 2007; 

MARTINEZ et al., 1981).  

A vista do transporte e metabolismo da vitamina E mãe-feto, propõe-se que 

ela seja entregue à placenta principalmente pelas LDL e VLDL e transportada para o 

lado fetal com uma proteína de ligação do tocoferol, que transfere seletivamente a 

forma 2R para a veia umbilical. Em seguida é levada ao fígado fetal, retornando 

outros isômeros para a circulação materna (ACUFF et al., 1998).  

Tal fato pode ser corroborado pelo conhecimento da expressão de enzimas 

capazes de metabolizar o alfa-tocoferol no fígado fetal e placenta de ovelhas 

(GRANUM et al., 2011). Em estudo inédito autores encontraram uma elevada razão 

metabólito alfa-CEHC:alfa-tocoferol no sangue do cordão correlacionado àquele 

presente na mãe, hipotetizando que menores níveis no cordão sejam atribuídos ao 

elevado metabolismo hepático fetal da vitamina (DIDENCO et al., 2011). Essa 

hipótese necessita ser melhor explorada tendo em vista alguns problemas 

metodológicos da pesquisa, como a identificação do consumo de vitamina E 

materno e da origem do excesso de metabólito presente no cordão, tendo em vista 

que pode ser proveniente do metabolismo fetal ou do materno captado pela 

placenta. 

 Assim, como a transferência placenta-feto é limitada, e a vitamina E tem 

importante papel antioxidante no período da concepção até o desenvolvimento pós-

natal, o leite humano passa a ser a única fonte desse micronutriente para o neonato 

em aleitamento materno. Diferente da placenta, parece não haver uma limitação na 

transferência da vitamina para a glândula mamária, já que a suplementação materna 

no pós-parto imediato aumentou os níveis de alfa-tocoferol no leite (CAPPER et al., 

2005; CLEMENTE et al., 2015; NJERU et al., 1994).  

Evidências comprovam que o conteúdo da vitamina no leite não é associado 

aos níveis circulantes materno, e o leite colostro (produzido na primeira semana 

após o parto) contém uma elevada quantidade de alfa-tocoferol que contribui com o 
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aumento da vitamina E em tecidos corporais do neonato (AZEREDO; TRUGO, 2008; 

DEBIER; LARONDELLE, 2005; LIMA; DIMENSTEIN; RIBEIRO, 2014).  

Essa alta concentração de vitamina E no colostro poderia refletir uma 

captação ativa da glândula mamária em compensação a reduzida transferência 

placentária ao feto (CHAPPELL; FRANCIS; CLANDININ, 1985). Realmente o 

mecanismo de transferência do sangue para o leite não é conhecido, mas descarta-

se uma transferência passiva com o triglicerídeo pela diferença entre o perfil lipídico 

e 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 através das 

membranas, quando a taxa de secreção é independente da quantidade de leite 

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

Também em vacas, o aumento da secreção de vitamina E no leite colostro foi 

associado a uma maior atividade do receptor de LDL na glândula mamária 

(SCHWEIGERT, 1990), e acredita-se que em humanos isso também ocorra, já que 

em mulheres na lactação o alfa-tocoferol circulante foi primariamente relacionado às 

frações LDL/VLDL (TORRES et al., 2014).  

 Uma maior captação da vitamina E no tecido mamário durante a lactação 

pode ser resultado de uma maior distribuição do alfa-tocoferol circulante para a 

glândula mamária, em consequência do aumento na atividade da enzima LPL nesse 

tecido durante a gestação e lactação (MARTÍNEZ; BARBAS; HERRERA, 2002).  

Também sugere-se a participação da alfa-TTP na secreção da vitamina para 

o leite. Em humanos e porcos foi encontrada uma maior concentração de alfa-

tocoferol no leite após a suplementação com a forma RRR-alfa-tocoferol em 

contraste com a sintética, sugerindo que a proteína poderia influenciar a captação da 

vitamina pela glândula mamária, uma vez que o alfa-TTP tem preferência pela forma 

natural da vitamina  (CLEMENTE et al., 2015; LAURIDSEN et al., 2002). A 

expressão do receptor SR-BI e outras proteínas desta família (CD36) no epitélio 

mamário foram registradas como importante forma de captação do alfa-tocoferol 

presente na fração HDL, LDL e VLDL (DEBIER; LARONDELLE, 2005).  

Em síntese, parece que todas as lipoproteínas têm papel na transferência da 

vitamina para a glândula mamária, mas ainda não se sabe qual a intensidade da 
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participação de cada uma, e se em situações de deficiência de vitamina E materna a 

vitamina advinda do tecido adiposo (tecido de reserva) pode ser recrutada.  

1.1.3 Fontes alimentares e recomendações nutricionais 

 

As principais fontes alimentares da vitamina E são os óleos vegetais, nozes e 

sementes, com proporções variáveis dos oito homólogos da vitamina (α-, β-, γ- e δ- 

tocoferóis ou tocotrienóis) (COZZOLINO, 2012) (Quadro 1). 

RRR-alfa-tocoferol é especialmente elevado no óleo de girassol, enquanto 

que os óleos de soja e de milho contêm predominantemente a forma gama-tocoferol 

e tocotrienóis (GRILO et al., 2014; TRABER, 2014). Dentre outras fontes alimentares 

de tocotrienóis, pode-se citar o óleo de palma, azeite de oliva, aveia e outros 

(AGGARWAL et al., 2010). 

 

Quadro 1. Conteúdo de vitamina E em alimentos por porção usualmente consumida. 

ALIMENTO PORÇÃO 

CONSUMIDA 

(g) 

VITAMINA E (mg 

de alfa–

TOH/porção) 

REFERÊNCIA 

Óleo de girassol 8 3,5 (GRILO et al., 2014) 

Óleo de amendoim 10 2,0 (KARMOWSKI et al., 

2015) 

Óleo de Milho 10 1,3 (KARMOWSKI et al., 

2015) 

Óleo de soja 8 0,57 (GRILO et al., 2014) 

Óleo de castanha-do-

brasil 

10 0,25 (LIMA; GONÇALVES, 

1997) 

Amendoim 72 5,0 (COZZOLINO, 2012) 

Castanha-do-brasil 70 5,0 (COZZOLINO, 2012) 

Atum enlatado 100 2,5 (COZZOLINO, 2012) 

Manga 207 2,3 (COZZOLINO, 2012) 

Abacate 100 1,4 (COZZOLINO, 2012) 

alfa-TOH: Alfa-tocoferol. 
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Apesar do gama-tocoferol ser a principal forma de consumo da vitamina 

(DIXON et al., 2006; TALEGAWKAR et al., 2007; TRABER, 2014), o Institute of 

Medicine - Food and Nutrition Board em 2000 definiu que o requerimento nutricional 

em vitamina E nos humanos seria suprido apenas pela forma RRR-alfa-tocoferol em 

alimentos ou de isômeros 2R-alfa-tocoferol que ocorre em alimentos fortificados ou 

suplementos. Tal decisão foi fundamentada pela afinidade da proteína hepática alfa-

TTP pelo alfa-tocoferol, que secreta prioritariamente essa forma para a circulação, 

com consequente captação pelos tecidos, enquanto que os outros homólogos da 

vitamina são preferencialmente metabolizados e excretados (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000). Além disso, naquele momento, o escasso conhecimento 

científico sobre os outros elementos da vitamina E e seus benefícios à saúde 

também contribuíram com essa determinação. 

Os valores de referência para ingestão de nutrientes são estabelecidos 

conforme características de sexo e estágio de vida de indivíduos saudáveis. 

Atualmente adota-se as Dietary Reference Intakes (DRI), que fornecem quatro 

categorias de recomendações de ingestão de nutrientes sugeridas para avaliar o 

consumo alimentar de indivíduos ou grupos populacionais, entre outras aplicações 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). As recomendações de ingestão de nutrientes 

para vitamina E encontram-se no quadro 2. 
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Quadro 2. Necessidades nutricionais para vitamina E em mg/dia segundo estágio de 

vida. 

ESTÁGIO DE VIDA AI EAR RDA UL 

Lactentes     

Prematuros (< 37 semanas gestacionais)    21* 

0-6 meses 4    

7-12 meses 5    

Crianças     

1-3 anos  5 6 200 

4-8 anos  6 7 300 

9-13 anos  9 11 600 

14-18 anos  12 15 800 

Adultos ≥ 19 anos  12 15 1000 

Gestantes 14-50 anos  12 15 1000 

Lactantes  16 19 1000 

mg/dia de 2R-alfa-tocoferol. AI = Ingestão adequada; EAR = Necessidade Média Estimada; RDA = 

Ingestão Dietética Recomendada; UL = Limite Superior Tolerável de Ingestão. Fonte: (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000). *(BRION; BELL; RAGHUVEER, 2008). 

 

 

Essas categorias de recomendação de ingestão para vitamina E foram 

estabelecidas a partir de observações de reversão dos sintomas da deficiência em 

humanos com uso de suplementos contendo 2R-alfa-tocoferol, quantidade de alfa-

tocoferol necessária para correção de hemólise eritrocitária in vitro, ou concentração 

sérica de alfa-tocoferol para prevenir hemólise eritrocitária induzida por peróxidos. Já 

para definição do limite superior tolerável de ingestão (UL), considerou-se os efeitos 
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de uma dieta com suplementos em ratos, por ser pouco provável um consumo acima 

de 1000 mg da vitamina oriunda da ingestão de alimentos.  

A Estimated Average Requirement/ Necessidade Média Estimada (EAR) foi 

baseada em experimentos com indivíduos em deficiência de vitamina E resultante 

de um consumo insuficiente prolongado da vitamina. Ela corresponde à mediana da 

distribuição das necessidades de um nutriente em um grupo de indivíduos com 

características semelhantes, e propõe-se a atender as necessidades de 50% da 

população (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). Para mulheres na lactação ela foi 

definida com base na quantidade média de vitamina E secretada no leite humano (4 

mg/780 mL) somada à EAR para mulheres não lactantes (12 mg), o que totaliza 16 

mg/dia de alfa-tocoferol. 

A RDA deriva da EAR e foi estimada para atender às necessidades de um 

nutriente para 97% a 98% dos indivíduos saudáveis. A RDA de vitamina E para 

adultos não é distinta por sexo, uma vez que, apesar de menor peso corporal, a 

mulher apresenta um maior percentual de gordura corporal, justificando a 

necessidade de uma maior proteção antioxidante. Apenas durante a fase da 

lactação que essa recomendação aumenta para 19 mg/dia (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000).  

Não foi possível estabelecer a RDA para vitamina E em crianças menores de 

um ano, tendo em vista a escassez de critérios funcionais para estabelecer a 

reversão de sintomas de deficiência da vitamina E em lactentes. Nesse caso utiliza-

se a Adequate Intake / Ingestão Adequada (AI), uma estimativa da necessidade de 

ingestão da vitamina E de crianças em aleitamento materno (0 a 6 meses), calculada 

a partir dos valores de consumo do volume diário de leite e concentração da 

vitamina no leite humano. A AI de vitamina E para crianças de zero a seis meses em 

aleitamento materno exclusivo foi definida com base no volume médio de leite 

materno consumido por crianças desta idade (780 mL/dia), independente da idade 

gestacional do parto, fixando-se, assim, um valor de 4 mg/dia de alfa-tocoferol 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

Por fim, o Tolerable Upper Intake Level / Limite Superior Tolerável de 

Ingestão (UL) define o maior valor de ingestão diária prolongada de um nutriente 

que, aparentemente, não oferece risco de efeito adverso à saúde em quase todos os 

indivíduos de um estágio de vida ou sexo.  
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Para crianças prematuras e de muito baixo peso (< 37 semanas gestacionais 

e < 1500g) adota-se o limite de ingestão de 21 mg/dia, por evidencias demonstrando 

que o excesso de suplementação com vitamina E nessa fase da vida pode aumentar 

o risco de desenvolvimento de sepse (BRION; BELL; RAGHUVEER, 2008).  

Um insuficiente consumo de vitamina E pode provocar uma inadequação ou 

deficiência no estado nutricional, principalmente naquelas fases da vida 

caracterizadas por um aumento no requerimento, sendo essencial a identificação de 

situações de risco para respaldar futuras estratégias de intervenção no combate a 

carências nutricionais. 

   

1.2 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM VITAMINA E: indicadores e 

inadequação de vitamina no grupo materno-infantil  

 

A avaliação nutricional se dá pela interpretação de informações obtidas de 

dados socioeconômicos, dietéticos, bioquímicos, antropométricos e clínicos para 

fornecer o diagnóstico do estado nutricional de indivíduos ou grupos. Essas 

subsidiam o diagnóstico coletivo, a identificação de indivíduos em risco, a vigilância 

nutricional, e o estabelecimento e avaliação de políticas e programas voltados para a 

promoção da alimentação saudável, segurança alimentar e nutricional, dentre outras 

(GIBSON, 2005). 

Assim, a partir de diferentes métodos é possível identificar o estado 

nutricional de indivíduos ou grupos, e esse pode ser resultante das manifestações 

produzidas pelo equilíbrio entre consumo e necessidades nutricionais (dimensão 

biológica) e pela interação com determinantes sociais, ambientais e de saúde 

(VASCONCELOS, 2007). 

 

1.2.1 Indicadores do estado nutricional em vitamina E 

 

A avaliação do alfa-tocoferol sérico é o indicador mais utilizado para avaliar o 

estado nutricional em vitamina E no grupo materno-infantil. Sua concentração 

naturalmente aumenta do nascimento até o primeiro ano de vida (RAIZMAN et al., 
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2014), continua a elevar-se da fase adulta à senescência, e é significativamente 

menor em homens do que em mulheres (FORD et al., 2006). Esses níveis são 

fortemente controlados por mecanismos ainda não muito esclarecidos, e se mantem 

mesmo em condições temporárias de baixa ingestão dietética (TRABER, 2014). Tal 

fato também pode ser refletido na inexpressiva prevalência da DVE, ainda que a 

inadequação no consumo atinja mais de 50% da população estudada (GAO et al., 

2006; TALEGAWKAR et al., 2007).  

A classificação da inadequação ou deficiência em vitamina E a partir deste 

indicador foi baseada em experimentos in vitro, evidenciando a hemólise eritrocitária 

induzida por peróxidos. Para neonatos prematuros e de baixo peso ao nascer 

definiu-se que concentrações de alfa-tocoferol sérico abaixo de 500 µg/dL (< 11,6 

µmol/L) no sangue do cordão umbilical, os deixam mais expostos à oxidação lipídica 

(BELL et al., 2013; GUTCHER; RAYNOR; FARRELL, 1984).  

Traber em 2014 reuniu informações do alfa-tocoferol de crianças com baixa 

ingestão de vitamina E e doenças associadas, e sugeriu valores de referência para 

avaliar o estado nutricional em vitamina E na infância, sendo a deficiência 

considerada quando encontrado níveis séricos abaixo de 388 µg/dL (< 9 µmol/L) 

(TRABER, 2014) (Quadro 3). 

Para adultos, independente da faixa etária ou gênero, atualmente adota-se 

que uma concentração abaixo de 517 μg/dL (< 12 μmol/L) seja representativa da 

deficiência de vitamina E (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000).  
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Quadro 3. Valores de referência para avaliação do estado nutricional em vitamina E, 

segundo níveis de alfa-tocoferol sérico. 

CLASSIFICAÇÃO  ALFA-TOCOFEROL 
SÉRICO 

µg/dL 

Neonatosa  

Baixos níveis < 500 

Crianças e adolescentesb  

Deficiência em vitamina E < 388 

Níveis marginais 388 – 517 

Níveis adequados > 517 

Adultosc  

Deficiência em vitamina E < 517 

 

a: GUTCHER; RAYNOR; FARRELL, 1984; b: TRABER, 2014; c: INSTITUTE OF MEDICINE, 2000. 

 

A avaliação do consumo alimentar e dietético de vitamina E também pode ser 

um método importante para identificar o estado nutricional, uma vez que a 

inadequação prolongada na ingestão da vitamina também está associada ao 

desenvolvimento da DVE (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000; TRABER, 2014). Neste 

contexto, ressalta-se a importância de um consumo adequado principalmente nas 

fases de maior requerimento da vitamina, como a lactação (Quadro 2) e em 

situações consideradas de risco à deficiência, incluindo os recém-nascidos 

prematuros e os de baixo peso. 

Entre os instrumentos utilizados para tal avaliação, o recordatório de 24 horas 

é o mais empregado em estudos com mulheres na lactação (ANTONAKOU et al., 

2011; OLAFSDOTTIR et al., 2001; ORTEGA et al., 1998, 1997; QUILES et al., 2006; 

SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al., 2012). Esse método consiste no relato da 

quantidade de todos os alimentos, bebidas e suplementos ingeridos nas últimas 24 
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horas, bem como informações sobre preparo e ingredientes das preparações, e 

quando aplicado de forma seriada, em população definida e em dias não 

consecutivos, é capaz de avaliar a dieta habitual após a correção da variabilidade do 

consumo intrapessoal (FISBERG et al., 2005). Após essa correção, a ingestão 

habitual da vitamina pode ser avaliada conforme o requerimento nutricional diário 

(EAR) para determinação da prevalência de inadequação dietética de grupos ou 

populações (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

Em recém-nascidos, o consumo da vitamina é determinado pela análise da 

composição de alfa-tocoferol no leite materno e estimativa do volume de leite 

ingerido ao dia, para então comparação com a AI (CLEMENTE et al., 2014; 

INSTITUTE OF MEDICINE, 2000; SZIKLAI-LÁSZLÓ et al., 2009). Nesse caso, é 

muito importante considerar as diferenças de volume de leite ingerido ao dia entre 

nascidos a termo (≥ 37 semanas) e pré-termo (< 37 semanas), tendo em vista que a 

prematuridade sugere uma menor capacidade gástrica nos primeiros dias pós-natal 

(BRASIL, 2011a). 

Outros marcadores vem sendo sugeridos para avaliar o estado nutricional em 

vitamina E, uma vez que não há consenso sobre a relação da ingestão dietética da 

vitamina e os níveis séricos de alfa-tocoferol (HODGE et al., 2009; TALEGAWKAR et 

al., 2007; TRABER, 2014; WHITE et al., 2001).  

A avaliação do metabólito da vitamina E (alfa-CEHC) tem sido proposta como 

biomarcador da adequação de ingestão do micronutriente, uma vez que sua 

excreção é aumentada após a adequação dietética do requerimento da vitamina 

(DIDENCO et al., 2011; LEBOLD et al., 2012). No entanto, maiores investigações 

ainda precisam ser realizadas, já que a formação do alfa-CEHC é distinta conforme 

a origem da vitamina (alimentar ou suplementos), e atinge um patamar de excreção 

a partir de determinado consumo (LEONARD et al., 2005). 

Estudo recente tem sugerido a análise da vitamina E em amostras de fezes 

de neonatos pré-termo como indicador da biodisponibilidade da vitamina 

(HERNANDEZ-ALVAREZ et al., 2015). Os próprios autores consideram algumas 

ressalvas sobre esse método, principalmente no tocante à quantidade e qualidade 

das amostras, em decorrência da variação na composição das fezes provocada, em 

parte, por interações entre componentes alimentares e secreções gástricas, e sua 

consistência. 



39 
 

 

  

 

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

 

A deficiência de vitamina E é pouco encontrada em adultos, sendo seus 

sintomas mais frequentes em crianças devido a baixas reservas corporais e intenso 

crescimento e desenvolvimento, o que leva ao aparecimento mais rápido dos 

reflexos da carência (TRABER, 2014). 

Recém-nascidos pré-termo e com restrição de crescimento intrauterino 

podem apresentar baixos níveis de alfa-tocoferol (BRION; BELL; RAGHUVEER, 

2003; OCHOA et al., 2003; FARES et al., 2014). Durante o parto e logo após o 

nascimento, os tecidos fetais são submetidos a danos oxidativos provocados pelo 

aumento da formação dos radicais livres, uma vez que o neonato muda para um 

ambiente hiperóxido em comparação ao útero (WOODS et al., 2002).  

Esses danos também podem ocorrer pela diminuição da capacidade 

antioxidante do recém-nascido, tanto pela reduzida atividade do complexo 

enzimático antioxidante ou por baixa concentração de antioxidantes não-

enzimáticos, como a vitamina E (CHAI et al., 2012; NEGI et al., 2012; TURGUT et 

al., 2004). Essa redução da vitamina E pode ocorrer mais facilmente nos pré-termos, 

em consequência da transferência placentária acontecer de forma mais intensa ao 

final da gestação, além da imaturidade do metabolismo lipídico (DEBIER; 

LARONDELLE, 2005; DEBIER, 2007).  

Dessa forma, o neonato pré-termo pode estar mais exposto à hemólise 

eritrocitária e outros problemas decorrentes da DVE, como anemia hemolítica, 

retinopatia, hemorragia intracraniana, displasia bronco pulmonar e ao aumento da 

mortalidade. Essa DVE também tem sido associada a prejuízos no desenvolvimento 

do sistema nervoso central na infância e alterações no sistema de defesa 

antioxidante na fase pré-puberal, o que justifica a importância de se conhecer a 

prevalência de DVE nesse grupo (BELL, 1987; FARES et al., 2014; GUTCHER; 
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RAYNOR; FARRELL, 1984; KITAJIMA et al., 2015; ORTIZ-ESPEJO et al., 2014; 

TRINDADE; RUGOLO, 2013).   

A proporção de baixos níveis de alfa-tocoferol no neonato pode chegar a 80% 

dos casos em pré-termos, sendo menos frequente nos nascidos a partir de 37 

semanas gestacionais (termo) (Quadro 4). Ressalta-se que essa investigação da 

DVE no neonato termo ainda é precária e os estudos da influência da idade 

gestacional ao nascer na concentração de alfa-tocoferol são controversos. Alguns 

autores não encontraram diferenças e outros observaram valores maiores no pré-

termo ou no termo (FARES et al., 2013; GALINIER et al., 2005; GONZÁLEZ-

CORBELLA et al., 1998; JOSHI et al., 2008; WEBER et al., 2014). 

Outro ponto a ser destacado é a ausência de informações sobre a 

recuperação do estado nutricional em vitamina E das crianças pré-termo ou termo 

durante a lactação, particularmente aquelas em aleitamento materno. Pesquisas têm 

sido conduzidas com prematuros do momento do parto até o período de alta 

hospitalar, em situações de outros tipos de dietas associada a suplementação com 

vitamina E, sem confrontar os resultados com grupo comparativo termo (BELL et al., 

2013; FARES et al., 2014; HENRIKSEN et al., 2006; KOLETZKO et al., 2003; SALLE 

et al., 2007; TURGUT et al., 2004).  
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Quadro 4. Níveis de alfa-tocoferol no cordão umbilical e prevalência da inadequação de vitamina E em recém-nascidos pré-termo 

(< 37 semanas gestacionais) e termo (≥ 37 semanas). 

LOCAL  NÚMERO 
AMOSTRAL 

ALFA-TOCOFEROL 
(µg/dL)a 

% INADEQUAÇÃOb 
 

 
REFERÊNCIA 

PRÉ-
TERMO 

TERMO PRÉ-TERMO TERMO 

Alemanha 21/179 295 286 - - WEBER et al., 2014 

Estados 
Unidos 

25 330 - 87 - BELL et al., 2013 

Tunísia 607/300 259 352 71d 56 FARES et al., 2013 

Tailândia 31 284c - 77 - KOSITAMONGKOL et al., 2011 

Índia 40/100 905 1012 - - JOSHI et al., 2008 

Brasil 28 114,6 - - - WEY, 2008 

Espanha 8/48 268 286 - - GONZÁLEZ-CORBELLA et al., 
1998 

Brasil 81 - 271 - 97,6 BARROS et al., 2002 

Grécia 898 - 625 - 15d SCHULPIS et al., 2004 

Peru 52 - 250 - - HORTON et al., 2013 

 

a Média; b Inadequação em vitamina E segundo alfa-tocoferol sérico (< 500 µg/dL); c Mediana; d Utilizaram outro ponto de corte para avaliar a inadequação 

em vitamina E. 
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Diante desse panorama, tendo em vista a prematuridade ser um fator 

determinante para a DVE, as implicações à saúde do neonato e os efeitos benéficos 

de um adequado estado nutricional da vitamina no desenvolvimento cognitivo da 

criança (CHEN et al., 2009), é necessário acompanhar/investigar os níveis de alfa-

tocoferol do lactente no decorrer da lactação para garantir a vigilância nutricional 

desse grupo e fortalecer o combate à DVE.  

Em adultos, a DVE é observada apenas em casos de má absorção de 

gorduras, defeitos genéticos na expressão da alfa-TTP ou consumo insuficiente da 

vitamina por tempo prolongado (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000; NIKI; TRABER, 

2012). As características clínicas são principalmente a anemia e progressiva 

desordem neurológica com ataxia espinocerebelar, em decorrência de alterações 

nos nervos sensoriais e motores provocadas pela peroxidação lipídica das 

membranas (EUCH-FAYACHE et al., 2014). 

Apesar da deficiência ser pouco encontrada em adultos, é importante 

considerar a avaliação desse “status” em mulheres na idade reprodutiva, uma vez 

que níveis circulantes de alfa-tocoferol no final da gestação ou pós-parto tem sido 

associado positivamente à concentração no neonato (MASTERS et al., 2007; 

RIBEIRO et al., 2016).  

A proporção da DVE em mulheres adultas no pós-parto imediato varia de 0% 

a 16% (GARCIA et al., 2010; GURGEL et al., 2014; LIRA et al., 2013; MASTERS et 

al., 2007), e foi visto que mulheres atendidas na assistência à saúde pública para o 

parto tem mais chance de apresentar a DVE (GURGEL et al., 2014). 

O alfa-tocoferol sérico materno tem sido associado ao nível de prematuridade, 

peso do recém-nascido e idade materna (AZEREDO; TRUGO, 2008; MEDEIROS et 

al., 2016; ORTEGA-SENOVILLA et al., 2010; WEBER et al., 2014). Parece que 

mesmo em situações de baixo consumo da vitamina os níveis séricos mantem-se 

aumentados ao final da gestação, protegendo os lipídios circulantes da oxidação 

(SCHULPIS et al., 2004).  

A DVE em mulheres durante a lactação também não é conhecida. Lammi-

Keef e colaboradores detectaram uma redução do alfa-tocoferol sérico nessa fase 

(LAMMI-KEEF et al., 1995) e a prevalência da DVE chegou a 70% em lactantes na 

África do Sul (PAPATHAKIS et al., 2007).  
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É fato que o consumo da vitamina nesse período não atinge o requerimento 

nutricional, sendo encontrada uma ingestão alimentar média de 6 - 10 mg/dia por 

nutrizes na Espanha (ORTEGA et al., 1998; QUILES et al., 2006), 6,7 mg/dia na 

Islândia (OLAFSDOTTIR et al., 2001), 8 - 9 mg/dia na Polônia (MARTYSIAK-

ZUROWSKA; SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ; ZAGIERSKI, 2013) e 9,8 mg/dia nos 

Estados Unidos (AUBUCHON-ENDSLEY et al., 2015), mas a relação dieta e estado 

nutricional em vitamina E na lactação permanece indefinida. 

Há uma discussão sobre a forma de combate à DVE particularmente nas 

situações críticas para sua ocorrência, como no neonato prematuro e de baixo peso. 

Estima-se que doses farmacológicas de vitamina E podem prevenir ou limitar a 

retinopatia da prematuridade, hemorragia, anemia hemolítica entre outras 

consequências da deficiência. No entanto, doses excessivas podem resultar em 

sérios efeitos colaterais (BRION; BELL; RAGHUVEER, 2003) e menores 

quantidades não conseguem manter níveis adequados de alfa-tocoferol no neonato 

(BELL et al., 2013).  

O estabelecimento do aleitamento materno exclusivo, principalmente nos 

primeiros dias de vida, pode ser considerado como estratégia para a prevenção da 

carência de vitamina E, uma vez que o leite secretado até o 4º dia pós-parto 

(colostro) é particularmente rico em alfa-tocoferol, e sua ingestão fornece 

concentrações recomendadas da vitamina para a criança, sendo primordial para a 

formação das reservas e prevenção da deficiência (CLEMENTE et al., 2014; 

GARCIA et al., 2009; SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al., 2012; TIJERINA-SÁENZ 

et al., 2009).  

 

1.3 VITAMINA E E LEITE MATERNO 

 

O leite humano é a fonte alimentar mais indicada para os recém nascidos por 

sua digestibilidade, efeito imunoprotetor e capacidade de aumentar as defesas 

antioxidantes do lactente, e também pelos benefícios a curto e longo prazo do 

aleitamento no crescimento e desenvolvimento da criança, prevenção de infecções 

até estabelecimento de uma alimentação saudável na infância e proteção contra 
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doenças crônicas não transmissíveis (DEBIER, 2007; LEDO et al., 2009; LI et al., 

2014; PERRINE et al., 2014; VICTORA et al., 2016).   

Em situações de prematuridade também é a principal escolha alimentar para 

o neonato, sendo considerada, em alguns casos, sua fortificação com 

macronutrientes e micronutrientes (PICAUD et al., 2015; RAITEN; STEIBER; HAND, 

2016; ROCHOW; LANDAU-CRANGLE; FUSCH, 2015).   

A vitamina E no leite humano diminui ao longo da lactação, sendo encontrada 

altas concentrações da vitamina no leite colostro (secretado até os primeiros 7 dias 

após o parto) quando comparado ao leite de transição (do 7º ao 15º dia) e leite 

maduro (secretado no decorrer da lactação) (LIMA; DIMENSTEIN; RIBEIRO, 2014; 

MARTYSIAK-ZUROWSKA; SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ; ZAGIERSKI, 2013; 

SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al., 2012) (Quadro 5). Mesmo com essa redução, 

parece que o alfa-tocoferol tem importante contribuição na capacidade antioxidante 

do leite materno no primeiro mês após o parto (TIJERINA-SÁENZ; INNIS; KITTS, 

2009).  
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Quadro 5. Níveis de alfa-tocoferol no leite materno em diferentes estágios de lactação, Média ± Desvio padrão. Reproduzido do artigo de Lima 
e colaboradores (LIMA; DIMENSTEIN; RIBEIRO, 2014). 

Autores/Ano* Local Tipo de estudo Tamanho da amostra Leite colostro  
Alfa-tocoferol (µg/dL) 

Leite de transição 
Alfa-tocoferol 

(µg/dL)  

Leite maduro  
Alfa-tocoferol 

(µg/dL)  

Martysiak-Zurowska, 2013 Polônia Longitudinal 48a 999,0±151,0 445,0±95,0 292,0±84,0 (1º mês) 
207,0±66,0 (3º mês) 

Grilo et al., 2013 Brasil Transversal 93 1147,6±582,9 - - 

Clemente, 2013 Brasil Ensaio clínico  
randomizado duplo-cego 

36 (controle) 
 

1665,2±160,2  
 

- - 

Szlagatys-Sidorkiewicz et al., 2012 Polônia Longitudinal 49 886,0 - 110,0 

Antonakou et al., 2011 Grécia Prospectivo longitudinal 64 (1º mês) 
39 (3º mês) 

- - 357,5±146,4 
348,9±180,9 

Dimenstein et al., 2011 Brasil Ensaio clínico 30 1155,4±811,0b - - 

Lira et al., 2011 Brasil Transversal 103 1124,1±551,3 - - 

Dimenstein et al., 2010 Brasil Transversal 25 (adolescentes) 
47 (adultas) 

1417,0±680,5 
1309,3±775,3  

- - 

Dimenstein et al., 2010 Brasil Transversal 30 1603,4±911,0 - - 

Garcia et al., 2010 Brasil Ensaio clínico 37 (controle) 1175,8±732,2 (2º dia) - - 

Garcia et al., 2009 Brasil Longitudinal 32 1236,1±202,4 335,9±43,1 - 

Tjerina-Saénz et al., 2009 Canadá Transversal 60 - - 232,0±11,0 

Orhon et al., 2009 Turquia Transversal 
caso-controle 

20 1326,6±68,9c - - 

Sziklai-László et al., 2009 Hungria Transversal 30a - 414,0±217,0 300,0±116,0 

Bishara et al., 2008 Canadá Transversal 24 - - 250,0 

Azeredo e Trugo, 2008 Brasil Transversal 72 - - 116,3±9,0 

Tokusoglu et al., 2008 Turquia Transversal 92 - - 984,0±213,0 

Kamao et al., 2007 Japão Transversal 51 - - 396,0±184,0 

Kodentsova e Vrzhesinskaya, 2006 Rússia Transversal 23 - 260,0±30,0 - 

Quiles et al., 2006 Espanha Longitudinal 
caso-controle 

15 2455,0c 1636,7c 861,4c 

Sakurai et al., 2005 Japão Transversal 115 - - 309,0±159,0 
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a Número amostral total, porém cada valor de concentração refere-se a grupos com números menores, que compõem o grupo total. 
b Dados referentes ao momento anterior à suplementação. 
c Dados referentes apenas ao grupo controle. 
* Referências citadas no artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campos, 2005 Brasil Longitudinal 18 1313,9±798,7 392,5±173,6 389,9±69,8 

Schweigert et al., 2004 Alemanha Longitudinal 21 2200,9±1339,5 - 568,5±219,7 

Ahmed et al., 2004 Bangladesh Transversal 105 919,1±364,8 - - 
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Lima e colaboradores alertaram sobre a necessidade de se investigar os 

fatores que influenciam a concentração da vitamina E no leite humano. Parece que 

das características materna e da criança, apenas a suplementação materna e a 

idade gestacional apresentam algum grau de influência nessa composição (LIMA; 

DIMENSTEIN; RIBEIRO, 2014). 

A suplementação com vitamina E no momento pós-parto aumentou os níveis 

de alfa-tocoferol no leite colostro e no leite de transição (CLEMENTE et al., 2015; 

MEDEIROS et al., 2016). É importante destacar que 24 horas após a 

suplementação, as mulheres suplementadas com a forma natural da vitamina 

tiveram 57% mais vitamina no colostro do que as mulheres do grupo controle, contra 

39% de aumento nas que receberam suplementação na forma racêmica, mostrando 

uma maior eficácia da suplementação natural (CLEMENTE et al., 2015).  

A influência da dieta materna na composição de vitamina E no leite tem 

diferentes abordagens. Martysiak-Zurowska et al. (2013) não encontraram 

correlação entre a ingestão dietética de vitamina E e o alfa-tocoferol no leite 

(MARTYSIAK-ZUROWSKA; SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ; ZAGIERSKI, 2013), e 

em outro estudo foi observada uma associação com a ingestão de lipídios totais e 

ácidos graxos saturados (ANTONAKOU et al., 2011). Apenas situações de alta 

ingestão da vitamina (aproximadamente 27 mg/dia) influenciaram os níveis do alfa-

tocoferol no leite (ANDERSON; PITTARD, 1985).  

Diferenças na composição de vitamina E entre o leite de mulheres pré-termo 

e termo também tem sido evidenciada, mas os resultados não são universais. Em 

nosso grupo de pesquisa essa temática foi avaliada no leite colostro em uma 

pequeno número amostral de parturientes (n=22), não sendo encontrada diferença 

significativa (GRILO et al., 2013). 

Dos estudos de desenho longitudinal localizados na literatura, em mulheres 

espanholas foi encontrada uma maior quantidade de vitamina E em todos os 

estágios de lactação no leite termo; enquanto outros observaram maiores 

concentrações no leite pré-termo em um ou mais estágios de lactação ou não 

encontraram diferenças (CHAPPELL; FRANCIS; CLANDININ, 1985; HAUG et al., 

1987; QUILES et al., 2006; ZHENG; ZHOU; ZHANG, 1993). Tal discrepância nos 

resultados pode ser associada ao desenho experimental com pequeno número de 
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mulheres avaliadas (máximo de 28 lactantes), o que torna limitado o conhecimento 

ampliado da relação idade gestacional e vitamina no leite.  

Essa informação é relevante para assegurar a melhor forma de intervenção 

da DVE em neonatos prematuros e no seguimento da lactação, uma vez que este é 

um grupo considerado de risco para a DVE e as medidas de suplementação ou 

fortificação são observadas principalmente em situações de internamento hospitalar, 

sem essa orientação no pós-alta. 

Desse modo, a hipótese desse estudo é de que existe diferença na 

composição de alfa-tocoferol no leite entre mulheres com parto a termo e pré-termo, 

bem como no “status” de vitamina E dessas crianças em aleitamento materno.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar as diferenças no estado nutricional em vitamina E de mulheres e 

crianças pré-termo e termo do nascimento até 90 dias após o parto. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a população estudada quanto a condição socioeconômica, 

demográfica e de saúde; 

- Comparar a concentração de alfa-tocoferol sérico de mães e lactentes entre os 

grupos pré-termo e termo, e durante o seguimento da pesquisa; 

- Avaliar a deficiência ou inadequação em vitamina E entre mães e lactentes no 

parto e aos 90 dias pós-parto; 

- Analisar a inadequação da ingestão dietética de vitamina E nas mulheres lactantes; 

- Avaliar a relação de características maternas e do lactente com a concentração de 

alfa-tocoferol sérico materno e da criança; 

- Determinar os níveis de alfa-tocoferol no leite materno em diferentes estágios da 

lactação, e investigar possíveis diferenças entre os leites de mulheres com parto 

pré-termo e termo;  

- Avaliar a associação dos níveis séricos maternos e consumo habitual de vitamina E 

com a composição de alfa-tocoferol do leite materno; 

- Estimar e avaliar o fornecimento de vitamina E via leite materno aos lactentes pré-

termo e termo, do nascimento aos 90 dias após o parto. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO, ASPECTOS ÉTICOS E POPULAÇÃO 

  

O estudo foi do tipo longitudinal observacional prospectivo, formado por uma 

coorte de mulheres e seus recém-nascidos atendidos para o parto em duas 

maternidades públicas do Rio Grande do Norte no período de 2012 a 2015: a 

Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC (Natal-RN) e o Hospital Universitário 

Ana Bezerra - HUAB (Santa Cruz-RN).  

A MEJC é hospital de referência terciária do SUS (Sistema Único de Saúde 

do Brasil) e fornece cuidado médico obstétrico a mulheres provenientes de vários 

municípios do estado. O HUAB mantém o seu papel na assistência à saúde do 

município de Santa Cruz e cidades vizinhas, fornecendo um serviço qualificado com 

especial atenção a mulher e a criança, destacando-se o ambulatório (pré-natal; 

ginecologia; atendimento pediátrico; puericultura; prevenção do câncer ginecológico; 

nutrição; clínica geral, assistência odontológica) e enfermarias (obstétrica e 

ginecologia).   

Todas as etapas do estudo foram aprovadas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 

07416912.8.0000.5537) e desenvolvidas conforme normas ética de pesquisa 

envolvendo seres humanos (Apêndice 2). Parte desse trabalho foi realizado em 

parceria com o Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Universidade Federal 

do Pernambuco, via projeto de tese de Bezerra (2015). 

O tamanho da amostra foi calculado no Software G*Power (versão 3.1.9.2) 

(FAUL et al., 2007) e resultou em número amostral mínimo de 26 participantes por 

grupo (pré-termo x termo), considerando a comparação entre dois grupos 

independentes e a variável soro do bebê aos 90 dias. Para esse cálculo adotou-se 

critérios mais conservadores para um teste bicaudal com alfa 0,05, 0,80 de poder e 

0,80 de medida de efeito elevado, tendo em vista as perdas no seguimento das 

coletas de dados.  
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Foram incluídas na pesquisa apenas mulheres adultas (≥ 18 anos), de parto 

com concepto único, sem diagnóstico de doenças infectocontagiosas e síndromes 

de má absorção de gorduras, não-fumantes, sem uso de bebida alcoólica e 

suplementos de vitamina E na gestação; e seus neonatos sem sinais clínicos de 

malformações ou síndromes congênitas. Todas estas informações foram verificadas 

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

enfermagem dos setores de atendimento. 

Os critérios de exclusão adotados foram uso diário de suplementos contendo 

vitamina E durante a lactação, usuárias de drogas ilícitas e fumantes. Adotou-se 

como perdas amostrais os casos de falecimento do lactente, desistência da 

pesquisa ou número de coletas de leite materno inferior a dois. Assim, inicialmente 

foram recrutadas 386 parturientes e seus neonatos e após critérios de exclusão 

permaneceram 235 pares, sendo classificados em pré-termo (< 37 semanas de 

gestação) (n=124) e termo (≥ 37 semanas) (n=111). O número de pares arrolados 

para o estudo foi superior ao tamanho amostral calculado, tendo em vista a previsão 

do alcance da quantidade mínima de dados coletados no tempo final do seguimento 

do estudo, necessária para avaliar a vitamina no soro da criança.  

A coleta de dados ocorreu em cinco momentos: o primeiro até 48 horas do 

parto; o segundo 24 horas após o primeiro, o terceiro entre sete a 15 dias; o quarto 

entre 30 e 40 dias; e o último de 90 a 100 dias após o parto. As coletas de 

seguimento foram realizadas nos ambulatórios das maternidades (MEJC e HUAB) 

ou do Hospital de Pediatria Professor Heriberto Bezerra (HOSPED) durante o 

internamento, ou na ocasião dos retornos para acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança. Caso o acompanhamento do neonato fosse realizado 

em outro local, as amostras biológicas eram coletadas em visita domiciliar perante 

consentimento e agendamento prévio com a participante.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Após explanação dos objetivos e procedimentos da pesquisa, as mulheres 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em consonância com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (Apêndice 3), e foram submetidas a coleta 
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de leite e sangue e 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. 

Informações dietéticas materna e da criança também foram adquiridas nas coletas 

de seguimento.  

As amostras de leite foram obtidas em todos os tempos de coleta, e as de 

sangue materno e da criança no tempo inicial da pesquisa (até 48 horas após o 

parto) e 90 dias após o nascimento (Figura 5). Não foi possível manter o mesmo 

número de coletas de leite e sangue para todos os participantes pelos seguintes 

motivos: contato telefônico inválido (mudança de número/número inexistente), não 

identificação/mudança do domicílio, não comparecimento à consulta, alta hospitalar 

ou problemas/recusa na coleta de sangue. 
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Pré-termo (< 37 semanas) 

N=124 

Critérios de 
exclusão/perdas 
- < duas coletas de leite;  
- Desistência; 
- Morte do lactente; 
- Fumante na lactação; 
- Uso de drogas na lactação; 

Coorte de nascimentos 

MEJC e HUAB 

N= 386 pares 

- Mudança de domicílio 

- Contato telefônico 

inválido 

- Não comparecimento 

à consulta 

- Transferência 

hospitalar 

- Alta hospitalar 

- Contato telefônico 

inválido 

- Desistência 

- Não 

comparecimento à 

consulta 

- Mudança de domicílio 
- Contato telefônico 

inválido 
- Não comparecimento à 

consulta 
- Problemas na coleta de 

sangue 

Termo (≥ 37 semanas) 

N=111 

N=235 

24 horas após a 1ª coleta 
 

- Leite colostro (n=124) 

7 – 15 dias pós-parto 

- Leite de transição (n= 111) 
- Informações dietéticas 
- Peso e comprimento da criança 

30 – 40 dias pós-parto 
 

- Leite maduro (n= 80) 
- Informações dietéticas 
- Peso e comprimento da criança 

90 – 100 dias pós-parto 
 
- Leite maduro (n= 64) 
- Sangue materno (n=55) 
- Sangue do bebê (n=27) 
- Informações dietéticas 
- Peso e comprimento da criança 
 

Até 48h pós-parto 

- Soro de cordão umbilical (n=49) 
- Sangue materno (n=124) 
- Leite colostro (n=124) 
- Informações do formulário 

24 horas após a 1ª coleta 
 

- Leite colostro (n=98) 

7 – 15 dias pós-parto 

- Leite de transição (n= 90) 
- Informações dietéticas 
- Peso e comprimento da criança 

30 – 40 dias pós-parto 
 

- Leite maduro (n= 76) 
- Informações dietéticas 
- Peso e comprimento da criança 

90 – 100 dias pós-parto 
 
- Leite maduro (n= 71) 
- Sangue materno (n=44) 
- Sangue do bebê (n=28) 
- Informações dietéticas 
- Peso e comprimento da criança 
 

Até 48h pós-parto 

- Soro de cordão umbilical (n=50) 
- Sangue materno (n=51) 
- Leite colostro (n=98) 
- Informações do formulário 

Figura 5. Desenho da coleta de dados da pesquisa. 
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3.2.1 Coleta de material biológico 

 

Na sala de parto foram coletados pela equipe médica 3,0 mL de sangue do 

cordão umbilical, obtido por clampeamento, e armazenada sob refrigeração para 

separação do soro. Esse procedimento era realizado previamente na rotina do 

serviço dos Hospitais para a determinação sanguínea do neonato. Diariamente a 

equipe da pesquisa passava nos setores de parto para averiguar a presença dessa 

amostra, e então buscar a mãe para iniciar os procedimentos da pesquisa, a partir 

da assinatura do TCLE. Caso não houvesse sangue de cordão coletado, era 

realizado uma triagem nos prontuários presentes no ambulatório do puerpério, 

conforme critérios de inclusão da pesquisa, para realizar o arrolamente desses 

participantes.  

Após jejum de 8 a 12 horas, 5,0 mL de sangue materno foi coletado por 

punção venosa pela equipe de enfermagem até 48 horas pós-parto. Em todos os 

tempos da coleta de dados foram obtidos de 0,5 mL a 3,0 mL de leite por expressão 

manual de única mama não sugada previamente, sendo obtido no início e final da 

mamada (representado pelo tempo final de amamentação da criança). Tal 

procedimento foi realizado por evidências demonstrarem diferenças na composição 

de outros nutrientes entre os leites anterior e posterior à mamada.  

As primeiras ejeções do leite foram desprezadas para evitar variações na 

composição em decorrência da gordura. Como o leite colostro tem menor volume e 

apresenta grande variação na composição, apenas para esse estágio da lactação 

foram coletadas duas amostras em dias consecutivos (até 48 horas pós-parto e 24 

horas após essa primeira coleta), para se considerar a média da concentração de 

alfa-tocoferol dessas duas coletas. 

Por volta dos 90 dias após o parto, também foram obtidos 2,0 mL de sangue 

da criança e 5,0 mL de sangue da mãe por técnico de enfermagem participante do 

Projeto. Todas as amostras biológicas foram coletadas em tubo de polipropileno 

embalado em folha de alumínio e transportados em temperatura de refrigeração. As 

amostras de leite e sangue colhidas no HUAB foram separadas no Laboratório de 

Análises Clínicas do Hospital. O sangue foi centrifugado por 5 minutos (500 x g) para 

separação e remoção do soro. Em seguida, as alíquotas foram armazenadas a -
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20°C até serem transportadas ao Laboratório de Bioquímica dos Alimentos e da 

Nutrição do Departamento de Bioquímica da UFRN, onde foram extraídas e 

analisadas. O material biológico coletado na MEJC foi transportado imediatamente 

ao mesmo laboratório, onde ocorreu a separação e todas as análises. 

No seguimento, após a coleta de dados, todas as mulheres receberam 

orientações sobre o manejo da lactação, doação de leite e alimentação saudável e 

protetiva da deficiência de vitamina E, desenvolvidas no Projeto de Extensão e 

Ações Integradas vinculado à pesquisa (Apêndice 5). 

 

3.2.2 Informações obtidas do formulário 

 

Com o instrumento da pesquisa (Apêndice 4) foram obtidas informações 

socioeconômicas e demográficas, como renda familiar, escolaridade, número de 

moradores na residência, ocupação, idade, estado civil, e outras. Em relação a 

renda, considerou-se na linha da pobreza aquelas com rendimentos inferiores a 0,25 

salários mínimos per capita ao mês, e baixa renda quando entre 0,25 e 0,5 salários 

mínimos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, 2016).  

Também foram coletadas informações sobre a história reprodutiva (número 

de partos anteriores), intercorrências clínicas, medidas antropométricas pré-

gestacionais e relacionadas ao último trimestre de gestação; e informações do parto 

como tipo (cesáreo ou normal), idade gestacional, peso e comprimento do recém-

nascido.  

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

a partir dos dados de ultrassonografia obstétrica; amenorréia, quando considerada 

informação confiável; ou pelo cálculo pós-natal da IG, aplicando-se o método de 

Capurro, no prontuário do bebê. O nível de prematuridade ao nascer foi qualificado 

em extremamente prematuro (< 28 semanas de gestação), muito prematuro (28 ≤ 32 

semanas) e prematuridade moderada a tardia (32 ≤ 37 semanas) (WHO, 2012). 

Nas coletas de seguimento também foram obtidos dados sobre peso e 

comprimento da criança (copiados da caderneta de saúde), alimentação e 

intercorrências clínicas. Àquelas que permaneciam no hospital, algumas 
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informações eram extraídas do prontuário médico, como tipo de dieta ofertada na 

última semana e intercorrências. Não foi possível obter todas os dados dos pares 

mãe-filhos acompanhados, tendo em vista a ausência de informações obrigatórias 

em alguns cartões de saúde, como peso e altura materna na gestação, e peso e 

comprimento referentes ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

criança.  

 

3.3 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO 

 

A avaliação do estado nutricional antropométrico da mulher durante a 

gestação foi realizada pelo Índice de Massa Corporal (IMC) gestacional, utilizando-

se a relação de peso e altura² (IMC) com a IG, com informações referentes a última 

consulta do pré-natal. A relação IMC com a IG foi conferida no gráfico proposto por 

Atalah e colaboradores para então ser classificada em Baixo peso, Adequado, 

Sobrepeso ou Obesidade (ATALAH; CASTILLO; CASTRO, 1997) (Anexo A).  

O crescimento da criança foi avaliado sob dois aspectos: o crescimento 

intrauterino (CIU) e o crescimento na fase pós-natal. Para essas análises 

considerou-se o índice antropométrico peso para a idade, amplamente utilizado para 

essa avaliação e recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2011b).  

 Na avaliação do crescimento intrauterino utilizaram-se as curvas de 

crescimento específicas  para os recém-nascidos a termo (≥ 37 semanas) (VILLAR 

et al., 2014) e outra para os recém-nascidos pré-termo (< 37 semanas) (FENTON; 

KIM, 2013), que relacionam o peso ao nascer com a idade gestacional (Anexo B). 

Desta forma, os neonatos foram classificados em Pequeno para a Idade Gestacional 

(PIG) quando a relação peso/IG foi abaixo do percentil 10º, Adequado para a Idade 

Gestacional (AIG) os que ficaram entre os percentis 10º e 90º, e Grande para a 

Idade Gestacional (GIG) quando o índice encontrava-se acima do percentil 90º. As 

informações de peso ao nascer foram extraídas do prontuário clínico. 

O crescimento pós-natal também foi avaliado segundo o índice 

antropométrico peso para idade (P/I), com as medidas de peso e idade obtidas no 

seguimento da pesquisa. Para tanto, o peso e idade foram relacionados e 

comparados com as curvas de referência do crescimento, específicas para os 
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nascidos pré-termo ou termo (FENTON; KIM, 2013; VILLAR et al., 2015; WHO, 

2006) (Anexos B e C).  

O peso para idade foi classificado conforme o Protocolo do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN na assistência à saúde (BRASIL, 2011b) 

(Quadro 6), sendo consideradas em baixo peso ou peso elevado para a idade 

aquelas crianças encontradas abaixo do Escore-z -2 e acima do Escore-z +2, 

respectivamente. 

 

 

Quadro 6. Classificação do estado nutricional antropométrico de crianças 

menores de cinco anos para o índice peso por idade, segundo recomendações do 

SISVAN (BRASIL, 2011b). 

VALORES CRÍTICOS ( ESCORE-z) DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

< Escore-z -3 Muito baixo peso para a idade 

Escore-z -3 e < Escore-z -2 Baixo peso para a idade 

Escore-z -2 e Escore-z +2 Peso adequado para a idade 

> Escore-z +2 Peso elevado para a idade 

 

 

Para as crianças prematuras considerou-se a idade corrigida na avaliação do 

crescimento pós-natal, resultante da soma da idade gestacional ao nascer com o 

número de semanas de vida pós-natal na ocasião das medidas antropométricas 

(VILLAR et al., 2015).  

Vale salientar que esse indicador foi utilizado apenas para a caracterização 

geral dos participantes, uma vez que essas medidas de peso do seguimento (coletas 

de 7 dias à 90 dias pós-parto) não foram mensuradas pela equipe da pesquisa, mas 

transcritas da caderneta de saúde da criança.  

 

3.4 AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 
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O tipo de alimentação presente na criança e a forma de administração foram 

obtidos por consulta ao prontuário clínico em situações de internamento (grupo pré-

termo), ou por questionamento às mães sobre todos os alimentos/líquidos oferecidos 

à criança na última semana (no grupo termo e no pré-termo durante o seguimento 

da pesquisa). O aleitamento foi classificado em exclusivo quando oferecido apenas 

leite humano, seja via oral ou via enteral ou acrescido de suplementos nutricionais 

específicos para o leite (leite humano fortificado). O aleitamento materno foi 

determinado nos casos de ingestão de leite humano e outros leites ou fórmulas 

lácteas; e alimentação artificial quando foi oferecido à criança apenas fórmulas 

lácteas ou outros tipos de leites. A nutrição enteral foi caracterizada em situações de 

alimentação por sonda, e a parenteral quando os neonatos recebiam alimentação 

endovenosa. 

O fornecimento de vitamina E pelo leite aos lactentes foi estimado por 

comparação da quantidade de alfa-tocoferol fornecida no leite provavelmente 

consumido (ingestão média de leite diária) com a AI de vitamina E, equivalente a 4 

mg/dia (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). Para o leite colostro foi considerado 

volume diário de 254 mL e 396 mL para o leite pré-termo e termo, respectivamente, 

e no leite de transição (7 a 15 dias pós-parto) adotou-se 500 mL de volume diário 

para o pré-termo e 780 mL para o termo. Nos tempos de leite maduro (cerca de 30 

dias e 90 dias após o parto) também foi estimado 780 mL de leite para ambos os 

grupos (BAUER; GERSS, 2011; INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

A ingestão de vitamina E das lactantes foi obtida por três Recordatórios de 24 

horas (R24h) aplicados nas coletas de seguimento (~7, ~30 e ~90 dias pós-parto), 

que consistiu no relato de todos os alimentos, preparações, suplementos e bebidas 

consumidos nas últimas 24 horas que antecederam a entrevista. As medidas 

caseiras descritas pelas mulheres foram convertidas a gramatura ou mililitros com 

base nas padronizações de livros textos (ARAÚJO; GUERRA, 2007; BRASIL, 2011c; 

TOMITA; CARDOSO, 2002). 

Os inquéritos alimentares foram analisados no ambiente do software 

Virtualnutri 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, 

http://www.virtualnutriplus.com.br/
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incluindo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO).  Como a TACO 

não apresenta a informação nutricional da vitamina E, foi cadastrada uma tabela 

híbrida no software considerando as informações da TACO e seu alimento 

equivalente (equivalência energética) presente na tabela da United States 

Department of Agriculture - USDA (USDA, 2015), da qual foi retirada a informação 

da vitamina E. Para as preparações relatadas, como arroz de leite, farofa, arroz 

refogado, sopas, etc, foram elaboradas fichas técnicas de preparações de alimentos 

para obtenção de seu valor nutricional e posterior cadastro no banco de dados do 

software.  

Ajustou-se a distribuição da ingestão de vitamina E com a remoção do efeito 

da variância intrapessoal (flutuações do dia-a-dia da alimentação), baseando-se na 

premissa de que essa variação superestimaria a distribuição de consumo do 

nutriente da população (SLATER et al., 2004). As análises de remoção do efeito da 

variância intrapessoal foram realizadas pelo Multiple Source Method (MSM) 

(Departamento de Epidemiologia, Instituto Alemão de Nutrição Humana, Potsdam-

Rehbrücke, versão 1.0.1, https://msm.dife.de/). Este é um método que utiliza 

ferramentas estatísticas para ajustar dados dietéticos pela variabilidade intrapessoal, 

com objetivo de avaliar o consumo habitual de nutrientes mesmo quando um 

segundo R24h está presente apenas numa subamostra. 

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. 

O risco de inadequação no consumo habitual de vitamina E foi avaliado 

conforme o método da EAR, calculada a partir da área da curva que corresponde à 

proporção de indivíduos com inadequação dietética, e avaliada na tabela de 

distribuição normal (Z escore), adotando-se 16 mg/dia como necessidade média 

estimada do micronutriente para a fase da lactação (INSTITUTE OF MEDICINE, 

2000). 

 

3.5 EXTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO ALFA-TOCOFEROL NO LEITE E 

SORO  

 

https://msm.dife.de/
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3.5.1 Extração das amostras 

 

A extração do alfa-tocoferol no leite e soro foram realizadas de acordo com 

adaptação do método de Ortega et al. 1998. Em 1,0 mL de amostra foram 

adicionados igual volume de etanol 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 x g para separação da camada de 

sobrenadante, que foi removida posteriormente para outro tubo.  

Essas etapas da adição do hexano a retirada do sobrenadante ocorreram por 

duas ou três vezes para extração do alfa-tocoferol no leite ou soro, respectivamente. 

Por fim, 3,0 mL da camada reunida de sobrenadante foram evaporadas em banho-

maria a 37 ºC e o extrato seco foi dissolvido em 0,25 mL de diclorometano: metanol 

(Vetec, St. Louis, Estados Unidos) 2:1 (v:v) (leite) ou etanol 99% (Vetec, St. Louis, 

Estados Unidos) (soro), para ser analisado em Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE).   

O método foi adaptado para os casos de amostras com volume inferior a 1,0 

mL, geralmente leite colostro ou soro da criança, sendo adicionado menor volume de 

etanol. A apresentação esquemática da metodologia empregada na separação e 

determinação do alfa-tocoferol no soro encontra-se na figura 6. 
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Amostra de leite + Etanol 

95% 

Agitação por 1 min. 

Amostra de soro + Etanol 

95%  

Hexano Agitação por 1 min. 

Centrifugação por 10 min. 

 

Precipitado Sobrenadante 

(1ª recuperação) 

Precipitado Sobrenadante 

(2ª recuperação) 

 

Hexano 

Sobrenadante (3ª 

recuperação) 

 

Somatório dos 

sobrenadantes  

Evaporação  

Diluição em 0,25 

mL de etanol 

Análise em CLAE 

Agitação por 1 min. 

Centrifugação por 10 min. 

 

Precipitado 

Hexano 

Agitação por 1 min. 

Centrifugação por 10 min. 

 

Figura 6. Apresentação esquemática da extração e análise do alfa-tocoferol no soro. 
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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, acoplado a um detector SPD-20A 

UV-VIS, coluna C18 LIChrospher® 100 RP-18 (5 µm) (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 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, 

Estados Unidos), em tempo de retenção de 10,3 minutos (Figura 7). 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, 219,2 ng/20 μL e tempo de retenção de 10,3 minutos; B = amostra de 

soro e tempo de retenção de 10,3 minutos. 

 

α-TOH 

α-TOH 

A 

B 
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3.5.3 Preparo do padrão de alfa-tocoferol 

 

O padrão estoque de alfa-tocoferol foi preparado com 16 mg de alfa-tocoferol 

(Sigma-Aldrich, Estados Unidos) diluído em 1,0 mL de etanol 99% e agitado por 1 

minuto. Posteriormente foram realizadas duas diluições (10 e 20 vezes), sendo a 

última submetida à leitura em espectrofotômetro a 292 nm, em cubeta de quartzo 

com capacidade para 1,0 mL. Utilizou-se o coeficiente de extinção específico (ε 1%, 

1 cm = 75,8 a 292 nm) em etanol 99% pureza (Merck) para quantificação da leitura 

(NIERENBERG; NANN, 1992). A figura 8 apresenta o esquema da diluição do 

padrão e a seguir a fórmula utilizada no cálculo para obtenção da sua real 

concentração. 

 

 

Figura 8. Diluições do padrão de alfa-tocoferol para leitura no espectrofotômetro. 

Fórmula usada para a determinação da concentração real do padrão: [   ] do Padrão =  Aº ÷ ε% 

Onde: [  ] do padrão = concentração do padrão em gramas de retinol por 100 mL da solução de leitura 

(g/%); Aº = leitura da absorbância realizada no espectrofotômetro; ε% = coeficiente de extinção 

específico do retinol (ε% = 75,8).  

 

Padrão Estoque 

(16 mg/mL) 

16 mg alfa-tocoferol + 1 mL 

etanol 99% 

Padrão de 

Trabalho 

 

0,1 mL padrão estoque + 0,9 mL etanol 

99% 

Padrão de 

Leitura 0,1 mL padrão trabalho + 0,9 mL etanol 

99% 

Leitura no 

Espectrofotômetr

o 

1,0 mL do padrão de leitura 
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Após a confirmação da concentração real do padrão, o padrão trabalho foi 

diluído uma vez em metanol, levando sua concentração a aproximadamente 218 

ng/20 µL) para aplicação no aparelho de CLAE.  

A curva de calibração foi realizada usando soluções padrões do alfa-tocoferol 

(Sigma-Aldrich) em diferentes concentrações. Foram retirados 25 µL, 50 µL, 100 µL, 

200 µL, 400 µL e 600 µL do padrão de leitura para se obter os padrões de alfa-

tocoferol nas concentrações de 29 ng/20 µL, 58 ng/20 µL, 116 ng/20 µL, 232 ng/20 

µL, 463 ng/20 µL e 700 ng/20 µL, respectivamente. A linearidade do método 

analítico foi confirmada pela determinação do coeficiente da curva de calibração na 

concentração de 29 – 700 ng/20µL (r = 0,9998) (Figura 9). 

 

  

 

Figura 9. Curva de calibração dos padrões de alfa-tocoferol em diferentes 

concentrações. No canto, equação da reta (y) e coeficiente de regressão linear (R). 

 

3.6 VALIDAÇÃO DO MÉTODO 
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A exatidão e a precisão do método modificado foram avaliadas por meio dos 

testes de recuperação da extração e repetitividade, respectivamente. 

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

materno fresco, 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 alfa-tocoferol acetato (Sigma-

Aldrich, Estados Unidos), 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. 

No teste de repetitividade o padrão de alfa-tocoferol e a mesma amostra de 

leite extraída e diluída para cromatografia foi injetada em CLAE em cinco momentos, 

com intervalos de três dias. 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 se chegar 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 VALORES DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM VITAMINA 

E 

 

Os valores de referência utilizados para avaliar o “status” em vitamina E no 

binômio mãe-filho estão expostos no quadro 7. Na avaliação do “status” em vitamina 

E da criança foram considerados o alfa-tocoferol no soro de cordão umbilical e no 

soro da criança aos três meses pós-natal. Valores menores de 500 µg/dL no cordão 

umbilical foram caracterizados como baixos níveis de vitamina E (BELL et al., 2013; 

GUTCHER; RAYNOR; FARRELL, 1984), uma vez que esse indicador não avalia a 

deficiência em vitamina E nesse período.     
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Em relação às concentrações de alfa-tocoferol sérico da criança aos três 

meses pós-parto, foi considerado com DVE quando < 388 µg/dL e com níveis 

inadequados aquelas < 517 µg/dL (TRABER, 2014).  

A DVE materna foi confirmada quando encontrado valores séricos menores 

de 517 µg/dL no pós-parto imediato ou na lactação (INSTITUTE OF MEDICINE, 

2000). 

A avaliação da concentração de alfa-tocoferol no leite materno foi definida ao 

considerar o fornecimento abaixo de 4 mg/dia como valores baixos da vitamina no 

leite, estimando o volume de leite ingerido por cada grupo de lactente e sua 

composição em alfa-tocoferol (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

  

Quadro 7. Valores de referência para avaliação do estado nutricional em vitamina E, 

segundo níveis de alfa-tocoferol sérico e leite materno. 

CLASSIFICAÇÃO  ALFA-TOCOFEROL 
SÉRICO 

µg/dL 

Neonatos (cordão umbilical)a  

Baixos níveis < 500 

Crianças (90 dias pós-parto)b  

Deficiência em vitamina E < 388 

Níveis inadequados < 517 

Mulheresc  

Deficiência em vitamina E < 517 

Leite maternoc  

Valores baixos < 4 mg/dia 

 

a: GUTCHER; RAYNOR; FARRELL, 1984; b: TRABER, 2014; c: INSTITUTE OF MEDICINE, 2000. 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA  



67 
 

 

Os resultados numéricos foram expressos em média (desvio padrão) e os 

categóricos em frequências pontuais e relativas. Os dados de leite também foram 

apresentados em mediana e quartis. Os testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov 

e Shapiro–Wilk foram aplicados para verificar a distribuição das variáveis.  

Nas comparações entre grupos pré-termo e termo, considerando as variáveis 

contínuas (soros, leites, idade, peso ao nascer, etc), foram utilizados o teste T para 

amostras independentes ou teste Mann-Whitney. Esses testes também foram 

usados para avaliar as diferenças do alfa-tocoferol no soro e leite segundo presença 

do aleitamento materno exclusivo. Para variáveis categóricas (renda, escolaridade, 

tipo de parto, etc) foi utilizado o teste Qui-quadrado.  

Para analisar as diferenças médias nas variáveis contínuas intragrupo, foram 

utilizados o Teste t para amostras dependentes ou Wilcoxon (para bivariáveis), ou a 

Análise de Variância one-way (ANOVA) com pós-teste de Tukey ou Kruskal-Wallis, 

conforme distribuição das variáveis, para comparar a concentração do alfa-tocoferol 

no leite dos diferentes estágios de lactação. Esses testes também foram usados 

para verificar as diferenças das variáveis soro (materno e infantil) e leites segundo 

classificação de renda, escolaridade, CIU, tipo de dieta e prematuridade. As 

correlações entre variáveis no mesmo grupo foram verificadas pelos testes 

Correlação de Pearson ou Spearman.  

Também foi verificado o comportamento dos níveis de alfa-tocoferol no leite 

materno no decorrer da lactação (evolução temporal) no mesmo grupo e entre 

grupos, aplicando-se o teste ANOVA Split-Plot (SPANOVA) two-way, usando o 

modelo linear geral do software SPSS. A avaliação do tamanho do efeito (proporção 

da variância na vitamina no leite que pode ser explicada pelo estágio de lactação - 

tempo) foi obtida pela interpretação do coeficiente parcial eta quadrado (η²) proposto 

por Cohen, no qual valores de 0,01 - 0,06 significam efeito pequeno; de 0,07 - 0,14 

efeito moderado; e um valor superior a 0,14 representa grande efeito do tempo 

sobre a concentração no leite. 

Para avaliar a influência de fatores associados ao alfa-tocoferol sérico 

materno (no pós-parto imediado e aos 90 dias) e da criança (aos 90 dias) foi 
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realizada a regressão linear múltipla, analisando todos os casos juntos (grupo pré-

termo + termo). Os resultados foram expostos em coeficiente β (beta) e valor de p. 

Em relação a variável dependente “alfa-tocoferol sérico materno” do tempo 

inicial da pesquisa (até 48 horas após o parto), considerou-se para o estudo de 

fatores associados as co-variáveis idade gestacional do parto, peso ao nascer, tipo 

de parto (normal ou cesárea), escolaridade, renda familiar, paridade (multípara ou 

primípara), IMC gestacional e concentração de alfa-tocoferol no leite colostro. As 

variáveis escolaridade e renda foram dicotomizadas em ter estudado até o ensino 

fundamental completo e RFPC < 0,5 salários mínimos, respectivamente.  

Para analisar a associação com o alfa-tocoferol sérico materno aos 90 dias 

pós-parto, foram incluídas as variáveis idade gestacional do parto, escolaridade, 

RFPC, alfa-tocoferol no leite maduro 90 dias, alfa-tocoferol no soro da criança 90 

dias e o consumo habitual de vitamina E na lactação, sendo que esta última não foi 

explicativa no modelo final de regressão (p > 0,05). 

As co-variáveis consideradas na análise de associação na concentração de 

alfa-tocoferol sérico da criança aos 90 dias pós-natais, foram: Grupo por idade 

gestacional ao nascer (pré-termo e termo), alfa-tocoferol sérico materno aos 90 dias, 

níveis adequados de vitamina E no leite maduro 90 dias (acima de 4 mg/dia), alfa-

tocoferol no leite maduro 90 dias, presença do aleitamento materno exclusivo e 

RFPC (< 0,5 salário mínimos). No modelo final, apenas as variáveis grupo por idade 

gestacional (pré-termo) e alfa-tocoferol sérico materno foram significativas para 

explicar o alfa-tocoferol da criança.  

Todas as diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. O 

software utilizado para as análises foi o SPSS Statistics versão 7.0 (IBM Corporation; 

Armonk, NY, USA).  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS PARTICIPANTES 

 

Dos pares mãe-filho arrolados para o estudo, 124 eram pré-termo (53%) 

(idade gestacional do parto < 37 semanas) e 111 (47%) tinham tido parto termo. As 

características gerais das parturientes estudadas encontram-se na tabela 1 e foram 

similares entre os grupos na maior parte das variáveis (p > 0,05). Pode-se observar 

que a maioria das mulheres tinham baixa renda (< 0,5 salários mínimos per capita), 

excesso de peso na gestação e eram primíparas (1º filho). No grupo pré-termo, 20% 

(n = 25) não completaram o ensino fundamental e a predominância do parto foi tipo 

cesáreo (52,4%, n = 65), enquanto que a maioria do grupo termo apresentaram 

parto normal (77,6%, n = 86).   
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Tabela 1. Características socioeconômicas, demográficas e de saúde das mães e 

filhos estudados. Natal-RN, Santa Cruz-RN, 2012-2015. 

Características Pré-termo  

(< 37 semanas) 

n = 124 

Termo  

(≥ 37 semanas) 

n = 111 

 

p valor 

na % n % 

Idade, anos [média (desvio padrão)] 26,0 (6,7) 24,5 (6,0) 0,078* 

Renda familiar per capita (RFPC)b       

 

0,546 

          Linha da pobreza < 0,25 26 21,0 19 17,1 

          Baixa renda 0,25 < 0,5 65 52,4 66 59,5 

          ≥ 0,5 SM  33 26,6 26 23,4 

Escolaridade      

 

 

<0,0001 

         Ensino fundamental incompleto 25 20,2 10 9,4 

         Ensino fundamental completo 8 6,5 25 23,6 

         Ensino médio incompleto 25 20,1 33 31,1 

         Ensino médio completo 56 45,1 32 30,2 

Nível superior 10 8,1 6 5,7 

Sem informação - - 5 - 

IMC gestacional, kg/m² [média 

(desvio padrão)] 

28,3 (5,2) 28,3 (4,3) 0,987* 

Classificação do IMC gestacionalc      

 

0,081 

Baixo peso 18 18,0 22 20,2 

Eutrofia 28 28,0 41 37,6 

Sobrepeso 30 30,0 34 31,2 

Obesidade 24 24,0 12 11,0 

Sem informação 24 - 2 - 

Paridade      

0,506 Primípara (1 filho) 52 57,8 41 63,1 

Multípara (> 1 filho) 38 42,2 24 36,9 
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Sem informação 34 - 46 - 

Tipo de parto     <0,0001 

Cesáreo 65 52,4 25 25,5 

Normal 59 47,6 86 77,5 

Teste Qui-quadrado. an= número; bObtida pela renda familiar mensal dividida pelo número de 
moradores do domicílio. Resultado em salários mínimos mensal per capita; cIMC = Índice de Massa 
Corporal. *Teste de t para amostras independentes. 
 
 
 
 

Os neonatos pré-termo tiveram peso ao nascer inferior ao termo (1948,9 g e 

3349,6 g, respectivamente) (p < 0,0001), a maioria tinha prematuridade tardia 

(72,6%, n = 90) e 23,4% (n = 29) apresentaram restrição de crescimento intrauterino 

(Tabela 2).   
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Tabela 2. Características dos neonatos participantes da pesquisa. Natal-RN, Santa 

Cruz-RN, 2012-2015. 

Características Pré-termo  

(< 37 semanas) 

n = 124 

Termo  

(≥ 37 semanas) 

n = 111 

 

p-valor 

na % n % 

Idade gestacional ao nascer, 

semanas [média (desvio padrão)] 

33,1 (2,8) 39,7 (1,3) <0,0001* 

Gênero      

 

0,448 

Feminino 62 50,0 61 55,0 

Masculino 62 50,0 50 45,0 

Nível de prematuridade      

 

 

- 

Extremamente prematuro (< 

28 semanas de gestação) 

7 5,6 - - 

Muito prematuro (28 ≤ 32 

semanas)   

27 21,8 - - 

Prematuridade moderada a 

tardia (32 ≤ 37 semanas) 

90 72,6 - - 

Peso ao nascer, g [média (desvio 

padrão)] 

1948,9 (670,5) 3349,6 (449,3) <0,0001* 

Classificação do Crescimento 

intrauterinob 

     

 

0,056 PIG 29 23,4 14 12,6 

AIG 70 56,5 78 70,3 

GIG 25 20,1 19 17,1 

Teste Qui-quadrado. an= número; bDe acordo com o índice peso ao nascer/idade gestacional. PIG = 
pequeno para idade gestacional, AIG = adequado para idade gestacional, GIG = grande para idade 
gestacional. *Teste de t para amostras independentes. 
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As informações de estado nutricional antropométrico pós-natal segundo 

indicador peso/idade estão expostas na figura 10. Foi encontrada um elevado 

percentual de baixo peso nas crianças pré-termo em todo o seguimento da 

pesquisa, chegando a 31% (n = 23) nas primeiras 2 semanas após o parto, 37,5% (n 

= 12) no primeiro mês e 41,4% (n = 12) aos 90 dias. No grupo termo, encontrou-se 

adequação nutricional (peso adequado para idade) em todas as crianças que 

apresentaram essas medidas em sua caderneta de saúde. 
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Figura 10. Avaliação do crescimento pós-natal segundo indicador peso/idade no 

seguimento da pesquisa do grupo pré-termo e termo. Natal-RN, Santa Cruz-RN, 

2012-2015. 

 

Em relação ao tipo de alimentação das crianças, salienta-se que houve 

distintas formas de dieta para o grupo pré-termo no pós-parto imediato (até 48 horas 

após o parto), variando entre nutrição enteral (29,8%, n = 37), nutrição parenteral 

(21,0%, n = 26) e aleitamento materno exclusivo (27,4%, n = 34). Esse quadro foi 

mudando com a fase pós-natal, e o estabelecimento do aleitamento materno 

exclusivo por volta dos 90 dias ocorreu em 77,8% (n = 21) das crianças avaliadas 

com coleta de sangue, sendo encontrado o consumo de outros leites juntamente 

com o materno em 22,2% (n = 6) dos casos (Tabela 3). É interessante destacar que 

o aleitamento materno exclusivo foi a forma de alimentação de todas as crianças 

nascidas a termo.  
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Tabela 3. Tipo de alimentação das crianças pré-termo (< 37 semanas gestacionais) no seguimento da pesquisa. Natal-

RN, Santa Cruz-RN, 2012-2015. 

 

Tipo de aleitamento 

< 48h após o 

parto 

7-15 dias 30-40 dias 90-100 dias 

na % n % n % nf % 

Nutrição enteral 37 29,8 17 15,3 4 5,1 - - 

Aleitamento materno 

exclusivo oral 

34 27,4 63 56,8 56 70,9 21 77,8 

Leite materno 

fortificadob 

2 1,6 7 6,3 4 5,1 - - 

Nutrição parenteral 26 21,0 1 0,9 - - - - 

Aleitamento 

maternoc 

24 19,4 21 18,9 15 19,0 6 22,2 

Alimentação 

artificiald 

1 0,8 2 1,8 - - - - 

Alimentação 

complementare 

- - - - - - - - 

an=número; bLeite humano + suplementos nutricionais; cLeite humano + outros leites/fórmula infantil; d Fórmula infantil ou leite animal; e Leite 

humano + outros alimentos; fConsiderou-se apenas as crianças com coleta de sangue nesse tempo da pesquisa. 



76 
 

4.2 CONCENTRAÇÃO DE ALFA-TOCOFEROL NO SORO DE MULHERES E 

CRIANÇAS PRÉ-TERMO E TERMO E ASSOCIAÇÕES NO BINÔMIO MÃE-FILHO  

 

Avaliando-se as parturientes quanto ao estado nutricional em vitamina E 

segundo alfa-tocoferol sérico, as mulheres apresentaram no pós-parto imediato uma 

média de 1132,3 (447,3) µg/dL (n = 175), demonstrando valores normais segundo o 

ponto de corte estabelecido (> 517 µg/dL) e percentual de DVE em torno de 8,6% (n 

= 15). Valores semelhantes foram encontrados quando se separou em grupos 

segundo idade gestacional do parto, a qual a concentração de alfa-tocoferol sérico 

materno foi 1172,6 (418) µg/dL no grupo pré-termo e 1034,5 (502,5) µg/dL no termo 

(p = 0,063) (Figura 11).  

No entanto, ao verificar a DVE entre grupos, encontrou-se um maior 

percentual nas mulheres com parto termo (15,7%) do que nas pré-termo (5,6%) no 

tempo inicial da pesquisa (< 48h pós-parto) (p = 0,031) (Tabela 4). 

No seguimento da pesquisa, foi possível constatar uma redução nos níveis de 

alfa-tocoferol sérico materno analisados aos 90 dias após o parto, tanto no grupo 

pré-termo (p < 0,0001) como no termo (p < 0,0001) (Figura 11). Essa redução foi 

acompanhada de um aumento dos casos de DVE, principalmente nas mulheres pré-

termo, chegando a atingir 27,3% delas (Tabela 4). Considerando os grupos, também 

não foi encontrada diferença significativa no alfa-tocoferol sérico materno no tempo 

final da pesquisa (90-100 dias pós-parto) (Figura 11).  
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Figura 11. Concentração de alfa-tocoferol no soro materno e da criança no pós-parto 

imediato e por volta dos 90 dias após o nascimento, grupo pré-termo e termo.  Natal-

RN, Santa Cruz-RN, 2012-2015. Na avaliação intragrupo, a: diferença estatística com o alfa-

tocoferol no soro da mãe 90-100 dias pós-parto no grupo pré-termo (p<0,0001); b: diferença 

significativa com o soro da mãe 90 dias no termo (p < 0,0001), teste t para amostras dependentes; c: 

diferença significativa com o soro do bebê 90 dias pré-termo (p < 0,0001); d: diferença significativa 

com o soro do bebê 90 dias termo (p = 0,002), teste Wilcoxon. Na avaliação intergrupos: Teste de t 

para amostras independentes entre grupos, p > 0,05. * Diferença significativa no alfa-tocoferol soro do 

bebê (90-100 dias pós-parto) entre pré-termo (n=27) x termo (n=28) (p = 0,007), Teste Mann-Whitney.

b 

Alfa-tocoferol 

(µg/dL) 

n=124 n=51 n=55 n=44 n=49 n=50 n=27 n=28 

a 

c 

d 
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Tabela 4. Deficiência ou inadequação de vitamina E em mulheres e crianças no 

nascimento e por volta dos 90 dias após o parto, segundo alfa-tocoferol sérico.  

Natal-RN, Santa Cruz-RN, 2012-2015. 

 

Indicador 

Pré-termo 

% (n) 

Termo 

% (n) 

p valora Total 

% (n) 

                      < 48h após o parto 

Soro da mãe     

DVE (< 517 µg/dL) 5,6 (7) 15,7 (8) 0,031 8,6 (15) 

Sem DVE (≥517 µg/dL) 94,4 (117) 84,3 (43) 91,4 (160) 

Soro do cordão umbilicalb     

Baixos níveis (< 500 µg/dL) 93,9 (46) 92,0 (46) 0,511C 92,9 (92) 

Normais (≥ 500 µg/dL) 6,1 (3) 8 (4) 7,1 (7) 

90-100 dias pós-parto 

Soro da mãe     

DVE (< 517 µg/dL) 27,3 (15) 15,9 (7) 0,177 22,2 (22) 

Sem DVE (≥ 517 µg/dL) 72,7 (40) 84,1 (37) 77,8 (77) 

Soro da criança      

Avaliação da DVEd     

DVE (< 388 µg/dL) 18,5 (5) 3,6 (1) 0,088c 10,9 (6) 

Sem DVE (≥ 388 µg/dL) 81,5 (22) 96,4 (27)  89,1 (49) 

Avaliação de níveis inadequadose     

**Inadequação (< 517 

µg/dL) 

44,4 (12) 21,4 (6) 0,069 32,7 (18) 

Sem inadequação (≥ 517 

µg/dL) 

55,6 (15) 78,6 (22)  67,3 (37) 

DVE: deficiência de vitamina E. aTeste Qui-quadrado; bAvaliação da inadequação de vitamina E ao 

nascer; cTeste Exato de Fisher; dConsiderando o ponto de corte para DVE, < 388 µg/dL; eAvaliação 

de baixos níveis de vitamina E, considerando o ponto de corte para inadequação em crianças (< 517 

µg/dL). 
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Na população estudada foi encontrada uma menor concentração de alfa-

tocoferol no neonato quando comparado a materna (p < 0,0001), representando 

cerca de 4 vezes menos a da mãe. O valor no cordão umbilical foi 256,4 (133,1) 

µg/dL nas 99 crianças com essa coleta e elevado percentual de baixos níveis de 

vitamina E (< 500 µg/dL), atingindo 92,9% (n=92) dos neonatos. O alfa-tocoferol no 

cordão não foi diferente entre os grupos do estudo (Figura 11) e o perfil de 

inadequação foi semelhante entre eles (92%-94%) (Tabela 4). 

No decorrer da lactação, os níveis circulantes de alfa-tocoferol na criança 

aumentaram em comparação com o cordão umbilical (p < 0,0001), e se 

aproximaram aos das lactantes, com valores médios de 736,5 (386,6) µg/dL. Nessa 

avaliação, os nascidos pré-termo apresentaram menores concentrações de alfa-

tocoferol sérico aos 90-100 dias após o parto (p = 0,007) (Figura 11) e um maior 

percentual de DVE (18,5% contra 3,6% no termo) e de níveis considerados 

marginais/inadequados (< 517 µg/dL) (44,4% contra 21,4%) quando comparados 

aos nascidos termo (Tabela 4). 

Ao avaliar as relações entre a concentração de alfa-tocoferol na mãe e seus 

filhos, encontrou-se uma associação positiva no binômio mãe-filho apenas no grupo 

termo, tanto no pós-parto imediato como aos 90 dias de lactação (Tabela 5).  

 

 

Tabela 5. Correlações entre os níveis de alfa-tocoferol no binômio mãe-filho nos 

diferentes tempos de coleta de dados, no grupo pré-termo e termo. Natal-RN, Santa 

Cruz-RN, 2012-2015. 

 

Variáveis 

Pré-termo Termo 

r p-valor R p valor 

< 48h pós-parto     

Soro materno x soro cordão umbilical 0,11a 0,368 0,39 0,003 

90-100 dias pós-parto     

Soro materno x soro do bebê  0,08 0,671 0,50* 0,007 

      aCorrelação de Spearman; r = coeficiente de correlação de Pearson; p = nível de significância. 
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4.3 INGESTÃO HABITUAL DE VITAMINA E POR MULHERES LACTANTES 

 

A ingestão habitual de vitamina E das mulheres durante o período da lactação 

correspondeu a 6,5 (1,3) mg/dia e nenhuma participante apresentou o consumo 

adequado desse micronutriente (> 16 mg/dia), resultando numa prevalência de 

inadequação de 100% dos casos. Não houve diferença significativa no consumo de 

habitual de vitamina E entre os grupos pré-termo e termo (p = 0,603) (Figura 12). 

 

  

Figura 12. Ingestão habitual de vitamina E das lactantes pré-termo e termo. 

Natal-RN, Santa Cruz-RN, 2012-2015. Teste de T para amostras independentes (p = 0,603). 

EAR: Necessidade média estimada para mulheres na lactação (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

 

Ao realizar a análise de correlação de Pearson, mesmo com uma inadequada 

ingestão de vitamina E na lactação, o consumo de vitamina E não foi relacionado 

aos níveis de alfa-tocoferol no soro materno 90 dias, tanto no grupo pré-termo (r = 

0,03, p = 0,843) como no termo (r= -0,17, p = 0,337). 
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4.4 INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS MATERNAS E DO NEONATO SOBRE O ALFA-

TOCOFEROL SÉRICO MATERNO E DA CRIANÇA 

 

 Neste item considerou-se avaliar as possíveis diferenças entre as 

concentrações de alfa-tocoferol no soro materno (no pós-parto imediato e aos 90 

dias) e da criança (90 dias pós-parto) provocadas por categoria de renda, 

escolaridade, CIU, presença do aleitamento materno exclusivo e classificação da 

prematuridade, além da análise de regressão linear múltipla para verificar a 

associação de características da população com os níveis séricos do micronutriente. 

A classificação de renda, escolaridade e CIU não gerou diferenças 

significativas no alfa-tocoferol dos soros maternos e da criança (p > 0,05, teste 

ANOVA com pós-teste de Tukey ou Kruskal-Wallis, dados não mostrados).  

Ao dividir o grupo pré-termo por presença de aleitamento materno exclusivo, 

observou-se que não houve diferença na concentração de alfa-tocoferol sérico 

segundo essa classificação (Tabela 6). Essa análise nã foi realizada no grupo termo 

pois todas as crianças estavam em situação de AME. 

 

Tabela 6. Alfa-tocoferol sérico de acordo com a presença do aleitamento materno 

exclusivo (AME) aos 90 dias após o parto, grupo pré-termo.  

 

Variável dependente 

Alfa-tocoferol µg/dL 

Media (desvio padrão) 

 

p valor 

AME Sem AME 

Soro materno 90 dias 778,5 (301,9) 

n=42 

854,1 (358,9) 

n=12 

0,466 

Soro bebê 90 dias 602,0 (229,8) 

n=21 

517,5 (100,4) 

n=6 

0,393 

Teste de t para amostras independentes.  
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Também não foram encontradas diferenças significativas no alfa-tocoferol do 

soro materno e leite segundo classificação de prematuridade (p > 0,05, teste 

ANOVA, dados não mostrados). 

A associação de características da população com os níveis do micronutriente 

nos soros maternos e no da criança (90 dias) foi avaliada pela regressão linear 

múltipla, considerando toda a amostra acompanhada pelo estudo. As variáveis alfa-

tocoferol nos leites e no soro de cordão umbilical não foram incluídas nessa análise 

em virtude de não apresentar distribuição normal ao serem unidas. 

Nenhuma das variáveis estudadas foi associada ao alfa-tocoferol no soro 

materno do tempo inicial da pesquisa (< 48h pós-parto), como demonstrado no 

modelo final de regressão múltipla (Tabela 7). Ao avaliar o soro materno aos 90 dias 

após o parto, apenas a variável alfa-tocoferol no soro da criança 90 dias apresentou 

associação com os níveis maternos (beta = 0,351, p = 0,027), com resultados da 

Correlação de Pearson de r = 0,324 e p = 0,015, demonstrando uma relação positiva 

entre o soro materno e da criança (Tabela 8). 

 

Tabela 7. Coeficientes de regressão linear múltipla para a associação entre o alfa-

tocoferol sérico materno no tempo inicial (até 48 horas após o parto) e 

características maternas e do parto. Natal-RN, Santa Cruz-RN, 2012-2015. 

Variável βa p valor 

Idade gestacional do parto (semanas) -0,031 0,846 

Peso ao nascer (g) 0,138 0,374 

Tipo de parto   

Cesárea 0,072 0,526 

Escolaridade   

Até o ensino fundamental completo -0,185 0,110 

Renda familiar per capita   

< 0,5 salários mínimos -0,168 0,154 

Paridade    

Primípara 0,151 0,163 

IMC gestacional (kg/m²) 0,031 0,762 

Alfa-tocoferol no leite colostro (µg/dL) 0,125 0,217 

a: coeficiente beta da regressão linear múltipla. IMC: Índice de Massa Corporal. 
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Tabela 8. Coeficientes de regressão linear múltipla para a associação entre o alfa-

tocoferol sérico materno aos 90 dias pós-parto e características maternas e da 

criança. Natal-RN, Santa Cruz-RN, 2012-2015. 

Variável βa p valor 

Idade gestacional do parto (semanas) -0,115 0,460 

Escolaridade   

Até o ensino fundamental completo 0,239 0,133 

Renda familiar per capita   

< 0,5 salários mínimos -0,097 0,535 

Alfa-tocoferol no leite maduro 90 dias (µg/dL) -0,071 0,636 

Alfa-tocoferol no soro da criança 90 dias 

(µg/dL) 

0,351 0,027 

a: coeficiente beta da regressão linear múltipla.  

 

 

Sobre os fatores determinantes para a concentração de alfa-tocoferol sérico 

da criança aos 90 dias pós-parto, pelo modelo final da análise de regressão linear 

múltipla, apenas o nascimento pré-termo (beta = -0,349, p = 0,016) e os níveis de 

alfa-tocoferol no soro materno 90 dias (beta = 0,329, p = 0,017) apresentaram 

associação com esses níveis (Tabela 9), sugerindo uma influência negativa na 

presença do parto prematuro nessas concentrações e associação positiva com o 

soro materno, também confirmadas pelo teste correlação de Pearson (r = -0,417 e p 

= 0,001 para o grupo de IG do parto; e r = 0,344 e p = 0,006 para o soro materno). 
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Tabela 9. Coeficientes de regressão linear múltipla para a associação entre o alfa-

tocoferol sérico da criança aos 90 dias pós-parto e características avaliadas. Natal-

RN, Santa Cruz-RN, 2012-2015. 

Variável βa p valor 

Grupo por idade gestacional do parto -0,349 0,016 

Alfa-tocoferol sérico materno 90 dias (µg/dL) 0,329 0,017 

Adequação de vitamina E no leite materno (> 4 

mg/dia) 

-0,233 0,378 

Alfa-tocoferol no leite maduro 90 dias (µg/dL) -0,225 0,402 

Presença do aleitamento materno exclusivo 0,119 0,426 

Renda familiar per capita   

< 0,5 salários mínimos -0,051 0,710 

a: coeficiente beta da regressão linear múltipla.  

 

 

4.5 ALFA-TOCOFEROL NO LEITE MATERNO EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE 

LACTAÇÃO 

 

Considerando o perfil de alfa-tocoferol presente no leite de diferentes estágios 

de lactação, foi possível observar sua redução no seguimento da lactação e a 

presença de diferenças nos leites de lactantes com parto pré-termo e termo. A figura 

13 apresenta os dados em mediana e quartis, bem como a média encontrada em 

cada tipo de leite por grupo, e o efeito do tempo de lactação (tipo de leite) sobre os 

níveis da vitamina dentro do grupo e entre eles.  

As lactantes pré-termo apresentaram concentrações de alfa-tocoferol no leite 

colostro (coletado até 48 horas após o parto) inferiores as que tiveram parto termo, 

sendo 1516,3 (730,4) µg/dL e 1747,5 (647,1) µg/dL, respectivamente (p = 0,014). 

Por outro lado, no leite transição (7-15 dias) e leite maduro 30 dias maiores 

concentrações foram encontradas no leite pré-termo (p < 0,0001), em comparação 

ao leite termo.  
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No leite maduro coletado entre 90-100 dias pós-parto, as concentrações de 

alfa-tocoferol permaneceram semelhantes entre os grupos (p = 0,270), sendo 

encontrado 355,6 (178,9) µg/dL no leite pré-termo e 312,8 (148,0) µg/dL no leite 

termo.   

Na avaliação intragrupo, observou-se que tanto no grupo pré-termo como no 

termo a vitamina diminuiu com a progressão da lactação até o leite maduro 30 dias, 

e após isso os valores foram semelhantes (Figura 13). Destaca-se que o 

comportamento de redução da vitamina foi diferente entre os grupos, com maior 

declínio nesses níveis no grupo termo, principalmente entre os leites colostro e 

transição, com estagnação entre os leites maduros. Já no pré-termo observou-se um 

menor decaimento do alfa-tocoferol no leite entre as fases da lactação, quando 

comparado ao termo, e essa redução também pode ser percebida entre os leites 

maduro 30 dias e 90 dias (p = 0,001, η² = 0,20, teste SPANOVA) (Figura 13B). 
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Figura 13.  Perfil do alfa-tocoferol no leite materno em diferentes estágios de lactação no grupo pré-termo e termo. Natal-RN, 

Santa Cruz-RN, 2012-2015. A: Concentração de alfa-tocoferol no leite materno. Teste de t para amostras independentes por grupo. Valores 

acima da barra de erro representam a média. a: Diferença significativa com o colostro do grupo termo (p = 0,014); b: Diferença significativa com o leite 

transição do grupo termo (p < 0,0001); c: Diferença significativa com o leite maduro 30 dias do grupo termo (p < 0,0001); d: valor semelhante ao leite 

maduro 90 dias do grupo termo (p = 0,270, Teste Mann-Whitney). Na avaliação intragrupo, a vitamina do leite diferiu entre os estágios de lactação (p < 

0,05), exceto entre os leites maduro 30 dias e 90 dias (p > 0,05), teste ANOVA com pós-teste Tukey.  B: Evolução dos níveis de alfa-tocoferol no leite 

segundo tempos de coleta (estágio de lactação) no mesmo grupo e entre os grupos. Teste SPANOVA. *Redução significativa do alfa-tocoferol no leite 

de acordo com o estágio de lactação no mesmo grupo (p < 0,0001; η² = 0,83 – efeito elevado) e perfil diferente de redução do alfa-tocoferol com o 

tempo entre os grupos (p = 0,001; η² = 0,20 – efeito elevado).                                        

A B 
* 

a 
1516,3 
n=124 

b 
944,6 
n=111 

c 
449,7 
n=80 d 

355,6 
n=64 

 
1747,5 
n=98 

 
612,3 
n=90 

 
335,1 
n=76 

 
312,8 
n=71 
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A influência da idade gestacional do parto na composição de alfa-tocoferol 

nos leites transição e maduro 30 dias também foi confirmada ao verificar uma 

associação inversa com a idade gestacional ao nascer em semanas, ou seja, quanto 

menor a idade gestacional maior o alfa-tocoferol nos leites, sendo que a força da 

associação diminuiu com o passar da lactação (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Associação entre a idade gestacional em semanas e concentração de 

alfa-tocoferol no leite em diferentes estágios de lactação. Correlação de Pearson. A: 

Leite transição, r = -0,36, p < 0,0001, Correlação de Spearman; B: Leite maduro 30 dias, r = -0,172, p 

= 0,031. 
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Também foi analisado se a concentração do alfa-tocoferol no leite era afetada 

pelos níveis séricos maternos, sendo encontrada uma ausência de correlação tanto 

no leite colostro versus soro materno coletado até as 48h pós-parto (r = 0,06, p = 

0,476 no pré-termo e r = 0,09, p = 0,528 no termo, correlação de Pearson), como no 

leite maduro 90 dias versus soro materno 90 dias (r = 0,01, p = 0,938 no pré-termo e 

r = -0,13, p = 0,424 no termo, correlação de Spearman). A classificação de renda, 

escolaridade e CIU também não resultou em diferenças significativas no alfa-

tocoferol do leite materno (p > 0,05, teste ANOVA com pós-teste de Tukey ou 

Kruskal-Wallis, dados não mostrados). 

O leite maduro 90 dias também não se correlacionou com a ingestão habitual 

de vitamina E materna na lactação (r = 0,01, p = 0,984 no pré-termo e r = 0,02, p = 

0,878 no termo). 

 

4.6 ESTIMATIVA DO FORNECIMENTO DE VITAMINA E PARA CRIANÇAS 

AMAMENTADAS DO NASCIMENTO AOS 90 DIAS APÓS O PARTO 

 

Como não existe ponto de corte para classificar a adequação dos níveis de 

vitamina E no leite materno, consideramos como aceitáveis aqueles que 

provavelmente forneciam no mínimo a AI de vitamina E para lactentes ao dia (4 

mg/dia), conforme estimativa de volume de leite diário ingerido em cada fase da 

lactação.   

 No consumo de leite colostro e transição adotou-se volumes diários distintos, 

tendo em vista as diferenças na capacidade gástrica dos neonatos (254 mL e 396 

mL de leite colostro para pré-termo e termo, respectivamente, e 500 mL para leite 

transição pré-termo e 780 mL para termo), e no leite maduro foi utilizado o mesmo 

volume para ambos (780 mL), para em seguida estimar a quantidade de vitamina E 

fornecida pelo leite materno em mg/dia. Desta forma, o leite colostro no grupo pré-

termo forneceu 3,9 (1,9) mg/dia de vitamina E, se aproximando do requerimento 

nutricional, e o colostro termo atingiu o fornecimento de 6,9 (2,6) mg/dia (p < 0,0001) 

(Figura 15). 
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Figura 15. Estimativa de fornecimento de vitamina E aos lactentes pré-termo e termo 

a partir do volume diário de leite recomendado. Natal-RN, Santa Cruz-RN, 2012-

2015. AI: Estimativa do requerimento nutricional para lactentes (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). 

Adotou-se volume diário de leite colostro de 254 mL e 396 mL para pré-termo e termo, 

respectivamente; 500 mL para leite transição no pré-termo, e 780 mL/dia para o leite transição no 

termo e para os leites maduros em ambos grupos. Teste de t para amostras independentes. a: 

Diferença significativa com o leite colostro do grupo termo, p < 0,0001; b: valor semelhante ao leite 

transição do grupo termo, p = 0,855; c: Diferença significativa com o leite maduro 30 dias do grupo 

termo, p < 0,0001; d: valor semelhante ao leite maduro 90 dias do grupo termo, p = 0,271 (Teste 

Mann-Whitney). 

 

 

O leite transição de ambos grupos conseguiu fornecer a quantidade 

recomendada de vitamina E para os lactentes, ultrapassando os 4 mg/dia (Figura 

15). Observa-se que o leite maduro forneceu menores quantidades de vitamina E, 

mas por volta dos 30 dias de lactação o leite pré-termo provavelmente provisionou 

mais vitamina do que o termo, sendo fornecido 3,5 (1,4) mg/dia e 2,6 (1,2) mg/dia, 

respectivamente (p < 0,0001).  

Quando esses resultados foram analisados sob uma outra ótica, ao adotar o 

fornecimento de 4 mg/dia (AI) como ponto de corte para níveis satisfatórios da 

vitamina no leite, foi encontrada uma elevada inadequação no leite colostro pré-

termo (57,3%, n = 71), com redução no leite transição (42,3%, n = 47) e posterior 

aumento nos leites maduros (> 67%) (Figura 16). O leite colostro termo apresentou 

a 

b 

c 

d 
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quantidades adequadas de alfa-tocoferol (87,8%, n = 86), mas houve um aumento 

expressivo na inadequação no seguimento da pesquisa, atingindo 88,7% (n = 63) no 

leite maduro 90 dias, ao considerar uma ingestão diária de 780 mL de leite. 

 

 

 

Figura 16. Avaliação da provável adequação do fornecimento de vitamina E 

pelo leite de lactantes pré-termo e termo no decorrer da lactação. Natal-RN, Santa 

Cruz-RN, 2012-2015. AI: Estimativa de ingestão adequada para lactentes (4 mg/dia) (INSTITUTE 

OF MEDICINE, 2000). Teste Qui-quadrado, p < 0,0001 no leite colostro (pré-termo x termo) e maduro 

(pré-termo x termo). 

 

 

 A provável adequação no consumo de leite (> AI) não provocou diferenças 

nos níveis séricos de alfa-tocoferol da criança aos 90 dias de lactação, ao comparar 

com aquelas com consumo abaixo de 4 mg/dia (p = 0,680 no grupo pré-termo, Teste 

t para amostras independentes; e p = 0,892 no grupo termo, Teste de Mann-

Whitney). 
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5 DISCUSSÃO 

 

A prevalência de nascimentos pré-termo mostra tendências crescentes em 

muitos países, inclusive entre aqueles de renda elevada, em parte pela faixa etária 

materna ao engravidar (> 35 anos) e doenças maternas, ou acesso ao 

acompanhamento pré-natal nesse período (WHO, 2012). O mesmo perfil de 

aumento é encontrado no Brasil, onde estima-se que 11,7% dos nascidos vivos 

sejam prematuros (SILVEIRA et al., 2013), o que justifica o desenvolvimento de 

estudos que investiguem deficiências nutricionais nesse grupo.  

A DVE no grupo materno-infantil é pouco explorada na literatura, e acredita-se 

que neonatos pré-termo (< 37 semanas gestacionais) sejam mais susceptíveis às 

repercussões da deficiência, como alterações no desenvolvimento cognitivo na 

infância (BRION; BELL; RAGHUVEER, 2003; DROR; ALLEN, 2011). Esse é o 

primeiro trabalho de desenho longitudinal que aborda a vitamina E materna e da 

criança pré-termo e termo, bem como níveis no leite, do nascimento até os três 

meses após o parto.  

A coorte observada nesse estudo foi composta por mulheres adultas de baixa 

renda familiar (> 70% recebiam até 0,5 salários mínimos per capita), que tinham 

iniciado ou finalizado o ensino médio e eram primíparas (Tabela 1). Quase metade 

das participantes apresentaram excesso de peso durante a gestação, concordando 

com a tendência de aumento do sobrepeso na população brasileira, principalmente 

entre as mulheres (48%) (MALTA et al., 2014).  

Ainda em relação a caracterização geral, as diferenças encontradas entre os 

grupos pré-termo e termo são inerentes aos fatores associados a prematuridade do 

parto, como maior escolaridade materna, tipo de parto cesáreo e menor peso ao 

nascer (VICTORA, 2013). 

Estima-se que 70% de todos os nascimentos prematuros são classificados 

em prematuridade tardia (DONG; YU, 2011), definida como aqueles com parto entre 

32 e 36 semanas gestacionais. Essa taxa também foi encontrada nesse estudo 

(72,6%), com neonatos em idade gestacional média de 33,1 semanas (Tabela 2). 

Parte apresentou restrição de crescimento intrauterino (23,4%, n=29) e a 
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alimentação predominante nas primeiras horas pós-parto variou entre nutrição 

enteral, parenteral e aleitamento materno exclusivo (Tabela 3), perfil de dieta bem 

semelhante ao encontrado em neonatos pré-termo hospitalizados (SIMPLÍCIO et al., 

2012).  

Nos primeiros meses de vida desses neonatos o estabelecimento do 

aleitamento materno pode ser prejudicado, principalmente em decorrência de outros 

tipos de dieta na fase inicial, falta de suporte na orientação da amamentação e 

internamento hospitalar prolongado (JACKSON et al., 2016; MEIER et al., 2013; 

RAYFIELD; OAKLEY; QUIGLEY, 2015). No seguimento da pesquisa, o aleitamento 

materno exclusivo foi predominante (77,8% no pré-termo e 100% no termo), mas 

também foi observado o uso de outros leites (Tabela 3). 

Para garantir bons prognósticos neonatais e maternos é necessário um 

adequado estado nutricional durante a gestação, incluindo níveis de antioxidantes 

como a vitamina E (LIMA; SAMPAIO, 2004; MILLER et al., 2015; SHAMIM et al., 

2015). 

Segundo o IOM, concentrações de alfa-tocoferol sérico maiores que 517 

µg/dL representam um adequado estado nutricional em vitamina E na fase adulta. 

Baseado nesses valores, no pós-parto imediato as mulheres apresentaram níveis 

compatíveis com a literatura (Figura 17) e ao considerar todas as participantes, 8,6% 

foram classificadas com DVE. 
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Figura 17. Concentração de 

alfa-tocoferol sérico em parturientes de diferentes nacionalidades. ¹ WANG et al., 2009; ² 

LIRA et al., 2013; ³ ORTEGA-SENOVILLA et al., 2010; ⁴ SAKER et al., 2008; ⁵ GARCIA et al., 2010; ⁶ 

MASTERS et al., 2007. 

 

 

Estima-se que durante a gestação exista um aumento dos níveis de alfa-

tocoferol associados a um aumento de lipídios e colesterol circulantes, 

principalmente no último trimestre gestacional (ALVAREZ et al., 1996; HORTON et 

al., 2013; STUETZ et al., 2016), o que caracteriza valores maiores na gestação em 

comparação a mulheres não grávidas (GONZÁLEZ-CORBELLA et al., 1998). Tal 

fato poderia justificar o baixo percentual de inadequação da vitamina E presente 

nesse período. 

A idade gestacional do parto não provocou diferenças na concentração de 

alfa-tocoferol das parturientes no pós-parto imediato (p = 0,063, Figura 11), mesmo 

resultado constatado por outras pesquisas (GONZÁLEZ-CORBELLA et al., 1998; 

JOSHI et al., 2008; WEBER et al., 2014). O menor percentual de DVE em mulheres 

com parto pré-termo encontrada nesse estudo (Tabela 4), pode estar relacionado à 

baixa transferência desse micronutriente para o feto, uma vez que ela ocorre 

principalmente ao final do terceiro trimestre gestacional (DEBIER, 2007), e um parto 

prematuro poderia abreviar esse momento e preservar a vitamina E materna.  
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Durante a lactação, foi possível observar uma redução dos níveis de alfa-

tocoferol materno, o que revelou um aumento de casos de DVE nas lactantes 

estudadas, chegando a 27,3% das pré-termo e 15,9% das termo (Tabela 4). 

Provavelmente, esse achado pode estar associado a uma diminuição dos lipídios 

circulantes nessa fase, quando comparada à gestação, ou de uma maior utilização 

da vitamina E materna para secreção no leite (ALVAREZ et al., 1996; INSTITUTE 

OF MEDICINE, 2000; LAMMI-KEEF et al., 1995; SCHWEIGERT et al., 2004), 

levando a uma espoliação do “status” nutricional da lactante, caso não apresente 

uma adequação no consumo da vitamina.   

É interessante observar que poucos são os trabalhos que avaliaram a 

vitamina E materna durante a lactação, apesar de uma adequação nutricional em 

diversos aspectos nesse período ser de extrema importância para garantir sua 

saúde e a transferência de nutrientes para o leite materno, beneficiando por fim o 

lactente.  

Em lactantes adolescentes do Rio de Janeiro-RJ (n = 72) foram encontrados 

valores séricos de 465 µg/dL e 63% com níveis indicativos de DVE (AZEREDO; 

TRUGO, 2008). Na África do Sul (n = 37) essa concentração chegou a 388 µg/dL, 

com 70% delas abaixo dos níveis de riscos considerados no estudo (< 500 µg/dL). 

Nos Estados Unidos (n = 14) encontrou-se 492 µg/dL de alfa-tocoferol no 14º dia 

após o parto (LAMMI-KEEF et al., 1995; PAPATHAKIS et al., 2007). De fato, esses 

valores foram distintos do encontrado nesse estudo (789,6 µg/dL no pré-termo e 

875,3 µg/dL no termo) e com participantes de características heterogêneas, 

demonstrando que ainda há muito o que se explorar sobre a concentração de 

vitamina E nas mulheres na fase da lactação. 

Destaca-se que todas as lactantes desse estudo apresentaram consumo 

habitual de vitamina E inadequado (< 16 mg/dia) (Figura 12), com valores de 

ingestão alcançando menos da metade da recomendação dietética (cerca de 37% 

da EAR). O consumo habitual foi semelhante ao encontrado na literatura em 

mulheres na fase da lactação (ANTONAKOU et al., 2011; AUBUCHON-ENDSLEY et 

al., 2015; MARTYSIAK-ZUROWSKA; SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ; ZAGIERSKI, 

2013; OLAFSDOTTIR et al., 2001).  

Por outro lado, mesmo com essa elevada inadequação dietética, a ingestão 

habitual da vitamina não foi associada a concentração de alfa-tocoferol sérico 
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materna na lactação (coleta dos 90 dias), tanto no teste correlação de Pearson 

quanto na regressão linear múltipla (p > 0,05). Essa ausente associação entre soro e 

dieta pode indicar que, ainda em situações de baixo consumo, o alfa-tocoferol pode 

ser controlado eficientemente, principalmente durante a lactação, para participar dos 

processos oxidativos e proteger os lipídios circulantes, muito provavelmente pela 

utilização da reserva corporal e/ou tráfico entre tecidos, como discutido 

anteriormente (BLATT; LEONARD; TRABER, 2001; EL-SOHEMY et al., 2001; 

TRABER, 2014).  

As limitações dos métodos para avaliação do consumo alimentar também 

podem ser fatores que prejudiquem essas associações, cujos erros de análise 

perpassam a falta de padronização e treinamento dos entrevistadores na aplicação 

dos instrumentos de medida do consumo, memória do entrevistado, subnotificação 

do nutriente nas tabelas de composição química de alimentos, até a ausência da 

correção da variabilidade intrapessoal na ingestão do nutriente (FISBERG et al., 

2005). Também ressalta-se a elevada recomendação de consumo da vitamina E, 

difícil de ser atingida por grande parte da população, sendo discutida a importância 

de se revisar esses pontos de corte (TRABER, 2012). 

Em relação à criança, o alfa-tocoferol do sangue de cordão foi 4 a 5 vezes 

menor que o da mãe. Como a transferência placentária da vitamina E para o feto é 

baixa, é natural o neonato apresentar menores concentrações de alfa-tocoferol 

quando comparadas aos valores séricos maternos (DEBIER, 2007).  

Houve associação entre cordão e soro materno apenas no grupo termo 

(Tabela 5), sugerindo que com o aumento da idade gestacional há o aumento da 

transferência placentária que garante a manutenção dos níveis circulantes ao 

nascer. A ausência de correlação do nutriente nos pares mãe-filho do grupo pré-

termo também poderia ser explicada pela maior intensidade da transferência do 

nutriente ao final do terceiro trimestre gestacional (DEBIER, 2007), o que 

hipoteticamente pode ter sido interrompido pela prematuridade do parto. 

A concentração de alfa-tocoferol no cordão não foi diferente entre os grupos 

pré-termo e termo (Figura 11) e mais de 92% dos neonatos apresentaram valores 

baixos de alfa-tocoferol (< 500 µg/dL). Weber e colaboradores (2014) também não 

encontraram diferenças entre os grupos, e em um estudo na Espanha foi observado 

menor concentração no pré-termo, porém os valores de alfa-tocoferol apresentados 
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nesses neonatos (86,1 µg/dL) foi muito aquém dos valores tradicionalmente 

encontrados no cordão umbilical (BAYDAS et al., 2002). 

Essa elevada proporção de baixos valores de alfa-tocoferol ao nascimento é 

semelhante a vista em recém-nascidos prematuros, com restrição de crescimento e 

filhos de mulheres soropositivas para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(HIV) (BELL, et al., 2013; FARES et al., 2013; MONTEIRO et al., 2014). A 

concentração de alfa-tocoferol no cordão umbilical encontrada no presente estudo 

está de acordo com o encontrado na literatura (Quadro 4), supondo que 

fisiologicamente os neonatos podem apresentar baixos valores em virtude da 

utilização da vitamina no parto ou baixa transferência (DEBIER, 2007). 

É relevante ressaltar que o ponto de corte classicamente adotado nos estudos 

com cordão umbilical (< 500 µg/dL) também pode superestimar uma inadequação de 

vitamina E ao nascimento, pois ele é semelhante ao adotado para classificar a DVE 

em pessoas adultas (< 517 µg/dL), e sabe-se que naturalmente os neonatos vão 

apresentar cerca de menos 3-4 vezes a vitamina E da mãe (RIBEIRO et al., 2016).  

Mesmo assim, essa alta proporção de neonatos com inadequação de 

vitamina E chega a ser um dado preocupante, pois, caso persista, pode tornar estes 

recém-nascidos passíveis ao desenvolvimento de alterações oriundas dessa 

deficiência, com consequências entre retinopatia, aumento da mortalidade, 

principalmente nos prematuros, ou repercussões no desenvolvimento cognitivo a 

longo prazo (BRION; BELL; RAGHUVEER, 2003; FARES et al., 2014; KITAJIMA et 

al., 2015). Portanto, é essencial monitorar a evolução de seu estado nutricional 

durante o período pós-parto para reavaliar a condição de risco ao desenvolvimento 

da DVE. 

Após o nascimento, os níveis de alfa-tocoferol da criança aumentam 

independentemente do tipo de dieta consumida e paralelamente provocam uma 

redução dos casos de deficiência (BELL et al., 2013; DELVIN et al., 2005; FARES et 

al., 2014; KOLETZKO et al., 2003; KOSITAMONGKOL et al., 2011), assim como 

exposto nesse estudo (Figura 11). No entanto, os nascidos pré-termo ainda 

apresentaram menores concentrações de alfa-tocoferol aos 90 dias (Figura 11) e 

maior proporção de DVE (< 388 µg/dL) (18,5%) e níveis séricos considerados 

inadequados (< 517 µg/dL) (44,4%) em comparação ao termo (Tabela 4). Esse 

achado também foi confirmado pela análise de regressão múltipla, quando revelou 
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um efeito negativo da prematuridade do parto nessas concentrações (beta = -0,349, 

p = 0,016), sugerindo que a prematuridade é um fator de risco para a inadequação 

de vitamina E.  

Há evidência que a vitamina E circulante nos prematuros aumente 

lentamente, mesmo com a ingestão de volume de leite adequado, como 

consequência de uma menor capacidade de absorção ou necessidades aumentadas 

quando comparado aos nascidos a termo (KELLY et al., 1990; TRINDADE; 

RUGOLO, 2013), o que poderia justificar esse resultado e a ausência de correlação 

com o leite materno. Os nascidos prematuramente apresentam um maior 

requerimento energético e de outros nutrientes, para dar suporte a maior velocidade 

de crescimento no período pós-natal (BRASIL, 2011a), o que também pode levar a 

uma maior utilização da vitamina E e consequentemente menores níveis circulantes.  

Poucos são os trabalhos que acompanham o “status” de vitamina E em 

crianças no período pós-alta hospitalar e na presença do aleitamento materno 

(Tabela 10). Notam-se alguns valores de alfa-tocoferol superiores ao encontrado nas 

crianças aqui avaliadas, provavelmente associados a suplementação diária de 

vitamina E presente na maioria dos estudos. Apenas Henriksen et al. (2006) 

estudaram o alfa-tocoferol sérico entre os grupos definidos por idade gestacional e 

não encontraram diferenças significativas, provavelmente por todas as crianças 

terem sido alimentadas com fórmulas e suplementos contendo vitamina E, o que não 

aconteceu em nosso estudo. Todas as crianças deste estudo com coleta de sangue 

no dia 90 estavam sendo alimentadas com leite materno, exclusivamente ou não 

(Tabela 3). Ao compararmos os níveis de alfa-tocoferol das crianças segundo 

presença do AME, não encontramos diferenças significativas.  
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Tabela 10. Resultados de estudos sobre vitamina E em crianças na fase pós-natal. 

Referência Local (n) Idade 
cronológica 

AM Alfa-tocoferol 
sérico  
(µg/dL) 

% inadequação 
de vitamina E 

 

Pré-termo Termo  

Presente estudo Brasil 
(n=55) 

3 meses Sim 583,3 
 

884,4 44,4 / 21,4b 

SKOUROLIAKOU et al., 2016a Grécia  
(n=26) 

1 mês Não 241,2 - - 

MONTEIRO et al., 2014 Brasil 
(n=97) 

2 – 3 meses Não - 740,8 26,3b 
 

FARES et al., 2014aa Tunísia 
(n=362) 

Não informado Não 641,7 - 31,2c 

SALLE et al., 2007 França 
(n=17) 

3 meses Sim + 
suplemento 

1042,3 - - 

HENRIKSEN et al., 2006a Noruega 
(n=26) 

1 mês Não 990,6 947,5 - 

DELVIN et al., 2005 França 
(n=19) 

3 meses Sim + 
suplemento 

977,7 - 5,0d 

KOLETZKO et al., 2003a Alemanha 
(n=9) 

1 mês Sim 389 - - 
 

DELVIN et al., 2000 França 
(n=12) 

3 meses Sim - 891,5 8,3d 
 

GONZÁLEZ-CORBELLA et al., 
1998b 

Espanha 
(n=12) 

3 meses Sim - 496,6 - 

KELLY et al., 1990a Reino 
Unido 
(n=8) 

2 meses Misto 810 - - 

n= número; AM = Aleitamento materno, considerando ingestão de leite humano exclusivo ou não; DVE = deficiência de vitamina E. aRealizado em 

ambiente hospitalar; bAlfa-tocoferol < 517 µg/dL; cAlfa-tocoferol < 302  µg/dL; dAlfa-tocoferol < 700 µg/dL. 
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Uma estratégia para aumentar as reservas de vitamina E em neonatos é o 

aleitamento materno. Kositomongkol et al. (2011) observaram que o baixo consumo 

de leite humano foi um dos fatores associados à manutenção da deficiência de 

vitamina E pós-nascimento. Além dos benefícios a curto e longo prazo do 

aleitamento para o crescimento e desenvolvimento da criança, sabe-se que o leite 

materno tem a capacidade de aumentar as defesas antioxidantes (LEDO et al., 

2009), e que o colostro é particularmente rico em vitamina E (Figura 13), sendo seu 

consumo primordial para a formação das reservas do infante, principalmente na 

criança prematura. 

Como já esperado, a concentração de alfa-tocoferol no leite diminuiu no 

decorrer dos estágios de lactação, sendo semelhante entre os leites maduro 

coletados por volta de 30 e 90 dias pós-parto (ANTONAKOU et al., 2011; JIANG, 

JIAJING et al., 2016; MACIAS; SCHWEIGERT, 2001; ORTEGA et al., 1998), e 

algumas diferenças entre os grupos de estudo foram acentuadas (Figura 13).  

O leite pré-termo apresentou menores valores no colostro e curiosamente foi 

maior do que o termo no leite transição (7-15 dias após o parto) e no leite maduro 

30-40 dias após o parto, atingindo concentrações semelhantes ao termo por volta 

dos 90 dias de lactação, mesmo resultado encontrado por Chappel et al. (1985). 

Essa relação no estágio de lactação transição e maduro, também foi confirmada 

pela associação negativa da vitamina com a idade gestacional nesses períodos 

(Figura 14). Adicionalmente, foi possível observar um padrão de redução da vitamina 

diferente entre o leite pré-termo e termo, com o leite pré-termo em declínio menos 

acentuado entre os estágios de lactação quando comparado ao termo, e com 

redução ainda presente entre os leites maduros, o que não aconteceu no grupo 

termo (Figura 13B). 

Uma possível explicação para esses achados é o início tardio da fase II da 

lactogênese em casos de prematuridade. Naturalmente esse fenômeno ocorre entre 

24 e 48 horas após o parto, e é marcado pelo início de abundante secreção de leite 

associada a grandes mudanças em sua composição, que caracteriza a transição de 

colostro para leite maduro. Acredita-se que em partos prematuros a fase II da 

lactogênese inicie depois das primeiras 72 horas pós-parto, o que torna o leite de 

transição (produzido entre 7 - 15 dias) com características nutricionais e de volume 

ainda de leite colostro, e o início do leite maduro com valores maiores do que os 
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comumente encontrados (BALLARD; MORROW, 2013; CREGAN et al., 2002; 

HENDERSON et al., 2008). Assim, tais diferenças nutricionais podem sugerir um 

perfil mais lento de redução da vitamina no leite durante o seguimento da pesquisa, 

uma vez que o alfa-tocoferol no leite pré-termo tem uma secreção aumentada em 

alguns estágios de lactação, como mostrado na figura 13. 

Ao estimar o provável fornecimento de vitamina E pelos leites avaliados, 

verificou-se que tanto o colostro como o leite de transição forneceram a quantidade 

de vitamina necessária para essa fase (> 4 mg/dia) em ambos os grupos, mas o leite 

maduro, cujas concentrações de alfa-tocoferol foram baixas, pode tornar a criança 

vulnerável a uma inadequação dietética, independente da IG do parto (Figura 15).  

Outros achados também encontraram que o leite em algum estágio da 

lactação poderia fornecer pequenas quantidades da vitamina (ANTONAKOU et al., 

2011; BARUA et al., 1997; GARCIA et al., 2009; KAMAO et al., 2007; MA et al., 

2014). Ressalta-se que o provável consumo de leite maduro pré-termo produzido por 

volta dos 30 dias pós-parto forneceu maiores quantidades de vitamina E do que o 

termo (Figura 15), demonstrando que o consumo do leite da própria mãe é 

importante para o pré-termo, e deve ser direcionado para esse grupo quando em 

uso de leite proveniente do Banco de Leite Humano. 

Os benefícios do aleitamento materno para o lactente são indiscutíveis, uma 

vez que o leite humano proporciona uma melhor biodisponibilidade de nutrientes, 

além de conter fatores de crescimento, enzimas e hormônios que fornecem 

inúmeras vantagens imunológicas e psicológicas, diminuição da morbidade e 

mortalidade infantil, entre outros benefícios à saúde a longo prazo (HAIR et al., 

2016; VICTORA et al., 2016).  

Para a criança pré-termo, existem recomendações de fortificação do leite 

materno ou suplementação oral com 3 a 5 mg/dia de vitamina E para satisfazer o 

requerimento nutricional (PICAUD et al., 2015; SALLE; DELVIN; CLARIS, 2005; 

SALLE et al., 2007), mas não se tem esse procedimento para nascidos a termo. A 

Sociedade Brasileira de Pediatria, em seus documentos para o suporte nutricional 

de crianças prematuras no seguimento ambulatorial, apenas recomenda 

suplementação com vitamina C, A e D sem fazer menção aos tocoferóis (SILVEIRA, 

2012), tanto que nenhuma das crianças acompanhadas faziam uso de 
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suplementação com vitamina E, mesmo aquelas que apresentaram DVE ou níveis 

inadequados.  

Uma inadequação nos níveis de vitamina E do leite pode trazer repercussões 

à saúde do lactente, sendo importante considerar que fatores podem afetar a 

composição do leite para possíveis intervenções e prevenção da DVE na infância. 

A concentração de alfa-tocoferol no leite não foi afetada pela ingestão 

dietética da vitamina, características sociais e econômicas, nem pelos níveis 

circulantes de alfa-tocoferol maternos e classificação de prematuridade, sugerindo 

que a glândula mamária capta alfa-tocoferol via diversos mecanismos de 

transferência, para manter a característica nutricional do leite secretado 

(DIMENSTEIN et al., 2010).  

Essa manutenção das concentrações de vitamina E no leite mesmo em 

situações de baixos níveis séricos circulantes ou inadequação dietética, sugere uma 

possível mobilização do alfa-tocoferol de tecidos extra-hepáticos para a glândula 

mamária, como proposto por outros autores (DEBIER, 2007; OLAFSDOTTIR et al., 

2001), mas ainda não se sabe como ocorre essa mobilização em humanos.  

Provavelmente a reserva corporal no tecido adiposo pode ter favorecido a 

manutenção dos níveis circulantes, como ocorre em situações de maiores 

necessidades da vitamina (TRABER et al., 2010), e a lactação pode ser incluída 

nesses períodos de intensa mobilização nutricional das reservas corporais. A 

ausência de correlação entre soro e leite e dieta também levanta questionamentos 

sobre a participação das reservas adiposas na secreção para a glândula mamária, 

uma vez que encontramos redução no alfa-tocoferol sérico materno e consumo 

dietético inadequado, refletindo em baixos valores no leite maduro.  

Durante a lactação, existe uma expressiva capacidade de captação do alfa-

tocoferol no tecido mamário, decorrente do aumento da atividade da LPL durante a 

lactação e redução no tecido adiposo. Em experimentos com ratos na lactação foi 

observado um aumento de alfa-tocoferol da circulação em vez de ser armazenado, 

sendo encontrado menores quantidades de alfa-tocoferol no tecido adiposo 

(MARTÍNEZ; BARBAS; HERRERA, 2002).  

Assim, é interessante o desenvolvimento de estudos que explorem diferentes 

condições de consumo (alimentar ou suplemento) ou “status” materno em vitamina E 
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na lactação e no período pré-gestacional, bem como avaliar as lipoproteínas 

circulantes durante a lactação, para entender como se comporta a secreção da 

vitamina para o leite humano. 

Supondo que a reserva participe da secreção de alfa-tocoferol para o leite e 

soro materno, e já que o consumo de vitamina E na lactação foi inadequado (100% 

abaixo de 16 mg/dia), estima-se que as mulheres avaliadas não apresentem 

estoques satisfatórios do micronutriente para garantir o suporte nutricional no leite 

maduro, levando-o a fornecer menos vitamina ao lactente, e podendo provocar 

baixos níveis de alfa-tocoferol na criança.  

Nesse mesmo raciocínio, a análise de regressão resultou em associação 

positiva entre os níveis de alfa-tocoferol no soro materno e da criança (beta = 0,329 

e p = 0,017), sugerindo que a vitamina materna é um fator explicativo e protetor para 

a vitamina da criança aos 90 dias pós-natal. Outro resultado que pode reforçar essa 

teoria foi a boa associação dos níveis séricos da criança com a concentração 

materna no grupo termo aos 90 dias (r = 0,50, p = 0,007), revelando que maiores 

concentrações no soro materno podem proteger a criança da DVE. 

O número mínimo de crianças com coleta de sangue no tempo 90 dias, a 

abordagem da estimativa de consumo de leite pelas crianças, a homogeneidade no 

consumo de vitamina E entre as lactantes e a ausência de avaliação do perfil lipídico 

das mulheres, das crianças e dos leites, podem ser considerados limitações do 

estudo, já que um maior escopo de análises poderia permitir o aprofundamento nos 

mecanismos de transferência da vitamina mãe-filho e mãe-leite, e a relação da 

adequação dietética no estado nutricional em vitamina E.  

Por fim, esse trabalho trouxe informações relevantes sobre a influência da 

idade gestacional do parto no alfa-tocoferol de crianças e no leite materno do 

nascimento até os três meses pós-natal, deficiência de vitamina E no seguimento da 

lactação, bem como as relações no binômio, resultando em possíveis entendimentos 

sobre a interação da vitamina entre mãe e filho e seu comportamento no leite 

humano segundo a prematuridade do parto. Destaca-se que o leite pré-termo 

apresenta melhores concentrações de alfa-tocoferol do que o leite termo em alguns 

estágios da lactação, sendo uma excelente fonte do micronutrientes para o lactente. 
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Diante do aumento do percentual de casos de DVE na lactação em mulheres, 

inadequação no consumo da vitamina, da presença de baixos níveis séricos em 

crianças pré-termo amamentadas e baixos valores no leite maduro, é interessante 

que medidas de intervenção sejam implementadas na assistência nutricional para 

corrigir/prevenir esse distúrbio principalmente na lactação, com vistas a melhorar o 

“status” materno e garantir o suporte adequado da vitamina no leite humano para 

proteger o lactente da DVE. Durante essa fase há o acompanhamento periódico do 

crescimento e desenvolvimento da criança, com ações de incentivo e estímulo ao 

AME, porém com escassa abordagem da situação alimentar e nutricional da 

lactante, havendo a necessidade de incluí-la na assistência à saúde. Tal decisão se 

justifica por o aleitamento materno exclusivo ser a melhor escolha alimentar para 

essas crianças e também por o leite pré-termo apresentar maiores concentrações de 

alfa-tocoferol do que o termo, sendo necessário um adequado consumo de vitamina 

E materno para garantir essa secreção no leite.    

Entre as ações a serem implementadas na assistência nutricional na fase da 

lactação, pontuam-se as estratégias de educação alimentar e nutricional, uma vez 

que mudanças no consumo alimentar são consideradas excelentes estratégias para 

melhorar os níveis de vitamina E  (POLIDORI et al., 2009; TRABER, 2007). O 

incentivo ao cultivo e consumo de sementes poderia ser uma estratégia para 

possibilitar o maior acesso aos alimentos fontes, bem como a fortificação de 

alimentos facilmente consumidos pela população (DROR; ALLEN, 2011).  Em 

caráter imediato, a suplementação materna no pós-parto com vitamina E na forma 

natural pode aumentar o alfa-tocoferol no leite até a secreção de 15 dias (transição) 

(CLEMENTE et al., 2015; MEDEIROS et al., 2016), restando estudar qual o melhor 

esquema da suplementação para provocar maiores impactos na composição de 

vitamina E do leite maduro e no status de vitamina E da criança.  
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6 CONCLUSÕES 

 

-  A concentração de alfa-tocoferol sérico materna reduziu do pós-parto aos 

três meses de lactação, e não foi diferente entre os grupos pré-termo e termo; 

-  O alfa-tocoferol sérico dos neonatos aumentou aos três meses pós-natal e 

não foi diferente entre os grupos ao nascimento, mas no seguimento da lactação os 

nascidos pré-termo apresentaram menores concentrações; 

- A DVE entre as mulheres aumentou no decorrer da lactação, sendo 

encontrado 8,6% de casos no pós-parto e 22,2% aos três meses de lactação; 

- A maioria dos neonatos apresentaram inadequação em vitamina E ao 

nascer (> 90%) e aos três meses após o parto ainda foi encontrado 18,5% de DVE e 

44,4% de níveis baixos nos nascidos pré-termo; 

-  Houve associação positiva entre o alfa-tocoferol sérico materno e o da 

criança no nascimento e aos três meses pós-parto no grupo termo; 

-  Todas as mulheres (100%) apresentaram consumo inadequado de vitamina 

E durante a lactação; 

- A prematuridade do parto e o alfa-tocoferol sérico materno foram fatores 

explicativos para os níveis circulantes da vitamina em crianças no dia 90 pós-parto, 

cujo parto pré-termo exerceu uma influência negativa nessas concentrações; 

- O alfa-tocoferol no leite materno diminuiu ao longo da lactação, sendo 

encontrado em mulheres com parto pré-termo menores valores no colostro, maiores 

no leite transição e maduro 30 dias, e níveis semelhantes aos 90 dias de lactação 

em comparação com o termo;  

-  O leite colostro e transição provavelmente forneceu quantidades 

satisfatórias de vitamina E ao lactente (> 4 mg/dia), mas os leites maduros não 

conseguiram atingir essa recomendação em ambos os grupos; 
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-  Esse trabalho permitiu detectar a influência da prematuridade no “status” 

nutricional de lactentes e na composição do leite materno, presença da DVE na 

lactação e baixos níveis da vitamina no leite maduro. Também se destaca a 

associação entre a vitamina sérica materna e da criança no seguimento da lactação, 

e maiores concentrações de alfa-tocoferol no leite materno pré-termo em diferentes 

estágios da lactação; 

-  Outros trabalhos precisam ser desenvolvidos para estabelecer o ponto de 

corte para avaliação do “status” em vitamina E ao nascimento, verificar o efeito de 

medidas de intervenção no estado nutricional do binômio mãe-filho, e investigar os 

mecanismos de mobilização da reserva adiposa de vitamina E para secreção no 

leite materno. 
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APÊNDICE 3. TCLE 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você e seu bebê participar da pesquisa: “Avaliação do estado 

nutricional em alfa-tocoferol no binômio mãe-filho”, que tem como pesquisador responsável prof. 

Roberto Dimenstein. 

Esta pesquisa pretende avaliar o estado nutricional materno em vitamina E, a partir da análise 

de alfa-tocoferol no sangue e leite, e sua influência nos níveis de alfa-tocoferol sérico em lactentes 

nos primeiros três meses de vida, comparando crianças com nascimento pré-termo com a termo. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que há necessidade de pesquisas que avaliem o 

estado nutricional em vitamina E de crianças do nascimento até três meses após o parto, 

principalmente em recém-nascidos prematuros, para avaliar a presença da deficiência desta vitamina 

neste grupo, e que determine se o estado nutricional da mãe vai influenciar a saúde da criança no 

período da lactação. 

Caso você decida participar, você deverá responder quatro questionários da pesquisa: um no 

primeiro dia, com informações coletadas de seu prontuário e do cartão da gestante; e os outros no dia 

sete, 30 e 90 dias após o parto, com informações sobre sua alimentação e a do bebê, peso e 

comprimento do bebê. Cada questionário será preenchido em média durante 30 minutos. Durante o 

parto, serão coletados 2 mL de sangue do cordão umbilical. Até 48 horas após o parto serão 

coletados 1 mL de leite de peito e 5 mL de seu sangue. Nas visitas ao ambulatório, 7 dias, 30 e 90 

dias após o parto, também serão coletados 1 mL de leite de peito, sendo na última também coletados 

2 mL de sangue da criança e da senhora. Esse material coletado servirá para analisar a quantidade 

de vitamina E, e será armazenado no Laboratório Bioquímica da Nutrição e dos Alimentos, da UFRN. 

Durante a realização da coleta de sangue e leite de peito pode haver riscos referente a 

contaminação ou dor na região afetada. Esse risco e desconforto serão minimizados já que a coleta 
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desse material será realizada por profissionais treinados, com uso de equipamentos de proteção 

individual, como máscara, luvas, agulhas e seringas descartáveis, e você terá como benefício a 

informação da quantidade de vitamina E presente em seu leite, sangue seu e do bebê, podendo 

receber orientações alimentares para o período da amamentação. 

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

direito a assistência gratuita que será prestada pela Instituição UFRN, de acordo com a Resolução 

196/96 CNS. 

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

Danielly da S. Ribeiro nos telefones 3215-3416 ou 9127-7204. 

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

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão 

confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

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

seguro e por um período de 5 anos.  

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

pesquisador e reembolsado para você, caso solicite. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado, caso solicite. 

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

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

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

pesquisador responsável Roberto Dimenstein. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

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

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

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

estado nutricional em alfa-tocoferol no binômio mãe-filho”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 

possa me identificar. 

 _____________________ , ______ de ___________________ de __________. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 4. Formulário da Pesquisa 

 
 

DADOS DO PRÉ-NATAL (ver cartão da gestante) 
014 Qual a data da última 

menstruação (D.U.M)? 
_____/ ____/ _____ 
(dia/mês/ano) 

__ / __ / __ 

001  Número do questionário: __ __ __ [       ] 

002 Nome e código do entrevistador _________________ [       ] 

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

__/__/__ 
(Dia/Mês/Ano) 

 CARACTERIZAÇÃO DA ENTREVISTADA 

004 Nome: _________________________________________________________ 

005 Endereço: 
 
Telefone:                                            

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_______________________________________ 

006 Qual sua idade em 
anos completos? 

__ __ [   ] 

007 Atualmente qual seu 
estado civil? 

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

 
[   ] 

008 Qual seu nível de 
escolaridade? 

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

 
 
 
[   ] 

009 Qual sua ocupação? 01. Trabalha _____________________ 
02. Dona de casa 
03. Não trabalha 

 
[   ] 

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

 
__ __ 

 
[   ] 

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

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

 
 
 
 
[   ] 

012 Utilizou algum 
medicamento, 
vitamina ou 
suplemento durante 
a gestação? Se sim, 
qual? 

01. Sim ___________________________ 
02. Não 

[   ] 

013 Amamentou durante 
a gestação? 

01. Sim 
02. Não 

[   ] 

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

Nº: _________ 
Leito: ________ 
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015 Qual era seu peso pré- 
gestacional (antes de 
engravidar)? 

_______kg .  
00. Não se aplica 

[       ] 

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

 

[       ] 

017 Estado nutricional pré-
gestacional: 
IMC = _______ 

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

 
[   ] 

018 Qual foi seu peso na 
última consulta da 
gestação? 

_______kg  
00. Não se aplica 
 

[       ] 

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

gestacional) 
_______ kg 
 

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

[   ] 

020 Qual a IG na última 
consulta da gestação? 

_______ semanas 
00. Não se aplica 

[      ] 

021 Estado nutricional 
gestacional: 
IMC = _______ 
 

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

[   ] 

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

(dd/mm/aaaa) 
___ h 

 

__/___/____ 

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

[   ] 

024 Sexo do Recém-nascido 
(RN) 

01. Masculino 
02. Feminino 

[   ] 

025 Peso ao nascer do RN ______kg [       ] 

026 Comprimento nascer do 
RN 

______cm [       ] 

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

[       ] 

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

________ sem [       ] 

029 Intercorrências da criança  
Ao nascer 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 

 

DADOS DO BEBÊ 

030 Peso 7 dias ____ kg [       ] 

031 Comprimento 7 dias ____ cm [       ] 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

032 Idade corrigida 7 dias _____ sem [       ] 

033 Intercorrências da criança  
7 dias 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 

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

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

[   ] 

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

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

[   ] 

036 Peso 30 dias ____ kg [      ] 

037 Comprimento 30 dias ____ cm [      ] 

038 Idade corrigida 30 dias _____ sem [      ] 

039 Intercorrências da criança  
30 dias 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 

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

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

[   ] 

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

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

[   ] 

042 Peso 60 dias ____ kg [      ] 

043 Comprimento 60 dias ____ cm [      ] 

044 Idade corrigida 60 dias _____ sem [      ] 

045 Intercorrências da criança  
60 dias 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 

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

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

[   ] 

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

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

[   ] 
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ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 

048 Alimentação infantil 0 dia 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

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

[   ] 

049 Alimentação infantil 7 dias 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

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

[   ] 

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

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

[   ] 

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

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

[   ] 

DADOS DA COLETA 

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

TOH [      ] 

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

TOH [      ] 

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

TOH [      ] 

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

TOH [      ] 
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Data: _____________Assinatura do entrevistador: ____________________________________ 

Data: _____________Assinatura do entrevistador: ____________________________________ 

Data: _____________Assinatura do entrevistador: ____________________________________ 

Data: _____________Assinatura do entrevistador: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TOH [      ] 

057 Leite 60 dias Data da Coleta: __ / ___ / _____ 
Hora: ___: ____ 
 

TOH [      ] 

058 Soro da mãe 60 dias Data da Coleta: __ / ___ / _____ 
Hora: ___: ____ 
 

TOH [      ] 
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Nº: _________    Leito: ___________ 

RECORDATÓRIO 24 HORAS PARA MÃE 

Nome: ____________________________________________________________________  

 

REFEIÇÃO 

/HORÁRIO/

LOCAL 

ALIMENTO MEDIDA CASEIRA QTDE OBS. 

     

     

     

     

     

     

 

DATA: _____/ _____/ _____                Responsável: ____________________________________ 

 

(   ) 07 dias 

(   ) 30 dias 

(   ) 90 dias 
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Nº: _________    Leito: ___________ 

RECORDATÓRIO 24 HORAS PARA MÃE 

 

Nome: _________________________________________________________________  

 

REFEIÇÃO 

/HORÁRIO/

LOCAL 

ALIMENTO MEDIDA CASEIRA QTDE OBS. 

     

     

     

     

     

     

 

DATA: _____/ _____/ _____                Responsável: ____________________________________ 

(   ) 07 dias 

(   ) 30 dias 

(   ) 90 dias 
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Nº: _________    Leito: ___________ 

RECORDATÓRIO 24 HORAS PARA MÃE 

 

Nome: ____________________________________________________________________  

 

REFEIÇÃO 

/HORÁRIO/

LOCAL 

ALIMENTO MEDIDA CASEIRA QTDE OBS. 

     

     

     

     

     

     

 

DATA: _____/ _____/ _____                Responsável: ____________________________________

(   ) 07 dias 

(   ) 30 dias 

(   ) 90 dias 



135 
 

APÊNDICE 5. Orientações às lactantes  
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APÊNDICE 6. Publicações e projetos relacionados à tese 

 

Artigos publicados: 

1. RIBEIRO, K. D.S.; LIMA, MAYARA S.R.; PIRES, J. F.; REBOUCAS, A. S.; 
DANTAS, R. C. S.; BEZERRA, D.S.; CERQUEIRA, M. O.; DIMENSTEIN, R. 
Association between maternal vitamin E status and alpha-tocopherol levels in 
the newborn and colostrum. Maternal & Child Nutrition, Feb 29, 2016. doi: 
10.1111/mcn.12232.  

Fator de impacto:3,064, Qualis B1 em Ciências Biológicas II (Anexo). 
 

2. PIRES, J. F.; LIMA, M. S. R.; RIBEIRO, K. D. S.; SILVA, A. L. C.; QUEIROZ, 
J. L. C.; DIMENSTEIN, R. Alpha-Tocopherol Concentration in Colostrum and 
Serum of Women With Premature Labor. Journal of Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition, v.62, p.348 - 352, 2016. 

Fator de impacto: 2,625, Qualis B1 em Ciências Biológicas II. 
 

3. PIRES, J. F.; RIBEIRO, K. D.S.; LIMA, MAYARA S.R.; LIMA, A. C. P.; 
DANTAS, R. C. S.; SILVA, A. B.; DIMENSTEIN, R. α-tocopherol in breastmilk 
of women with preterm delivery after a single postpartum oral dose of Vitamin 
E. British Journal of Nutrition, v.2, p.1 - 7, 2016. 

Fator de impacto: 3,453, Qualis B1 em Ciências Biológicas II. 
 

4. LIMA, M.S.R.; DIMENSTEIN, R.; RIBEIRO, K.D.S. Vitamin E concentration in 
human milk and associated factors: a literature review. Jornal de Pediatria, 
v.90, p.440 - 448, 2014. 

Fator de impacto: 1,194, Qualis B4 em Ciências Biológicas II. 

 

Artigos em fase de elaboração/submissão: 

1. RIBEIRO, K.D.S.; et al. Status de vitamina E de crianças pré-termo e termo e 
níveis de alfa-tocoferol no leite humano do nascimento aos três meses pós-
parto. European Journal of Nutrition. 

Fator de impacto: 3,467, Qualis A2 em Ciências Biológicas II (Submetido). 
2. RIBEIRO, K.D.S.; et al. Influência das variáveis socioeconômicas na 

concentração de alfa-tocoferol do soro materno. Revista da Associação 
Médica  Brasileira. 

 
 
Publicações em congressos/eventos científicos: 

1. SILVA, A. B.; ARAUJO, M. L. Q.; ANDRADE, E. D. O.; NUNES, A. C. P.; 
REBOUCAS, A. S.; PIRES, J. F.; RIBEIRO, K. D. S.; DIMENSTEIN, R. Avaliação da 
concentração de alfa-tocoferol no soro e leite colostro de mulheres com parto 
prematuro, 2015. XXV Jornada Científica Maternidade Escola Januário Cicco, Natal-
RN. 
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2. RIBEIRO, K. D. S.; MATA, A. M. B.; SILVA, A. B.; DANTAS, R. C. S. Avaliação do 
estado nutricional em vitamina E de neonatos atendidos em uma maternidade 
pública, 2015. VI Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada. GANEPÃO, São 
Paulo-SP. 

3. SILVA, A. L. C.; MATA, A. M. B.; MELO, L. R. M.; LIMA, A. C. P.; RIBEIRO, K. D. 
S.; LIMA, M. S. R.; DIMENSTEIN, R. Avaliação do estado nutricional em vitamina e 
de recém-nascidos pré-termo, 2015. XXV Jornada Científica da Maternidade Escola 
Januário Cicco. Natal-RN. 

4. QUEIROZ, J. L. C.; WEIGERT, L. P. O.; DANTAS, R. C. S.; LIMA, M. S. R.; 
PIRES, J. F.; DIMENSTEIN, R.; NEVES, R.A.M.; RIBEIRO, K. D. S. Avaliação da 
concentração de alfa-tocoferol no leite materno de mães de prematuros, 2014. II 
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ANEXO A. GRÁFICO DE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL SEGUNDO SEMANA 

DE GESTAÇÃO (IG) (ATALAH; CASTILLO; CASTRO, 1997) 
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ANEXO B. REFERENCIAL PARA AVALIAR O CRESCIMENTO INTRAUTERINO 

SEGUNDO ÍNDICE PESO AO NASCER PARA A IDADE 

 

B1. Recém-nascidos termo (≥ 37 semanas) (VILLAR et al., 2014). 
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B2. Recém-nascidos pré-termo (< 37 semanas) (FENTON; KIM, 2013). 

*Também utilizada para avaliação do crescimento pós-natal. 
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ANEXO C. GRÁFICO/TABELAS COM REFERÊNCIA DE PESO POR IDADE 

GESTACIONAL POR SEXO PARA AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO PÓS-NATAL 

 

C1. Recém-nascidos termo (≥ 37 semanas) (WHO, 2006). 
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C2. Recém-nascidos pré-termo (< 37 semanas) (VILLAR et al., 2015). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


