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“Para se chegar, onde quer que seja, aprendi 
que não é preciso dominar a força, mas a 

razão. É preciso, antes de mais nada, querer.” 

Amyr Klink 



 

RESUMO 

 

O consumo de alimentos ultraprocessados pode levar ao aparecimento de 

doenças crônicas não transmissíveis, inadequação na ingestão de micronutrientes, 

entre outros desfechos. Portanto, é importante avaliar esse consumo durante a 

lactação e seu impacto na composição do leite e estado nutricional materno, pois a 

alimentação materna deve garantir uma adequada composição nutricional do leite, 

evitando o estabelecimento de deficiências, como a deficiência de vitamina E (DVE). 

Assim, este estudo teve como objetivo avaliar a influência da participação do consumo 

de alimentos ultraprocessados na ingestão de vitamina E e concentração de vitamina 

E do leite e soro de mulheres lactantes. O estudo foi de corte transversal com 294 

mulheres lactantes atendidas em hospitais universitários do Rio Grande do Norte, 

Barsil. A coleta de sangue e de leite materno foi realizada por volta de 90 dias pós-

parto, em jejum, e a concentração de vitamina E (alfa-tocoferol) das amostras foi 

analisada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). O perfil de vitamina E 

do leite materno foi avaliado considerando a projeção da quantidade da vitamina 

encontrada em volume estimado de consumo diário (780 mL/dia) e comparado a 

recomendação para lactentes (4 mg/dia). O consumo alimentar das mulheres foi 

obtido por três Recordatórios de 24 horas (com intervalo de 30 dias) e os alimentos 

foram classificados segundo a NOVA em in natura ou minimamente processados, 

ingredientes culinários processados, processados e ultraprocessados. Também foi 

analisado a ingestão de energia, gordura total, saturada, monoinsaturada, 

polinsaturada e vitamina E. As participantes foram agrupadas segundo os tercis de 

contribuição energética de alimentos ultraprocessados. O teste de Kruskal-Wallis foi 

utilizado para comparar os grupos divididos pelos tercis e foi realizado teste de 

regressão linear múltipla, sem e com ajuste para renda familiar, para avaliar a relação 

do consumo de alimentos ultraprocessados com os indicadores nutricionais da 

vitamina. O consumo dos alimentos in natura ou minimamente processados contribuiu 

com 51% da ingestão energética e os alimentos ultraprocessados com 16%.  Todas 

as mulheres lactantes apresentaram consumo dietético de vitamina E abaixo do 

recomendado (<16 mg/dia) e quase um terço desse consumo (27%) eram de 

alimentos ultraprocessados. O alfa-tocoferol no soro materno foi 1144 (344) µg/dL, 

com 5% (n=11) de DVE (<517 µg/dL), e no leite materno foram encontrados valores 

médios de 362 (170) µg/dL, sendo 78% abaixo da estimativa de valor diário 



 

recomendado para lactentes. A maior participação dos alimentos ultraprocessados na 

dieta foi associada a menores concentrações de alfa-tocoferol no soro (β=-0,163, 

p=0,006) e ao perfil inadequado de vitamina E do leite materno (β=-0,144, p=0,014). 

Os principais achados deste estudo revelaram impacto negativo da maior participação 

do consumo de alimentos ultraprocessados no perfil de indicadores de vitamina E em 

mulheres lactantes, alertando para a possível redução dos níveis circulantes maternos 

da vitamina e do seu fornecimento aos lactentes via leite materno. Assim, reforçam-

se as atuais diretrizes alimentares para a população lactante, no tocante a se evitar o 

consumo de alimentos ultraprocessados, visando a promoção de uma alimentação 

adequada e saudável e prevenção da DVE nesse período da vida. 

    

Palavras-Chave: Processamento de alimentos. Consumo alimentar. Leite materno. 

Alfa-tocoferol.  Lactação. Aleitamento materno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The intake of ultra-processed foods can lead to the onset of chronic non-

communicable diseases, inadequate micronutrient intake, among other outcomes. 

Therefore, it is important to assess this consumption during lactation and its impact on 

milk composition and maternal nutritional status, as maternal nutrition must ensure an 

adequate nutritional composition of milk, avoiding the establishment of deficiencies, 

such as vitamin E deficiency (VED). Thus, this study aimed to evaluate the influence 

of the participation of the intake of ultra-processed foods in the vitamin E intake and 

vitamin E concentration in milk and serum of lactating women. The study was cross-

sectional with 294 lactating women attended at university hospitals in Rio Grande do 

Norte, Brazil. Blood and breast milk collection was performed around 90 days 

postpartum, while fasting, and the vitamin E concentration (alpha-tocopherol) was 

analyzed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The vitamin E profile 

of breast milk was evaluated considering the projection of the amount of the vitamin 

found in the estimated volume of daily consumption (780 mL/day) and compared to the 

recommendation for infants (4 mg/day). The women's food intakes were obtained 

through three 24-hour recalls (with an interval of 30 days) and the foods were classified 

according to NOVA into unprocessed or minimally processed, processed culinary 

ingredients, processed and ultra-processed foods. Energy intake, total, saturated, 

monounsaturated, polyunsaturated and vitamin E intake were also analyzed. 

Participants were grouped according to the energy contribution tertiles of ultra-

processed foods. The Kruskal-Wallis test was used to compare the groups divided by 

the tertiles and a multiple linear regression test was performed, without and with 

adjustment for family income, to assess the relationship between the consumption of 

ultra-processed foods and the nutritional indicators of the vitamin. The intake of 

unprocessed or minimally processed foods contributed with 51% of energy intake and 

ultra-processed foods with 16%. All lactating women had a dietary intake of vitamin E 

below the recommended amount (<16 mg/day) and about 27% of this consumption 

was ultra-processed foods. Alpha-tocopherol in maternal serum was 1144 (344) µg/dL, 

with 5% (n = 11) VED (<517 µg/dL), and in breast milk, mean values of 362 (170) µg/dL 

were found , being 78% below the recommended daily value estimate for infants. The 

greater participation of ultra-processed foods in the diet was associated with lower 

concentrations of alpha-tocopherol in serum (β=-0.163, p=0.006) and the inadequate 



 

vitamin E profile of breast milk (β=-0.144, p=0.014). The main findings of this study 

revealed a negative impact of the greater participation of the consumption of ultra-

processed foods in the profile of vitamin E indicators in lactating women, alerting to the 

possible reduction in maternal circulating levels of vitamin and its supply to infants via 

breast milk. Thus, the current dietary guidelines for the lactating population are 

reinforced, with regard to avoiding the consumption of ultra-processed foods, aiming 

at the promotion of an adequate and healthy diet and prevention of EVD during this 

period of life. 

 

Key words: Food Processing. Food Consumption. Breast Milk. Alpha-Tocopherol. 

Lactation. Breastfeeding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2019 a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(do inglês Food and Agriculture Organization, FAO) recomendou que as políticas 

públicas incluam ações de promoção da alimentação saudável que considerem a 

natureza, extensão e propósito do processamento dos alimentos, visando promover 

as refeições caseiras e reduzir a fabricação e consumo de alimentos 

ultraprocessados. Tal recomendação reconheceu o impacto do processamento 

industrial dos alimentos na saúde e nos padrões alimentares1.  

A classificação dos alimentos à qual a FAO se refere foi proposta por 

Monteiro e colaboradores e se baseia no processamento ao considerar quatro grupos 

distintos – in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários 

processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados – sendo este 

último caracterizado por consistirem de formulações elaboradas em diversas etapas 

de processamento industrial, a partir de ingredientes frequentemente provenientes do 

grupo dos ingredientes culinários processados (açúcares, gorduras e sal), adicionados 

de aditivos utilizados exclusivamente na indústria que tornam o produto hiper 

palatável, pronto (ou semipronto) para o consumo e com uma longa vida de prateleira2.  

Evidências apontam associações entre o consumo de ultraprocessados e 

o impacto negativo na qualidade da alimentação da população brasileira3, na 

síndrome metabólica4, no excesso de peso5 e no maior risco para Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis6. Além disso, recentemente um estudo na Espanha também 

mostrou um aumento no risco de morte por todas as causas entre pessoas com maior 

consumo de alimentos ultraprocessados7, o que demonstra a importância de se 

estudar esse consumo e seu impacto em diferentes fases do curso da vida.  

O consumo de alimentos ultraprocessados também foi relacionado com os 

micronutrientes da dieta. Em análise da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2008-

2009) foi possível identificar que quanto maior a participação de alimentos 

ultraprocessados na dieta, menor o conteúdo dietético de vitamina E8. Esse fato alerta 

para a necessidade de se investigar o impacto dos ultraprocessados no estado 

nutricional de vitamina E no período da lactação, pois a dieta materna deve fornecer 

os recursos necessários para uma adequada composição nutricional do leite, para 

atender as necessidades específicas dos lactentes e evitar a deficiência de vitamina 
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E ou níveis inadequados de alfa-tocoferol sérico, bastante prevalente em recém-

nascidos9.  

Essas associações ainda não foram investigadas em mulheres lactantes e 

na sua relação com o leite materno e a saúde de crianças amamentadas. Aliado a 

isso, alguns trabalhos10,11 encontraram leite materno com baixas concentrações de 

alfa-tocoferol (principal componente da vitamina E) devido às baixas reservas 

corporais deste micronutriente, provenientes da limitada transferência placentária e 

elevada demanda antioxidante (principal função da vitamina E) frente ao estresse 

oxidativo e desenvolvimento do sistema imunológico nessa fase da vida12. Tal fato 

torna-se um dado alarmante, já que ao nascer o neonato apresenta baixo status de 

vitamina E13 e pode ter maior susceptibilidade à deficiência de vitamina E caso o leite 

materno não forneça o suporte nutricional adequado à esta fase da vida14.  

Assim, considerando o impacto conhecido do consumo dos alimentos 

ultraprocessados na vitamina E da dieta, as atuais recomendações à população 

brasileira de priorizar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processado 

e evitar o consumo de ultraprocessados, como abordado pelo Ministério da Saúde 

através do Guia Alimentar para a População Brasileira15 e do Guia Alimentar para 

crianças brasileiras menores de dois anos16, como também pelas atuais 

recomendações da FAO1, e considerando ainda a ausência de pesquisas que avaliem 

o consumo de ultraprocessados na lactação e sua relação com a composição do leite 

materno e concentrações de vitamina E circulante, o presente trabalho avaliou a 

influência do consumo desses alimentos na composição de vitamina E da dieta, do 

leite e do soro materno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a influência da participação do consumo de alimentos 

ultraprocessados nos indicadores nutricionais de vitamina E de mulheres lactantes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Descrever a contribuição energética dos alimentos ultraprocessados na 

dieta das mulheres lactantes; 

• Avaliar o consumo de vitamina E segundo a participação de alimentos 

ultraprocessados na dieta; 

• Avaliar o perfil de alfa-tocoferol no leite e no soro das mulheres lactantes; 

• Analisar a associação entre a participação do consumo de alimentos 

ultraprocessados e a ingestão de vitamina E, a concentração de alfa-

tocoferol no leite e no soro. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 NOVA: CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS BASEADA NO PROCESSAMENTO 

INDUSTRIAL 

 

A aceleração da industrialização, urbanização, desenvolvimento 

econômico e globalização do mercado gerou um impacto significativo na saúde e 

estado nutricional das populações. A disponibilidade de alimentos se expandiu e se 

diversificou, o que teve em parte consequências negativas como o aumento das 

doenças crônicas relacionadas às dietas ricas em energia e gorduras e pobres em 

fibras17. Em relação aos micronutrientes, suas deficiências estão entre os vinte fatores 

de risco mais importantes para a carga global de doenças, atingindo cerca de dois 

bilhões de pessoas no mundo e com importante impacto para crianças de 6 meses a 

cinco anos de idade, uma vez que pelo menos metade dessa faixa etária no mundo 

sofre de uma ou mais deficiência de micronutrientes8. 

As avaliações do consumo alimentar não consideravam a importância do 

processamento industrial dos alimentos no impacto do processo saúde-doença, o que 

levava a classificar alimentos nutricionalmente muito diferentes dentro do mesmo 

grupo, como frutas frescas e açucaradas no grupo de frutas ou snacks à base de 

cereal e grãos integrais no grupo de cereais, ocasionando divergências na avaliação 

de adequação/inadequação do consumo de nutrientes e sua associação com 

desfechos em saúde. Nesse contexto, Monteiro et al. propuseram no ano de 2010 a 

NOVA, uma classificação dos alimentos baseada no seu processamento industrial, 

classificando-os em três grupos distintos: alimentos não processados ou minimamente 

processados; ingredientes culinários ou industriais processados; e produtos 

alimentares ultraprocessados18. Mais adiante, o mesmo grupo de pesquisadores 

atualizou a definição dos três grupos em: alimentos frescos e minimamente 

processados; ingredientes culinários; e produtos alimentares19. 

Em 2014 a classificação NOVA apresentou uma atualização com a 

definição de quatro grupos de alimentos publicada no novo Guia Alimentar para a 

População Brasileira, reconhecendo os alimentos processados como um grupo 

distinto dos ultraprocessados15, sendo atualmente divididos em: alimentos in natura 

ou minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos 

processados e alimentos ultraprocessados15,20. 
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Os alimentos in natura ou minimamente processados incluem os obtidos 

diretamente de plantas e animais (como frutas, verduras, legumes, ovos e leite); e 

aqueles que, antes de sua aquisição, passaram por processamentos como limpeza, 

retirada de partes não comestíveis, secagem, pasteurização, embalagem, 

congelamento, dentre outros processos que não incluem adição de substâncias ao 

alimento original (como carne fresca, grãos, leguminosas, chás, café, etc.)2,20. 

O segundo grupo, dos ingredientes culinários processados, inclui 

substâncias extraídas de alimentos não processados ou minimamente processados, 

para produzir ingredientes culinários e/ou industriais, obtidos a partir de processos 

físicos ou químicos, como moagem, pressão, refinamento, hidrogenação, e uso de 

enzimas e aditivos. São exemplos os óleos, açúcares, sal, etc. Normalmente não são 

consumidos isoladamente, mas sim em preparações culinárias e industriais2,20. 

O terceiro grupo da NOVA, dos alimentos processados, abrange os 

produtos industriais elaborados pela adição de sal, açúcar ou outra substância 

adicionada ao(s) alimento(s) do grupo 1. Os métodos industriais utilizados neste grupo 

são o enlatamento, engarrafamento ou fermentação não alcoólica, como no caso dos 

pães e queijos, cujo objetivo é o aumento da durabilidade além de torná-los mais 

agradáveis pela modificação ou aprimoramento de suas qualidades sensoriais2,20. 

Por fim, o quarto grupo dos alimentos ultraprocessados abrange os 

produtos resultantes do processamento de vários alimentos dos grupos dos 

processados e dos in natura ou minimamente processados. Esse processamento é 

industrial e pode envolver várias etapas, iniciando no fracionamento de alimentos 

integrais de alto rendimento (como milho, soja, trigo e beterraba) em substâncias 

como açúcares, gorduras, proteínas, amidos e fibras ou na trituração de animais, 

passando por etapas como hidrólise ou hidrogenação, e em seguida por processos 

industriais como extrusão, moldagem e pré-fritura que constroem substâncias 

alimentares com pouco ou nenhum alimento inteiro, somado frequentemente a 

aditivos alimentares que tornam o produto hiper palatável e modificam suas 

características sensoriais, tornando-o especialmente atraente (“aditivos cosméticos”) 

e com longa vida de prateleira2. 

Temos como exemplos de alimentos ultraprocessados: pães embalados, 

pizzas prontas, barras de cereais, salsichas, nuggets, sopas enlatadas e desidratadas, 

biscoitos, salgadinhos, sorvetes, refrigerantes, bolos, fórmulas infantis, entre 

outros2,20. 
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 Os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) identificaram que 

entre adolescentes e adultos, o consumo de alimentos ultraprocessados contribui, em 

média, com 20% das calorias totais diárias21. Entre as escassas pesquisas sobre a 

temática com o público materno-infantil, em gestantes de São Paulo-SP, Barros et al. 

encontraram o mesmo perfil de consumo, variando de 20% a 30% de energia 

proveniente de alimentos ultraprocessados22, enquanto que Alves-Santos et al., no 

Rio de Janeiro, encontraram um consumo acima de 40% de energia de alimentos 

ultraprocessados23. Entre crianças a contribuição desses alimentos ultrapassa os 40% 

da ingestão energética pela dieta24,25 e valores próximos, 39%, entre os 

adolescentes26. Interessante observar que, até o presente, não foram encontrados 

estudos que avaliassem esse consumo em mulheres lactantes. 

Ressalta-se que dietas que contém muitos alimentos ultraprocessados 

baseiam-se em baixa densidade de nutrientes, pouca fibra alimentar e excesso de 

carboidrato simples, gordura saturada, sódio e ácidos graxos trans, ou seja, são 

desequilibradas e prejudiciais à saúde4,5,27.  

Diversos estudos já relataram a associação entre o consumo de alimentos 

ultraprocessados e desfechos como obesidade5,28,29, síndrome metabólica4, câncer30 

e doenças cardiovasculares31. Um estudo de análise espacial encontrou aglomerados 

formados por estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul com altas prevalências de 

excesso de peso e alta proporção de aquisição domiciliar de alimentos 

ultraprocessados, enquanto que os estados do Norte e Nordeste apresentaram menor 

proporção de aquisição de alimentos ultraprocessados32. Em gestantes esse consumo 

foi associado a obesidade33 e ao aumento de peso gestacional34.  

Em relação aos micronutrientes, os alimentos ultraprocessados podem 

apresentar menor conteúdo de vários micronutrientes quando comparados aos 

alimentos in natura. Louzada et al. identificaram associação negativa com a vitamina 

E da dieta8, mas ainda não foi estudado seu impacto nas concentrações circulantes 

de vitamina E, o que torna essencial investigar alguma possível associação com a 

deficiência de vitamina E, micronutriente antioxidante essencial para o combate da 

peroxidação lipídica nas fases de intenso crescimento e desenvolvimento. 
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3.2 VITAMINA E E SUA IMPORTÂNCIA PARA O GRUPO MATERNO-INFANTIL 

 

3.2.1 Funções e fontes alimentares 

 

A vitamina E representa um grupo de oito compostos homólogos de 

ocorrência natural, sintetizados pelas plantas, sendo quatro tocoferóis (α-, β-, δ-, γ-

tocoferol) e quatro tocotrienóis (α-, β-, δ-, γ-tocotrienol). Ambos os grupos possuem 

em suas estruturas químicas um anel hidroxilado ligado a uma cadeia lateral. A 

diferença entre eles está na saturação da cadeia lateral presente nos tocoferóis, 

enquanto a cadeia lateral dos tocotrienóis possui três ligações insaturadas35. 

O alfa-tocoferol pode ser encontrado em maiores quantidades nos óleos 

vegetais (como azeite de oliva, óleo de girassol e de canola), germe de trigo, semente 

de girassol, nozes (como avelã, amendoim, castanha-do-brasil, amêndoa, pistache), 

folhas verde escuro (como espinafre e couve) e algumas frutas (Quadro 1)36.                 

 

Quadro 1 - Composição de vitamina E em mg por 
100g/mL de alimento 

Alimento Vitamina E (alfa-tocoferol) 

mg/100 g 

Óleo de girassol 41,08 

Nozes, amêndoas 25,63 

Azeite de oliva 12,50 

Óleo de canola 17,46 

Óleo de soja 8,18 

Castanha do Brasil 7,14 

Amendoim 6,91 

Atum, enlatado 2,50 

Manga 1,11 

Fonte: United States Department of Agricultura – USDA, 2015 

 

A vitamina E apresenta como principal função fisiológica sua atuação como 

antioxidante. Quando se formam os radicais livres no organismo, estes se ligam à 

vitamina E 1000 vezes mais rápido do que se ligariam aos ácidos graxos 

polinsaturados presentes nas membranas celulares, ou seja, a vitamina E 

desempenha papel protetor para as células frente aos radicais peroxil. Em seguida, a 
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vitamina E ligada a este radical reage com a vitamina C para retornar à sua estrutura 

estável e desempenhar novamente sua função antioxidante37. Além disso, estudos 

têm demonstrado importantes papéis não-antioxidantes da vitamina E na modulação 

da sinalização celular e regulação da transcrição celular, com benefícios na redução 

do risco cardiovascular38. 

A vitamina E é absorvida no organismo pelas células intestinais juntamente 

com a gordura e em seguida é incorporada aos quilomícrons para secreção no 

plasma. Portanto, o conteúdo de gordura presente na refeição interfere na sua 

biodisponibilidade. Os mecanismos exatos de transporte da vitamina E para a célula 

intestinal não são totalmente conhecidos, mas sabe-se que sua absorção é facilitada 

pelo mesmo transportador envolvido na absorção do colesterol, o Niemann-Pick C1-

like 1 (NPC1L1)37. 

No intestino todas as formas da vitamina E são absorvidas, porém o alfa-

tocoferol é a forma preferencialmente secretada pelo fígado através do controle da 

Proteína Transportadora de alfa-tocoferol (α-TTP) para os tecidos através da 

lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e atuação da lipase lipoprotéica (LLP). 

Na circulação a VLDL se transforma em lipoproteína de baixa densidade (LDL) e a 

vitamina E é transferida para a lipoproteína de alta densidade (HDL). A vitamina E não 

é acumulada no fígado a níveis tóxicos, pois sua excreção na bile é mediada pela 

proteína ABCAI (do inglês, ATP-binding cassette transporter), que também media 

efluxo do alfa-tocoferol das células para o HDL, de forma similar ao transporte reverso 

do colesterol37.   

Os estudos também mostram diferença de biodisponibilidade entre o alfa-

tocoferol natural (RRR-α-tocoferol) e a forma artificial da vitamina (RAC-α-tocoferol) 

utilizada na suplementação e fortificação de alimentos. Hidiroglou et al., através da 

análise de tecidos de porcos da índia após suplementação, mostraram essa diferença,  

com uma maior biodisponibilidade para o alfa-tocoferol de ocorrência natural, ou seja, 

o RRR-α-tocoferol39.  

 

3.2.2 Deficiência e recomendações de ingestão 

 

O maior interesse pelo alfa-tocoferol se dá porque mais de 90% da vitamina 

E circulante no humano estão nessa forma, e por isso a Dietary Reference Intakes 
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(DRIs) o considera para estabelecer as recomendações nutricionais de ingestão diária 

da vitamina35.  

Não há critério funcional conhecido para o estado nutricional em vitamina 

E de crianças lactentes, portanto, a ingestão recomendada é baseada em uma 

ingestão adequada (AI) da média calculada de consumo dos alimentados 

principalmente com leite humano. Já na infância, adolescência e fase adulta, os 

valores de recomendação de ingestão são mais bem estabelecidos pela determinação 

da EAR (requerimento médio estimado)35. Adicionalmente, observa-se um incremento 

da ingestão de vitamina E recomendada no período de lactação, quando comparado 

com adultas e gestantes (Quadro 2), o que revela a necessidade de aumento do 

consumo do micronutriente nesta fase da vida. 

 

Quadro 2 - Recomendação de ingestão em mg/dia de 2R-α-tocoferol por 

estágio de vida 

Estágio de vida AI EAR RDA UL 

Lactentes     

Prematuros (< 37 semanas)    21 

0 – 6 meses 4    

7 – 12 meses 5    

Crianças/ adolescentes     

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 1.000 

Gestantes      

   14 – 18 anos  12 15 800 

   >19 anos  12 15 1.000 

Lactantes  16 19 1.000 

AI = Adequate Intake; EAR = Estimated Average Requirement; RDA = Recommended Dietary 
Allowances, UL = Tolerable Upper Intake Level.  
Fonte: Institute of Medicine, 2000 (35). 

 

Para avaliar o estado nutricional em vitamina E, o alfa-tocoferol no plasma 

ou soro é o biomarcador mais utilizado e pode ser aplicado em todos os ciclos de 

vida40,41. O Institute of Medicine determinou que concentrações de alfa-tocoferol < 12 
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μmol/L (517 μg/dL) indicam deficiência de vitamina E em adultos saudáveis35, mas a 

deficiência de vitamina E (DVE) é pouco relatada nesta fase do curso da vida.  

Em estudo recente, Machado e colaboradores sugerem que o leite materno 

pode ser um biomarcador de vitamina E em mulheres lactantes mais sensível do que 

sua concentração sérica, já que observaram a redução da concentração da vitamina 

no leite materno ao longo da lactação, acompanhada de baixa ingestão e sem redução 

da concentração sérica42.  

De fato é alta a prevalência de baixa concentração de alfa-tocoferol sérico 

entre recém-nascidos, sendo encontrada em 70% (44,45) a 95%43 dos recém-

nascidos prematuros (< 37 semanas), principalmente devido à baixa reserva corporal 

de vitamina E que pode levar à redução da vida média dos eritrócitos e progredir para 

anemia hemolítica, como também para outros desfechos clínicos como fibroplasia 

retrolental, hemorragia intracraniana e à displasia broncopulmonar44. Em recém-

nascidos a termo (≥ 37 semanas) também são encontrados elevados percentuais de 

baixo alfa-tocoferol sérico ao considerar o biomarcador sérico, variando de 55%45 a 

93%43 de baixos níveis.  

Vale ressaltar que o valor de alfa-tocoferol sérico utilizado como ponto de 

corte para crianças (12 μmol/L) foi estabelecido a partir da média dos valores 

encontrados em crianças saudáveis (nos Estados Unidos e na Europa), incluindo 

crianças de 7 meses a 17 anos de idade, o que sugere que concentrações abaixo do 

ponto de corte não reflita DVE em recém-nascidos41, já que fisiologicamente eles 

apresentam menores concentrações circulantes da vitamina ao nascer quando 

comparado aos valores circulantes maternos13. 

Outro grupo que merece atenção em relação a DVE é o de mulheres 

lactantes, já que o requerimento nutricional da vitamina aumenta durante a lactação. 

No Brasil, praticamente todos os estudos sobre essa temática com mulheres lactantes 

foram realizados em nosso grupo de pesquisa e foi demonstrado que entre 16% e 

19% delas no período do pós-parto imediato apresentavam níveis inadequados de 

alfa-tocoferol sérico12,43 e cerca de 7% durante o seguimento da lactação44. Já Lira 

(2017) encontrou valores médios apropriados de alfa-tocoferol sérico de mulheres ao 

longo da lactação48. 

Por outro lado, o consumo dietético de vitamina E de mulheres lactantes é 

inferior ao recomendado (16 mg/dia), sendo encontrada ingestão média entre 4 mg/dia 

a 8 mg/dia entre mulheres lactantes adultas (idade média entre 25 a 32 anos) 10,11,42,49, 
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com escolaridade até o segundo grau completo (38 a 42%)10,11,49, parto 

cesárea10,11,42,49 e, em sua maioria, apresentando excesso de peso10,11,42,49. Apesar 

do mecanismo de transferência do alfa-tocoferol da mãe para o leite materno não ser 

totalmente claro, a concentração de vitamina E no leite materno pode ser aumentada 

pela maior ingestão materna12. A exemplo disso já são encontrados resultados que 

mostram o aumento da concentração de vitamina E no leite materno quando as 

mulheres lactantes recebem suplementação de alfa-tocoferol10, o que sugere a 

importância do consumo alimentar materno na garantia de um suporte nutricional 

adequado ao lactente.  

 

3.3 VITAMINA E NO LEITE MATERNO  

 

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam 

que bebês sejam amamentados exclusivamente até os 6 meses de idade50,51. A 

amamentação permite interação profunda entre mãe e filho e traz diversos outros 

benefícios, com repercussões no estado nutricional da criança, imunidade, 

crescimento e desenvolvimento cognitivo e emocional, além de diminuir o risco de 

alergias, doenças crônicas, diarreia, infecções respiratórias e mortes infantis51. 

Estima-se que 823.000 mortes infantis e 20.000 mortes maternas a cada ano 

poderiam ser evitadas pelo aumento da prevalência de amamentação52, o que torna 

essencial o desenvolvimento de estudos com essa temática. 

A concentração de vitamina E (alfa-tocoferol) no leite materno naturalmente 

diminui ao longo da lactação, quando o colostro (leite produzido do 4º ao 6º dias pós-

parto) apresenta maior concentração, reduzindo no leite de transição (produzido do 7º 

ao 21º dias pós-parto), até chegar aos menores valores no leite maduro (produzido 

após o 21º dia pós-parto até o final da lactação)53–55. Mesmo com essa redução, o 

leite é a principal forma de prevenção e intervenção da DVE, uma vez que recém-

nascidos podem apresentar baixas reservas corporais de vitamina E e o leite materno, 

principalmente o colostro, representa fonte concentrada desse nutriente, com alta 

capacidade de absorção14. 

A idade gestacional do parto também é um fator que afeta a composição 

de alfa-tocoferol no leite, sendo observados menores valores no leite colostro e 

maiores no leite de transição nas mulheres lactantes de parto pré-termo (< 37 

semanas gestacionais) em comparação as de parto a termo (≥37 semanas)23. 
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Também há relatos sobre a associação da vitamina E no colostro com variáveis de 

estado nutricional pré-gestacional e tipo de parto, sendo a concentração da vitamina 

maior em puérperas com excesso de peso e nas que foram submetidas à 

cesariana46,53.  

Interessante observar que os estudos não encontram associação entre a 

vitamina no leite e no soro das mulheres lactantes (biomarcador utilizado para 

diagnóstico da DVE), mesmo elas apresentando baixo ou altos valores 

circulantes13,42,46,47, o que sugere uma possível mobilização do alfa-tocoferol de 

reservas (como o tecido adiposo) para o leite. No entanto, o mecanismo de 

transferência do alfa-tocoferol para o leite através das glândulas mamárias não é 

totalmente conhecido. Martínez, Barbas e Herrera (2002) mostraram que a atividade 

da LLP, paralelo à concentração de alfa-tocoferol, aumentaram nas glândulas 

mamárias de ratas que receberam uma dose oral de alfa-tocoferol e triglicerídeos, 

enquanto que essa atividade da LLP no tecido adiposo diminuiu, o que mostra que 

possivelmente a transferência de alfa-tocoferol para o tecido mamário depende de 

receptores de lipoproteínas56 e que em situações de lactação poderia haver um menor 

acúmulo da vitamina nas reservas corporais para garantir essa transferência ao leite, 

visto que se trata de situação mais emergencial.  

Nesse contexto, o alfa-tocoferol pode chegar ao leite materno através de 

receptores de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) - LDLR (do inglês LDL receptor) 

e/ou ser transportado seletivamente pelo SRB1 (do inglês scavenger receptor class 

B, Type I), responsável pela captação de lipoproteína de alta densidade (HDL) 

associada a vitamina E, ou ainda através de absorção facilitada pelas proteínas PLPT 

(do inglês Phospholipid transfer protein) e lipase lipoproteica (LLP)57,58 envolvendo 

receptores de membrana intracelular para α-TTP presentes na glândula mamária59. 

Apesar do transporte do alfa-tocoferol estar relacionado às lipoproteínas, 

estudos recentes demonstraram que não houve modificação nas concentrações das 

lipoproteínas circulantes em mulheres durante a lactação42 e após suplementação 

com 800 UI de vitamina E60, revelando que a transferência do alfa-tocoferol para o 

leite possivelmente está mais associada aos seus receptores nas glândulas mamárias 

do que à alteração nos seus níveis circulantes.  

Haga et al.61 mostraram pela primeira vez alterações na expressão de 

genes relacionados à transferência e metabolismo do alfa-tocoferol no período pré e 

pós-parto no fígado e nas glândulas mamárias de vacas. Nesta pesquisa, proteínas 
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específicas envolvidas na transferência do alfa-tocoferol, como a TTPA (do inglês α-

tocopherol transfer protein), SEC14L2 (do inglês tocopherol-associated protein) e AFM 

(do inglês afamin) - reduziram sua expressão de forma significativa e temporária no 

fígado, no momento do parto, o que pode estar relacionado às baixas reservas 

corporais dos bebês (caso ocorra da mesma forma com humanos), enquanto que a 

expressão da proteína ABCA1 (do inglês ATP-binding cassette transporter A1), que 

medeia a secreção hepática do alfa-tocoferol, aumentou no momento do parto, e a 

expressão das proteínas SRB1 e CYP4F2 (do inglês cytochrome P450 family 4, 

subfamily F, polypeptide 2), responsáveis pela mediação da captação celular e 

catálise do início do metabolismo do alfa-tocoferol, respectivamente, aumentaram 

após o parto61, o que pode estar relacionado à redução progressiva do alfa-tocoferol 

no leite materno. 

Já nas glândulas mamárias, após o parto, os genes das proteínas SRB1, 

SEC14L2 e CYP4F2 aumentaram significativamente, enquanto que as proteínas 

TTPA e ABCA1 tiveram sua expressão reduzida61. Esses achados sugerem que, nas 

glândulas mamárias, a captação e o metabolismo do alfa-tocoferol são aumentados e 

sua secreção para a circulação fica reduzida, como um possível mecanismo de 

retenção do alfa-tocoferol nas glândulas mamárias e consequente disponibilização 

para o leite. 

Outra evidência sobre o mecanismo de captação da vitamina E pela 

glândula mamária, é que Rebouças et al. demonstraram que um aumento da ingestão 

de vitamina E por mulheres lactantes, em quantidades elevadas (800 UI da vitamina), 

foi capaz de aumentar a concentração de alfa-tocoferol no leite materno independente 

da concentração basal da vitamina no leite60, sugerindo que esses receptores de 

membranas não apresentam sua atividade modulada pelo concentração prévia de 

vitamina E do leite.  

Portanto, apesar de não ser totalmente claro como se dá a transferência do 

alfa-tocoferol para o leite materno, evidências indicam que esta se dá via mecanismos 

específicos, regulados pelo momento do parto e pós-parto e ainda que o consumo 

pode favorecer sua concentração no leite, desde que a vitamina E seja consumida em 

quantidades adequadas ou elevadas. 
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3.4 VITAMINA E NO LEITE MATERNO E O CONSUMO ALIMENTAR 

 

O consumo de vitamina E pelas mulheres lactantes é bem aquém da 

recomendação nutricional diária para essa fase da vida (< 16 mg/dia)10,47,48,49 e foram 

encontradas baixas concentrações de alfa-tocoferol no leite10,11,49. Mesmo assim, a 

literatura não apresenta relações significativas entre o consumo materno de vitamina 

E e sua composição no leite e soro (Tabela 1), o que alerta para necessidade de se 

estudarem outras abordagens na avaliação do consumo alimentar e sua relação com 

o leite materno62.  

Outra evidência é que a maioria das investigações estudou a relação dieta 

x vitamina E no leite colostro, que fisiologicamente apresenta maiores concentrações 

da vitamina quando comparado com o leite de transição e maduro, e parece sofrer 

pouca influência da dieta53. Por outro lado, a suplementação com vitamina E em 

quantidade inferior à UL da vitamina revela aumentos significativos na concentração 

de alfa-tocoferol no leite maduro63,64, o que sugere que em condições de consumo 

adequado pode ocorrer um favorecimento da vitamina ao leite e, consequentemente, 

uma adequada ingestão pelo lactente. 

A Tabela 1 traz estudos que buscaram a relação entre o consumo de 

vitamina E e sua concentração no leite materno, porém não encontraram correlação 

significativa (Tabela 1), e ainda um revelaram o consumo abaixo dos valores 

recomendados entre a população estudada. No entanto, Antonakou et al. (2011) 

encontraram uma relação significativa com o consumo de gordura total65, o que 

reforça a relação direta da gordura com a vitamina E na sua absorção e metabolismo.
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Tabela 1 - Estudos que avaliaram a relação entre ingestão de vitamina E e sua concentração no leite materno. 

País n 
Estágio de 

lactação 

Tipo de inquérito 

alimentar 

Ingestão de 

vitamina E 

(mg/dia) 

Alfa-tocoferol no 

leite (µg/dL) 

Relação vitamina E 

dieta x leite 
Observações 

Polônia66 93 

2 dias, 14 dias, 30 

dias, 90 dias pós-

parto 

Diário alimentar (3 

dias) 
14,9 (8,3) 

2 dias: 999 

14 dias: 445 

30 dias: 292 

90 dias: 207 

Sem correlação 

significativa 

Incluiu mulheres 

em uso de 

suplemento de 

vitamina E 

Grécia65 64 
1 mês, 3 meses, 6 

meses pós-parto 

Registro alimentar 

(3 dias) 

1 mês: 7,2 

3 meses: 6,8 

6 meses: 10,9 

1 mês: 357,8 

3 meses: 349,2 

6 meses: 366,4 

Sem correlação 

significativa 

Encontrada relação 

entre ingestão de 

gordura e vitamina 

E no leite 

Polônia67 49 
3 dias, 30 dias pós-

parto 

Diário alimentar (3 

dias) 
Não informado 

3 dias: 886 

30 dias: 110 

Sem correlação 

significativa 

Incluiu mulheres 

em uso de 

suplemento de 

vitamina E 

Brasil47 43 
25 a 74 dias pós-

parto 
Recordatório 24h 7,0 344,9 

Sem correlação 

significativa 
- 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Destaca-se que não se encontrou estudo que tenha avaliado o consumo 

de alimentos de acordo com a classificação NOVA por mulheres lactantes ou ainda 

que tenha demonstrado o impacto do consumo de alimentos ultraprocessados na 

composição do leite materno. No entanto, Louzada et al. encontraram uma associação 

inversa entre a participação relativa de alimentos ultraprocessados no total de calorias 

e o conteúdo de vitamina E da dieta8, o que sugere o interesse em se investigar se o 

consumo desses alimentos pode ter relação com as concentrações da vitamina no 

soro e no leite materno, refletindo no consumo dos lactentes. 

Observa-se que há lacunas na literatura em relação ao modo pelo qual a 

ingestão de vitamina E interfere na composição do leite materno. Assim, considerando 

também as características dos alimentos ultraprocessados e a preocupação com sua 

qualidade nutricional, especialmente no impacto negativo do consumo desses 

alimentos na ingestão de vitamina E, ressalta-se a importância de estudar o impacto 

do consumo de ultraprocessados na ingestão de vitamina E e na concentração de 

alfa-tocoferol no leite e soro materno, em uma fase da vida de interesse para a saúde 

pública, considerando o risco de DVE entre recém-nascidos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO, FONTE DE DADOS E ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi do tipo transversal, utilizando-se do banco de dados de duas 

coortes descritas na tese de doutorado de Rodrigues (2016)11 e na dissertação de 

mestrado de Silva (2018)49, cujos dados foram coletados no período de 2012 a 2018 

em instituições de assistência à saúde pública no Rio Grande do Norte: na 

Maternidade Escola Januário Cicco  (MEJC) (Natal/RN), no Hospital Universitário Ana 

Bezerra (HUAB - Santa Cruz/RN) e no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL - 

Natal/RN). As participantes foram mulheres admitidas nessas instituições para o parto 

ou estavam no local para acompanhamento de consulta pediátrica. As referidas 

pesquisas tiveram aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 07416912.8.0000.5537 e CAAE 

61189516.9.0000.5292 – Anexos 1 e 2), e seguiram todos os procedimentos éticos 

estabelecidos para pesquisa com seres humanos. 

Foram incluídas nas coortes mulheres de parto com concepto único sem 

má formação ou síndromes congênitas, sem diagnóstico de doenças 

infectocontagiosas e síndromes de má absorção de gordura, não fumantes, sem uso 

de bebida alcoólica e sem uso de suplemento de vitamina E na gestação11,49. 

Todas as participantes responderam a um questionário semiestruturado, 

contendo informações socioeconômicas, de saúde e consumo dietético. As coletas do 

leite materno foram realizadas por expressão manual de única mama não sugada 

previamente, sendo coletada no início e fim da mamada, e a coleta de sangue foi 

realizada em jejum por enfermeiro ou técnico de enfermagem participante dos 

projetos, em volumes de 5 mL para leite e sangue11,49.  

Os detalhes de coleta e análise das coortes podem ser consultados no 

capítulo procedimentos metodológicos das referências 11 e 49. Para este estudo, 

conforme exposto na Figura 1, foram consideradas as mulheres com idade maior que 

18 anos e que tiveram dosagem de alfa-tocoferol no leite e soro a partir de 30 dias 

após o parto.  

Esse tempo pós-parto foi considerado visto que neste intervalo todas as 

mulheres encontravam-se na mesma fase da lactação (leite maduro) e não foi 

apresentada diferença significativa da vitamina no leite, considerando também que o 
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leite maduro apresenta estabilidade em relação às concentrações de vitamina E, ou 

seja, sem alterações significativas ao longo do tempo49. Foram excluídas mulheres 

com valores discrepantes de média de consumo energético (≥ 5.000 Kcal/dia e ≤ 500 

Kcal/dia).  

O cálculo amostral para este trabalho foi realizado utilizando o pacote 

estatístico G*Power V.3.1.968, considerando a aplicação do teste ANOVA, conforme a 

proposta do estudo, e os seguintes parâmetros: valor alfa igual a 5%, poder esperado 

em 80% e o valor da medida de efeito igual a 0,5. Chegou-se então ao tamanho da 

amostra de 128 participantes. Optou-se em utilizar um maior número amostral para se 

ter um melhor perfil do consumo de alimentos ultraprocessados durante a lactação. 

 

 

        Figura 1 - Desenho do delineamento amostral da pesquisa 

     Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.2 INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS E ANTROPOMÉTRICAS 

  

 Para caracterizar a população do estudo foram consideradas as seguintes 

informações sociodemográficas de estado civil (solteira ou casada/união estável); 

nível de escolaridade (ensino primário incompleto, ensino primário completo, ensino 

médio incompleto, ensino médio completo ou ensino superior); e renda familiar per 
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capita, considerando o ponto de corte para pobreza estabelecido pelo Programa Bolsa 

Família69 (≤ R$178,00 ou > R$178,00 per capita). 

Para a caraterização antropométrica, foram considerados os seguintes 

dados: estado nutricional gestacional avaliado pelo IMC gestacional da última consulta 

de pré-natal, segundo critérios de Atalah et al. (1997)70, pelo qual as mulheres foram 

classificadas em baixo peso, peso adequado, sobrepeso ou obesidade;  e estado 

nutricional atual (IMC atual) de acordo com a Organização Mundial de Saúde71, 

classificando as participantes em baixo peso, eutrofia, sobrepeso ou obesidade. 

Os dados foram categorizados e os resultados apresentados em número 

(N) e em percentual (%). 

  

4.3 DADOS DO CONSUMO ALIMENTAR  

 

Considerando que um único Recordatório 24 horas não é suficiente para 

descrever o consumo usual de alimentos e nutrientes dos indivíduos e que múltiplos 

registros podem minimizar erros e aumentar a qualidade das informações coletadas72, 

optou-se por usar três Recordatórios de 24 horas aplicados presencialmente, e em 

diferentes tempos pós-parto, pois não houve diferença no consumo de vitamina E 

entre eles. Assim, os Recordatórios de 24 horas foram aplicados nos seguintes 

momentos: na coorte de Rodrigues (2016) foram aplicados entre 7 e 15 dias pós-parto, 

entre 30 e 40 dias pós-parto e entre 90 e 100 dias pós-parto11, na coorte de Silva 

(2018) foram todos aplicados entre 25 e 100 dias pós-parto, sempre com o intervalo 

mínimo de 30 dias entre os registros49. O relato consistiu nas informações de todos os 

alimentos, preparações, suplementos e bebidas consumidos no dia anterior à 

entrevista. As medidas caseiras citadas foram convertidas em gramaturas ou mililitros, 

de acordo com livros de padronizações de medidas caseiras73,74.  

Os dados do consumo quantitativo dos nutrientes foram analisados no 

software Virtualnutri Plus (http://www.virtualnutriplus.com.br), quanto a caloria, 

gorduras totais, gorduras saturadas, monoinsaturadas e polinsaturadas, considerando 

as informações da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO75 e a tabela 

da United States Department of Agriculture (USDA), versão 201576. Foi considerado 

como consumo usual a média dos três Recordatórios 24 horas. A vitamina E na dieta 

foi expressa em mg/dia e mg por 1.000 Kcal. 
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4.4 CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS DE ACORDO COM O PROCESSAMENTO 

E IDENTIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS FONTES DE VITAMINA E 

 

Para a classificação do alimento foi utilizada a padronização NOVA 

dividindo-os em quatro grupos distintos: alimentos in natura ou minimamente 

processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e 

alimentos ultraprocessados15,20, conforme descrito na Tabela 2. Todas as preparações 

culinárias que ainda estavam agrupadas foram desagregadas em alimentos a partir 

de fichas técnicas padronizadas. Para tanto foram elaboradas 74 novas fichas 

técnicas de preparações, tendo como base os per capitas estabelecidos por Araújo e 

Guerra (2007)73 e Fisberg e Villar (2002)77. 

 

Tabela 2 - Classificação dos alimentos de acordo com a natureza, extensão e 

propósito do processamento20 

Grupo de alimento Extensão e propósito do processamento Exemplos 

Grupo 1: Alimentos in natura 
ou minimamente processados 

Obtidos diretamente das plantas ou de 
animais e adquiridos para consumo sem 
terem sofrido qualquer alteração, sendo 
apenas submetidos à limpeza, remoção 

de partes não comestíveis, secagem, 
embalagem, pasteurização, 
refrigeração, congelamento, 

refinamento, fermentação e outros 
processos que não incluam a adição de 

substâncias ao alimento original. 

Legumes, verduras, frutas, raízes, 
tubérculos in natura ou embalados, 

fracionados, refrigerados ou 
congelados; arroz branco, integral ou 
parboilizado, a granel ou embalado; 

milho em grão ou na espiga, grãos de 
trigo e de outros cereais; leguminosas; 

cogumelos frescos ou secos; frutas 
secas, sucos de frutas e sucos de 

frutas pasteurizados e sem adição de 
açúcar ou outras substâncias; 

castanhas, nozes, amendoim; cravo, 
canela, especiarias em geral e ervas 

frescas ou secas; farinhas de 
mandioca, de milho ou de trigo e 

macarrão ou massas frescas ou secas 
feitas com essas farinhas e água; 

carnes bovina, de carneiro, de porco e 
de aves e pescados frescos, 

resfriados ou congelados; frutos do 
mar; leite pasteurizado, 

ultrapasteurizado (‘longa vida’) ou em 
pó, iogurte e coalhada (sem adição de 

açúcar); ovos; chá, café, polpa de 
fruta. 

Grupo 2: Ingredientes 
culinários processados 

Substâncias provenientes diretamente 
dos alimentos do grupo 1 ou da 

natureza por processos como pressão, 
refinamento, moagem e secagem. São 

utilizados em cozinhas de casas e 
restaurantes para temperar e cozinhar 

alimentos do grupo 1, permitindo a 
criação de preparações culinárias 
variadas e agradáveis ao paladar. 

Raramente são consumidos 
isoladamente. 

Óleos, gorduras, sal, açúcar, 
manteiga, mel extraído de cana ou 
outros vegetais, vinagre, pimenta. 
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Grupo 3: Alimentos 
processados 

Produtos industrializados feitos com a 
adição de sal ou açúcar – e 

eventualmente óleo, vinagre ou outra 
substância de uso culinário – a um 
alimento in natura ou minimamente 

processado. As técnicas de 
processamento deste grupo se 

assemelham a técnicas culinárias, 
podendo incluir cozimento, secagem, 
fermentação, acondicionamento em 
latas ou vidros e uso de métodos de 

preservação como salga, salmoura, cura 
e defumação, cujo objetivo é aumentar a 

duração de alimentos in natura ou 
minimamente processados e, 

frequentemente, torna-los mais 
agradáveis ao paladar. São alimentos 

reconhecidos como versões dos 
alimentos originais.  

Ervilha e milho em solução de sal e 
vinagre; extrato de tomate (com sal e 

ou açúcar); frutas em caldas e 
cristalizadas; doces (goiaba, banana e 
leite); paçoquinha; rapadura; carnes 

secas (carne de sol, charque e 
toucinho); sardinha e atum enlatados; 
queijos; pães feitos de farinha de trigo, 

leveduras, água e sal; farinha de 
rosca. 

Grupo 4: Alimentos 
Ultraprocessados 

Formulações industriais feitas 
inteiramente ou majoritariamente de 

substâncias provenientes de alimentos 
(como óleos, gorduras, açúcar e 

proteínas), derivadas de constituintes de 
alimentos (como gorduras hidrogenada 

e amido modificado) ou ainda 
sintetizadas em laboratório a partir de 
materiais orgânicos como petróleo e 

carvão (como corantes, aromatizantes, 
realçadores de sabor e outros aditivos 

utilizados para tornar os produtos 
sensorialmente mais atraentes) 

Biscoitos, sorvetes, balas, chocolate, 
cereais matinais, mistura para bolo, 

sopas e temperos instantâneos, 
salgadinhos “de pacote”, refrigerantes, 

iogurtes aromatizados, produtos 
congelados prontos para aquecimento, 
nuggets, salsichas, presunto e outros 
embutidos, hambúrgueres, produtos 

de panificação cujos ingredientes 
incluem substâncias como gordura 

vegetal hidrogenada, açúcar, amido, 
emulsificantes e outros aditivos (pão 

de forma, pão de hamburguer ; carnes 
processadas (mortadela, salsicha, 

linguiça); leite condensado e creme de 
leite; leite achocolatado; requeijão 
cremoso, leite de soja; margarina; 

produtos à base de cereais (mistura 
para mingaus); maionese; tempero 
misto; molho shoyu; massas pré-

cozidas (massa para lasanha, para 
pastel); sardinha em molho de tomate; 

macarrão instantâneo; molho de 
tomate; pão de queijo congelado. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Após esse desmembramento das preparações culinárias, cada alimento 

recebeu uma classificação – considerando os quatro grupos da NOVA – e então 

obteve-se a soma das energias (Kcal) dos alimentos de cada grupo e o percentual de 

contribuição em relação ao total energético consumido (100%). 

Em seguida, todos os alimentos classificados como ultraprocessados foram 

divididos em grupos de alimentos semelhantes segundo Louzada (2017)21 com 

adaptações, para então ser avaliada a contribuição energética do grupo em relação 

ao total de energia consumida por ultraprocessados. Dessa forma, pode-se identificar 

os principais alimentos ultraprocessados consumidos.  
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Após classificação de todos os alimentos, as participantes foram agrupadas 

segundo os tercis de contribuição energética de alimentos ultraprocessados para o 

valor energético total da dieta. Foi também avaliada a quantidade média consumida 

de energia, gordura total, gorduras saturada, monoinsaturada e polinsaturadas e 

vitamina E de cada tercil. 

Também foram identificados os alimentos que mais contribuíram com o 

consumo de vitamina E, de acordo com Block et al.78. Para tanto, listaram-se todos os 

alimentos consumidos que continham algum conteúdo de vitamina E e somaram-se 

todos os valores de vitamina E que correspondiam ao mesmo alimento. Por fim, os 

alimentos (sem repetição) foram ordenados em ordem decrescente de acordo com o 

quantitativo da vitamina. Foi calculado também o percentual de contribuição de 

vitamina E de cada alimento em relação ao somatório total da vitamina (mg) do banco 

de dados. 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ALFA-TOCOFEROL NO LEITE E 

SORO MATERNO E VALORES DE REFERÊNCIA 

 

A extração do alfa-tocoferol do soro e leite materno foi realizada de acordo 

com os métodos adaptados de Ortega e colaboradores79. A concentração de retinol e 

alfa-tocoferol das amostras foi determinado por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE - HPLC) em cromatógrafo Shimadzu (Shimadzu, Kyoto, Japão)11, 

conforme descrito por Rodrigues (2016) e Silva (2018). 

O perfil de vitamina E do leite materno foi avaliado conforme estimativa do 

fornecimento diário de vitamina E do leite analisado, considerando volume de 780 mL 

de leite (volume médio diário estimado de consumo de lactentes de 0 a 6 meses35) e 

a recomendação – AI de vitamina E para lactentes (4 mg/dia)35, ou seja, foi 

considerando o valor de 4 mg/780mL de leite como ponto de corte para valores 

desejáveis de vitamina E no leite materno. 

Para classificar a DVE nas mulheres lactantes foram considerados valores 

de alfa-tocoferol sérico inferior a 12 µmol/L (517 µg/dL)35, ou seja, este foi o valor 

utilizado como ponto de corte para o alfa-tocoferol no soro materno. 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O banco de dados foi construído no programa Microsoft Excel, após 

extração da planilha do software Virtualnutri Plus (http://www.virtualnutriplus.com.br).  

O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para verificar a 

distribuição das variáveis. Os resultados contínuos foram apresentados em média e 

desvio-padrão, e os categóricos, em número e percentual. 

Aplicou-se o teste de Kruskal Wallis para observar as diferenças das 

variáveis não paramétricas entre os grupos formados a partir dos tercis de 

contribuição energética de alimentos ultraprocessados.  

Foram realizadas análises de regressão linear para se avaliar a relação do 

aumento da participação de alimentos ultraprocessados na vitamina E dietética 

(mg/dia) no perfil de adequação da vitamina E no leite (≥4 ou < 4 mg/dia), no alfa-

tocoferol no leite (µg/dL) e no alfa-tocoferol no soro (µg/dL). Os modelos foram 

analisados com e sem ajuste por renda familiar per capita, já que esta é considerada 

uma variável de confundimento para análise do consumo de ultraprocessados3,5,8. 

Todas as diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. O 

software utilizado foi o SPSS Statistics versão 7.0 (IBM Corporation; Armonk, NY, 

USA). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E ANTROPOMÉTRICAS 

As características socioeconômicas e de saúde da população estão 

expostas na Tabela 3. Destaca-se a situação de vulnerabilidade social encontrada em 

lactantes que não concluíram o ensino primário (16,9%, n=49), e em 4,5% (n=13) 

delas que apresentaram renda per capita abaixo de 20% do salário mínimo, 

enquadrando-se abaixo do limite de pobreza estabelecido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social69. 
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Tabela 3 - Características sociodemográficas e antropométricas de mulheres lactantes 

agrupadas por tercis de contribuição energética de alimentos ultraprocessados no 

total de energia consumida, Rio Grande do Norte, Brasil (2012-2018) 

Variáveis 

Total da 
amostra 

Percentual de contribuição energética de 
alimentos ultraprocessados 

P valor* 
1º tercil 
(0-8,6%) 

2º tercil 
(8,7-19,5%) 

3º tercil 
(19,6-53,9%) 

N % n % n % n % 
 

Idade          

     19 – 27 anos 160 54,4 42 42,9 54 55,1 64 65,3 

0,003      28 – 36 anos 110 37,4 43 43,9 37 37,8 30 30,6 

     37 – 44 anos 24 8,2 13 13,3 7 7,1 4 4,1 

Estado civil         
 

     Solteira 62 21,5 21 21,4 20 21,3 21 21,6 

0,998      Casada/ união estável 227 78,5 77 78,6 74 78,7 76 78,4 

     Sem informação 5 - - - - - - - 

Nível de escolaridade         
 

     Ensino primário 
incompleto 49 16,9 21 21,6 15 15,6 

 

13 

 

13,4 

0,897 

     Ensino primário completo 15 5,2 5 5,2 5 5,2 5 5,2 

     Ensino médio incompleto 63 21,7 19 19,6 22 22,9 22 22,7 

     Ensino médio completo 105 36,2 31 32,0 37 38,5 
 

37 
 

38,1 

     Ensino superior  58 20,0 21 21,6 17 17,7 20 20,6 

     Sem informação 4 - - - - - - - 

Renda familiar per capita†         
 

     ≤ R$ 178,00 13 4,5 4 4,1 1 1,1 8 8,2 

0,053      > R$ 178,00 277 95,5 94 95,9 94 98,9 89 91,8 

     Sem informação 4 - - - - - - - 

Estado nutricional 
gestacional (IMC 
gestacional)‡         

 

     Baixo peso 39 15,1 9 10,8 14 16,1 16 18,0 

0,839 

     Adequado 87 33,6 30 36,1 29 33,3 28 31,5 

     Sobrepeso 65 25,1 20 24,1 24 27,6 21 23,6 

     Obesidade 68 26,3 24 28,9 20 23,0 24 27,0 

     Sem informação 35 - - - - - - - 

Estado nutricional 
antropométrico (IMC)Π 

        
  

     Baixo peso 3 1,4 2 2,9 1 1,5 0 0,0 

0,744 

     Eutrofia 59 27,8 18 25,7 17 25,0 24 32,4 

     Sobrepeso 80 37,7 28 40,0 27 39,7 25 33,8 

     Obesidade 70 33,0 22 31,4 23 33,8 25 33,8 

     Sem informação 82 - - - - - - - 

* Teste Qui-quadrado. †Ponto de corte para pobreza pelo Programa Bolsa Família69. ‡IMC: Índice de 
Massa Corporal; Atalah et al., 199770. ΠWorld Health Organization, 200071. 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Ao dividir as participantes em tercis de consumo de ultraprocessados, 

foram encontrados valores médios de contribuição energética de 4,6%, 13,8% e 

30,17% no primeiro, segundo e terceiro tercil, respectivamente. Podemos observar 

que as mais jovens apresentaram maior consumo relativo de alimentos 

ultraprocessados, assim como observado em outros estudos5,80. No entanto, não se 

verificaram diferenças entre as participantes de cada tercil em relação ao estado civil, 

escolaridade, renda familiar per capita, estado nutricional gestacional e estado 

nutricional atual (p>0,05), demonstrando homogeneidade entre as participantes. Já 

Simões et al.80 encontraram menor ingestão energética de alimentos ultraprocessados 

entre os participantes da pesquisa com piores indicadores como escolaridade, renda 

e ocupação. No entanto, foi um estudo populacional em condições de não lactação, 

sendo este o primeiro que faz essa avaliação nessa fase da vida. 

Quanto ao estado nutricional, ressalta-se o elevado percentual de mulheres 

com sobrepeso e obesidade, sendo encontrado em 51,4% delas durante o período 

gestacional e em 70,7% durante a lactação. O estado nutricional também não foi 

diferente entre os tercis de consumo de alimentos ultraprocessados, divergindo dos 

estudos populacionais brasileiros que revelam uma forte associação entre o consumo 

de alimentos ultraprocessados e o excesso de peso5,29. Essa divergência pode ter 

relação com o tempo necessário para a perda de peso após a gestação, uma vez que 

as mulheres da presente pesquisa ainda estavam no puerpério e em fase de redução 

de peso, não sendo tão sensível avaliar o estado nutricional antropométrico neste 

período. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DO CONSUMO POR TIPO DE PROCESSAMENTO 

 

O consumo médio calórico das mulheres lactantes foi 2.149 Kcal (791 – 

4122 Kcal), sendo 51% da energia provenientes de alimentos in natura e minimamente 

processados e 16% provenientes de alimentos ultraprocessados (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Participação relativa média de alimentos in natura ou minimamente 

processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e 

alimentos ultraprocessados no total de energia consumida por mulheres lactantes (n= 

294), Rio Grande do Norte, Brasil (2012-2018). 

 

Grupo de alimentos de acordo com a 
Classificação NOVA* 

Variáveis dietéticas 

Energia – Kcal/dia 
(mínimo – máximo) 

% de energia total 
(mínimo – máximo) 

Alimentos in natura ou minimamente 
processados 

1078 (297 – 2828) 51 (17 - 83) 

Ingredientes culinários processados 389 (51 – 1127) 18 (4 - 51) 

Alimentos processados 326 (0 – 1453) 15 (0 - 50) 

Alimentos ultraprocessados 356 (0 – 1620) 16 (0 - 54) 

TOTAL 2149 (791–4122) 100 

*Monteiro et al. (2016)20 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Observou-se que a contribuição energética do consumo de alimentos 

ultraprocessados foi próximo ao encontrado na população brasileira (18,4%), e região 

Nordeste (14,4%), segundo os dados recém publicados da POF 2017-201881, que 

avaliou a contribuição energética dos grupos de alimentos segundo a classificação 

NOVA na aquisição alimentar domiciliar. Não foram encontrados estudos com 

avaliação do consumo de alimentos ultraprocessados  em mulheres lactantes.  

Esses resultados podem evidenciar que, em relação ao processamento, as 

mulheres lactantes não alteram significativamente seu consumo alimentar, como 

demonstrado por Santos et al. (2014) que, de forma geral, não encontraram 

modificações no consumo alimentar da lactante em comparação à gestação e às 

mulheres não gestantes e não lactantes e, entre os alimentos relatados, apenas o 

consumo de arroz foi significativamente maior entre mulheres lactantes, não havendo 

diferença de consumo dos demais alimentos (incluindo ultraprocessados como 

bebidas açucaradas, carnes processadas, pizzas, sanduíches e snacks)82. No 

entanto, esta investigação não foi realizada de acordo com a classificação NOVA e 

não analisou o percentual de contribuição energética desses alimentos. 

Já entre gestantes, um estudo apresentou consumo em torno de um quarto 

(25%) das calorias provenientes de ultraprocessados22. No entanto, este estudo foi 
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realizado em Botucatu (SP) e esse resultado se aproxima mais do encontrado na 

região sudeste, chegando a 21,4% de energia da aquisição alimentar domiciliar 

proveniente de alimentos ultraprocessados, segundo a POF 2017-201881. 

Os alimentos ultraprocessados consumidos pela população do estudo 

foram agrupados em nove grupos, de acordo com Louzada (2017)21 com adaptações, 

conforme segue:  

1. Massas (macarrão instantâneo, massa de pastel, massa de lasanha);  

2. Produtos de panificação e biscoitos (biscoitos doces e salgados, 

recheados, pão de forma branco e integral, pão de queijo e bolo de coco);  

3. Carnes processadas (hamburguer congelado, mortadela, linguiça, 

presunto, calabresa, carne em conserva, salsicha e sardinha em molho de tomate); 

4. Bebidas açucaradas (refrigerante, suco de caixa, suco em pó, leite de 

soja, suplemento);  

5. Alimentos à base de cereais (mucilagens e cereais matinais); 

6. Guloseimas (chocolates, achocolatado em pó, sorvete, cobertura de 

sorvete, pirulito, salgadinhos de pacote e batata palha);  

7. Derivados de leite (creme de leite de caixa, leite condensado, iogurte, 

requeijão cremoso e leite achocolatado);  

8. Molhos e condimentos (molho de tomate industrializado, molho shoyu, 

tempero misto e leite de coco industrializado);  

9. Gorduras (margarina, maionese e creme vegetal). 

Na Figura 2 é possível observar os grupos de alimentos ultraprocessados 

mais consumidos.  Mais da metade das calorias provenientes de ultraprocessados foi 

oriunda do consumo de pães e biscoitos (57%), seguida do grupo gorduras (maionese 

e, principalmente, margarinas) (13%) e carnes processadas (9%), sendo menos 

consumidos os alimentos agrupados no grupo das massas (macarrão instantâneo, 

massa de pastel e massa de lasanha), bebidas açucaradas (refrigerante, leite de soja, 

suco artificial e suplemento alimentar) e molhos e condimentos (molho de tomate, 

molho shoyu, tempero misto e leite de coco), representando 2%, 2% e 1%, 

respectivamente. 
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Figura 2 – Participação dos alimentos ultraprocessados agrupados conforme 

características, Rio Grande do Norte, Brasil (2012 - 2018). 

   Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

  

  

Outros pesquisadores também encontraram resultados semelhantes, como os 

biscoitos e doces que contribuíram com o consumo de alimentos ultraprocessados21, 

e ainda a importante participação do grupo das carnes processadas4,61 e o pão como 

o alimento de maior contribuição de energia dentre os ultraprocessados83. Destaca-

se que diferente do encontrado em outros estudos, a margarina está entre os 

principais alimentos ultraprocessados consumidos. Tal achado sugere uma reflexão 

sobre a subnotificação desse alimento nos inquéritos alimentares, já que se trata de 

um ingrediente que não é comumente consumido de forma isolada, mas amplamente 

utilizado em preparações culinárias para refogar, temperar, untar, amaciar massas e 

misturas de farinha de trigo84. Além disso, é reconhecido que seu consumo aumentou 

nos países em desenvolvimento em substituição a outros tipos de óleos comestíveis17. 

 

5.3 CONSUMO DE VITAMINA E 

 

Todas as participantes do estudo apresentaram consumo de vitamina E 

abaixo da recomendação (16 mg/dia35), sendo a média de consumo de 6,19 mg/dia. 
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Outros estudos com mulheres lactantes também encontraram resultados 

semelhantes, com o consumo da vitamina inferior aos valores recomendados em 

100% das participantes e valores médios de 4,4 mg/dia42, 8,7 mg/dia60 e entre 6,8 e 

10,9 mg/dia65. 

Avaliando a densidade de vitamina E consumida, foi encontrado um 

consumo de vitamina E de 2,8 mg/1.000Kcal, sendo 27% provenientes do grupo dos 

alimentos ultraprocessados (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Densidade de vitamina E consumida (mg/1.000Kcal) avaliada por 

origem do tipo de processamento do alimento, Rio Grande do Norte, Brasil 

(2012 - 2018). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Este resultado revela a importante contribuição dos alimentos in natura ou 

minimamente processados para o consumo de vitamina E (44% da vitamina E 

consumida), sendo que estes também foram os alimentos mais consumidos em 

proporção energética (51%), conforme exposto na Tabela 4. No entanto, é importante 

ressaltar que os alimentos ultraprocessados também contribuíram de forma relevante 

44%

25%

4%

27%

Alimentos in natura ou
minimamente
processados

Ingredientes culinários
processados

Alimentos processados

Alimentos
ultraprocessados
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com o consumo da vitamina, visto que estes representaram 16% da energia 

consumida (Tabela 4) e 27% do total de vitamina E.  

Quando ranqueados os alimentos com maior contribuição para o conteúdo 

total de vitamina E dos recordatórios (em mg da vitamina e sem separação por grupo 

de processamento), o óleo de soja do grupo dos ingredientes culinários e margarina 

do grupo de ultraprocessados foram os alimentos que mais contribuíram para o 

consumo de vitamina E dessa população, sem ponderação da ingestão energética 

(Figura 4).  Isto ocorreu porque a população estudada praticamente não consumiu a 

vitamina proveniente de outros alimentos fontes que estariam neste grupo, como o 

óleo de girassol e o azeite de oliva. 

 

  

Figura 4 – Contribuição dos 10 principais alimentos para o consumo de vitamina E 

de mulheres lactantes, Rio Grande do Norte, Brasil (2012 - 2018) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A margarina e o biscoito tipo cream cracker apesar de não serem fontes da 

vitamina, apareceram entre os dez alimentos que mais contribuíram com o consumo 

de vitamina E devido à gordura vegetal em sua composição. Esses achados 

corroboram os dados da POF que revelam na região Nordeste os biscoitos e a 

margarina são os principais subgrupos de alimentos ultraprocessados na participação 

relativa no total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar81. 
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A Figura 4 mostra ainda que dos dez alimentos que mais contribuíram para 

o consumo de vitamina E total, sete são do grupo dos alimentos in natura ou 

minimamente processados (totalizando 28,7% do total do consumo da vitamina), o 

que ressalta a importante contribuição deste grupo para o consumo da vitamina, como 

já exposto anteriormente na Figura 3 ao avaliar a densidade do consumo da vitamina.  

Apesar da figura 4 não demonstrar a presença dos alimentos classicamente 

fontes de vitamina E, como castanhas, nozes, amêndoas e abacate, esse trabalho 

revela a considerável participação de outros alimentos do grupo in natura no 

fornecimento da vitamina E dietética, indicando que a vitamina E dietética vem 

principalmente de alimentos in natura ou minimamente processados, mesmo que a 

população não consuma de forma habitual os alimentos originalmente fontes da 

vitamina. 

Devemos reconhecer que o baixo consumo de vitamina E e a importante 

contribuição dos alimentos ultraprocessados nesse consumo serve de alerta para que 

nutricionistas e demais profissionais de saúde incentivem o consumo de alimentos 

fontes da vitamina, tão pouco consumidos pelas mulheres lactantes, como o óleo de 

girassol, nozes e amêndoas, azeite de oliva, castanhas etc. e, caso não seja possível 

pelo custo desses alimentos, que seja incentivado o aumento do consumo de 

alimentos in natura e minimamente processados, já que os alimentos 

ultraprocessados podem contribuir com o consumo de vitamina E, mas também 

acarretam má qualidade da dieta, como o maior consumo de energia, gordura total, 

gordura saturada, gordura trans e açúcares livres, como também menor consumo 

fibras21. 

 

5.4 RELAÇÃO DO CONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS COM A INGESTÃO DE 

VITAMINA E 

 

Encontrou-se que as mulheres do grupo de maior tercil de participação de 

alimentos ultraprocessados apresentaram maior consumo energético (Tabela 5). 

Resultado semelhante foi observado numa análise da POF brasileira, que evidenciou 

que o consumo de alimentos ultraprocessados estava associado ao maior consumo 

energético21.  
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Tabela 5 - Ingestão dietética de mulheres lactantes segundo a participação de 

alimentos ultraprocessados no total de energia consumida, Rio Grande do Norte, 

Brasil, 2012-2018. 

 

Variáveis 
Média 

(Desvio 
padrão) 

Percentual de contribuição energética 
de alimentos ultraprocessados P 

valor* 
Recomendação 

1º tercil 2º tercil 3º tercil 

(0-8,6%) (8,7-19,5%) (19,6-53,9%) 

Energia (Kcal) 
2149 
(581) 

2037 2175 2235 0,010 - 

Gorduras totais (% do 
total de energia) 

29,80 
(5,54) 

29,30 29,54 30,56 0,193 20 – 35%† 

Gorduras saturadas (% 
do total de energia) 

9,96 
(8,12) 

10,33 9,40 10,16 0,405 <10%‡ 

Gorduras 
monoinsaturadas (% do 
total de energia) 

9,41 
(9,59) 

9,81 8,49 9,93 0,018 Diferença Π 

Gorduras polinsaturadas 
(% do total de energia) 

8,41 
(4,55) 

8,87 8,03 8,41 0,603 6 – 10%‡ 

Vitamina E (mg/1.000 
Kcal)  

2,88 
(0,87) 

2,79 3,01 2,85 0,248 8 mg** 

*teste de Kruskal Wallis. †Institute of Medicine, 200585. ‡World Health Organization, 200317. ΠCalculado 
como: gordura total – (gorduras saturadas + gorduras polinsaturadas). **Valor calculado considerando 
uma dieta de 2.000 Kcal com base na EAR de 16 mg/dia - Institute of Medicine, 200035.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 Esse achado está relacionado à importante contribuição das gorduras 

dentre os alimentos ultraprocessados ou seus ingredientes, como exposto 

anteriormente (Figura 2), sendo o grupo de pães e biscoitos (que tem gordura vegetal 

dentre seus principais ingredientes) o que mais contribuiu com a energia consumida 

dos alimentos ultraprocessados, seguido do grupo das gorduras onde se destaca a 

margarina, principal alimento consumido neste grupo.  

O consumo médio de vitamina E entre os tercis foi semelhante, diferente 

do encontrado por Louzada et al.8 , que observaram um impacto negativo da maior 

participação relativa de alimentos ultraprocessados na ingestão de vitamina E e 

impacto positivo na ingestão de gorduras saturadas, como também gorduras trans e 

açúcares livres. Essa ausência de diferença entre os tercis pode ser justificada pelo 

fato da vitamina E nos alimentos, devido à sua característica lipossolúvel, se encontrar 

associada às fontes de gorduras vegetais, que apareceram em destaque não só no 

grupo dos alimentos ultraprocessados (principalmente na margarina), mas também 

dentre os ingredientes culinários processados (destaque para o óleo de soja) e 
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alimentos processados (sendo o pão francês o que mais contribuiu e tem como um de 

seus ingredientes a gordura vegetal), além do fato do grupo estudado não apresentar 

consumo de alimentos considerados boas fontes da vitamina, em nenhum dos grupos 

da classificação NOVA. 

Vale ressaltar ainda que o estudo citado foi do tipo populacional, incluindo 

participantes de todas as regiões do país e, consequentemente, foi observada uma 

maior diversidade de alimentos e de fontes de vitamina E, enquanto o nosso estudo 

foi realizado pela primeira vez com um grupo específico e em apenas um estado do 

país. 

 

5.5 IMPACTO DO CONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS EM INDICADORES DO 

ESTADO NUTRICIONAL EM VITAMINA E 

 

Uma adequada alimentação materna durante o período de lactação pode 

prover a manutenção do estado nutricional para a mulher, como também garantir os 

recursos para uma adequada composição do leite materno50. Os valores médios de 

alfa-tocoferol encontrados no soro e leite materno, por tercil de contribuição energética 

de alimentos ultraprocessados estão apresentados na Figura 5.  
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Fonte: Elaborado pela autora (20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Concentração de alfa-tocoferol no soro (A) e no leite materno (B) de mulheres lactantes agrupadas em tercis segundo 

contribuição energética de alimentos ultraprocessados no total de energia consumida, Rio Grande do Norte (2012-2018).  

Teste KruskalWallis,*p=0,038 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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A média de alfa-tocoferol no soro materno foi de 1144 (344) µg/dL e apenas 

5% (n=11) apresentaram DVE (< 517 µg/dL). Em 2013 Clemente, também no mesmo 

estado, encontrou uma média de 1016 µg/dL de alfa-tocoferol no soro de mulheres 

lactantes, porém na fase de produção de colostro e não do leite maduro (90). Na África 

do Sul um estudo revelou menores médias, entre 388 e 600 µg/dL na fase de lactação 

de leite maduro (> 30 dias pós-parto)86.  

O tercil de menor participação energética de alimentos ultraprocessados 

apresentou maiores médias de alfa-tocoferol no soro, demonstrando que o menor 

consumo desses alimentos tem impacto positivo nos níveis circulantes da vitamina E. 

No leite materno a média de alfa-tocoferol neste estudo foi de 362 (170) 

µg/dL, semelhante ao encontrado na Grécia com valores entre 349 e 366 µg/dL65 e na 

Polônia chegando a 400 µg/dL de alfa-tocoferol no leite maduro66. 

Quando avaliado o perfil de vitamina E do leite materno a partir da 

estimativa da vitamina em um volume diário de leite (780 mL/dia) e comparado a AI 

para lactente (4 mg/dia), identificamos que o leite analisado possivelmente forneceu 

2,82 mg/volume diário (1,33) de vitamina E, não atingindo o valor recomendado. Na 

Grécia, Antonakou et al. encontraram valores de vitamina E no leite materno que 

atendem às recomendações65, enquanto que Garcia et al., em estudo realizado 

também no Rio Grande do Norte, identificaram níveis de vitamina E no leite materno 

que não atingiram as recomendações para lactentes87.  

A partir da regressão linear foi analisada a relação da participação dos 

alimentos ultraprocessados com indicadores nutricionais de vitamina E, sendo 

encontrada associação significativa e inversa com o perfil de vitamina E no leite (≥4 

mg/dia) (β=-0,144, p=0,014) e a concentração de alfa-tocoferol no soro (µg/dL) (β=-

0,163, p=0,006), tanto no modelo bruto quanto no ajustado por renda familiar per 

capita (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Associação da participação relativa de alimentos ultraprocessados na dieta consumida e indicadores nutricionais 

de vitamina E. Modelo de regressão linear bruta e ajustado por renda familiar per capita. Rio Grande do Norte, Brasil, 2012-

2018 

Variável 

Tercis de consumo de 
alimentos ultraprocessados 

Regressão bruta Regressão ajustada por renda 

1º tercil  
(0-8,6%) 

2º tercil  
(8,7-19,5%) 

3º tercil  
(>19,5%) 

Coeficiente de 
regressão 

bruto 

Intervalo de 
confiança 95% 

p 
Coeficiente de 

regressão 
ajustada 

Intervalo de 
confiança 95% 

p 

Perfil de vitamina E no 
leite* 

- - - -0,141 -0,505 - -0,054 0,015 -0,144 -0,513 - -0,058 0,014 

Alfa-tocoferol no leite 
materno (μg/dL) 336,40 376,47 373,43 0,091 0,000 – 0,001 0,119 0,098 0,000 – 0,001 0,096 

Alfa-tocoferol do soro 
materno (μg/dL) 1243,71 1082,79 1114,57 -0,166 -0,001 - 0,000 0,005 -0,163 -0,001 - 0,000 0,006 

Vitamina E consumida 
(mg/dia) 5,76 6,47 6,33 0,102 -0,005 - 0,076 0,082 0,108 -0,003 - 0,079 0,070 

*Avaliação da adequação da estimativa do fornecimento diário de vitamina E do leite analisado (≥4 ou < 4 mg de vitamina E/ dia). 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Mesmo não sendo observadas diferenças no consumo de vitamina E entre 

os tercis de consumo de alimentos ultraprocessados (Tabela 5), houve uma 

associação negativa entre uma maior participação do consumo de ultraprocessados 

e a vitamina no soro e o possível fornecimento de vitamina E aos lactentes pelo leite 

(Tabela 6). Isso pode estar relacionado à forma química em que a vitamina E é 

adicionada aos alimentos ultraprocessados, pois mesmo nas tabelas químicas de 

alimentos o consumo ter resultado semelhante, a biodisponibilidade da vitamina E de 

alimentos dos outros grupos de processamento é melhor, o que pode ser refletido nos 

biomarcadores da vitamina (leite e soro).  

A Portaria nº 32, de 13 de janeiro de 1998 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) prevê a possibilidade de adição de vitamina E88 

geralmente em sua forma racêmica (all-rac-alfa-tocoferol), reconhecida por ter menor 

biodisponibilidade quando comparada à forma da vitamina E encontrada naturalmente 

nos alimentos (RRR-alfa-tocoferol)86. Na literatura já é estabelecida que as formas 

naturais da vitamina E (RRR-alfa-tocoferol) são os principais isômeros encontrados 

tanto no leite materno89,90 quanto no soro91, o que sugere uma maior 

biodisponibilidade da vitamina de origem natural.  

Como limitação desse estudo, pontua-se a ausência da informação da 

marca dos alimentos ultraprocessados consumidos, o que facilitaria a análise da forma 

química adicionada no alimento. Tal fato demonstra a necessidade de análise dos 

rótulos dos alimentos industrializados e a confirmação da determinação química da 

forma da vitamina presente nesses alimentos.  

Uma outra limitação do estudo foi a fonte da composição química do 

alimento ter sido retirada de tabela internacional de composição de alimentos, já que 

as tabelas nacionais não contemplam o conteúdo desse nutriente nos alimentos. Isso 

pode subestimar ou superestimar o real consumo da vitamina pelos participantes da 

pesquisa, principalmente em relação aos alimentos ultraprocessados, já que cada 

país dispõe de leis próprias para o processamento de alimentos, incluindo 

regulamento de nutrientes adicionados à alimentos.  

Este foi o primeiro trabalho que avaliou a associação do consumo de 

alimentos ultraprocessados com os biomarcadores de vitamina E, e nossos achados 

demonstraram um importante impacto negativo da maior participação dos alimentos 

ultraprocessados na dieta e seu efeito no alfa-tocoferol circulante no soro materno e 

no possível fornecimento de vitamina E do leite analisado.  
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Esses resultados alertam para os efeitos do consumo de alimentos 

ultraprocessados no binômio mãe-filho na fase de lactação, uma vez que baixos  

níveis de alfa-tocoferol no soro materno estão relacionados com baixos níveis 

circulantes também no bebê13, além de que um reduzido fornecimento de vitamina E 

ao lactente via leite materno poderá provocar maiores danos oxidativos pela redução 

da proteção antioxidante conferida pela vitamina E aos lactentes37.  

Aliado a isso, um inadequado consumo de vitamina E poderá trazer 

prejuízos para a modulação da sinalização celular e regulação da transcrição celular38, 

frente às baixas reservas corporais do bebê, tornando esses mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de complicações clínicas relacionadas à DVE, como anemia 

hemolítica, fibroplasia retrolental, hemorragia intracraniana e displasia 

broncopulmonar, especialmente nos recém-nascidos prematuros44.  

Nossos achados fortalecem e reafirmam as orientações do Guia Alimentar 

para crianças menores de 2 anos16 e do Guia Alimentar para a População Brasileira15, 

no sentido das mulheres lactantes evitarem o consumo de alimentos 

ultraprocessados, devendo consumir preferencialmente alimentos in natura ou 

minimamente processados, bem como as preparações culinárias (feitas a partir 

desses alimentos adicionados dos ingredientes culinários processados), que 

possivelmente possuem vitamina E com melhor biodisponibilidade, contribuindo com 

maiores concentrações da vitamina no soro materno e no seu fornecimento aos 

lactentes pelo leite materno.  

Destaca-se também que os alimentos ultraprocessados, além de sua 

associação negativa com a vitamina E do soro e perfil de fornecimento no leite, 

possuem em sua composição características associadas à baixa qualidade da dieta, 

como o alto conteúdo de gorduras trans, açúcares e sódio e baixo conteúdo de fibras, 

além de aditivos alimentares utilizados para modificar suas características 

organolépticas2, sendo recomendada também pela FAO (2019) a redução de seu 

consumo1. 

Portanto, nutricionistas e demais profissionais da saúde devem incentivar 

o aumento do consumo de alimentos in natura e minimamente processados, bem 

como o aumento das fontes alimentares de vitamina E provenientes deste grupo, tão 

pouco consumidas pela população brasileira. Além disso, reconhecemos a 

necessidade de novos estudos que objetivem relacionar o consumo de alimentos 

ultraprocessados por mulheres lactantes com os desfechos clínicos de bebês em 
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aleitamento materno exclusivo, a fim de identificar o impacto ainda não revelado desse 

consumo na qualidade do leite materno e, consequentemente na saúde da criança, 

que tem como única fonte de nutrientes o leite materno. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Este estudo encontrou que as mulheres lactantes apresentaram consumo 

de alimentos ultraprocessados (considerando sua contribuição em relação ao total de 

energia consumida) semelhante aos dados da população brasileira, e todas 

apresentaram consumo de vitamina E abaixo do valor diário recomendado. 

Em relação aos biomarcadores de vitamina E, o aumento na participação 

do consumo de alimentos ultraprocessados na dieta (considerando tercis de sua 

contribuição energética em relação ao total de calorias ingeridas) influenciou de forma 

negativa a vitamina no soro materno e no possível fornecimento de vitamina E ao 

lactente através do leite materno. 

Diante da relevância dos achados, ressalta-se a importância no que diz 

respeito ao reforço das orientações do Ministério da Saúde através do Guia Alimentar 

para a População Brasileira como estratégia de educação alimentar e nutricional para 

profissionais da área de Nutrição. 
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7 TRAJETÓRIA ACADÊMICA 

 

Além das disciplinas obrigatórias e demais obrigações e compromissos 

assumidos com a professora orientadora, o mestrado acadêmico do Departamento de 

Nutrição da UFRN me proporcionou outras vivências e experiências que agregaram 

conhecimento para minha formação enquanto discente de mestrado acadêmico 

quanto e para minha prática profissional. 

Dentre essas vivências estão os quatro resumos publicados em eventos, 

conforme segue: 

1. Título: Ganho de peso gestacional em mulheres de parto prematuro. 

Evento: V Congresso Norte e Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva 

2. Título: Avaliação do Consumo de Vitamina A de mulheres lactantes. 

Evento: V Congresso Norte e Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva 

3. Título: Consumo energético e Estado Nutricional de Mulheres Lactantes. 

Evento: V Congresso Norte e Nordeste de Nutrição Clínica e Esportiva 

4.Título: Low vitamin E intake in lactating women: Case study in Northeast 

Brazil. Evento: 13th International Food Data Conference. 

A pós-graduação também oportunizou minha participação no grupo de 

pesquisa em bioquímica dos alimentos e da nutrição, com participação em reuniões 

científicas com ricas discussões e co-orientação de alunos de Iniciação Científic, o 

que me permitiu desenvolver habilidades importantes para o contexto acadêmico e 

para minha atuação profissional. A escrita de artigo científico também foi um 

importante aprendizado, que permitiu o amadurecimento do meu raciocínio científico 

tanto para a escrita quanto para a leitura.  

Outra riquíssima experiência, especialmente no tocante ao 

desenvolvimento da minha dissertação, foi a participação no curso de verão 

promovido pela Universidade de São Paulo (USP) intitulado “Classificação NOVA e o 

Guia Alimentar: teoria e prática – Difusão”. Este ocorreu no período de 18 a 22 de 

fevereiro de 2019 e teve o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

Mais uma vivência importante foi a participação como colaboradora no 

evento de extensão “Conversando sobre revisão sistemática com o grupo de pesquisa 

Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição – LABAN”, realizado no dia 01 de fevereiro 

de 2019, com carga horária de 4 horas. 
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ANEXO 1 – Parecer ético CAAE 07416912.8.0000.5537 
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ANEXO 2 – Parecer ético CAAE 61189516.9.0000.5292 
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