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“Onde há uma grande vontade de aprender, haverá necessariamente 
muita discussão, muita escrita, muitas opiniões; pois as opiniões de 

homens bons são apenas conhecimento em bruto” 
 

 (John Milton)  



 
 

Resumo 
 

 

Introdução: poucos estudos avaliaram o efeito de diferentes métodos utilizados para 
coletar leite humano na concentração de macronutrientes e no conteúdo calórico deste. 
Essa interferência, se presente, deve ser levada em conta ao indicar leite humano para 
os RN pré-termo, principalmente daquele leite coletado por doadoras. 
Objetivo: Avaliar se o método de coleta altera a concentração de macronutrientes no 
colostro. 
Métodos: estudo transversal, realizado no período de março de 2017 a janeiro de 2019, 
onde amostras de colostro foram coletadas simultaneamente em ambas as mamas, 
cada mama por um método diferente, escolhidos por randomização simples: em uma 
mama por expressão manual e na outra por bomba elétrica, de mães com produção 
satisfatória de leite. Os macronutrientes foram medidos por “espectroscopia de 
transmissão do infravermelho” utilizando Human Milk Analyzer (MIRIS). O cálculo 
amostral foi baseado em uma diferença nas concentrações de macronutrientes de 
0,5g/dL, erro alfa de 10% e erro beta de 20%. Os resultados foram descritos por medidas 
de tendência central e as médias das concentrações de macronutrientes foram 
comparadas pelo teste de Wilcoxon, utilizando o pacote SPSS16.0. As diferenças foram 
consideradas estatisticamente significativas para valores de p<0,05. O protocolo do 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e o consentimento informado foi obtido das 
mães antes da coleta do colostro. 
Resultados: noventa e seis amostras de leite humano foram coletadas por cada método 
avaliado. Houve diferença entre as concentrações de lipídios, significativamente maior 
(18%) quando coletado por expressão manual (2,6 vs 2,2g/dL; p<0,01). Não houve 
diferença entre as concentrações de carboidratos (6,1 vs 6,1g/dL; p = 0,218) e proteínas 
(2,1 vs 2,1 p = 0,772) entre os métodos avaliados.  
Conclusão: as concentrações de proteínas e carboidratos não são afetadas pelo 
método de coleta do leite materno. No entanto, o colostro coletado por extração manual 
apresenta maior concentração de lipídeos comparativamente aos coletados por bomba 
elétrica. 
 
Palavras-Chave: Leite humano, Macronutriente, Extração de leite humano 
 



 
 

Abstract  
 

 

Introduction: few studies have evaluated the effect of different methods used to collect 
human milk on macronutrient concentration and caloric content. This interference, if 
present, should be taken into account when indicating the use of human milk for preterm 
infants, manly when the human milk must be collected by donors.  
Objective: to evaluate the influence of the method of collection of breast milk on the 
concentration of macronutrients in the colostrum. 
Methods: a cross-sectional study was conducted from March 2017 to January 2019. 
Colostrum was collected simultaneously in both breasts, each breast by a different 
method, chosen by simple randomization: in one breast by manual expression and in the 
other by electric pump, from mothers with satisfactory milk production. Macronutrients 
were analyzed using mid-infrared spectroscopy (MIRIS). The sample calculation was 
based on a difference in macronutrients concentrations of 0.5g/dL, alpha error of 10% 
and beta error of 20%. The results were described by measures of central tendency and 
the means macronutrient concentrations were compared by the Wilcoxon test, using the 
SPSS16.0. Differences were considered statistically significant for p values < 0.05. The 
study protocol was approved by the Ethics Committee and written informed consent term 
has been obtained from the mothers before the collection of the colostrum.  
Results: Ninety six samples of human milk collected by breast pump and by hand 
expression were analyzed. There was a difference between lipid concentrations, 
significantly higher (18%) in milk collected by hand expression (2.6 vs 2,2g/dL p<0,01). 
There was no statistical difference between the carbohydrate (6,1 vs 6,1g/dL p = 0,218) 
and protein (2,1 vs 2,1 p = 0,772) concentrations between the samples collected.  
Conclusion: Protein and carbohydrate concentrations are not affected by the method of 
collection of breast milk. However, colostrum collected with manual extraction presents 
higher concentration of lipids comparatively to those collected by electric breast pump. 
 

Keywords: Human milk, Macronutrients, Breast Milk Expression
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

 O leite materno é essencial para sobrevivência e a qualidade de vida do 

lactente, pois o leite humano (LH), em sua composição, apresenta todos os nutrientes 

necessários para o crescimento e desenvolvimento da criança, assim como a proteção 

contra patologias, tais como sepse tardia, diarreias, otite média e redução na 

incidência de enterocolite necrosante; atua, também, na modulação imunológica e na 

melhoria no desfecho neurológico, quando comparado com fórmula láctea 

(CHANDRAN et al., 2006; CHANTRY et al., 2006; LECHNER et al., 2017; SULLIVAN 

et al., 2010 ).  

 

 A longo prazo, estudos têm apresentado associação entre o uso de LH e a 

diminuição dos fatores de risco cardiovasculares, tais como obesidade, dislipidemias, 

hipertensão arterial e diabetes na infância e na fase adulta (FEWTRELL, 2004) 

 

 Deste modo, A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Sociedade Brasileira 

de Pediatria recomendam aleitamento materno, exclusivo por seis meses e 

complementado até os dois anos ou mais (Brasil,2009). 

 

De acordo com Betran et al., 2001, 13,9% de todas as causas de mortalidade 

infantil na América Latina podem ser prevenidas através do aleitamento exclusivo em 

lactentes de 0 a 3 meses e em aleitamento parcial no primeiro ano de vida. No estudo 

realizado na grande São Paulo, Escuder et al., 2003, em catorze municípios, com 

coeficiente de mortalidade infantil (CMI) abaixo de 20/1000, estimou-se que, se essas 

crianças fossem amamentadas por mais tempo, o CMI abaixaria em média 9,32%, 

com a diminuição nas mortes por doenças intestinais e respiratórias. 

 

Entretanto, nem todas as crianças podem se beneficiar das vantagens de receber 

apenas LH, principalmente os RN internados em Unidade de tratamento intensivo 

(UTI) neonatal por prematuridade e por baixo peso. Muitas vezes, a dificuldade está 

em oferecer LH da própria mãe para esses RN devido à diminuição da produção láctea 

materna, ansiedade, estresse e falta do estímulo de sucção ao seio materno. Portanto, 

nessas situações, é um grande desafio oferecer nutrientes suficientes para manter a 
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velocidade de crescimento e o neurodesenvolvimento adequados destas crianças 

com leite humano exclusivo (ISAACS et al., 2009).  

 

Além disso , estudos sobre o efeito da nutrição precoce no período pós-natal 

revelam que o ganho de peso de RN pré-termo é influenciado, principalmente, pela 

quantidade de calorias contida na dieta, e o perímetro cefálico e o comprimento são 

influenciados, principalmente, pela quantidade de proteína (EHRENKRANZ et al., 

2006); deste modo, composição nutricional do leite materno, quanto ao teor 

inadequado de macronutrientes em diferentes circunstâncias, pode gerar danos 

imediatos e a longo prazo (CACHO et al, 2017;). 

 

Apesar das inúmeras vantagens do leite materno a curto e a longo prazo, estudos 

demonstraram que os recém-nascidos (RN) pré-termo alimentados exclusivamente 

com LH apresentaram velocidade de crescimento mais baixa do que aquelas 

observadas na vida intrauterina. Essa dificuldade em promover velocidade de 

crescimento e desenvolvimento semelhantes à da vida intrauterina na mesma idade 

gestacional, principalmente dos RN pré-termo, está relacionada à maior necessidade 

de proteínas e calorias necessárias ao seu crescimento, maior que as contidas no LH 

(LUCAS et al., 1984; SCHANLER, 1995).  

 

 Portanto, oferecer quantidade adequada de macronutrientes no LH, 

principalmente para RN pré-termo extremo, é um desafio, com efeitos a curto e a longo 

prazo. Em vista disso, entender os fatores que podem interferir na concentração de 

macronutrientes do LH é fundamental. O presente estudo busca analisar a 

interferência das diferentes técnicas de expressão do seio materno nas concentrações 

dos macronutrientes do colostro humano. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, segundo Gomes et al., houve uma queda na mortalidade neonatal, 

principalmente pelo aumento nos investimentos na área perinatal, tanto do setor 

público quanto do privado. Com esse aumento na sobrevida de RN pré-termo ao longo 

dos anos, o crescimento e o desenvolvimento adequados desses RN passaram a ser 

melhores avaliados, e a restrição do crescimento extrauterino passou a ser um 

problema primordial.   

  

Recomenda-se o fornecimento de nutrientes suficientes aos RN pré-termo para 

que eles alcancem a velocidade de crescimento intrauterino fora do útero (ΑΑΡ, 1985). 

Desse modo, oferecer leite com nutrientes adequados para possibilitar o crescimento 

e o desenvolvimento dos RN dentro do esperado para idade gestacional, 

principalmente dos RN pré-termo e de baixo peso internados em unidades neonatais 

é um desafio (MOREIRA, 2004).  

 

     Ehrenkranz et al.,1999 mostraram que a maioria dos RN entre 24 e 29 semanas 

de gestação não atingiram o peso esperado para idade gestacional corrigida no 

momento da alta hospitalar. O déficit de crescimento persistente nos RN de muito 

baixo peso está associado à ingestão inadequada de proteínas e calorias durante a 

hospitalização (DITZENBERGER, 2009). Desde modo, RN de muito baixo peso 

podem apresentar uma velocidade de crescimento aquém da esperada, culminando 

com um crescimento extrauterino restrito, seja na avaliação ao termo, seja por ocasião 

da alta hospitalar, o que torna a busca por uma nutrição adequada de extrema 

importância (GIANINI et al, 2005; MIMOUNI et al., 2017).  

  

Em trabalhos clássicos, já foi provado que o uso exclusivo de LH para alimentar 

RN pré-termo não propiciou crescimento adequado (LUCAS et al., 1984). Sendo 

assim, seu uso exclusivo pode culminar em uma velocidade de crescimento aquém 

do desejado para a idade gestacional. 

 

Por outro lado, alimentar RN pré-termo com fórmula artificial (em vez de LH doado) 

está associado à velocidade de crescimento mais acentuada, porém, com risco maior 

de apresentar enterocolite necrozante (QUIGLEY et al., 2018; SULLIVAN et al.,2010). 
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 Dadas estas preocupações, o estudo torna-se justificável, pois, entender todos 

os fatores que podem interferir na qualidade do LH ofertado aos RN pré-termo é 

essencial. No caso deste estudo, avaliar a interferência de diferentes técnicas de 

expressão do seio materno nas concentrações dos macronutrientes do colostro 

humano. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 Composição do leite humano 
 

 O Leite humano é composto principalmente por água (87%). Os demais 13% 

são compostos por carboidratos (7% - incluindo 1 a 2% de oligossacarídeos), lipídios 

(4%), proteínas (1%) e, em menor quantidade, de minerais (cálcio, fosforo, magnésio, 

potássio, sódio e outros) e vitaminas (Figura 1) (BOQUIEN, 2018). 

 

                                     Figura 1.Composição do leite humano 

 

 

 

 

 A composição do LH sofre mudanças ao longo do período da amamentação, 

por esse motivo, a fase de lactação divide-se em três: colostro, leite de transição e 

leite maduro. O colostro e o leite de transição mudam rapidamente e são distintos em 

muitos aspectos do leite maduro, que  permanece relativamente similar em sua 

composição, apenas com mudanças sutis ao longo da lactação (WU et al., 2018). 

 

 O colostro é um fluido amarelo e espesso que fornece quase três vezes mais 

proteínas que o leite maduro. É definido como o primeiro produto da secreção láctea 

da nutriz, produzido em baixas quantidades nos primeiros três a sete dias pós-parto. 

O colostro fornece em média: 54 kcal/dL, 2,9g/dL de lipídios, 5,7g/dL de lactose e 2,3 

g/dL de proteínas (BALLARD et al, 2013).  

 

 As vitaminas lipossolúveis encontram-se em alta concentração no colostro, 

destacando-se o beta-caroteno, que lhe confere a cor amarelada. Além disso, é rico 

em componentes imunológicos tais como IgA, lactoferrina, linfócitos e macrófagos, 

Fonte: Adaptado de Boquien et al. "Human milk: An ideal food for nutrition of 
preterm newborn." Frontiers in pediatrics 6 (2018). 
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indicando predomínio da função Imunológica e trófica ao invés de nutricional (CALIL 

et al, 2003 e BALLARD et al, 2013).  

 

As modificações na composição láctea após o sétimo dia ocorrem de forma gradual 

e progressiva, sendo denominado leite de transição aquele produzido no período 

intermediário entre o colostro e o leite maduro (BRASIL, 2009).  

 

Embora se considere como período de transição aquele compreendido entre o 

sétimo e décimo dia do pós-parto, poucos nutrientes atingem o décimo dia com seus 

valores definitivos; esta irregularidade na composição láctea dos primeiros dias pode 

ser atribuída a uma imaturidade fisiológica e metabólica da glândula mamária. Assim, 

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

convencionou-se definir como leite maduro, aquele produzido posteriormente ao 

décimo quinto dia de vida (BRASIL, 2009 e CALILet al, 2003). O leite maduro 

proporciona 70Kcal/dL; seu volume médio é de 700 a 900mL/dia, durante os seis 

primeiros meses pós-parto, e aproximadamente 600mL/dia no segundo semestre 

(BRASIL, 2009). 

 

3.1.1 Carboidratos 
 

O macronutriente em maior concentração no leite humano é o carboidrato, 

composto principalmente por lactose (Figura 2). A lactose é um dissacarídeo 

constituído por glicose e galactose. O teor de lactose do leite maduro varia geralmente 

entre 6,7 a 7,8 g/dL, e corresponde em média a 85% dos carboidratos totais. Os 

demais carboidratos no LH correspondem a oligossacarídeo (15%) e 

monossacarídeos (1,2%) (BALLARD et al, 2013 e Brasil, 2009).  
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                              Figura 2. Molécula de lactose 

                                        
                                         

                          
 
 
 
 

Além de ser o carboidrato mais abundante no leite humano, a lactose aumenta 

durante as fases da lactação. No colostro, sua concentração é relativamente baixa 

humano (ANDREAS el al, 2015).     

 

A partir do terceiro dia de puerpério, sua concentração é de aproximadamente 5,7 

g/dL e aumenta no decorrer da lactação, tendendo a  se estabilizar em torno de 

7,4g/dL (JÓŹWIK et al., 2013 e COPPA et al., 1993). Sua concentração no LH sofre 

pouca variação ao longo do dia, porém, é encontrada em maior quantidade nas 

puérperas que produzem maior volume de leite (NOMMSEN et al., 1991).  

 

A lactose está presente em maior concentração no leite humano quando 

comparado com leite de outros mamíferos. Por exemplo, o LH possui em média o 

dobro da concentração de lactose do leite de vaca. Acredita-se que este fato é uma 

adequação evolutiva às altas demandas de energia do cérebro humano (ANDREAS 

el al, 2015).  

 

Os oligossacarídeos constituem o terceiro componente mais abundante no LH 

(atrás apenas da lactose e dos lipídios) e são compostos por cinco monossacarídeos: 

glicose, galactose, N-acetilglicosamina, fucose e ácido siálico na forma de 

neuramínico. A partir da união de dois a seis desses monossacarídeos são formados 

                           Galactose (esquerda) e glicose (direita) 
 
Fonte: Ugidos et al. "Lactose malabsorption and intolerance: a review." Food & 
function 9.8 (2018): 4056-4068. 
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os oligossacarídeos do leite humano (OLH). Portanto, há uma grande diversidade de 

OLH no LH. Entretanto, apenas cerca de 20 a 25 oligossacarídeos representam 

aproximadamente 80% da fração total de OLH, sua síntese ocorre nas glândulas 

mamarias. (ANDREAS et al, 2015).  

 

 A Concentração dos OLH no LH é, em média, 2,09 g/dL no 4º dia após o parto e 

1,29 g/dL no leite maduro. Ao contrário da lactose, que aumenta sua concentração ao 

longo das fases da lactação, observa-se diminuição do teor de oligossacarídeos, 

principalmente a partir do oitavo dia do pós-parto. Acredita-se que a concentração 

mais elevada dos OLH no colostro tem como objetivo  proteger os RN de infecções, 

pois nesse período o sistema imunológico é mais imaturo (COPPA et al., 1993; 

NAKHLA et al., 1999).  

 

Os OLH não são digeridos pelo trato gastrointestinal dos lactentes; eles são 

metabolizados pela microbiota intestinal, atuando como um fator de crescimento de 

certas cepas de bactérias benéficas, como, por exemplo, Bifidobacterium bifidus. 

(COPPA et al., 1993).  

 

Além disso, OLH atuam como prebióticos, pois são potentes inibidores da adesão 

das bactérias patogênicas na superfície do epitélio intestinal, induzindo as bactérias 

patogênicas, como Escherichia coli e S. pneumonia, fiquem aderidas a esses OLH e 

não à superfície das células da mucosa, impedindo, assim, que o patógeno prolifere 

e cause infecção. Deste modo, os OLH possuem um papel importante na modulação 

da flora intestinal dos RN, evitando doenças comuns nesse período, como a diarreia 

(NAKHLA et al., 1999).  

 

Estudos mais recentes sugerem que as funções dos OLH podem ir além dos 

efeitos prebióticos e antiadesivos, como por exemplo melhorar o 

neurodesenvolvimento dos lactentes (JANTSCHER et al., 2012; WANG et al., 2003). 

Entre os OLH, o ácido sálico possui um papel importante na formação do sistema 

nervoso dos RN. Destaca-se, ainda, o ácido N-acetilneuramínico (Neu5AC) - derivado 

do ácido siálico - que atua na biossíntese de gangliosídeos e glicoproteínas, e ajudam 

na neurotransmissão, uma vez que  facilitam a ligação das moléculas transmissoras 

à membrana sináptica. Estudos mostram que, quando Neu5AC é suplementado na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_N-acetilneuram%C3%ADnico
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dieta ou injetado no peritônio de amimais em laboratório, ocorre melhora do 

aprendizado e da memória. Portanto, acredita-se que o ácido sálico está relacionado 

com o desenvolvimento cerebral e cognitivo dos RN. (WANG et al., 2001; ZHANG et 

al., 2019).   

 

Além disso, os OLH modulam o crescimento das células epiteliais intestinais e a 

produção de citocinas pró-inflamatórias (BODE, 2015; DONOVAN et al., 2016). 

 

3.1.2 Lipídios  
 
 

 Os lipídios estão em segundo lugar em relação à concentração entre os 

macronutrientes no LH, sendo responsáveis pela maior parte das calorias ofertadas 

(40%–55% do total). Eles compreendem aproximadamente 4% do LH, dentre os quais 

98% são formados por triglicerídeos e os 2% restantes por diacilglicerídeos, 

monoacilglicerídeos, ácidos graxos livres, fosfolipídios e colesterol (ANDREAS et al, 

2015). 

 

 Diferente de outros macronutrientes que estão presentes homogeneamente no 

LH, os lipídeos se apresentam em estado de emulsão. Isso se deve ao fato de que 

eles formam uma estrutura denominada glóbulos de gordura, cujo tamanho varia entre 

1 a 10 µm de diâmetro, com uma média de 4 µm. Esses glóbulos de gordura possuem 

uma estrutura muito característica que consistem: triglicerídeos no interior (núcleo)  e 

proteínas e  fosfolipídios no exterior, formando uma membrana que envolve o núcleo 

(ANDREAS et al, 2015). Eles englobam diversas classes de moléculas como 

triglicerídeos, fosfolipídios, glicolipídios e esteróis. A maior parte são derivados de 

ácidos graxos, que é a forma na qual os lipídeos são absorvidos. (KOLETZKO et al., 

2001). 

 

 O lipídio encontrado no LH está na forma de glóbulo de gordura que possui um 

núcleo composto, principalmente, por triglicerídeo, mas também por ácidos graxos de 

cadeia longa (Figura 3). A superfície dos glóbulos de gorduras é formada por uma 

camada tripla de fosfolipídio, proteína e colesterol, essa camada é denominada 

membrana do glóbulo de gordura (MGG) (KOLETZKO et al., 2001).  
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Figura 3 .Glóbulos de gordura do leite no lúmen alveolar de uma glândula mamária.  
 

                          

 

 Os ácidos graxos usados para sintetizar os triglicerídeos no LH provem de três 

fontes: da dieta, do tecido adiposo, do fígado e da síntese “de novo” dentro da própria 

célula epitelial mamária. No entanto, a quase totalidade dos ácidos graxos no LH 

provem dos triglicerídeos dos quilomicrons e das lipoproteínas de baixa densidade do 

sangue. Há uma pequena mas variável absorção de ácidos graxos livres pela glândula 

mamária (KOLETZKO, 2016). 

 

 O leite materno contém mais de 200 ácidos graxos, no entanto, muitos deles 

estão presentes em concentrações muito baixas. Apenas 7 correspondem a cerca de 

90% do total de gordura, representados pelos ácidos oleico, palmítico, láurico, 

linoleico, mirístico, esteárico e cáprico.  Os lipídios de cadeia média representam 

apenas cerca de 7% do restante (ANDREAS et al, 2015). 

 

 Dentre os ácidos graxos, aqueles que mais se destacam pelas suas funções 

são os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, ácido linoleico (ômega-6) e α-

linolênico (ômega-3). Além disso, são conhecidos como ácidos graxos essenciais 

(AGE), pois não são sintetizados de forma endógenas, ou seja sua presença no LH 

depende de sua ingestão na dieta materna (KOLETZKO, 2016) 

 

   Fonte: Andreas, Nicholas J., Beate Kampmann, and Kirsty Mehring Le-Doare. "Human 

breast milk: A review on its composition and bioactivity." Early human development 91.11 
(2015): 629-635. 
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O lipídio proveniente da dieta é levado para as células do alvéolo mamário sob 

a forma de quilomícrons. A lipoproteína lipase, presente nessas células, decompõe o 

triglicerídeo em glicerol e ácidos graxos, e ambos são absorvidos na célula mamaria 

para serem utilizados novamente na síntese de triglicerídeos. Durante o jejum, a 

lipoproteína de muito baixa densidade, produzida no fígado, também transporta ácidos 

graxos para a glândula mamária; entretanto, esse processo ainda não é bem 

compreendido (ANDERSON et al., 2007).  

 

 Além dos ácidos graxos provenientes da dieta, ocorre a síntese de ácidos 

graxos de cadeia longa e de cadeia média no interior da glândula mamária pela 

síntese “de novo” (síntese de novas moléculas de ácidos graxos de precursores 

absorvidos do sangue), no citosol das células epiteliais mamárias (KOLETZKO, 2016). 

 

Os triglicerídeos são sintetizados na superfície externa do retículo 

endoplasmático das células alveolares mamárias, a partir de seus precursores: 

glicerol e ácidos graxos, através de várias reações químicas denominadas 

esterificação (Figura 4) (BHINDER et al., 2017). 

 

 

                        Figura 4. Reação para formação dos triglicerídeos 

 
               

  

 

 

 

 

Os triglicerídeos formados no retículo endoplasmático coalescem e formam 

gotículas lipídicas. Estas gotículas lipídicas maiores formam as vesículas na superfície 

do retículo endoplasmático. Estas são liberadas no citoplasma envoltas por uma 

Glicerol possui três terminações de OH na molécula, por esse motivo, 
três ácidos graxos se ligam, formando o triglicerídeo. Essa reação é 
denominada esterificação 
 
Fonte:  https://www.nutricaoproteica.com.br/editorial/66/gorduras 
Consultado no dia 11/05/2019 

https://www.nutricaoproteica.com.br/editorial/66/gorduras
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monocamada de proteínas e lipídios provenientes da própria membrana do reticulo 

endoplasmático.  As gotículas de lipídio podem ser secretadas pelas células 

diretamente como pequenos glóbulos de gordura (menos que 0,5 micrómetros), como 

também podem se fundir, durante o trajeto para membrana apical da célula mamária, 

com outras gotículas citoplasmáticas para formar gotículas maiores. Essas gotículas 

de tamanho variados são transportadas para o polo apical das células mamarias - 

acredita-se que esse transporte unidirecional seja devido ao citoesqueleto celular. 

Quando chegam à membrana apical, gotículas de lipídios são secretadas na 

superfície envolvidas pela membrana apical, passando a ser chamada de glóbulo de 

gordura (Figura 5) (WALTHER et al, 2009).  

 

     Figura 5. Formação dos glóbulos de gorduras 

 
 

  

  

 A MGG do leite é derivada do epitélio da glândula mamária e possui uma tripla 

camada composta por: lipídios polares ligados às proteínas, glicoproteínas, enzimas 

e colesterol (Figura 6). Além de ser a estrutura que propicia a não coalescência dos  

Esquema de como as células do alvéolo mamário sintetizam triglicerídeos a partir de seus 
percursores (ácido graxos e glicerol) e a formação dos glóbulos de gordura. 
  
Fonte: Adaptado de Koletzko, Berthold, et al. "Physiological aspects of human milk lipids 
and implications for infant feeding: a workshop report." Acta paediatrica 100.11 (2011): 
1405-1415.  
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glóbulos de gordura, também está relacionada à atividade antibacteriana e antiviral 

(BHINDER et al., 2017). 

 

       Figura 6. Estrutura esquemática de um glóbulo de gordura do leite humano 

                  

 A MGG é composta por 40% de lipídeos e 60% de proteína, sendo  

 

 A MGG é composta por 40% de lipídeos e 60% de proteína, sendo os 

fosfolipídios o principal componente que possibilita sua estabilidade. Há uma 

diversidade de fosfolipídio que compõe a MGG, sendo a fosfatidiletanolamina, 

fosfatidilcolina e os esfingolípidos presentes em maior quantidade. É importante 

destacar que 80% do colesterol presente no LH estão nessas membranas ajudando 

na estabilidade dos glóbulos de gordura (LEE et al., 2018).   

 

 A formação da MGG se inicia quando as gotículas de lipídio formadas dentro 

do reticulo endoplasmático das células epiteliais alveolares das glândulas mamarias 

são liberadas para o citoplasma com a membrana de fosfolipídio (monocamada) do 

retículo endoplasmático ao redor (LEE et al., 2018). 

 

 Essas gotículas lipídicas citoplasmáticas são estruturas semelhantes a 

organelas, compostas por um núcleo de lipídios (predominantemente por 

triglicerídeos) e cercado por uma monocamada de fosfolipídios e proteínas 

(WALTHER et al, 2009).  

              Fonte: Adaptado de Koletzko B: Human Milk Lipids. Ann Nutr Metab 2016;69 (suppl 2):27-40   
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 Em células de mamíferos, a fosfatidilcolina é o fosfolipídio mais abundante, 

seguido de fosfatidiletanolamina e fosfatidilinositol. Elas se originam no reticulo 

endoplasmático por processos que ainda são mal definidos e controversos 

(WALTHER et al, 2009) 

 

 Essas gotículas lipídicas seguem em direção ao polo apical da membrana da 

célula epiteliais. No polo apical, ocorre a adição de mais duas camadas que também 

contém uma variedade de proteínas e lipídios (LEE et al., 2018). 

 

Dentre os macronutrientes, os lipídios são os que mais sofrem variação no LH. 

Apesar do teor de lipídio ao longo da lactação permanecer relativamente constante (o 

colostro possui em média 3g/dL  e o leite maduro 4g/dL), ocorre grande, variação 

desse teor lipídico dentro da mesma mamada (leite posterior é mais rico em gordura 

quando comparado com leite anterior - 3,2g/dL e 5,6g/dL respectivamente). Varia, 

também, entre os indivíduos, podendo essa diferença de gordura chegar a 25%; e ao 

longo dia (concentração de lipídio é maior durante o dia e menor durante a noite) 

(KOLETZKO et al., 2001). A relação entre a dieta materna e a concentração de lipídio 

no LH ainda não foi bem estabelecida. Acredita-se que o ganho de peso durante 

gestação está relacionado à maior concentração de lipídio no LH (BALLARD et al, 

2013; KOLETZKO et al., 2011). 

 

 Apesar de haver toda essa variação , o conteúdo lipídico do LH é adequado 

para as necessidades nutricionais do lactente durante a lactação (VALENTINE et al, 

1994). 

  

A concentração do colesterol no LH é em torno de 0,01–0,02 g/dL no LH A 

princípio, estudos mostram que a concentração de colesterol não sofre influência da 

dieta materna. Outro componente presente em menor quantidade são os fosfolipídios, 

que contribuem apenas 25 mg/dL no LH (corresponde a 0,6%/100 g  do total de lipídio) 

(KOLETZKO et al., 2001) . 

Muitas funções são atribuídas aos lipídios do LH, várias delas ainda 

desconhecidas: os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, principalmente o 

ácido docosa-hexanóico e ácido araquidônico, estão associados a maior acuidade 
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visual, a uma boa capacidade cognitiva e um bom desenvolvimento neurológico, pois 

o cérebro humano em crescimento contém grande quantidade desses ácidos. 

(CHANDRAN et al., 2006; DEMMELMAIR et al., 2018). Além disso, os lipídios do leite 

materno têm demonstrado inativar vários patógenos in vitro, incluindo estreptococos 

do grupo B. Isso sugere que os lipídios fornecem proteção adicional contra infecções 

invasivas na superfície mucosa, particularmente monoglicéridos de cadeia média 

(ISAACS et al, 1995) 

 

3.1.3 Proteínas 

 
 O LH contém mais de 400 proteínas que desempenham grande variedade de 

funções: além de nutritiva, atividade antimicrobiana, probiótica, imunomoduladora e 

digestiva (Tabela 1) (ANDREAS et al, 2015; LÖNNERDAL, 2003). 

 
 

Tabela 1.  Principais funções das proteínas conhecidas no LH e o modo de ação 

Funções Proteínas do LH 

Ajudar na digestão e na 

utilização de micro e 

macronutrientes 

Amilase, β-caseína, 

lactoferrina, hepatocorrina, 

α1-antitripsina e Lipase 

estimulada por sais biliares 

Atividade antimicrobiana 

Imunoglobulinas,  

κ-caseina, lisozima, 

lactoferrina, hepatocorrina,  

α-lactoalbumina    e 

lactoperoxidase 

Atividade probiótica  Fator bifidus e N-acetil-
glicosamina  

Atividade 

imunomoduladora 

Alguns peptídeos como 

citocinas e lactoferrinas   

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lönnerdal, Bo. "Nutritional and physiologic significance of human milk 

proteins." The American journal of clinical nutrition77.6 (2003): 1537S-1543S. 
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O teor de proteínas no LH diminui gradativamente ao longo da lactação:  o colostro 

possui, aproximadamente, 1,4-1,6g/dL e chega a 0,8-1g/dL após os 6 meses do parto. 

Essa queda é mais acentuada no 1º mês de lactação. Ao contrário dos lipídios, as 

proteínas são responsáveis por apenas 6 a 7% do total de calorias no LH 

(LÖNNERDAL, 2003). 

 

A maioria das proteínas é sintetizada pelas glândulas mamárias, com algumas 

exceções, como a albumina sérica (proveniente diretamente da circulação materna) 

(LÖNNERDAL, 2003). 

 

A concentração de proteínas no LH não é afetada pela dieta e nem pela idade 

materna, porem as mães que possuem maior índice de massa corpórea  apresentam 

maior teor de proteína no leite e as  que produzem maior volume de leite possuem 

menor quantidade de proteína no LH (BALLARD et al, 2013). O leite das mães de RN 

pré-termo, em comparação com as de RN a termo, apresenta, principalmente durante 

as primeiras duas semanas após o parto, maior teor proteínas (GIDREWICZ et al, 

2014). 

 

As proteínas presentes no LH podem ser divididas em três grupos: caseínas, 

proteínas de soro e mucina (LÖNNERDAL, 2003). 

 

As proteínas do soro e a caseína são classificadas de acordo com a sua 

solubilidade: as proteínas do soro são solúveis, enquanto as caseínas estão presentes 

em forma de micelas, ou seja, em suspensão. A concentração de caseína aumenta 

no decorrer dos dias da lactação, enquanto a proteína do soro diminui, porém, após 

30 dias do parto ambas tendem a permanecer constantes (LÖNNERDAL, 2003). 

 

As mucinas também são conhecidas como as proteínas da membrana do glóbulo 

de gordura do leite e contribuem apenas com uma pequena porcentagem do teor total 

de proteínas do LH. Elas não sofrem variação importante em sua concentração ao 

longo da lactação (LÖNNERDAL, 2003).  

 

Contudo, O LH é composto, principalmente, por cinco tipos de proteínas: α -

lactalbumina, albumina, lactoferrina, Imunoglobulina A secretora (sIgA) e lisozima. Os 
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três últimos possuem papel importante na defesa imunológica (CHANDRAN,2006).  

 

O LH também contém aminoácidos livres, incluindo aminoácidos essenciais 

(triptofano, valina, fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina, leucina, histidina e 

metionina), bem como nucleotídeos (CHANDRAN,2006). 

 

Como na maioria dos macronutrientes, a concentração de proteína varia de acordo 

com cada espécie de mamíferos. A tabela abaixo (Tabela 2) compara o teor de 

proteína no leite humano com o leite de vaca (LAYMAN et al, 2018). 

 

Tabela 2. Comparação entre as concentrações de proteínas do leite de vaca e do 
leite humano 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Leite de vaca Leite humano 

 
Proteínas do soro 

20% do total 

das proteínas 

60% do total 

das proteínas 

β-lactoglobulina 52% 0% 

α-lactoalbumina 17% 36% 

Imunoglobulinas 10% 17% 

Albumina sérica 5% 6% 

lactoferrina 1,5% 25% 

Glicomacropeptídeo  12% ND 

Outros  2,5% 10% 

Caseínas 
80% do total 

das proteínas 

40% do total 

das proteínas 

β-caseína  36% 68% 

κ- caseína 14% 20% 

αs1 - caseína 40% 12% 

αs2-caseína  10% 0% 

ND: Não detectado 
 
Fonte: Adaptado de Layman, Donald K., Bo Lönnerdal, and John D. Fernstrom. "Applications 
for α-lactalbumin in human nutrition." Nutrition reviews 76.6 (2018): 444-460. 
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A caseína do LH, quando comparada com a de outras espécies, é a que se 

apresenta em menor quantidade (Tabela 2) e há 3 tipos, cada uma com uma 

subunidade característica:  α, β e κ-caseínas; todas formam micelas junto com o cálcio 

e o fosfato, dando a aparência branca característica do LH (LÖNNERDAL, 2003).  

 

A β-caseína apresenta grande quantidade de proteína fosforilada. Quando 

digerida, essas proteínas facilitam a absorção de cálcio e zinco. Portanto, é provável 

que os fosfopeptídeos de caseína contribuam para a biodisponibilidade do cálcio no 

LH; entretanto, estudos que comprovem essa teoria em humanos ainda não foram 

bem estabelecidos (LÖNNERDAL, 2016). 

 

A κ-caseína é fortemente glicosilada, contendo 40% de hidratos de carbono como 

oligossacarídeos, sendo classificada como uma glicoproteína. Em virtude de suas 

características estruturais e da localização de suas moléculas na superfície das 

micelas, atua como estabilizadora da micela, não permitindo a precipitação das 

caseínas. Além disso, é importante ressaltar que a κ-caseína possui um papel 

importante na atividade antimicrobiana, uma vez que os seus oligossacarídeos são 

estruturas semelhantes aos glicanos expostos na superfície da mucosa, que por 

muitas vezes servem como sítio para ligação dos patógenos. Assim, o patógeno se 

liga a essas estruturas da κ-caseína, tornando-se incapaz de proliferar e causar a 

infeção. Possivelmente esse é o motivo pelo qual lactentes que recebem LH 

apresentam menor incidência de infeção por Helicobacter pylori quando comparado 

com aqueles que são alimentados com fórmulas (LÖNNERDAL, 2016). 
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                         Figura 7. Estrutura da micicela de caseína 

          

 

As caseínas fazem parte das proteínas bioativas, ou seja, se caracterizam por, 

além de desempenharem um papel importante na nutrição, possuírem atividades 

enzimáticas, facilitarem a absorção de nutrientes, estimularem o crescimento 

bacteriano e modularem o sistema imunológico. Nesse grupo, além das caseínas, 

destacam-se: lactoferrina, sIgA, hepatocorrina, α- lactoalbumina, que fazem parte das 

proteínas do soro. 

 

Lactoferrina 

A Lactoferrina facilita à absorção de ferro pelas células intestinais e apresenta 

atividade bacteriostática. Isso se deve ao fato de que essa proteína possui afinidade 

elevada pelo ferro, impedindo sua utilização pelos patógenos que requerem esse 

metal para proliferação, como, por exemplo, Streptococcus mutans e Vibrio cholera. 

Acredita-se que a lactoferrina pode atuar também de forma sinérgica com a lizoenzima 

para impedir a proliferação de outras bactérias patogênicas (LÖNNERDAL, 2016). 

Além de atuarem na modulação imunológica das células intestinais (LEGRAND, 2012; 

LÖNNERDAL, 2003). 

 

 

A. Estrutura de uma micela de caseína de origem bovina.     
Fonte: Andreas,J., et al; Human breast milk: A review on its composition and bioactivity." Early 
human development 91.11 (2015): 629-635. 
B.  Desenho de um corte transversal de uma micela, mostrando as submicelas com κ-caseína 
ao redor 
Fonte: Sgarbieri, V. C. "Review: structural and physicochemical properties of milk 
proteins." Brazilian Journal of Food Technology 8.1 (2005): 43-56. 
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Imunoglobulina A secretora 

 No LH, a principal imunoglobulina é a sIgA, responsável por mais de 90% 

dentre todas imunoglobulinas presentes no LH, com diferença entre o colostro e o leite 

maduro (no início da lactação 0,1 – 0,2g/dL e mantém 0,05 – 0,1g/dL ao longo de toda 

lactação). A imunidade da mãe contra vários patógenos a que ela foi exposta ao longo 

da vida é transferida para o RN através da amamentação na forma desta 

imunoglobulina (via enteromamária) (LÖNNERDAL, 2003). 

 

 A sIgA. que é passada pelo leite da mãe para o RN possui uma conformação 

que a torna resistente à degradação proteolítica no trato gastrointestinal. A sIgA liga-

se a bactérias e antígenos virais impedindo que esses patógenos se liguem à mucosa 

intestinal. Outros mecanismos descritos da ação da sIgA foram: a neutralização das 

enzimas liberadas pelos patógenos e a prevenção da translocação bacteriana pela 

barreira epitelial. Foram encontrados no LH sIgA contra bactérias Escherichia coli, 

Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Clostridium 

difficile e  Salmonella; e contra os seguintes vírus: rotavirus, citomegalovírus, influenza 

e vírus sincicial respiratório; (LÖNNERDAL, 2003).  

 

Hepatocorrina 

A Hepatocorrina é uma proteína ligada à vitamina B12, entretanto, somente uma 

pequena porcentagem da capacidade de ligação da proteína é ocupada, ou seja, há 

muito mais hepatocorrina que vitamina B12. Acredita-se que essa forma insaturada 

da hepatocorrina possa também ter ação de inibir o crescimento bacteriano por privar 

a bactéria da vitamina B12. Porém, não foram realizados ensaios clínicos para 

comprovar essa teoria (LÖNNERDAL, 2016). 

 

α- lactalbumina 

A α-lactalbumina constitui cerda de 22% do total de proteínas e aproximadamente 

36% das proteínas do soro. Ela é digerida de forma parcial, formando vários tipos de 

peptídeos. Em sua composição há aminoácidos essenciais como triptofano, leucina e 

valina, todos de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do 

lactente. Entretanto, há poucos estudos sobre a atividade antimicrobiana dessa 

proteína  (LAYMAN et al., 2018; LÖNNERDAL, 2003). 
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3.2 Benefícios do leite humano no crescimento e desenvolvimento 
 
            O período compreendido entre a concepção e aos 2 anos de idade pós 

nascimento é caracterizado por rápido crescimento e desenvolvimento do sistema 

nervoso central. As consequências imediatas de um suprimento nutricional 

inadequado neste período incluem aumento da morbidade, crescimento inadequado 

para idade e atraso no desenvolvimento intelectual e motor (HENRIKSEN et al., 2009). 

 

            A longo prazo, déficits nutricionais nesses primeiros anos de vida estão ligados 

a deficiências de desempenho intelectual, redução da capacidade de trabalho e risco 

para a doença coronariana e a síndrome metabólica (HENRIKSEN et al., 2009). 

             

            Os RN pré-termo extremos possuem um risco maior de apresentar atraso no 

neurodesenvolvimento e re-hospitalização após a alta hospitalar (VOHR et al., 2000). 

No passado, esta população teve exposição limitada ao leite materno, pois acreditava-

se que a fórmula láctea para essas crianças era mais adequada. Somente em 2005, 

a Academia Americana de Pediatria publicou declarações recomendando leite 

humano para RN pré-termo e outros bebês de alto risco, utilizando leite humano 

ordenhado pela própria mãe ou proveniente de banco de leite humano (GARTNER et 

al., 2005).  

 

           Em recente trabalho Girdrewicz et al. (2014), verificou-se que o LH de mães de 

RN a termo e de RN pré-termo diferem evolutivamente, principalmente em relação ao 

teor de proteínas (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Estimativa da evolução temporal da concentração dos macronutrientes no 
leite humano de mães de RN pré-termo e RN a termo (modificado de Gidrewicz et 
al.2014): 

 

 

           Em 2007, Vohr et al. pulicaram um estudo mostrando que os RN pré-termo 

extremos que durante a internação na UTI neonatal foram alimentados com LH 

apresentaram aos 18 e 30 meses de vida melhores resultados na escala de Bayley, 

tanto na parte comportamental quanto na motora (ALBERS et al., 2007; Vohr et al, 

2007) 

 

 Acredita-se que essa melhora no neurodesenvolvimento dos lactentes que 

receberam maior quantidade de leite materno esteja relacionada à presença de ácidos 

graxos poliinsaturados de cadeia longa, ácido docosahexaenóico e ácido 

araquidônico, em menor quantidade no leite de vaca (KOLETZKO, 2016).  

 

 Após o nascimento, o lactente continua incapaz de sintetizar os ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa; deste modo, o LH passa a ser o melhor meio de oferta 

Pré-termo Calorias (Kcal/dL) Proteína (g/dL) Lipídio (g/dL) 

1ª semana 60 (45–75) 2.2 (0.3-4.1) 2.6 (0.5-4.7) 

2ª semana 71 (49–94) 1.5 (0.8-2.3) 3.5 (1.2-5.7) 

Semana 3/4 77 (61–92) 1.4 (0.6-2.2) 3.5 (1.6-5.5) 

Semana 10/12 66 (39–94) 1.0 (0.6-1.4) 3.7 (0.8-6.5) 

A termo Calorias (Kcal/dL) Proteína (g/dL) Lipídio (g/dL) 

1ª semana 60 (44–77) 1.8 (0.4-3.2) 2.2 (0.7-3.7) 

2ª semana 67 (47–86) 1.3 (0.8-1.8) 3.0 (1.2-4.8) 

Semana 3/4 66 (48–85) 1.2 (0.8-1.6) 3.3 (1.6-5.1) 

 

Semana 10/12 68 (50–86) 0.9 (0.6-1.2) 3.4 (1.6-5.2) 

Média: +/− 2 desvios padrão; Fonte: Gidrewicz et al., "A systematic review and meta-analysis 
of the nutrient content of preterm and term breast milk". BMC Pediatrics 14. 1 (2014) 
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desses nutrientes após o nascimento. Os neonatos mais vulneráveis para desenvolver 

deficiência de ácidos graxos poliinsaturados são os recém-nascidos pré-termo e os 

que são alimentados com fórmulas industrializadas, com menor teor desses ácidos 

graxos (VOHR et al., 2006). 

 

 Entretanto, os RN alimentados com LH apresentam velocidade de crescimento 

mais lento (peso, altura e perímetro cefálico) durante a internação hospitalar, quando 

comparados com RN alimentados com fórmula láctea. Em estudo multicêntrico, Lucas 

et al dividiram os RN pré-termo em dois grupos: durante toda a internação hospitalar 

um grupo foi alimentado exclusivamente com LH sem fortificante e outro com fórmula 

para RN pré-termo; como desfecho, os RN alimentados exclusivamente com fórmula 

láctea obtiveram velocidade de ganho ponderal e do perímetro cefálico  superior e 

tempo de internação menor (LUCAS et al.,1984).  

 

 Estudos mostram que a velocidade de ganho ponderal e de crescimento do 

perímetro cefálico adequadas durante a hospitalização exerce um efeito significativo 

e possivelmente independente sobre o neurodesenvolvimento em RN pré-termo com 

18 e 22 meses de idade gestacional corrigida (EHRENKRANZ et al., 2006). Entretanto, 

os estudos de follow-up desses RN pré-termo mostraram que, aos 7 anos de idade, 

esses RN alimentados com fórmula apresentaram uma redução significativa no QI 

(ROZÉ et al., 2012).  

 

 Uma possível saída para este dilema é o uso de LH fortificado suplementado 

com proteína, cálcio e fosfato (ARSLANOGLU et al., 2010).  Entretanto, uma revisão 

da Cochrane abordou o impacto da fortificação do LH e forneceu poucas evidências 

de que a fortificação do LH, em comparação com o LH não fortificado tenha melhorado 

o ganho de peso intra-hospitalar, o crescimento linear e o crescimento do perímetro 

cefálico (BROWN et al., 2016).  

 

 Além disso, poucos estudos relataram impacto, após o primeiro ano de vida, 

relacionado a um melhor ganho de ponderal, da estatura e do perímetro cefálico 

relacionado ao uso de LH fortificado (BROWN et al., 2016). (ARSLANOGLU et al., 

2019; HENRIKSEN et al., 2009). 
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 Portanto, o fato de a fórmula láctea propiciar uma velocidade de crescimento 

superior ao LH não pode ser uma razão isolada para utilizá-las em detrimento do LH. 

Tendo em vista, todos os benefícios decorrentes do uso de LH, como descrito 

anteriormente.  

 

 Deste modo, é um desafio, durante o período de internação hospitalar do RN, 

manter o ganho de peso e a velocidade de crescimento da estatura e do perímetro 

cefálico adequados quando em uso exclusivo de LH, seja fortificando ou não o LH.  

 

  



 
 

39 
 

3.3 Principais métodos utilizados na análise do leite humano 
 
 
 Uma maneira de garantir a oferta de calorias e macronutrientes 

adequadamente aos RN pré-termo pode ser quantificar esses componentes nas 

alíquotas de leite administradas a estes RN.  

  

 Os métodos tradicionais de avaliação da concentração dos macronutrientes no 

LH são: para proteína é o método de Kjeldahl, para os lipídios é método de Gerber e 

para os carboidratos é o método Cloramina T. Geralmente necessitam de grandes 

volumes de amostra para a análise (mais de 10ml de leite) e grande quantidade de 

tempo para a obtenção dos resultados, o que não seria factível para o LH ordenhado 

(muitas vezes ordenhado com dificuldade e em pequenas alíquotas) e para decisão 

de alimentar um RN pré-termo na UTI neonatal. 

 

 Uma das soluções apresentadas foi o uso do creamatócrito. Este método foi 

primeiramente proposto por Lucas em 1978 e modificado por Wang et al. em 1999. 

Consiste em centrifugar amostras de leite em um microtubo (capilar) e aferir a 

quantidade de gordura existente por meio de cálculos matemáticos específicos e 

determinar seu conteúdo energético. Portanto, é utilizado apenas para determinar a 

concentração lipídica, e, por conseguinte, a quantidade de calorias no leite humano 

(VIEIRA et al., 2004) 

 

 Posteriormente, surgiu outro método para análise de macronutrientes no LH,  

projetado para a indústria de laticínio para analisar o leite de vaca. Trata-se da 

espectroscopia de infravermelho (EI). Os primeiros modelos de EI, como MilkoScan 

Minor (Figura 8), usam amostras relativamente com grande volume de leite (entre 5 a 

10ml de leite). Entretanto, novos modelos foram desenvolvidos, como o Human Milk 

Analyzer – MIRIS (Figura 9), cuja principal diferença é a utilização de volumes 

menores para análise do leite humano (em torno de 1ml) (FUSCH et al., 2015). 

 

          O Milkoscan (figura 8) é um aparelho analisador físico-químico que fornece 

análises rápidas da composição de leite (lipídio, proteína e carboidrato) por meio da 

técnica de refração da luz infravermelha (SAUER et al, 2011 e VIEIRA, 2011). A 

técnica consiste em um feixe de luz que passa através de um dispositivo que contém 
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a amostra do leite (matriz) a ser analisado e detecta as concentrações de 

macronutrientes pela refração que cada componente provoca na luz (FUSCH et al., 

2015; VIEIRA et al., 2011 e ZHU et al., 2017). 

 

               

                                 Figura 8. MilkoScan Minor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          Fonte: http://www.sterifeed.com Consultado no dia 20/05/2019 

 

   

  

Figura 9. Human Milk Analyzer 

 
                                                     

 
 
 

A 

B 

Figura A. Aparelho sonicador ultrassônico  
Fugura B. Aparelho MIRS 
 
Fonte: http://www.sterifeed.com Consultado no dia 20/05/2019 

http://www.sterifeed.com/
http://www.sterifeed.com/
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3.4. Métodos de ordenha do leite humano  
 
 Nem todos os RN são capazes de se alimentar diretamente ao seio materno 

(RN pré-termo extremos, malformados, doentes, entre outros). Entretanto, as mães 

podem ordenhar leite para ofertar ao seus RN. Além de ser terapêutico, em situações 

como mamilos doloridos e ingurgitamento mamário, garante que o leite da própria mãe 

possa ser ofertado ao seu RN. Deste modo, métodos de ordenha são fundamentais 

para o RN pré-termo e suas mães.  

 

 A administração de colostro  da própria mãe tem se mostrado de extrema 

importância (colostroterapia) para a imunidade do RN pré-termo extremo, sendo 

associado à prevenções de sepse e de NEC (ZHANG et al., 2017). 

 

 Há diversos métodos de extração do leite materno, os principais são: ordenha 

manual, ordenha com auxílio de bomba elétrica e bomba manual. 

 

 Segundo uma revisão do Cochrane quando avaliado o volume ordenhado por 

bomba elétrica por expressão manual vários autores encontraram resultados 

inconsistentes, não sendo possível determinar qual o método de ordenha (manual ou 

bomba elétrica) é superior (BECKER et al., 2016).  Fewtrel et al., em 2001 

compararam a adaptação da mãe à extração do LH com bomba elétrica e manual e 

concluíram que a bomba manual foi melhor aceita por essas puérperas (maior grau 

de satisfação) quando comparado com a bomba elétrica. Ohyama et al mostraram que 

expressão manual dentro de 48 horas após o parto foi mais confortável para as mães 

em comparação com o uso de uma bomba elétrica, além de extrair maior volume de 

leite. 

  

 Alguns autores também relatam que a preparação da mama antes da extração 

do leite pode interferir no volume extraído. Morton et al em 2009 realizaram um estudo 

observacional com mães de RN pré-termo menores de 31 semanas e menores 1500g 

e associaram massagem das mamas e a utilização de bomba elétrica à um aumento 

em 48% do volume de leite extraído. A frequência de expressão do LH  e utilização 

de bomba elétrica simultaneamente em cada mama (duplo bombeamento) também 

estão associados a maior produção do leite e  melhores taxas de aleitamento materno 
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(FEWTRELL et al., 2016; FURMAN et al., 2002). Deste modo, os métodos de ordenha 

tem um papel importante no aumento da produção de LH à medida que pode 

influenciar no volume de leite extraído.  

 

 Outro aspecto a ser destacado é a possibilidade de contaminação do leite 

humano durante a sua ordenha. O leite materno, quando ordenhado em ambiente 

hospitalar, não apresentou diferença significativa em taxas de contaminação quando 

comparados os métodos de ordenha manual e de bomba elétrica. Entretanto, quando 

a ordenha ocorre em ambiente doméstico, as taxas de contaminação bacteriana por 

estafilococos (P<0,003) e bacilos Gram-negativos (P<0,002) são significativamente 

maiores no grupo que fez uso de bomba, quando comparado com o grupo ordenha 

manual (BOO et al., 2001).    
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4. OBJETIVO 

 

Este estudo tem como objetivo comparar o teor de macronutrientes (gordura, 

proteína e carboidratos) e as calorias no colostro coletado por expressão manual e 

por bomba elétrica.  
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5. MÉTODOS 

 

Desenho do estudo: 
 

Estudo transversal onde foi comparado o teor de macronutrientes do LH 

ordenhado manualmente e por bomba elétrica, realizado em duas maternidades 

públicas do município de Niterói (Maternidade Municipal Alzira Reis e Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) /Universidade Federal Fluminense) no período de 

março de 2017 a janeiro 2019.   

 
 Este trabalho é um dos produtos de um estudo maior, denominado “Análise do 

teor de macronutrientes no leite humano”, que tem como objetivo avaliar várias 

influências clínicas e sociodemográficas sobre a concentração dos macronutrientes 

do LH, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP/UFF; número do CAAE 

67111517.0.0000.5243 / número do parecer 2.172.260 (Apêndice 3). 

 
 
Critérios de inclusão 
 

Foram incluídas todas as nutrizes que aceitaram participar do estudo, doando, 

por livre e espontânea vontade, o excedente de sua produção, uma vez que 

apresentavam secreção láctea superior às demandas de seus filhos. As puérperas 

selecionadas foram aquelas cujos filhos tinham idade gestacional maior que 36 

semanas (semanas completas de idade gestacional pelo último período menstrual 

confirmado pelo ultrassom do primeiro trimestre). 

 

 
Critérios de exclusão 
 

Mães portadoras dos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e dos vírus 

linfotrópico da célula T humana (HTLV). 

 

Fluxograma do estudo 
 

Antes da coleta do material, o termo de consentimento livre e esclarecido da 

pesquisa era lido e assinado pelas puérperas (Apêndice 1). Então, em seguida ao 

preenchimento do questionário, era realizada a coleta de 3ml de LH (Fluxograma 1).  
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A coleta do leite humano (3ml de colostro – leite produzido do 1º ao 7º dia de 

pós-parto) ocorreu sempre entre as 10h e as 14h, com um intervalo mínimo de 40min 

desde a última mamada, simultaneamente, cada mama por um método (ordenha 

manual ou uso de bomba elétrica). Foi utilizada randomização simples para a 

determinação de que método seria utilizado em cada mama.  

 

A coleta por bomba elétrica era realizada pelo pesquisador como recomendado 

pelo fabricante da bomba elétrica Medela ®. A ordenha manual era realizada pela 

própria nutriz, após orientação do pesquisador, sem que houvesse massagem ou 

qualquer procedimento que pudesse interferir no volume de leite de cada mama 

(Brasil,2011). Estas coletas eram realizadas até que se alcançasse o volume mínimo 

determinado (3ml) em cada mama. Importante ressaltar que na literatura há dados 

que comprovam que não há variação nos macronutrientes entre as mamas quando as 

amostras são coletadas simultaneamente (PINES et al., 2016). 

 

 Para a coleta do leite por bomba elétrica foi utilizado a bomba da marca Medela 

®, modelo Pump In Style® Advanced (Figura 10)  

                                               

                          Figura 10: Bomba elétrica utilizada no estudo  

                            

  

  

  As amostras foram armazenadas a -20°C até serem descongeladas e 

analisadas. O transporte das amostras foi realizado mantendo condições térmicas e 

as condições adequadas para o transporte de materiais biológicos (DE ENGENHARIA 

Fonte: http://www.medelabreastfeedingus.com/products/573/pump-in-style-advanced 
consultado no dia 10/05/2019 

http://www.medelabreastfeedingus.com/products/573/pump-in-style-advanced
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SANITÁRIA,1997). Imediatamente antes da análise, cada amostra congelada foi 

inicialmente aquecida a 40°C em banho termostático. Foram, então, homogeneizadas 

utilizando-se a técnica ultrassónica recomendada pelo fabricante, e analisadas 

usando o analisador de Leite Humano da Miris (Miris, Uppsala, Suécia), um 

instrumento baseado na técnica da espectrofotometria infravermelho (CASADIO et al., 

2010) 

 

O questionário utilizado foi dividido em dois blocos, o primeiro contém 

informações sobre dados maternos: sociodemográficos, ocupacionais, condições de 

habitação, presença de morbidades peri-parto ou gestacionais, tais como hipertensão 

arterial e diabetes gestacional, medicamentos em uso, dados antropométricos (peso, 

estatura e índice de massa corporal) e tipo de parto. O segundo bloco contém 

informações sobre o RN, tais como data e hora do nascimento, peso, estatura, idade 

gestacional e o índice de apgar no quinto minuto (Apêndice 2). 

 

Os dados utilizados neste estudo foram:  

- da gestante (idade materna, peso, IMC, paridade, dias do pós-parto que foi 

realizado a coleta do leite materno e tipo de parto),  

- do RN (peso ao nascimento, idade gestacional, apgar no quinto minuto, local 

de nascimento e o sexo).  

- além das concentrações aferidas pelo aparelho MIRIS (proteínas, lipídios, 

carboidratos e calorias). 
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Fluxograma 1: Fluxo do processo de captação das puérperas e da coleta de dados 

                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo amostral 
 

O tamanho da amostra foi calculado levando-se em consideração uma 

diferença nas concentrações de macronutrientes de 0,5g/dL, erro alfa de 10% e erro 

beta de 20% Foram utilizados, também, dados de outros estudos para determinar a 

variabilidade dos macronutrientes do leite humano. Importante ressaltar que a 

variabilidade dos carboidratos e das proteínas é baixa, portanto, o n amostral foi 

baseado na variabilidade principalmente do lipídio (GIDREWICZ et al., 2014; 

KOLETZKO et al., 2001). 

 

Análise estatística 

Os resultados foram descritos por medidas de tendência central e as médias 

das concentrações de macronutrientes do colostro foram comparadas pelo teste de  

Wilcoxon. Foi utilizando o pacote estático SPSS16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) para 

análise dos resultados e as diferenças foram consideradas estatisticamente 

Seleção da mãe, assinatura do TCLE e coleta dos dados do 
questionário 

Randomização simples para determinar que método seria em 
cada mama 

Coleta de 3ml de colostro, de cada mama, pelo método 
determinado por randomização simples 

Armazenamento e congelamento das amostras 
 
 

Transporte para o IFF e análise das amostras 
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significativas para valores de p <0,05. 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 O termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido de todas as doadoras 

antes da coleta do colostro. As puérperas cuja idade era inferior a 18 anos assinavam 

termo de assentimento, e seu responsável legal assinava o termo de consentimento 

(Apêndice 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

6. RESULTADOS 

 

  Participaram do estudo um total de 63 puérperas entre março de 2017 e janeiro 

de 2019. Após exclusão de 9 mães devido à insuficiência de material coletado, 54 

mães permaneceram no estudo.  Destas, foram coletadas 96 amostras por cada 

método. 

 

  As características demográficas e clínicas das puérperas incluídas no estudo 

encontram-se descritas na tabela 4. 

 
Tabela 4. As características demográficas e clínicas das puérperas incluídas no 
estudo e dos seus RN 

Variáveis Media ± DP 

 Mediana  

(valores mínimo e 

máximo) 

Idade maternal (anos) 26 ± 6,38  25,0 (14-39) 

Peso materno (Kg) 76,5 ± 14,9 75,4 (51-39) 

IMC materno (Kg/m²) 30 ± 5 28,5 (20-45) 

Paridade 2 ± 1,3 2 (1-7) 

Peso ao nascimento (Kg) 3,18 ± 0,1 3,1(2,33-4,47) 

Idade gestacional (semanas) 38 ± 0,2 39,0 (36-41) 

Dias de vida da coleta do LH 3,2 ± 0,2  3 (1-7) 

Apgar no 5º minuto 9 ± 0,8  9 (4-10) 

Variáveis % (n)  

Parto Vaginal 57,4% (31)  

Nascimento no HUAP 48,2% (48)  

Sexo feminino (%) 57,4% (31)  

DP: desvio padrão; LH: leite humano; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

  Importante ressaltar que a pergunta principal do trabalho está relacionada à correlação 

entre o teor dos macronutrientes e método de coleta, e como cada amostra foi coletada da 

mesma doadora no mesmo momento, as características clínicas e demográficas das 

doadoras não interferem no resultado analisado, pois elas são controles delas mesmas. 

 

Quando comparado o teor dos macronutrientes do LH coletado pelos dois 
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métodos estudados, chama a atenção a diferença entre as concentrações dos 

lipídios e da taxa calórica (Tabela 5). 
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Tabela 5. Comparação do teor de macronutrientes no LH coletados por ordenha manual e por ordenha com auxílio de bomba elétrica: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
IQ:  Interquartil 25-75%; DP: desvio padrão 
 
 

Técnica de coleta Coleta manual                                                                   Coleta por bomba elétrica  

Macronutrientes Média ± DP Mediana (IQ) Média ±DP Mediana (IQ) P Valor 

Carboidrato 
(g/dL) 6,1 ± 0,89 6,4 (5,9-6,7) 6,1 ±0,91 6,4 (6,0-6,7) 0,218 

Proteína  
(g/dL) 2,0 ± 1,1 1,7 (1,5-2,0) 2,0 ± 0,96 1,7 (1,5-2,1) 0,772 

Lipídio 
(g/dL) 2,6 ± 1,2 2,5 (1,8-3,2) 2,2 ± 1,0 

2,0 
 (1,5-2,7) 

< 0,001 

Caloria 
(Kcal/dL) 60 ± 14 58 (52-65) 57 ± 9,8 56 (50-62) 0,001 
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7. DISCUSSÃO 

 

 Comparando os macronutrientes do colostro humano coletado por dois 

métodos de ordenha, manual e por bomba elétrica, o lipídio foi o único que 

apresentou diferença estatisticamente significativa, sendo encontrado em 

concentração maior quando extraído por ordenha manual.  

 

 A gordura está em estado de emulsão no LH, em forma de gotículas de 

gordura, ou seja, a sua distribuição não é homogênea como a das proteínas e a 

dos carboidratos, que estão solúveis no leite. Deste modo, quando é realizada a 

compressão externa da mama, há a possibilidade de, com o aumento da pressão 

intra-mamária e intra-dúctal, haver uma remoção mais efetiva do leite viscoso, mais 

rico em glóbulos de gorduras, dos alvéolos das glândulas mamárias.  

 

 Há na literatura a preocupação em entender se os métodos relacionados à 

coleta do LH podem interferir no teor de macronutrientes. Foda et al. mostraram 

que a massagem realizada nas mamas aumenta significativamente não somente a 

quantidade de leite extraído, como também a quantidade dos lipídios e, 

consequentemente, das calorias. Morton et al. associaram a massagem das 

mamas com a utilização de bomba elétrica e também obtiveram maior de teor de 

lipídio no LH coletado. 

 

 Este estudo está de acordo com os resultados apresentados por Mangel et 

al. (2015), onde foram comparados o teor de macronutrientes em amostras de leite 

obtidas utilizando-se ordenha por  bomba elétrica e por ordenha manual, e 

encontraram maior teor de lipídio nos leites coletados por ordenha manual; as 

proteínas e os carboidratos não sofreram variação. No entanto, a metodologia 

utilizada no estudo foi diferente, pois o LH era extraído da mesma mama, um 

método após o outro (randomização simples), diferentemente do presente estudo, 

em que a coleta do colostro foi realizada em mamas diferentes, porém 

simultaneamente.  

 

 O presente estudo está baseado em achados de Pines et al., que 

demonstraram que não há diferença no teor de macronutrientes entre as mamas 

(direita e esquerda) - em seu estudo, foram coletadas amostras de LH de cada 

mama simultaneamente por expressão manual e comparadas quanto ao teor de 

macronutrientes, e não houve diferença significativa entre elas (PINES et al., 2016).  
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 O manejo nutricional dos RN pré-termo extremos ou pequenos para idade 

gestacional (PIG) continua sendo um grande desafio, tendo em vista que o objetivo 

esperado é fornecer nutrientes e calorias suficientes para alcançar crescimento 

pós-natal semelhante ao crescimento de um feto normal intra útero (MOSCA et al., 

2017; AAP, 1985) . 

 

Vários estudos sugerem muitos benefícios referentes à alimentação com 

leite materno, especificamente para os RN PIG e ou pré-termo extremos, como 

diminuição da incidência de enterocolite necrosante, de sepse tardia, além de 

melhoria no desfecho neurológico. (ESPGHAN COMMITTEE ON NUTRITION et 

al., 2009;GARTNER et al., 2005). Isto, no entanto, se contrapõe ao crescimento 

somático menor dos RN alimentados exclusivamente com LH, podendo estar 

relacionado, então, ao aumento de mortalidade, de morbidade, a um catch-up 

insuficiente e a um pior desempenho escolar (TUDEHOPE et al., 2013; LUCAS et 

al., 1984) 

 

Importante ressaltar que a principal janela de oportunidades para a plena 

estimulação de um ser humano se dá nos primeiro 1000 dias após a concepção 

(BELLIENI, 2016). Deste modo, procurar oferecer leite humano com teor de 

calorias maior é de suma importância para proporcionar um crescimento somático 

e desenvolvimento adequados aos RN pré-termo extremos, e, com isso, manter o 

uso de LH e aproveitar todas as suas vantagens nesta população de risco.  

 

 Toda essa discussão fica mais importante quando ressaltamos que, na 

maioria das vezes, o LH ofertado aos prematuros em UTI neonatal provém de 

Banco de Leite, geralmente de mães de RN AT com grande produção. Orientá-las 

a coletar seu leite utilizando um método que possa aumentar o teor de lipídeos 

pode ser benéfico para os prematuros que receberão este leite posteriormente na 

UTI Neonatal.  

 

 Além da importância calórica dos lipídios na nutrição, eles também estão 

relacionados a um melhor neurodesenvolvimento, destacando-se a ação do ácido 

docosahexaenóico, do ácido araquidônico e dos ácidos graxos poliinsaturados de 

cadeia longa (BELKIND et al., 2008). Com isso, a utilização da ordenha manual 

poderia aumentar a quantidade desses ácidos graxos necessários para um melhor 

desenvolvimento cognitivo dos RN.   
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 A diferença de 0,4g/dL de gordura no colostro coletado por ordenha manual 

corresponde a 18% do teor de gorduras do colostro quando coletado por bomba 

elétrica. Em outros palavras, um RN pré-termo em dieta plena (150 a 

160ml/Kg/dia), receberá uma taxa calórica de 7Kcal/Kg a mais por dia se 

alimentado com  colostro ordenhado manualmente, o que corresponde a 5,5% das 

necessidades calóricas recomendadas (115 a 130kcal/kg/dia) (BELKIND-

GERSON et al., 2008; Koletzko et al.2014). 

  

 Embora este estudo tenha demonstrado que o método de ordenha interfere 

no teor de lipídio no LH, pesquisas adicionais são necessárias para esclarecer 

como a expressão manual da mama interfere no aumento da secreção de lipídeos 

no colostro humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

8. CONCLUSÃO: 
 

 O método de ordenha interfere no teor de macronutrientes do colostro, a 

saber, aumenta o teor de lipídeos em aproximadamente 18%. 
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APÊNDICE 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Termo de consentimento livre e esclarecido para maiores de 18 anos 

 
“ANÁLISE DO TEOR DE MACRONUTRIENTES NO LEITE HUMANO” 

 
Instituição da pesquisadora: Universidade Federal Fluminense (UFF)/ Hospital 
universitário Antonio Pedro (HUAP) 
 
Pesquisadoras responsáveis:  
Camila Barros Melgaço da Silva Telefone: (21) 26299227 
Virginia Gontijo Abreu da Rosa Telefone (21) 26299227 
Regina Célia Fernandes de Abreu Telefone: (21) 26299227 
Orientador do Projeto: Prof.Dr.Alan Araújo Vieira Telefone (21) 26299227 
 
 
 

Nome do voluntário: _______________________________________________ 

Idade: _____________ anos                  R.G. __________________________ 

 
Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa  “Análise do teor 

de macronutrientes no leite humano”, de livre e espontânea vontade. Este documento 
que você está lendo é Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ao final, caso 
decida participar, você será solicitada a assiná-lo e receberá uma cópia. O Objetivo geral 
deste estudo é estudar o leite humano. 

Os procedimentos adotados no estudo serão: a aplicação de questionário para 
obtenção de informações relacionadas à alimentação e ao estilo de vida materno; de 
avaliações antropométricas não invasivas (peso e comprimento do recém-nascido e peso 
e altura da mãe) e coleta de amostras de leite humano. Será coletado leite humano de 
cada mama, de acordo com a sua disponibilidade e desde que, a quantidade de leite 
ordenhado não prejudique a alimentação seu filho.  

Serão utilizadas informações contidas no seu prontuário e no do seu filho, como 
tipo de parto, pressão arterial, exames laboratoriais e de imagem, medicamentos em uso, 
presença de doenças periparto ou gestacionais, peso, índice de Apgar e hora do 
nascimento  

A sua participação e a do seu filho é voluntária, assegurando que as informações 
obtidas serão sigilosas e facultando o seu afastamento do estudo assim que você desejar, 
sem necessidade de justificativa e sem que haja nenhum tipo de constrangimento ou 
pressão contra sua vontade. 

Como participante do estudo não serei submetida a nenhum de intervenção que 
possa causar danos à minha saúde e nem do meu filho(a). A participação minha e a do 
meu filho será voluntária sendo que não receberei nenhuma remuneração.  

Os dados obtidos serão disponíveis para equipe envolvida na pesquisa e poderão 
ser publicados com a finalidade de divulgação das informações cientificas obtida, sem que 
haja identificação das pessoas que participam do estudo. 

 
Eu,_________________________________________RG______________, responsável 
por_____________________________________________,após receber uma explicação 
completa dos objetivos do estudo e dos procedimentos envolvidos de maneira clara e 
detalhada, esclareci minhas dúvidas e concordo voluntariamente em fazer parte deste 
estudo. 

  
Este Termo de Consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 
cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a 
participante.  
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Niterói,______de _________________ de ______ 

  
 

 
            ___________________________________________________  

Assinatura do Participante 
 
 
 

          ______________________________________________________  
Assinatura do pesquisador 

 
  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
 
 
 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO    

(Adolescentes com 12 anos completos, maiores de 12 anos e menores de 18 anos) 

“ANÁLISE DO TEOR DE MACRONUTRIENTES NO LEITE HUMANO” 
  
Instituição da pesquisadora: Universidade Federal Fluminense (UFF)/ Hospital 
universitário Antonio Pedro (HUAP) 
 
Pesquisadoras responsáveis:  
Camila Barros Melgaço da Silva Telefone: (21) 26299227 
Virginia Gontijo Abreu da Rosa Telefone (21) 26299227 
Regina Célia Fernandes de Abreu Telefone: (21) 26299227 
Orientador do Projeto: Prof.Dr.Alan Araújo Vieira Telefone (21) 26299227 
 
Nome da voluntária: _______________________________________________ 

Idade: _____________ anos                  R.G. __________________________ 

 
O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de adolescentes 

para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as 
informações por mais simples que possam parecer. 

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela 
pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você não entenda 
claramente. 

Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa: “Análise do teor de 
macronutrientes no leite humano”. Ao final, caso decida participar, você será solicitada a assiná-
lo e receberá uma cópia. O objetivo do trabalho é conhecer melhor os componentes do leite 
materno. 

Para isso vamos precisar que você responda algumas perguntas sobre a sua alimentação 
e seu estilo de vida. Vamos precisar também fazer algumas medidas (peso e estatura) suas e do 
seu bebê.   

Depois de responder algumas perguntas, precisaremos colher um pouco do seu leite. Será 
coletado leite de cada mama, de acordo com a sua disponibilidade e, desde que a quantidade de 
leite ordenhado não prejudique a alimentação do seu filho.  O leite será retirado por duas formas: 
com ajuda da bomba elétrica (aparelho próprio para tirar leite que tenta imitar o bebê sugando no 
seio) e expressão manual (retirada de leite apenas com as mãos). Para isso, vamos respeitar sua 
privacidade levando você junto com o seu responsável legal para uma sala reservada ou vamos 
colocar um biombo (tipo de cortina) para que ninguém veja você. Se durante o procedimento de 
coleta você se sentir desconfortável ou sentir qualquer dor, interromperemos o procedimento na 
mesma hora. 

Serão utilizadas informações contidas no seu prontuário e no do seu bebê, como o tipo de 
parto, a medida da pressão arterial, os exames laboratoriais e de imagem, os medicamentos em 
uso e a medida do peso, o índice de Apgar e a hora de nascimento.   

A sua participação e a do seu filho é voluntária, assegurando que as informações não serão 
divulgadas e que você poderá sair do estudo assim que desejar, sem a necessidade de justificativa 
e sem que haja nenhum tipo de constrangimento ou pressão contra sua vontade. 

Os dados do estudo serão disponíveis para equipe da pesquisa e poderão ser publicados 
para a divulgação das informações cientificas obtida, sem que haja identificação das pessoas que 
participam do estudo. 

 
DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  
 
 Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos 
neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a 
minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados 
para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  
 Eu ____________________________________________________________ entendi as 
informações apresentadas neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a oportunidade para fazer 
perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 
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Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de ASSENTIMENTO 
INFORMADO 

. 
 

Niterói,______de _________________ de ______ 
  

 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura da Participante 

 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal 

 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 
 
 

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você pode 
contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da Universidade Universidade 
Federal Fluminense/ Hospital universitário Antônio Pedro . O CEP é constituído por um grupo de 
profissionais de diversas áreas, com conhecimentos científicos e não científicos que realizam a 
revisão ética inicial e continuada da pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos. Para 
isso, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 
E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
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Termo de consentimento livre e esclarecido para os responsáveis legais - menores 

de 18 anos 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA O 
RESPONSÁVEL LEGAIS 

  
  

“ANÁLISE DO TEOR DE MACRONUTRIENTES NO LEITE HUMANO” 

 
Instituição da pesquisadora: Universidade Federal Fluminense (UFF)/ Hospital 
universitário Antonio Pedro (HUAP) 
 
Pesquisadoras responsáveis:  
Camila Barros Melgaço da Silva Telefone: (21) 26299227 
Virginia Gontijo Abreu da Rosa Telefone (21) 26299227 
Regina Célia Fernandes de Abreu Telefone: (21) 26299227 
Orientador do Projeto: Prof.Dr.Alan Araújo Vieira Telefone (21) 26299227 
 
 

Nome do voluntário: _______________________________________________ 

Idade: _____________ anos                  R.G. __________________________ 

Responsável legal_____________________________________________________         

 Grau de parentesco:__________________R.G. Responsável legal: _____________ 

 
Eu, como responsável de ______________________________________,  

aultorizo a menor acima a  participar do projeto de pesquisa  “Análise do teor de 
macronutrientes no leite humano”, de livre e espontânea vontade.  

Este documento que você está lendo é Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) para autorizar a participação de seus representados (mãe e o bebê). 
Ao final, caso permita a participação deles, você será solicitada a assiná-lo e receberá uma 
cópia. O objetivo geral deste estudo é estudar os componentes do leite humano. 

Os procedimentos adotados no estudo serão: a aplicação de questionário para 
obtenção de informações relacionadas à alimentação e ao estilo de vida materno; de 
avaliações antropométricas não invasivas (peso e comprimento do recém-nascido e peso 
e altura da mãe) e coleta de amostras de leite humano. Será coletado leite humano de 
cada mama, de acordo com a disponibilidade da mãe e desde que, a quantidade de leite 
ordenhado não prejudique a alimentação bebê.  

Serão utilizadas informações contidas no seu prontuário e no do seu bebê, como o 
tipo de parto, a medida da pressão arterial, os exames laboratoriais e de imagem, os 
medicamentos em uso e a medida do peso, o índice de Apgar e a hora de nascimento.   

 A participação dos seus representados (mãe e bebê) é voluntária, assegurando 
que as informações obtidas serão sigilosas e facultando o afastamento do estudo assim 
que vocês desejarem, sem a necessidade de justificativa e sem que haja nenhum tipo de 
constrangimento ou pressão contra vontade de vocês 

 Como participante do estudo, a mãe e o bebê, não serão submetidos a nenhuma 
intervenção que possa causar danos à saúde deles. A participação de vocês é voluntária, 
e não recebereão nenhuma remuneração.  

Os dados obtidos serão disponíveis para equipe envolvida na pesquisa e poderão 
ser publicados com a finalidade de divulgação das informações cientificas obtida, sem que 
haja identificação das pessoas que participam do estudo. 

 
 
Eu,_________________________________________RG______________, 

responsável por____________________________________________ e por 
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_________________________________,após receber uma explicação completa dos 
objetivos do estudo e dos procedimentos envolvidos de maneira clara e detalhada, 
esclareci minhas dúvidas e concordo voluntariamente permitir a participação dos meus 
representados. 

 
Este Termo de Consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida ao 
responsável legal.  
 
 

Niterói,______de _________________ de ______ 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
_________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal  
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
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APÊNDICE 2 - Questionário 

Questionário 
 
Identificação: 

Nome da mãe: 

Data de nascimento: Idade: 

Raça (obsevado): 

Nome do recém-nascido 

Data de nascimento: Idade: 

Endereço: 

Bairro: Município: 

Telefone (___): 

 
Dados socioeconômicos: 

Estado civil:  (  ) casada     (  ) solteira    (  ) união estável  

Escolaridade materna (anos completos): 

Profissão materna: 

Escolaridade paterna (anos completos): 

Profissão paterna: 

Renda familiar: 

Número de pessoas que dependem da renda: 

 
Condições de habitação: 

Número de pessoas na casa: 

Número de cômodos ( Total:_____)    Quarto(    )  Banheiro (    )   Cozinha (    )                             
                                                   Sala (      ) 

Abastecimento de água: (  ) Público    (  ) Poço   (  ) Outro 

Energia elétrica: (   ) Sim    (   ) Não 

Destino do lixo: (  ) Coleta púbica    (  ) Queima/Enterra   (  ) Quintal    (   ) Outro 

Destino de dejetos: (   ) Esgoto   (   ) Fossa   (  ) Outro 

 
 

Dados obstétricos e gestacionais: 

Nº de gestações: N º de nascidos vivos: Nº de abortos: 

Fez pre-natal: (  ) Sim   (  ) Não 

Números de consultas: 

Local do pré-natal: 

Peso antes da gestação(Kg): 

Peso no dia do parto (Kg): 
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Altura (m): 

Ganho de peso durante a gestação: 

Intervalo do último parto: 

Doença materna:  (    ) Sim       Não   (   )  

Quais doenças: 

Que medicações fez uso: 

Quando começou a usar cada medicação: 

Hipertensão arterial: (    ) Sim       Não   (   ) 

Se apresenta hipertensão arterial com quantas semanas descobriu: 

Ou se descobriu antes da gestação (quando antes de engravidar): 

Diabetes: Antes (   )    Durante (   ) 

Se apresenta diabetes, qual o tipo: 

Se descobriu antes da gestação a diabetes quando começou: 

Tipo de parto: (   ) Cesária     (  ) Normal     (  ) Fórceps  

 

Dados do recém-nascido: 

Maternidade onde nasceu: 

Peso ao nascimento 

Idade gestacional: DUM: 
                              USG fetal (de quantas semanas): 
                              Capurro: 
                              Balard: 
         

Peso ao nascimento: 

Classificação: (   ) AIG      (   ) GIG      (   ) PIG 

Peso ao nascimento (Kg): Perímetro cefálico: (cm): 

Apgar: 1º minuto: _________5º minuto:__________10º minuto: _________ 

Tipo de alimento recebido: (  ) Seio materno exclusivo  
                                           (  ) Seio materno e completo 
                                           (  ) Outro:  

 

Sobre aleitamento materno:  

Você tem desejo de amamentar?  Sim (   )   Não (    ) 

Quem mais incentiva no aleitamento materno? 

Quem disse a ela que amamentar é bom? 

Quem disse a ela que amamentar não é bom? 

Tempo de aleitamento os outros filhos:  
1º filho: ___________________ 
2º filho: ___________________ 
3º filho: ___________________ 
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Há quanto tempo parou o aleitamento do ultimo filho: 

Numero de mamadas/dia: 

Numero de mamadas/dia: 
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APÊNDICE 3 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (HUAP/UFF) 
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