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RESUMO 

 

Os antioxidantes presentes no leite e no sangue materno, fazem parte do sistema de defesa 

natural contra a ação dos radicais livres. O teor de antioxidante no leite materno pode ser 

influenciado por muitos fatores, dentre eles destaca-se a dieta da nutriz. O objetivo foi avaliar 

a capacidade antioxidante (CA) do sangue de nutrizes e não nutrizes e do leite materno de 

nutrizes em diferentes momentos do pós-parto e sua relação com o estado nutricional. Trata-

se de um estudo analítico observacional. Foram avaliadas 50 nutrizes, em aleitamento 

materno exclusivo ou predominante, aos 30 e 60 dias pós-parto (PP) e 50 mulheres não 

nutrizes, em idade fértil, ambas com faixa etária de 19 a 40 anos. Para a classificação do 

estado nutricional antropométrico foi utilizado o Índice de Massa Corporal (IMC). A 

avaliação dietética foi realizada através da aplicação de inquéritos alimentares, analizados no 

software Avanutri Revolution®. O sangue e leite foram coletados após jejum noturno de 12 

horas e obtido o soro. Os ensaios ORAC, DPPH e TEAC foram utilizados para determinação 

da CA nas amostras de leite e os ensaios ORAC e DPPH foram aplicados nas amostras de 

sangue. As concentrações de Glutationa Peroxidase e Catalase foram determinadas através de 

ensaio imunoenzimático. Foi utilizado o software GraphPad inStat, para realização das 

análises, sendo aceito nível de significância 5 %. Dados são apresentados como média e 

desvio padrão. Foi observada prevalência de sobrepeso e obesidade nas voluntárias nutrizes 

enquanto nas não nutrizes a maioria das mulheres encontravam-se eutróficas. Não foram 

encontradas diferenças significativas na ingestão de macronutrientes nas nutrizes aos 30, 60 

dias PP e nas não nutrizes. As nutrizes apresentaram ingestão de zinco e vitamina E abaixo 

das recomendações, enquanto nutrizes e não nutrizes apresentaram ingestão de sódio elevada; 

apenas a ingestão de vitamina E das não nutrizes apresentou-se baixa. A CA das amostras de 

leite materno manteve-se semelhante nos dois momentos estudados. No entanto, no sangue, 

esta apresentou-se maior aos 30 dias PP, utilizando ensaio ORAC. Foram encontradas 

correlações aos 30 dias PP, entre a CA do sangue (DPPH) e: massa corporal (r= -0,4640; p= 

0,0227), IMC (r= -0,4834; p= 0,0311) e ingestão de vitamina C (r= 0,4931; p= 0,0143). 

Enquanto pelo método ORAC observou-se correlação entre a CA no sangue das não nutrizes 

e: ingestão de lipídeos (r= 0,700; p= 0,0433) e ingestão de selênio (r= 0,7451; p= 0,0022). Em 

relação ao leite materno observou-se correlação (TEAC) da CA com: idade (r= -0,4192; p= 

0,0330) e IMC (r= -0,4545; p= 0,0441);  e a correlação da CA no leite e ingestão de vitamina 

C (r= 0,4722; p= 0,0198), apenas foi observada através do método de DPPH. As enzimas 

antioxidantes glutationa e catalase mostraram-se em maiores concentrações aos 30 dias PP. A 

CA no sangue de mulheres nutrizes sofre redução em função do tempo de lactação, enquanto 

no leite materno não se altera. O estado nutricional das nutrizes e a ingestão de vitamina C 

influencia a CA do leite e do sangue das nutrizes. Enquanto nas mulheres não nutrizes a CA 

sofre influencia da ingestão de selênio e lipidios. 

 

Palavras-chave: Antioxidantes, Leite humano, Micronutrientes, Estresse oxidativo, Lactação. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It is known that the antioxidants present in milk and in maternal blood, are part of the system 

natural defence against the action of free radicals. The antioxidant content in breast milk can 

be influenced by many factors, among which stands out the nursing mother's diet. Evaluate 

the antioxidant capacity of blood of nursing mothers and not nursing mothers and the breast 

milk of nursing mothers at different times of the postpartum. It is an observational analytical 

study, approved by the Ethics Committee. We evaluated 35 nursing mothers in breastfeeding 

exclusive or predominant, at 30 and 60 days postpartum (PP) and 28 not nursing mothers, in 

childbearing age, both with the age group of 18 to 40 years. For the classification of 

nutritional status anthropometric was used the body mass index (BMI). Blood and milk were 

collected after an overnight fast of 12 hours and obtained the serum. Dietary assessment was 

conducted through the application of food surveys, analyzed in the Avanutri Revolution ® 

software. ORAC, DPPH and TEAC assays were used for determination of capacity 

antioxidant in samples of milk and ORAC and DPPH tests were applied in blood samples. 

The concentrations of Glutathione Peroxidase and Catalase were determined through enzyme-

linked immunosorbent assay. We used the software GraphPad inStat, for carrying out the 

analyses, being accepted 5% significance level. Data are presented as average and standard 

deviation. Overweight and obesity prevalence in the voluntary nursing mothers while in the 

not nursing mother the most women find themselves eutrophic. Weren’t found significant 

differences in macronutrient intake to 30, 60 days PP and not nursing mother. The average 

intake of zinc and sodium were inadequate to 30 days PP, besides these intake Vitamin E also 

proved inadequate to 60 days PP. The not nursing mothers ingested inadequate amounts of 

Vitamin E and sodium in. The antioxidant capacity of samples of breast milk in the two 

studied moments was similar and the blood was significantly increased to 30 days PP, using 

ORAC test. Were found negative correlations to 30 days PP, between the antioxidant capacity 

and: body mass (r =-0.4640; p = 0.0227), BMI (r =- 0.4834; p = 0.0311), intake of lipids (r = 

0.700; p = 0.0433), intake of selenium (r = 0.7451; p = 0.0022) and vitamin C intake (r = 

0.4931; p = 0.0143) in blood and milk with age (r =- 0.4192; p = 0.0330), BMI (r =-0.4545; p 

= 0.0441) and vitamin C intake (r = 0.4722; p = 0.0198). The antioxidant status in the blood 

of lactating women seems to be reduced depending on the lactation time while the milk does 

not change. The nutritional status influence the antioxidant capacity of milk and blood of the 

mothers. 

 

Keywords: Antioxidants, Human milk, Micronutrients, Oxidative stress, Lactation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO, p. 14 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, p. 16 

2.1 ALEITAMENTO MATERNO, p. 16 

2.2 O SISTEMA ANTIOXIDANTE, p. 18 

2.2.1 Glutationa, p. 22  

2.2.2 Vitamina A, p.23  

2.2.3 Vitamina E, p. 24 

2.2.4 Vitamina C, p. 24 

2.2.5 Os minerais: Zinco e Selênio, p. 25 

2.2.6 Compostos bioativos, p. 25 

2.2.7 Ensaios da Avaliação da Capacidade Antioxidante Total (CAOT), p. 26 

2.2.7.1 Oxygen Radical Absorbancy Capacity (ORAC), p.27 

2.2.7.2 Sequestro do radical 2,2- difenil- 1- picril- hidrazoil (DPPH), p. 27 

2.2.7.3 Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC), p. 28 

3 OBJETIVO GERAL, p. 29 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, p. 30 

4 MATERIAIS E MÉTODOS, p. 31  

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO E RECRUTAMENTO DAS VOLUNTÁRIAS, p. 31  

4.2 COLETA DE DADOS E CARACTERIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS, p. 32 

4.3 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DAS VOLUNTÁRIAS, p. 32  

4.3.1 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, p. 32 

4.3.2 AVALIAÇÃO DIETÉTICA, p. 33 

4.3.3 AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA, p. 34 

4.4 AVALIAÇÃO DO LEITE MATERNO, p. 35 

4.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, p. 35 

4.5.1 Oxygen Radical Absorbancy Capacity (ORAC), p. 35 

4.5.2 Determinação da atividade antirradicalar pelo ensaio DPPH, p. 36 

4.5.3 Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC), p. 36 

4.6 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO GLUTATIONA, p. 37  

4.7 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CATALASE, p. 37 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA, p. 38 

5 RESULTADOS, p. 40 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS, p. 41 

5.2 CARACTERÍSTICAS DO ESTADO NUTRICIONAL, p. 41 



5.3 INGESTÃO ALIMENTAR, p. 42 

5.4 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DAS AMOSTRAS DE LEITE MATERNO, p. 46 

5.5 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DAS AMOSTRAS DE SANGUE DAS NUTRIZES 30 E 60 DIAS PÓS-

PARTO E NÃO NUTRIZ, p. 46 

5.6 CORRELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE ANTIOXIDANTE NO LEITE E SANGUE E O ESTADO 

NUTRICIONAL DAS VOLUNTÁRIAS, p. 47 

5.7 CORRELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE ANTIOXIDANTE NO LEITE E SANGUE E A INGESTÃO 

ALIMENTAR DAS VOLUNTÁRIAS, p. 47 

5.8 CONCENTRAÇÃO DAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES: GLUTATIONA PEROXIDASE E 

CATALASE, p. 49 

 DISCUSSÃO, p. 51 

 CONCLUSÃO, p. 57 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, p. 58 

 APÊNDICES, p. 65 

9.1 APÊNDICE 1. PROTOCOLO DE ACEITE DO COMITÊ DE ÉTICA, p. 66 

10 ANEXOS, p. 67 

10.1 ANEXO 1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, p. 68 

10.2 ANEXO 2. QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERAIS, p. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Fontes e respostas celulares das Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) e de 

Nitrogênio (ERN). Os sistemas de defesa antioxidante enzimático e não enzimático, seu 

funcionamento adequado mantêm a homeostase fisiológica e quando estão ineficientes, 

permitem a instalação do estresse oxidativo, f. 20 

Figura 2: Estrutura da Glutationa (γ-L-glutamil-L-cisteinilglicina), f. 22 

Figura 3: Estrutura química das principais classes de flavonoides, f. 26 

Figura 4: Estrutura química do 2,2- difenil- 1- picril- hidrazoil (DPPH), f. 28 

Quadro 1: Classificação do Índice de Massa Corporal segundo a Organização Mundial da 

Saúde, 2007, f. 34 

Tabela 1: Características gerais das voluntárias do estudo, f. 42  

Tabela 2: Classificação do estado nutricional das voluntárias, segundo IMC, f. 42  

Tabela 3: Ingestão média de energia e de macronutrientes das nutrizes aos 30 e aos 60 

dias PP, valores recomendados pela FAO e o percentual de adequação, f. 43 

Tabela 4: Ingestão média de energia e de macronutrientes das voluntárias não nutriz, 

valores recomendados pela FAO e o percentual de adequação, f. 44 

Tabela 5: Percentual de adequação da ingestão de energia e macronutrientes pelas 

voluntárias, f. 45 

Tabela 6: Ingestão média de micronutrientes das nutrizes e não nutrizes, f. 46 

Tabela 7: Capacidade antioxidante das amostras de leite materno aos 30 e 60 dias pós-

parto, f. 47 

Gráfico 1: Capacidade antioxidante no sangue das voluntárias utilizando ensaio ORAC, f. 

48 

Gráfico 2: Atividade antioxidante determinada pelo ensaio DPPH no sangue das 

voluntárias, f. 48 

Gráfico 3: Concentração da enzima Glutationa Peroxidase no sangue das voluntárias, f. 50 

Gráfico 4: Concentração da enzima Catalase no sangue das voluntárias, f. 51 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS 

 

AA Ácido Aracdônico 

AAPH Dicloreto de 2,2’- azobis (2- aminopropano) 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABTS 2,2’-Azino-Bis (3-ethylbenzo-thiazoline-6-sulfonic acid) 

AI Adequate Intake 

ANOVA Análise de Variância 

AUC Area Under the Fluorescence Decay Curve 

CA Capacidade Antioxidante 

CAT Capacidade Antioxidante Total 

Cu Cobre 

DHA Ácido Docosa-hexaenóico 

DNA Ácido Desoxirribonucléico 

DP Desvio Padrão 

DPPH 2,2- difenil- 1- picril- hidrazoil 

EAR Estimated Average Requeriment 

ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

ERN Espécie Reativa de Nitrogênio 

ERO Espécie Reativa de Oxigênio 

FAO Food And Agriculture Organization  

g Grama 

g/dia Grama por dia 

g/Kg P/dia Grama por quilograma de peso corporal por dia 

GPx Glutationa Peroxidase 

GSH Glutationa 

GSSG Glutationa Oxidada 

H2O Água 

H2O2 Peróxido de Hidrogênio 

IMC Índice de Massa Corporal  

IOM Institute of Medicine 

Kcal Quilocaloria 

Kg Quilograma 

LABIOTEC Laboratório de Biotecnologia de Alimentos 



LANUFF Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da Universidade 

Federal Fluminense 

LCPUFAs Ácidos Graxos de Cadeia Longa Poliinsaturados 

m Metro 

mg Miligrama 

mg/dia Miligrama por dia 

mL Mililitro 

mm Milímetro 

NAF Nível de Atividade Física 

ng/mL Nanograma por mililitro 

O2 Oxigênio 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ORAC Oxygen Radical Absorbancy Capacity 

PNDS Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

PP Pós-parto  

RJ Rio de Janeiro 

RNA Ácido Ribonucleico 

Se Selênio 

SOD Superoxido Dismutase 

TEAC Trolox Equivalent Antioxidant Capacity 

UFF Universidade Federal Fluminense 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

VET Valor Energético Total 

Zn Zinco 

WHO World Health Organization 

µU/mL Micro Unidade por mililitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O leite materno é considerado o alimento ideal e natural, que contém nutrientes 

necessários para o recém-nascido (LI et al., 2009), além de fornecer fatores de defesa ao seu 

organismo (AYCICEK et al., 2006). Em sua composição, podemos destacar a presença de 

compostos bioativos, os fatores de crescimento e os anticorpos que irão atuar no organismo 

do lactente de forma a promover o seu crescimento e desenvolvimento de forma adequada 

(LAWRENCE E PANE, 2007).  

No leite materno e no sangue podem ser encontrados antioxidantes enzimáticos e 

não-enzimáticos. Os antioxidantes enzimáticos incluem a catalase, superóxido dismutase e a 

glutationa peroxidase (AYCICEK et al., 2006) e os antioxidantes não-enzimáticos são a 

vitamina C, vitamina E, vitamina A, as isoflavonas, o retinol, os carotenoides, as proteínas 

antioxidantes, tais como a tioredoxina, a caseína e o selênio (LI et al., 2009).  

Estes antioxidantes são benéficos porque tem a capacidade de neutralizar metabólitos 

reativos de oxigênio e os radicais livres, evitando assim que estes agentes oxidantes reajam 

com outros compostos causando dano celular (VANDERJAGT  et al., 2001). O aumento da 

concentração de espécies reativas de oxigênio pode danificar a estrutura das moléculas, 

alterando assim, suas funções e podendo levar a morte celular. O acúmulo desse efeito, leva 

ao estresse oxidativo sistêmico que poderá se manifestar em alterações na saúde do indivíduo 

(MISHRA; OJHA; CHAUDHURY, 2012).  

O teor de antioxidante pode ser influenciado por muitos fatores, dentre eles destaca-

se a dieta (VANDERJAGT  et al., 2001), que pode variar de acordo com seus hábitos 

alimentares e que podem ser afetados pela área geográfica em que ela se encontra, grupo 

étnico e seu estilo de vida (LI et al., 2009). As concentrações de outros micronutrientes no 

leite também podem sofrer alterações relacionadas diretamente com a dieta materna, dentre 
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eles podemos citar a tiamina, riboflavina, vitamina B6, vitamina A, vitamina B12 e iodo 

(ALLEN, 2005).  

Sabe-se que os antioxidantes estão relacionados a numerosos processos 

degenerativos, estando ligado à prevenção de doença da retina, aterosclerose, enterocolite 

necrosante, além de proteger a criança de processos infecciosos e de reduzir a prevalência e a 

gravidade das possíveis doenças futuras (SCHLEICHER, et al., 2005).  

Dessa forma, o presente estudo é proposto com o objetivo de conhecer a capacidade 

antioxidante do leite e do sangue materno, durante a amamentação exclusiva e predominante, 

como forma de prevenção a futuras doenças para os lactentes. Esse conhecimento torna-se 

importante por contribuir com a melhor compreensão destes processos e nortear intervenções 

nutricionais às mães, sendo necessário o acompanhamento materno com orientações 

nutricionais no pós-parto, a fim de incentivar a adoção cotidiana de práticas saudáveis, que 

irão trazer benefícios não só a mãe, como ao desenvolvimento do lactente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ALEITAMENTO MATERNO 

O leite materno fornece ao lactente todos os nutrientes necessários para seu 

crescimento e desenvolvimento de forma adequada, além de possuir outros benefícios 

significantes tanto para o lactente, quanto para a mãe (CATTANEO et al, 2006).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que a amamentação deve ser 

exclusiva até o sexto mês e complementado até os dois anos ou mais de idade (WHO, 2011). 

Campanhas nacionais e diretrizes organizadas pela OMS enfatizam os benefícios do 

aleitamento materno e têm sido desenvolvidas com o objetivo de prolongar a duração do ato 

(Oosterhoff, 2014). 

Em 1991 a OMS definiu como aleitamento materno exclusivo e predominante: 

quando a criança recebe leite somente direto da mãe ou ordenhado ou leite humano de 

outra fonte e nenhum outro líquido ou sólido, com exceção de gotas contendo 

suplementos vitamínicos ou medicamentos. E foi considerado aleitamento materno 

predominante quando a criança recebe além do leite materno, água ou bebidas a base 

de água, como chás e infusões. 

 

Como as vantagens do aleitamento materno são conhecidas e estão sendo bem 

difundidas, a sua prevalência tem aumentado nas últimas décadas, mas os resultados 

observados em pesquisas nacionais ainda encontram-se abaixo do esperado (PAHO, 2006).  
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Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 

(PNDS, 2006) a prevalência de aleitamento materno exclusivo entre crianças de zero a três 

meses ainda encontra-se baixa (45%), sendo essa taxa um pouco mais alta do que a PNDS 

1996 que era de aproximadamente 40%. Essa taxa cai ainda mais na faixa etária de quatro a 

seis meses, indo para apenas 11% no ano de 2006. Segundo dados da UNICEF, 2011, os 

maiores índices de aleitamento materno exclusivo são encontrados nos países em 

desenvolvimento, sendo essa taxa de 38%, entre crianças com quatro a seis meses pós-parto. 

No Brasil as taxas de aleitamento materno exclusivo estão crescendo, mas ainda encontram-se 

distantes do esperado (CARVALHO E TAVARES, 2010).  

As vantagens do aleitamento materno exclusivo são inúmeras, principalmente por ser 

a forma natural e simples de alimentação da criança (REGO, 2006), possibilitando dessa 

forma, uma diminuição dos custos da família ao eliminar os gastos com leites artificiais 

(CARVALHO E TAVARES, 2010). Além disso, ele está imediatamente disponível, não 

precisa ser preparado, é de fácil obtenção, está sempre em temperatura adequada e é seguro do 

ponto de vista microbiológico. O aleitamento materno também traz vantagens psicológicas, 

favorecendo o surgimento de laços emocionais mais fortes entre mãe e filho (CURY, 2009). 

Dentre as vantagens fisiológicas destacam-se a boa digestibilidade do leite, a 

diminuição da incidência de alergias (CURY, 2009), de diarréias e de doenças respiratórias, 

como a asma (HUH et al., 2011). 

Além dos benefícios ao lactente, o aleitamento materno também é vantajoso à mãe, 

levando ao aumento do gasto energético, diminuindo a prevalência de obesidade no pós-parto 

(CURY, 2009), involução mais rápida do útero e proteção contra o câncer mamário e de 

ovário (IP et al., 2007). 

Em relação à composição do leite materno, as proteínas são divididas em porções de 

soro e de caseína, abrangendo uma variedade de proteínas e peptídeos específicos, destacando 

a caseína que é encontrada em maior quantidade. A diminuição da concentração proteica no 

leite pode ser causada pelo aumento no volume de leite produzido pela mãe, não sendo 

observada nenhuma influência da alimentação materna (BALLARD E MORROW, 2013).  

A qualidade das proteínas encontradas no leite é considerada fator importante na 

alimentação do lactente, uma vez que as imunoglobulinas, lisozima e lactoferrina, são 

importantes na função imunológica e para o desenvolvimento da microbiota intestinal 
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(LÖNNERDAL, 2013 e MAGA etal., 2012). Além disso, as proteínas tem importância na 

síntese de hormônios, fatores de crescimento, citocinas e imunomoduladores que irão agir 

como fatores de crescimento e defesa do organismo (MACHADO E KENNER, 2013). 

Quanto aos lipídeos, seu perfil varia consideravelmente, sofrendo influência da 

alimentação materna. O leite que é excretado primeiro tem menos gordura do que o leite que é 

excretado ao final da mamada, podendo conter de duas a três vezes mais sua concentração 

(PICCIANO, 2001).  

Os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (LCPUFAs) são os ácidos graxos 

que mais variam em relação à dieta materna (BALLARD E MORROW, 2013). No leite 

humano os ácidos graxos docosa-hexaenóico (DHA) e aracdônicos (AA) são de grande 

importância para o crescimento e desenvolvimento do lactente (INNIS, 2007), juntos eles 

compreendem em torno de 20% do teor de ácidos gordos do cérebro, estando envolvidos no 

crescimento neural saudável, reparo de danos e mielinização (GUESNET E ALESSANDRI, 

2011).  

Alguns micronutrientes como as vitaminas A, B1, B2, B6, B12, D e o iodo podem 

variar no leite humano em função da dieta materna. Desta forma, recomenda-se que a mãe 

tenha uma dieta diversificada e rica em alimentos fontes desses micronutrientes (ALLEN, 

2012).  

O leite materno contém ainda numerosos antioxidantes, que podem ser exógenos, 

como as vitaminas A, C, E e glutationa ou endógenos, como as enzimas catalase, superóxido 

dimutase e glutationa peroxidase, que irão agir em conjunto de forma proteger o organismo 

(MACIAS E SCHWEIGERT, 2001; SCHWEIGERT et al., 2004).  

 

2.2 O SISTEMA ANTIOXIDANTE 

A oxidação é um processo metabólico que leva à produção de energia necessária às 

atividades das células, entretanto, esse processo também leva à produção de radicais livres 

(ROESLER et al., 2007). A oxidação de biomoléculas pode ter como consequências a perda 

de funções biológicas e desequilíbrio homeostático, cuja manifestação é o dano oxidativo em 

células e tecidos (BARBOSA et al., 2010), podendo resultar em doenças, atuando na 

fisiopatologia de muitas doenças crônicas, como as doenças autoimunes, cardiopatias, câncer, 
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doenças do pulmão, intoxicação por xenobióticos, a propagação de Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) em pacientes soropositivos (HIV+), entre outras 

(VASCONCELOS et al., 2007). 

A formação de radicais livres ocorre via ações enzimáticas, durante os processos de 

transferência de elétrons que ocorre no metabolismo celular ou pela exposição a fatores 

exógenos (BIANCHI E ANTUNES, 1999). Sua produção, em proporções adequadas, 

possibilita à geração de ATP, por meio da cadeia transportadora de elétrons, a ativação de 

genes e participação de mecanismos de defesa durante o processo de infecção (BARBOSA et 

al., 2010).  

A oxidação leva a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio 

(ERN), que apresentam importante função biológica, como na fagocitose, porém, quando em 

excesso, o organismo possui um eficiente sistema antioxidante que deve controlar e 

restabelecer o equilíbrio (VASCONCELOS et al., 2007). Um desequilíbrio entre compostos 

oxidantes e antioxidantes, por conta da geração excessiva de radicais livres ou redução da 

velocidade de remoção desses pode resultar no chamado processo de estresse oxidativo 

(FRAGA et al., 2014), como ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1: Fontes e respostas celulares das Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) e de 

Nitrogênio (ERN). Os sistemas de defesa antioxidante enzimático e não enzimático, seu 

funcionamento adequado mantêm a homeostase fisiológica e quando estão ineficientes, 

permitem a instalação do estresse oxidativo. 

Fonte: Adaptado de Vasconcelos et al., 2007. 

 

Os antioxidantes são compostos aromáticos que possuem pelo menos uma hidroxila, 

podendo ser sintéticos ou naturais e estão presentes na constituição de diversos alimentos 

(DEL RÉ E JORGE, 2012). Apresentam a função de inibir e/ou reduzir os danos causados 

pela ação dos radicais livres ou das espécies reativas não-radicais (BARBOSA et al., 2010). 
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Os antioxidantes atuam de diferentes formas na proteção do organismo, agindo 

contra os radicais livres, impedindo a sua formação, principalmente pela inibição das reações 

em cadeia com o ferro e o cobre; interceptando os radicais livres gerados pelo metabolismo 

celular ou por fontes exógenas; impedindo o ataque sobre os lipídeos, os aminoácidos das 

proteínas, a dupla ligação dos ácidos graxos poli-insaturados e as bases do ácido 

desoxirribonucléico (DNA); evitando assim a formação de lesões e perda da integridade 

celular ou ainda reparando as lesões causadas pelos radicais (BIANCHI E ANTUNES, 1999). 

O sistema antioxidante pode ser classificado como enzimático e não-enzimático. O 

sistema enzimático é constituído pelas enzimas Superóxido Dismutase (SOD), Catalase 

(CAT) e Glutationa Peroxidase (GPx), que agem impedindo ou controlando a formação de 

radicais livres e espécies não-radicais, que levariam a danos oxidativos. A enzima SOD 

catalisa a dismutação do ânion radical superóxido a peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio 

(O2), enquanto as enzimas CAT e GPx agem de forma integrada, com a finalidade de impedir 

o acúmulo de peróxido de hidrogênio, de forma que a enzima CAT atua na decomposição de 

H2O2 em O2 e água (H2O) e a GPx atua sobre os peróxidos em geral com a utilização da 

glutationa como cofator, gerando o radical OH
-
, contra o qual não há sistema enzimático de 

defesa (BARBOSA et al., 2010). 

O sistema antioxidante não-enzimático por sua vez é constituido por muitos 

compostos, dentre eles a glutationa (GSH), que é o principal antioxidante intracelular 

(VASCONCELOS  et al., 2007) destacam- se ainda os compostos de origem dietética, como 

as vitaminas, minerais e os compostos fenólicos. Entre as vitaminas sobressaem-se a vitamina 

C, a vitaminas E e a vitamina A (BARBOSA et al., 2010). 

O leite materno apresenta inumeros compostos bioativos que irão atuar de diferentes 

formas, tanto no que se refere aos alvos fisiológicos como aos seus mecanismos de ação. A 

atividade  antioxidante é comum nesses compostos e deve-se ao potencial de óxido-redução 

de determinadas moléculas. Alguns compostos competem por sítios ativos e receptores nas 

diversas estruturas celulares, com isso há a modulação da expressão de genes que codificam 

proteínas envolvidas em mecanismos intracelulares de defesa contra processos oxidativos 

degenerativos de estruturas celulares, como o seu DNA ou suas membranas (BASTOS et al., 

2009).  
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2.2.1 Glutationa 

A glutationa (GSH) é um tripeptídeo que contém na sua estrutura cisteína. Dentre as 

suas funções, destacamos seu papel central na biotransformação, atuando de maneira a 

proteger as células contra mudanças no quadro oxidativo e na eliminação de xenobióticos. 

Podendo ser considerada um dos agentes mais importantes do sistema de defesa antioxidante 

da célula, protegendo-a contra a lesão resultante da sua exposição a radicais livres (HUBER et 

al., 2008). 

 

Figura 2: Estrutura da Glutationa (γ-L-glutamil-L-cisteinilglicina) 

Fonte: HUBER et al., 2008. 

  

Além disso, a glutationa atua como transportadora e reservatório da cisteína, 

participa da detoxificação de agentes químicos e da eliminação de produtos da 

lipoperoxidação e também pode ser requerida para a síntese de DNA, de proteínas e de 

algumas prostaglandinas (FERREIRA E MATSUBARA, 1997). 

Outra atividade de proteção da glutationa é sua atuação na regeneração da vitamina E 

oxidada, no processo de detoxificação, em que a glutationa é utilizada como substrato pela 

glutationa peroxidase, na eliminação de peróxidos, mantendo a vitamina E na sua forma 

reduzida e funcional, através da glutationa S-transferase consegue detoxificar aldeídos 

reativos, como o malondialdeído, gerados durante a peroxidação lipídica (JORDÃO JR. et al., 

1998). 

A glutationa pode conferir proteção por estar envolvida no sistema antioxidante 

como um redutor intracelular, sendo capaz de reagir com elétrons não pareados de um radical 

livre, gerando um radical–GS, que irá produzir por dimeração a glutationa oxidada ou 

dissulfeto (GSSG). Essa será então reduzida pela glutationa redutase, regenerando a GSH 
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(DINÇER ET AL., 2002). O processo pelo qual a glutationa detoxifica hidroperóxidos é o 

seguinte: 

2 GSH + ROOHGSSG + ROH + H2O 

A glutationa peroxidase possue em sua cadeia um átomo de selênio na forma de 

selenocisteína, como consequência disso, o selênio pode ser considerado um elemento 

essencial aos seres humanos. Presente em vários tecidos de origem animal, quando em níveis 

reduzidos nas células e nos tecidos, resultam em maior suscetibilidade do organismo aos 

danos oxidativos induzidos pelos radiais livres (HUBER et al., 2008). 

 

2.2.2 Vitamina A 

A vitamina A atua na síntese de ácido ribonucleico (RNA), proteínas, enzimas, 

globulinas, glicoproteínas, queratina, na permeabilidade celular (IOM, 2001), no metabolismo 

das hemoglobinas, do zinco, da triiodo- tironina, do estrogênio, da progeterona, do cortisol, da 

aldosterona, da testosterona, da vitamina D, do colesterol e de ácidos graxos.  

Alguns dos carotenoides encontrados nos alimentos possuem atividades de pró-

vitamina A e antioxidante (AMORIM - CARRILHO et al., 2014). O ß-caroteno é o mais 

importante precursor da vitamina A, que na sua configuração natural apresenta-se na forma de 

ésteres de retinil de cadeia longa e suas formas ativas são os correspondentes retinal e ácido 

retinóico (IOM, 2001). 

Em sua função antioxidante, tem a capacidade de interagir com os radicais livres e 

espécies reativas de oxigênio, sendo os carotenoides considerados importantes sequestradores 

de radicais de oxigênio singlet, interrompendo a geração de carotenoides reativos ao oxigênio 

ainda nas etapas iniciais de sua formação (BONI, A. et al., 2010). 

Podem ser encontrados nas frutas e vegetais (STAHL E SIES, 1999), alimentos esses 

que possuem cor vermelha alaranjada, como os tomates e seus produtos, goiabas, melancia, 

mamão e pitanga (ARAB E STECK, 2000). E a recomendação de ingestão para esta vitamina 

para nutrizes é de 900 RE/dia e para não nutrizes a recomendação é de 500 RE/dia (IOM, 

1997). 
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2.2.3 Vitamina E 

A vitamina E é considerada vitamina lipossolúvel, o tocoferol é seu representante 

mais potente e mais abundante (MARTINS et al., 2004). É componente dos óleos vegetais 

encontrada na natureza em quatro formas diferentes α, ß, δ e γ- tocoferol, sendo o α-tocoferol 

a forma antioxidante distribuída nos tecidos e no plasma (BIANCHI E ANTUNES, 1999). O 

α- tocoferol age prevenindo a oxidação por capturarem os radicais livres, conferindo assim, 

proteção contra a peroxidação lipídica (PRUTHI et al., 2001). 

Sua ação antioxidante pode ser explicada pelo fato de fornecer átomos de hidrogênio 

pelas membranas celulares, impedindo que essa reação se propague nas membranas lipídicas 

(BONI et al., 2009).  

As principais fontes de vitamina E nos alimentos são os vegetais de cor verde escuro, 

as sementes oleaginosas, os óleos vegetais, o germe de trigo, a gema do ovo e o fígado 

(BATISTA et al., 2007). E a recomendação de ingestão para esta vitamina para nutrizes é de 

16mg/dia e para não nutrizes é de 12mg/dia (IOM, 1997). 

 

2.2.4 Vitamina C 

A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel que apresenta, principalmente, na sua 

forma biologicamente ativa o ácido ascórbico ou ácido desidroascórbico (PHILIPPI, 2008). 

No plasma, ela é transportada na forma de ácido ascórbico e capturada pelas células do 

sistema transportador de glicose e pelo sistema de transporte ativo específico (BONI et al., 

2009).  

A ação antioxidante da vitamina C pode acontecer de duas maneiras. De forma 

direta, eliminando os radicais peróxidos antes que eles iniciem a peroxidação lipídica, onde a 

vitamina C no plasma atua como agente redutor, doando elétrons para outras espécies 

reativas, eliminando-as antes mesmo que elas reajam com as membranas e as lipoproteínas 

(RIQUE et al., 2002). Ou ainda, de forma indireta, pois essa vitamina apresenta capacidade de 

regenerar a forma ativa da vitamina E e de outros compostos antioxidantes como o ß- 

caroteno, flavonoides e glutationa, a fim de que cada uma delas exerçam suas funções 

(BATLOUNI, 1997). Alguns alimentos fontes de vitamina C são as frutas cítricas, as frutas 
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vermelhas, o tomate e brócolis (PHILIPPI, 2008). E a recomendação de ingestão para esta 

vitamina para nutrizes é de 100mg/dia e para não nutrizes é de 60mg/dia (IOM, 1997). 

 

2.2.5 Os minerais: Zinco e Selênio 

Alguns elementos traços atuam como catalisadores redox são eles o zinco (Zn) e o 

selênio (Se), fazendo parte do sítio ativo ou atuando como cofatores de enzimas antioxidantes 

(RODRÍGUEZ et al., 2000).  

O zinco desempenha seu papel como cofator na transição da enzima superóxido 

dismutase (Cu/ Zn- SOD). Além disso, há evidências de que esse mineral não atue de maneira 

direta na atividade antioxidante, mas sim de forma indireta através da sua participação na 

regulação da expressão de metalotioneína e na proteção de grupamentos sulfidrila de 

proteínas de membranas celulares, por antagonismo com metais pró-oxidantes (KOURY E 

DONANGELO, 2003). 

O selênio, por sua vez, é parte integrante da enzima Glutationa Peroxidase que atua 

contra danos oxidativos, estando envolvida na reação do peróxido de hidrogênio pela adição 

de glutationa (BURK E HILL, 2009). Sua principal ação antioxidante é proteger as células 

endoteliais dos ataques de peróxidos. Com isso, o selênio desempenha papel fundamental de 

oxido-redução, conferindo proteção ao organismo contra várias doenças cardíacas e o câncer 

(RAYMAN, 2012). 

 

 2.2.6 Compostos bioativos 

Existe uma grande diversidade de compostos bioativos nos alimentos e sua atividade 

antioxidante está principalmente relacionada à sua capacidade de neutralizar espécies reativas 

de oxigênio. (SZAJDEK E BOROWSKA, 2008).   

Os flavonoides, amplamente encontrados nas frutas, atuam de várias formas no 

organismo a fim de conferir ação antioxidante. Eles podem atuar combatendo radicais livres 

através da doação de um átomo de hidrogênio de um grupo hidroxila (OH) da sua estrutura 

aromática, quelando metais de transição como o ferro e o cobre, interrompendo a reação de 

propagação dos radicais livres na oxidação lipídica, modificando o potencial redox do meio 
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ou ainda reparando a lesão de moléculas atacadas por radicais livres (PODSEDEK, 2007; 

KYNGMI E EBELER, 2008). Na Figura 3, estão as estruturas químicas das flavononas, 

isoflavonas, flavonóis, catequinas e antocianinas, que são consideradas as principais classes 

de flavonoides (CERQUEIRA et al., 2007). 

 

Figura 3: Estrutura química das principais classes de flavonoides. 

Fonte: Cerqueira et al., 2007. 

 

 

2.2.7 Ensaios da Avaliação da Capacidade Antioxidante Total (CAOT) 

Os ensaios propostos pela literatura são chamados ensaios de captação (“trap 

assays”) e variam de acordo com o radical gerado, o indicador de oxidação escolhido e o 

método utilizado para sua detecção e quantificação. Nos ensaios são gerados radicais que irão 

reagir com uma molécula-alvo, produzindo cor, fluorescência, quimiluminescência ou outra 

mudança que possa ser medida (HALLIWELL E GUTTERIDGE, 2007). 

Como há uma divergência entre os resultados de ensaios com antioxidantes, alguns 

protocolos devem ser estabelecidos no sentido de trazer ordem e concordância. Desta forma, é 

necessário saber quais radicais são gerados, como, onde e a extensão do dano (FRANKEL et 

al., 2008) 

2.2.7.1 Oxygen Radical Absorbancy Capacity (ORAC) 
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O ensaio Oxygen Radical Absorbancy Capacity (ORAC), baseia-se nas propriedades 

químicas da fluoresceína que é considerada um marcador de fluorescência (LI et al, 2009). O 

AAPH [dicloreto de 2,2’- azobis (2- aminopropano)] reage com oxigênio atmosférico, 

gerando o radical peroxil, que reage com o indicador fluorescente para formar um produto não 

fluorescente (ALVES et al., 2010). 

A atividade antioxidante de uma substância pode ser calculada a partir da medida da 

área sob a curva de decaimento da fluorescência (“Area Under the Fluorescence Decay 

Curve” – AUC, com emissão a 565 nm) comparada ao padrão que, na maioria das vezes, é o 

Trolox (VASCONCELOS et al., 2007). Esse ensaio expressa o resultado em equivalentes de 

Trolox , que corresponde à quantidade de Trolox em micromols que tem a mesma atividade 

antioxidante de um litro da solução usada (SÁENZ et al., 2009). 

Estudos mostram sua eficiência na determinação da capacidade antioxidante tanto no 

sangue como no leite materno. Sáenz et al., (2009) em seu estudo validaram o ensaio ORAC 

como uma medida útil para avaliar a capacidade antioxidante do leite humano. Prior et al., 

(2003) sistematizaram e validaram o uso do ORAC, como próprio para a determinação da 

capacidade antioxidante em plasma ou soro. 

 

2.2.7.2 Sequestro do radical 2,2- difenil- 1- picril- hidrazoil (DPPH) 

O DPPH é uma molécula caracterizada como um radical livre, estável em virtude da 

deslocação de um elétron desemparelhado por toda a molécula, como observado na Figura 5 

(ALVES et al., 2010). 

 

Figura 4: Estrutura química do 2,2- difenil- 1- picril- hidrazoil (DPPH). 

Fonte: Molyneux, 2004 
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Devido a essa deslocação a molécula possui coloração violeta, caracterizada por uma 

banda de absorção em etanol. Quando uma substância com capacidade de doar um átomo de 

hidrogênio é misturada a solução de DPPH, será obtida sua forma reduzida, havendo assim a 

perda desta cor violeta (MOLYNEUX, 2004). 

A intensidade do sinal do radical DPPH é inversamente relacionada com a 

concentração de antioxidante na substância testada e o tempo de reação. Contudo, o método 

de controle mais utilizado é o decaimento da absorbância no comprimento de onda observado 

entre 515 a 528nm, produzidos pela adição do antioxidante a uma solução alcoólica do radical 

DPPH (ALVES et al., 2010). Esse método é considerado fácil e útil para análise de 

substâncias puras e amostras complexas (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

2.2.7.3 Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) 

O ensaio Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) baseia-se na reação de 

ativação da metamioglobulina como peroxidase na presença do radical 2,2’-Azino-Bis (3-

ethylbenzo-thiazoline-6-sulfonic acid) - ABTS.  

Consiste numa reação envolvendo a descoloração de radicais ABTS
+
 que são gerados 

da adição de persulfato de potássio a solução de ABTS. A coloração azul-esverdeada gerada 

pelo ABTS é detectada no comprimento de onda de 734nm em espectrofotômetro.  

Neste teste o Trolox é utilizado como padrão e a medida obtida será relativa à sua 

reatividade, sendo expressa assim como equivalente de trolox (Vasconcelos et al., 2007). Esse 

é um ensaio que pode ser aplicado para testes com antioxidantes lipossolúveis e 

hidrossolúveis (Sánches-Moreno, 2002). 

 

 

 

 

 



 

 

3 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a capacidade antioxidante do sangue de nutrizes e não nutrizes e do leite 

materno, em diferentes momentos do pós-parto, e sua relação com o estado nutricional.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Nutriz aos 30 e 60 dias pós-parto: 

 

 Avaliar o estado nutricional antropométrico; 

 Avaliar a ingestão alimentar; 

 Determinar a capacidade antioxidante do sangue e do leite materno; 

 Determinar as concentrações das enzimas glutationa peroxidase e catalase; 

 Verificar se há relação entre o estado nutricional e a ingestão alimentar das nutrizes 

com a capacidade antioxidante do sangue e leite materno em diferentes momentos; 

 Verificar a relação entre o estado nutricional e a ingestão alimentar das nutrizes com 

as concentrações das enzimas glutationa e catalase no sangue materno em diferentes 

momentos. 

 

 Não nutriz: 

 

 Avaliar o estado nutricional antropométrico; 

 Avaliar a ingestão alimentar;
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 Determinar a capacidade antioxidante do sangue das voluntárias; 

 Determinar as concentrações das enzimas glutationa peroxidase e catalase; 

 Verificar a relação entre o estado nutricional e a ingestão alimentar das voluntárias não 

nutrizes com a capacidade antioxidante do sangue; 

 Verificar a relação entre o estado nutricional e a ingestão alimentar das voluntárias não 

nutrizes com as concentrações das enzimas glutationa e catalase no sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO E RECRUTAMENTO DAS VOLUNTÁRIAS  

Trata-se de um estudo analítico observacional, com amostra por conveniência, em 

que foram acompanhadas 50 nutrizes em aleitamento materno exclusivo em dois momentos 

(aos 30 e 60 dias pós-parto) e 50 mulheres saudáveis em idade fértil.  

Os critérios de inclusão para as nutrizes foram estarem em aleitamento materno 

exclusivo (leite materno sem complementação de água ou chá) ou predominante (com 

inclusão de água ou chá e quatro mamadas por dia, no mínimo) e a idade mínima de 19 e 

máxima de 40 anos. Foram adotados como critérios de exclusão as nutrizes apresentarem 

alguma enfermidade ou doença infecciosa, gestação gemelar, serem adolescentes, tabagistas. 

Os critérios de inclusão para a participação das não nutrizes do estudo foram não 

terem filhos, não estarem gestantes e a idade mínima de 19 e máxima de 40 anos. Foram 

adotados como critérios de exclusão a existência de doenças e o uso de suplementos ou 

medicamentos que poderiam ter influência nos resultados. 

O estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro, protocolo de pesquisa nº 235/11, CAAE nº 0371.0.258.314-11 

(APÊNDICE1). 

O recrutamento das nutrizes foi realizado no Hospital Maternidade Oswaldo Nazaré 

(HMON) e no Hospital Maternidade Fernando Magalhães (HMFM), no Município do Rio de 

Janeiro – RJ. As voluntárias não nutriz foram recrutadas na Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), no Município de Niterói, RJ. A abordagem dessas 

voluntárias ocorreu nas salas de aula e nos corredores da Faculdade de Nutrição. A cada
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voluntária abordada foi prestada explicações de modo que sejam fornecidas informações 

necessárias para a definição de sua participação no estudo. Um consentimento de participação 

por escrito foi entregue às participantes do estudo, após esclarecimentos da finalidade do 

mesmo (ANEXO 1). Uma vez cientes e de acordo com a proposta da pesquisa, as voluntárias 

foram entrevistadas para a caracterização das voluntárias. 

 

4.2 COLETA DE DADOS E CARACTERIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS 

Com o objetivo de caracterizar as nutrizes em estudo foram coletadas informações 

sobre variáveis sociodemográficas, dados antropométricos (peso e estatura), idade da 

menarca, número de gestações, número de lactações e uso de suplementos e para 

caracterização das não nutrizes foram coletadas informações sobre variáveis 

sociodemográficas, dados antropométricos (peso e estatura), estilo de vida e uso de 

suplementos por meio de questionários padronizados (ANEXOS 2), que foram aplicados às 

voluntárias pelo pesquisador responsável na primeira abordagem, após o aceite em 

participarem do estudo. 

 

4.3 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DAS VOLUNTÁRIAS  

4.3.1 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Para avaliar o estado antropométrico das voluntárias, foi utilizada medida da massa 

corporal (Kg) e a estatura (m) para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), definido 

como massa corporal (kg) dividido pela estatura (metro) elevada ao quadrado, baseado nos 

critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.  

Para classificar o estado nutricional das voluntárias, baseado no IMC, foram 

adotados os critérios da OMS (WHO, 2007), conforme o quadro abaixo: 
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QUADRO 1: Classificação do Índice de Massa Corporal segundo a Organização Mundial da 

Saúde, 2007. 

IMC (Kg/m²) CLASIFICAÇÃO 

< 18,5  Baixo peso 

≥ 18,5 e < 25,0 Eutrófico 

≥ 25,0 e <30  Sobrepeso 

≥ 30 Obesidade 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2007). 

 

4.3.2 AVALIAÇÃO DIETÉTICA 

A avaliação dietética das nutrizes foi realizada através da aplicação de registros 

alimentares, dos quais o primeiro foi aplicado aos 30 dias pós-parto e o segundo aos 60 dias 

pós-parto, por profissional treinado. A avaliação dietética das não nutrizes foi realizada por 

meio da aplicação de registros alimentares. As voluntárias foram devidamente orientadas 

quanto ao preenchimento dos registros alimentares, que foram posteriormente analisados. 

Para as análises da ingestão dietética das voluntárias do estudo foi utilizado o 

software Avanutri Revolution 4.0®. O programa foi utilizado para quantificar a ingestão de 

energia, macronutrientes (proteína, carboidrato e lipídeo) e micronutrientes (sódio, vitamina 

A, vitamina E, vitamina C, selênio e zinco). 

Para o cálculo das necessidades energéticas foram utilizadas as recomendações de 

energia da Food and Agriculture Organization (2004), considerando o Nível de Atividade 

Física (NAF) de 1,4 (categoria de estilo de vida levemente ativo ou sedentário) e para as 

nutrizes foi considerado o adicional de 675 Kcal/dia (FAO, 2004), para o primeiro semestre 

de lactação, conforme as equações abaixo: 
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Não nutriz: 

 19 – 30 anos: (14,818 x Peso (Kg) + 486,6) x 1,4 

 30 – 60 anos: (8,126 x Peso (Kg) + 845,6) x 1,4 

Nutriz 30 e 60 dias pós- parto: 

 19 – 30 anos: [(14,818 x Peso (Kg) + 486,6) x 1,4] + 675 

 30 – 60 anos: [(8,126 x Peso (Kg) + 845,6) x 1,4] + 675 

Para o cálculo de adequação dos macronutrientes foi utilizado a recomendação da 

FAO (2007), para proteína das nutrizes (1,1 g/Kg/dia), não nutrizes (1,0 g/Kg/dia) e a 

recomendação da FAO (1985) para carboidrato (55 à 75%) e lipídeo (15 à 30%) em relação 

ao Valor Energético Total (VET) da dieta.  

A recomendação do Institute of Medicine – (IOM, 1997) foi utilizado para o cálculo 

de adequação dos micronutrientes, adotando as tabelas de Estimated Average Requeriment 

(EAR) para as vitaminas A, C e E e os minerais zinco e selênio e Adequate Intake (AI) para o 

mineral sódio como ponto de corte. 

 

4.3.3 AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 

Amostras de sangue das voluntárias foram obtidas após jejum noturno de 12 horas. 

Foram coletados um total de 15mL de sangue, parte dele (10mL) foi coletado em tubo 

vacutainer sem adição de anticoagulantes para obtenção do soro e 5mL em tubo vacutainer 

contendo o anticoagulante Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (EDTA), para obtenção do 

plasma.  

As coletas de sangue das nutrizes foram realizadas nas maternidades e das não 

nutrizes foram realizadas no Laboratório de Nutrição Experimental (LABNE) da Faculdade 

de Nutrição da UFF por técnicos habilitados, através de punção venosa com agulhas 

descartáveis, sendo observados os cuidados técnicos na coleta da amostra. Logo após a coleta 

de sangue das nutrizes, o material coletado das nutrizes, na maternidade foi transportado para 
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o LABNE/UFF, considerando as técnicas de biossegurança para o transporte de material 

biológico.  

O plasma e soro obtidos foram divididos em alíquotas, em microtubos devidamente 

identificados com o número das voluntárias, data de coleta e tipo de análise a ser realizada. As 

amostras foram armazenadas congeladas a uma temperatura de -80°C, até o momento das 

análises. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DO LEITE MATERNO 

As amostras de leite das nutrizes (15 mL) foram obtidas por extração manual 

(ordenha) pela própria nutriz ou com auxilio de profissionais habilitados do banco de leite do 

hospital, em tubos Falcon previamente esterilizados. As amostras de leite foram obtidas do 

seio que não foi sugado na última mamada, preferencialmente. Caso os dois seios tenham sido 

previamente sugados, foi obtida a amostra do seio que foi sugado primeiro.  

As amostras de leite, assim como as de sangue, foram encaminhadas ao 

LABNE/UFF, considerando as técnicas de biossegurança para o transporte de material 

biológico. O leite foi separado em alíquotas em microtubos, devidamente identificados para as 

diferentes análises, sendo posteriormente congelados e conservados a –80
0 

C até o momento 

das análises.  

 

4.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

4.5.1 Oxygen Radical Absorbancy Capacity (ORAC) 

O ensaio ORAC foi adaptado de Prior et al., 2003, realizado no Laboratório de 

Biotecnologia de Alimentos (LABIOTEC) para determinação da capacidade antioxidante total 

no leite e sangue das voluntárias, para sua realização foi preparada solução tampão fosfato-

salino-PBS (pH 7,4). As soluções de fluoresceína, o padrão Trolox e a solução de 2,2'-Azobis 

(2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) foram preparados no dia da análise. Em uma 

microplaca preta de 96 poços foram adicionados 80µL da solução PBS para controle, 20µL da 

solução PBS para branco, 20μL do padrão Trolox, diluída em oito concentrações diferentes 

(3,25; 6,25; 12,5; 18,75; 25,00; 31,25; 37,5; 50,00µg/mL) e 20µL da amostra, diluída em sete 



36 

 

concentrações diferentes. O padrão Trolox e as amostras foram adicionados de maneira 

crescente de concentração e em duplicata. Em seguida foram adicionados 120μL da solução 

de fluoresceína, a placa então foi incubada no leitor de microplaca – fluorímetro marca 

FluoStar OPTMA, modelo BMG LABTECH, em agitação, por dez minutos à 37ºC, em 

seguida foi adicionado 60μL da solução de AAPH a todos os poços, com exceção do controle. 

A leitura da queda da fluorescência (485/520nm) do leite foi realizada por um período de uma 

hora e quarenta minutos, enquanto que a leitura do sangue foi realizada em três horas. Para o 

cálculo foi obtida a equação da reta do padrão Trolox e utilizada a fluorescência da amostra 

de concentração 50µL/mL. 

 

4.5.2 Determinação da atividade antirradicalar pelo ensaio DPPH 

A avaliação quantitativa da atividade antioxidante (AA) foi realizada no 

LABNE/UFF pelo método fotocolorimétrico, monitorando-se o consumo do radical livre 

DPPH pelas amostras de sangue e leite, através da medida do decréscimo da absorbância 

utilizando o procedimento adaptado de Zarban et al, (2009). Foi preparada uma solução de 

DPPH em etanol (0,1µM). Para o preparo do branco do DPPH, foi utilizada solução de DPPH 

em etanol 0,1µM (100μL) e completado etanol (900μL). O preparo da amostra consistiu em 

adicionar 100μL da amostra e a esta foi adicionado 900μL de uma solução de DPPH em 

etanol 0,1µM. Em seguida, as amostras foram centrifugadas em centrífuga refrigerada por 2 

minutos a 3000rpm em temperatura controlada (4ºC). As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro UV-Vis no comprimento de onda 517 nm, sendo a absorbância medida de 

forma imediata e em 30 minutos e expressa como percentual de atividade antioxidante, 

calculada de acordo com a seguinte equação matemática: 

 

%AA= (abs. da sol. de DPPH – abs. da amostra com DPPH) X100 

Absorbância da sol. do DPPH 

 

4.5.3 Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) 

O ensaio TEAC foi adaptado de Re et al., 1999 e realizado no LABIOTEC. As 

amostras de leite foram previamente diluídas (1:15 v/v) em solução de etanol e água destilada 

na proporção 35:65 v/v. O radical ABTS
.+

 foi preparado no dia anterior à análise reagindo 
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5mL de ABTS (7mM) com 22µL de persulfato de potássio (2,45mM) e mantido por 16 horas 

em temperatura ambiente e sob abrigo da luz. A radical ABTS
.+ 

foi diluído em etanol no dia 

do ensaio de maneira a obter uma solução com absorbância de 0,70±0,02 a 734nm em 

espectrofotômetro UV-2600 SHIMADZU. O Trolox foi utilizado como padrão nas 

concentrações 50, 100, 500, 1000 e 1500µM. Para leitura das amostras foram transferidos 

10µL das amostras diluídas para microtubos e no momento da leitura adicionado 1mL do 

radical ABTS
.+

 diluído. As leituras foram realizadas imediatamente após a adição do radical 

ABTS
.+

 e após seis minutos de reação. As análises foram realizadas em triplicata. Para 

obtenção dos resultados foi calculado o decaimento do radical e esse valor foi atribuído a 

equação da reta gerada à partir da curva padrão Trolox, multiplicada pelo fator de diluição. 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE GLUTATIONA PEROXIDASE 

A determinação das concentrações de glutationa peroxidase foi realizada por meio da 

técnica de Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), em leitora automática de 

microplacas – Marca: Thermoplate
®

, modelo TP-READER.  

O Kit foi utilizado para determinar a concentração de glutationa peroxidase, que 

possui atividade relacionada à glutationa redutase. Nessa análise, a glutationa redutase 

(GSSG) é oxidada a glutationa reduzida (GSH), esse grupo de GSH reage com DTNB (ácido 

5,5’ – ditiobis – 2 – nitrobenzóico, reagente de Ellman) produzindo a cor amarela (5 – tiol – 2 

– nitrobenzóico, TNB) que irá absorver a 414nm. A taxa de produção de TNB é diretamente 

proporcional à concentração de glutationa na amostra de sangue analisada. Os resultados são 

expressos em nmol/min/mL. 

 

4.7 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CATALASE 

A determinação das concentrações de catalase foi realizada por meio da técnica de 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), em leitora automática de microplacas – 

Marca: Thermoplate
®
, modelo TP-READER. 

O Kit utiliza a função peroxidase da catalase e baseia-se na reação da enzima com 

metanol. O formaldeído produzido é mensurado colorimetricamente com 4-amino-3-

hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole. A oxidação do 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-
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triazole na presença de aldeído, leva a uma mudança na coloração, de incolor para púrpura. A 

leitura da absorbância foi realizada a 540nm. Os resultados são expressos em nmol/min/mL. 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados são apresentados por meio da estatística descritiva como média aritmética e 

desvio-padrão. Foi utilizado o software GraphPad inStat, para a realização das análises e 

aceito um nível de significância de 5%. Para avaliação das alterações do estado nutricional, da 

ingestão alimentar e da capacidade antioxidante no sangue das voluntárias estudadas foi 

utilizada análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey como pós- teste. Para avaliação das 

alterações da atividade antioxidante no sangue e leite materno, aos 30 e 60 dias PP, foi 

utilizado o teste t student pareado. A correlação de Pearson foi utilizada para verificar 

possíveis associações entre o estado nutricional, a ingestão alimentar e a atividade 

antioxidante. A suposição de normalidade (distribuição Gaussiana) dos dados foi verificada 

por meio dos testes de Kurtosis e Skewness, para suportar a utilização dos métodos estatísticos 

descritos acima. Para análise dos dados que não apresentam distribuição normal, foi aplicado 

Spearman nonparametric correlation como teste não-paramétrico. 

Para determinação do tamanho da amostra foi utilizado o procedimento baseado nas 

curvas características de operação. Este procedimento limita o erro a ser cometido quando não 

se rejeita H0 (Erro tipo II), baseado na relação entre o desvio da variável analisada em função 

do seu desvio padrão. Foi definida uma probabilidade de 20% para ocorrência do Erro Tipo II 

(risco b). Foi definido, também, que o Desvio “D” entre as variáveis analisadas no estudo e 

sua variabilidade seria de, no máximo, 45%, onde: 

D= (X - µ0) 

σ 

Com estes valores foi retirado da curva característica de operação para testes 

bilaterais com α = 5%, o valor de N = 50, sendo N o número mínimo de nutrizes e de não 

nutrizes que deveriam entrar na pesquisa. 
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Curva característica para testes bilaterais com α = 5%  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 RESULTADOS: 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS: 

Na Tabela 1 são apresentadas as características gerais das voluntárias do estudo. As 

nutrizes possuíam em média oito anos de estudo e 75% moravam em casa própria. A idade 

média das nutrizes foi de 26,34 ± 6,10 anos, com menarca aos 11,97 ± 1,45 anos, idade 

ginecológica de 13,53 ± 7,59 anos e essas tiveram, em média, duas gestações e uma lactação. 

Em relação à massa corporal, as nutrizes aos 30 dias pós-parto (PP) apresentavam em média 

70,60 ± 16,02Kg e aos 60 dias PP 71,90 ± 15,13Kg. O IMC médio aos 30 dias e aos 60 dias 

PP foi de 28,10 ± 6,33kg/ m² e 28,00 ± 5,56Kg/m², respectivamente.  

Em relação à idade, as voluntárias não nutrizes apresentaram em média 21,27 ± 1,48 

anos, menarca aos 11,88 ± 0,83 anos, idade ginecológica de aproximadamente 10,35 ± 3,16 

anos, peso médio de 58,93 ± 8,57Kg e IMC médio de 22,34 ± 2,61Kg/m². Nenhuma das 

voluntárias havia engravidado anteriormente ou encontravam-se gestante durante o estudo. 

No geral as nutrizes apresentaram maior idade cronológica e ginecológica que as 

voluntárias não nutrizes e com menarca no mesmo período, como apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1: Características gerais das voluntárias do estudo  

Características  Nutriz  Não Nutriz p valor 

 Idade (anos) 26,34 ± 6,10 21,27 ± 1,48 0,01* 

Menarca (anos)  11,97 ± 1,45 11,88 ± 0,83 0,73 

Idade ginecológica (anos) 13,53 ± 7,59 10,35 ± 3,16 0,04* 

Número de gestações 2,28 ± 1,71 - - 

Número de lactações 1,07 ± 1,36 - - 

Massa corporal 30 dias (Kg) 70,60 ± 16,02 - - 

Massa corporal 60 dias (Kg) 71,90 ± 15,13 - - 

IMC 30 dias (Kg/m²) 28,10 ± 6,33 - - 

IMC 60 dias (Kg/m²) 28,00 ± 5,56 - - 

Massa corporal (Kg) - 58,93 ± 8,57 - 

IMC (Kg/m²) - 22,34 ± 2,61 - 

Dados são apresentado como média±DP. *p<0,05 significativamente diferente entre as 

voluntárias 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DO ESTADO NUTRICIONAL 

Quanto ao estado nutricional antropométrico (Tabela 2), destaca-se a prevalência 

sobrepeso e obesidade nas voluntárias nutrizes aos 30 dias PP (69%) e aos 60 dias PP (70%). 

Entre as não nutrizes a maioria das mulheres encontravam-se eutróficas (79%). 

Foram encontradas diferenças significativas entre o estado nutricional 

antropométrico das nutrizes aos 30 e 60 dias PP com as não nutrizes (p<0,01), no entanto, as 

nutrizes mantiveram-se semelhantes nos dois momentos estudados.  

Tabela 2: Classificação do estado nutricional das voluntárias, segundo IMC  

Classificação Voluntárias   

Nutrizes 30 dias PP Nutrizes 60 dias PP Não Nutrizes  

Baixo peso (%) 0 0 4 

Eutrófico (%) 31 30 79 

Sobrepeso (%) 41 55 17 

Obesidade (%) 28 15 0 
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5.3 INGESTÃO ALIMENTAR 

A Tabela 3 apresenta os resultados da ingestão média de energia e macronutrientes 

pelas nutrizes aos 30 e 60 dias PP. Dessas, a maioria apresentaram ingestão de carboidratos e 

proteína abaixo da recomendação, enquanto a ingestão de lipídeos mostrou-se dentro da 

margem de adequação (Tabela 4).  

Na Tabela 5 estão representados os valores de ingestão de energia e macronutrientes 

das voluntárias não nutrizes. Essas ingeriram em sua maioria carboidratos abaixo da 

recomendação, proteínas de forma adequada e lipídeos acima do preconizado. Não foram 

encontradas diferenças significativas na ingestão de nutrizes aos 30 e 60 dias PP e não 

nutrizes (Tabela 4). Devemos ressaltar que as não nutrizes foram as voluntárias que 

apresentaram dietas mais adequadas. 

Tabela 3: Ingestão média de energia e de macronutrientes das nutrizes aos 30 e aos 60 dias 

PP, valores recomendados pela FAO  

    

Ingestão alimentar 

recomendada Ingestão 

30 dias PP   FAO Média ± DP 

Energia (Kcal/dia) 1647,9-2942,4 2186,05 ± 549,46 

Carboidrato (g/dia) 
 

299,47 ± 81,56 

(% VET) 55-75 55,08±8,08 

Proteína  

(g/dia) 64,3-114,8 73,31 ± 17,76 

(g/kgP/dia) 1 1,11±0,43 

Lipídeos (g/dia) 
 

73,27 ± 23,27 

(% VET) 15-30 30,19±6,06 

   

60 dias PP 

Energia 

 

(Kcal/dia) 

 

1647,9-2942,4 

 

2177,17 ± 765,7 
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Carboidrato 

(g/dia) 
 

295,25 ± 114,3 

(% VET) 55-75 53, 05 ± 9,6 

Proteína  (g/dia) 64,3-114,8 69,62 ± 18,1 

(g/kgP/dia) 1 1,09 ± 0,49 

Lipídeos (g/dia) 
 

63,77 ± 22,53 

(% VET) 15-30 25,9 ± 7,7 

VET = Valor Energético Total da dieta. PP= Pós-parto 

 

Tabela 4: Percentual de adequação da ingestão de energia e macronutrientes pelas voluntárias 

    Adequação (%) 

    Nutrizes 30 dias PP Nutrizes 60 dias PP Não nutrizes 

Energia 

 

107,3 108,4 103,05 

Carboidrato Abaixo 45,3 58,8 60 

 

Adequado 20,83 17,4 40 

 

Acima 33,3 23,5 0 

Proteína Abaixo 54,16 52,9 20 

 

Adequado 45,8 47,1 70 

 

Acima 0 0 10 

Lipídeo Abaixo 0 0 0 

 

Adequado 62,5 58,8 40 

  Acima 37,5 41,2 60 

 

Tabela 5: Ingestão média de energia e de macronutrientes das voluntárias não nutrizes, 

valores recomendados pela FAO  

    

Ingestão alimentar 

recomendada Ingestão 

    FAO Média ± DP 

Energia (Kcal/dia) 1708,12 a 2237,13 1889,18 ± 333,66 

Carboidrato (g/dia)  245,31 ± 67,3 

(% VET) 55-75 51,2 ± 6,83 
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Proteína  (g/dia) 64,3-114,8 83,58 ± 17,26 

(g/kgP/dia) 1,0 1,42 ± 0,28 

Lipídeos (g/dia)  59,06 ± 16,5 

(% VET) 15-30 28,44 ± 5,5 

VET = Valor Energético Total da dieta.  

 

Em relação à ingestão média de micronutrientes pelas nutrizes, foi observado aos 30 

dias PP que a ingestão de zinco foi abaixo do preconizado e de sódio acima. De forma 

semelhante, as nutrizes aos 60 dias PP ingeriram zinco abaixo do preconizado e sódio acima e 

ainda apresentaram ingestão de vitamina E abaixo da recomendação. As não nutrizes 

ingeriram vitamina E abaixo e sódio acima da recomendação (Tabela 6). 

A ingestão média de vitamina C, vitamina E, zinco e selênio foram semelhantes entre 

as voluntárias do estudo. Em relação à ingestão de vitamina A e sódio se mostraram 

semelhantes apenas entre as nutrizes nos dois momentos estudados. A ingestão de vitamina A 

foi diferente entre as não nutrizes e as nutrizes aos 30 dias PP (p= 0,0083) e aos 60 dias PP 

(p= 0,0276). 

Em destaque, temos a ingestão média de sódio pelas voluntárias nutrizes que 

apresentou valores muito acima da recomendação, essa ingestão se mostrou semelhante entre 

as nutrizes e estatisticamente diferente em comparação as não nutrizes e nutrizes aos 30 dias 

PP (p<0,0001) e 60 dias PP (p<0,0001).  
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Tabela 6: Ingestão média de micronutrientes das nutrizes e não nutrizes 

  Referência 

(Nutriz/Não 

nutriz) 

Nutrizes 30 dias PP (n=24)   Nutrizes 60 dias PP (n=17) Não Nutrizes (n=10) 

  Média ± DP Adequação (%) Média ± DP Adequação (%) Média ± DP Adequação (%) 

Vitamina A (RE/dia)
b
 900/500 1393,81±855,16 154,92 1462,55±1026,39 162,51 592,26±324,8 118,45 

Vitamina C (mg/ dia)
b
 100/60 112,94±65,46 113,09 145,10±87,65 145,11 73,2±37,5 122 

Vitamina E (mg/ dia)
b
 16/12 13,65±3,74 90 11,24±2,98 70,29 10,37±5,2 86,4 

Zinco (mg/dia)
a
 10,4/6,8 8,65±3,38 83,06 8,40±2,90 80,79 6,8±2,77 100 

Selênio (mcg/dia)
b
 59/45 56,15±18,23 95,17 62,41±34,90 105,78 62,1±22,4 138 

Sódio (mg/dia)
a
 1500 5232,19±1410,06 * 5806,60±613,80 * 1583,37±361 * 

a – AI, segundo o IOM (1997); b– EAR, segundo o IOM (1997)  

 

 

 

 

 

 



46 

 

5.4 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DAS AMOSTRAS DE LEITE MATERNO 

A Tabela 7 apresenta a capacidade antioxidante das amostras de leite materno nos 

dois momentos estudados, avaliada através dos ensaios ORAC, DPPH e TEAC. Não foi 

observada mudança na capacidade antioxidante dos 30 para os 60 dias PP. 

 

Tabela 7: Capacidade antioxidante das amostras de leite materno aos 30 e 60 dias pós-parto 

Ensaios  Amostras de leite  

  Nutrizes 30 dias PP Nutrizes 60 dias PP p valor 

ORAC (µmolET/mL) 13,07 ± 9,45 12,70 ± 6,74 0,99 

DPPH (%) 53,63 ± 28,4 49,50 ± 23,7 0,46 

TEAC (mmolET/L) 20,63 ± 2,07 19,44 ± 3,12 0,13 

Dados são apresentados como média±DP. *p<0,05 são significativamente diferentes entre os 

momentos. 

 

5.5 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DAS AMOSTRAS DE SANGUE NAS NUTRIZES 30 E 60 DIAS PÓS-

PARTO E NÃO NUTRIZ 

Os Gráficos 1 e 2 representam os valores médios da capacidade antioxidante no 

sangue das voluntárias do estudo. O Gráfico 1 mostra a capacidade antioxidante obtida pelo 

ensaio ORAC, essa se mostrou semelhante entre as nutrizes aos 30 dias PP 

(7,86±5,33µmolET/mL), 60 dias PP (5,15±4,75µmolET/mL) e em comparação as não 

nutrizes (4,88±2,34µmolET/mL). O percentual antioxidante obtido pelo ensaio DPPH  foi de 

47,89% aos 30 dias PP, 32,90% aos 60 dias PP e 47,70% nas não nutrizes, esses resultados 

apresentaram diferença significativa entre os momentos estudados das nutrizes (p<0,001) e 

entre as nutrizes 60 dias PP e as não nutrizes (p<0,001). 
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Gráfico 1: Capacidade antioxidante no sangue das voluntárias utilizando ensaio ORAC 

 

 

  

Gráfico 2: Atividade antioxidante determinada pelo ensaio DPPH no sangue das voluntárias. 

Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,001) 

 

 

5.6 CORRELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE ANTIOXIDANTE NO LEITE E SANGUE E O ESTADO 

NUTRICIONAL DAS VOLUNTÁRIAS  

Em relação às correlações entre a capacidade antioxidante e os parâmetros do estado 

nutricional das voluntárias, a capacidade antioxidante determinada no ensaio DPPH no leite 

não apresentou correlação com a idade, massa corporal e IMC das nutrizes nos diferentes 

a a b 
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momentos estudados. Foi observada nas nutrizes, aos 30 dias PP, correlação negativa 

significativa entre a capacidade antioxidante no sangue e a massa corporal (r= -0,4640; p= 

0,0227) e o IMC (r= -0,4834; p= 0,0311). Não houve correlação entre a capacidade 

antioxidante e o estado nutricional com as nutrizes 60 dias PP, de forma semelhante as não 

nutrizes. 

A capacidade antioxidante obtida pelo ensaio TEAC no leite materno correlacionou-

se aos 30 dias PP com a idade (r= -0,4192; p= 0,0330) e com IMC (r= -0,4545; p= 0,0441). O 

mesmo não foi observado com a massa corporal aos 30 dias PP e com os mesmos parâmetros 

aos 60 dias PP. 

 

5.7 CORRELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE ANTIOXIDANTE NO LEITE E SANGUE E A INGESTÃO 

ALIMENTAR DAS VOLUNTÁRIAS 

A capacidade antioxidante medida pelo ensaio ORAC no leite não apresentou 

correlação com a ingestão de energia, macronutrientes e micronutrientes estudados nas nutriz 

aos 30 e 60 dias PP. Nas não nutrizes foi observada correlação positiva entre a capacidade 

antioxidante e a ingestão de lipídeos utilizando o ensaio ORAC (r= 0,700; p= 0,0433). De 

forma semelhante, a capacidade antioxidante no sangue correlacionou com a ingestão de 

selênio (r= 0,7451; p= 0,0022) nas nutrizes 30 dias PP.  

A ingestão de vitamina C apresentou correlação positiva com a capacidade 

antioxidante determinada através do ensaio DPPH no leite aos 30 dias PP (r= 0,4722; p= 

0,0198), essa correlação também foi encontrada com sangue das nutrizes 30 dias PP (r= 

0,4931; p= 0,0143). 

Não foram encontradas correlações entre a capacidade antioxidante no sangue 

determinada pelos ensaios DPPH e TEAC com a ingestão de energia e macronutrientes pelas 

nutrizes aos 30 e 60 dias PP e não nutrizes. Assim como a capacidade antioxidante no leite, 

pelo ensaio TEAC não se correlacionou com a ingestão alimentar nas voluntárias estudadas. 

 

5.8 CONCENTRAÇÃO DAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES: GLUTATIONA PEROXIDASE E CATALASE 

As concentrações séricas da enzima Glutationa Peroxidase (GPX) determinada nas 

nutrizes e não nutrizes estão apresentadas no Gráfico 3. Em relação aos níveis séricos médios, 
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nas nutrizes 30 dias PP foi de 0,41nmol/min/mL, nas nutrizes 60 dias PP foi de 0,39 

nmol/min/mL e nas não nutrizes esses níveis apresentaram média de 0,32nmol/min/mL. As 

concentrações de GPX apresentaram-se diferentes entre as nutrizes 30 dias PP e as não 

nutrizes (p<0,05). 

  

Gráfico 3: Concentração da enzima Glutationa Peroxidase no sangue das voluntárias. 

Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05) 

 

Quanto a possíveis, não foram encontradas correlações entre as concentrações da 

enzima GPX com estado nutricional, a ingestão alimentar e a capacidade antioxidante 

determinada nos ensaios ORAC e DPPH. 

No Gráfico 4 estão representadas às concentrações séricas médias da enzima 

catalase (CAT), também determinada durante o período de estudo com as nutrizes e não 

nutriz. Em relação aos níveis médios séricos das nutrizes, os resultados foram decrescentes 

durante o período do estudo (1,42nmol/min/mL nas nutrizes 30 dias PP e 1,48nmol/min/mL 

nas nutrizes 60 dias PP) e em relação as não nutrizes esses níveis apresentaram média de 

0,93nmol/min/mL. As concentrações de CAT nas nutrizes 30 dias PP mostraram-se diferentes 

das concentrações das mesmas aos 60 dias PP (p<0,05) e das não nutrizes (p<0,001). 

a a, b b 
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Gráfico 4: Concentração da enzima Catalase no sangue das voluntárias. 

Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05) 

 

Da mesma forma que a enzima GPX, a enzima CAT não correlacionou com o  

estado nutricional, a ingestão alimentar e com a capacidade antioxidante obtida nos ensaios 

ORAC e DPPH. 

 

 

 

 

a b b 



 

 

6 DISCUSSÃO 

Nos dias atuais tem sido observada retenção de peso corporal no período da lactação 

(CASTRO et al., 2009) , o que vem contribuindo para o aumento na prevalência de sobrepeso 

e obesidade nas mulheres em idade reprodutiva. No presente estudo foi observado grande 

frequência de sobrepeso e obesidade nas nutrizes aos 30 e aos 60 dias PP, reforçando a 

hipótese de que o ciclo reprodutivo atualmente tem sido considerado um período de risco para 

o desenvolvimento de sobrepeso e/ou obesidade na mulher (REBELO et al., 2010). Azeredo 

et al. (2011) observaram a prevalência de 27% de sobrepeso e obesidade em nutrizes 

adolescentes, evidenciando a variabilidade do estado nutricional quando comparadas nutrizes 

adolescentes e adultas, tendo em vista que no presente estudo foi observada prevalência 

superior a 60% de sobrepeso e obesidade ao longo do período de acompanhamento das 

nutrizes. 

Estudos realizados com mulheres nutrizes, não observaram associação entre lactação e 

perda de peso pós-parto quando avaliado em um período inferior a seis meses, corroborando 

com achados do presente estudo (DEWEY, 2001; LACERDA e LEAL, 2004; SICHIERI, et 

al., 2003). 

As voluntárias não nutriz, diferente das nutrizes, em sua maioria encontravam-se 

eutróficas, resultados esses que corroboram com os achados de Barbosa et al. (2015), que em 

seu estudo realizado com mulheres em idade fértil no Brasil relataram maioria (81%) de 

mulheres eutróficas. 

A lactação é considerada um período de grande demanda energética, que sofre 

influência da produção de leite e da intensidade na qual ela ocorre (CURY, 2009). Tal 

momento biológico, consequentemente, leva ao aumento da necessidade nutricional da 

mulher o que se traduz no aumento da ingestão energética para garantir a manutenção do 

organismo materno e adequada produção de leite (CASTRO et al., 2009). Enquanto para as
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mulheres em idade reprodutiva (não nutriz), as necessidades nutricionais e energéticas são 

baseadas na manutenção do organismo. 

No presente estudo, a quantidade média de energia e macronutrientes ingeridos pelas 

nutrizes e não nutrizes foi semelhante, o que mostra discordância com a literatura; pois era 

esperado observar maior ingestão energética por parte das nutrizes, visto que teoricamente 

estas necessitam de um aporte dietético maior. Tal fato, também, coloca em discussão a 

grande frequência de sobrepeso e obesidade observados nestas voluntárias, o que sugere a 

possível ocorrência de sub-relato no inquérito dietético por parte das nutrizes.  

As nutrizes, em sua maioria, ingeriram carboidratos e proteínas abaixo da 

recomendação e lipídeo dentro da adequação, corroborando com os achados de Quiles et al. 

(2006) em seu estudo com nutrizes caucasianas em aleitamento materno exclusivo. As 

voluntárias não nutrizes, por sua vez apresentaram ingestão carboidratos abaixo da 

recomendação e proteínas e lipídeos dentro da faixa de adequação. Estudos realizados com 

mulheres em idade reprodutiva, não nutriz, em diferentes países mostraram ingestão de 

energia e de macronutrientes semelhantes às observadas no presente estudo (BARBOSA et 

al., 2014 e KHALIL et al., 2011).   

Quanto à ingestão de micronutrientes, as nutrizes aos 30 e 60 dias PP ingeriram zinco 

em quantidades abaixo da recomendação, enquanto as não nutrizes fizeram ingestão de 

quantidades adequadas. Importante ressaltar que esse mineral atua como intermediário na 

redução do estresse oxidativo, participando da constituição de enzimas antioxidantes. Dessa 

forma, a menor ingestão de zinco pode afetar a manutenção do equilíbrio redox, por atuar na 

manutenção da atividade antioxidante enzimática e não enzimática (KELLEHER E 

LÖNNERDAL, 2005). Barbosa et al. (2014) em seu estudo no Brasil avaliando ingestão 

alimentar de mulheres em idade fértil, não nutriz, relataram ingestão adequada de zinco, 

corroborando com os resultados do presente estudo.  

Tanto as voluntárias nutrizes quanto as não nutrizes apresentaram ingestão de 

vitamina E abaixo das recomendações nutricionais, o que também pode afetar a capacidade 

antioxidante do organismo, pois essa vitamina possui importante ação antioxidante 

protegendo os ácidos graxos da membrana celular contra a peroxidação lipídica (PRUTHI et 

al., 2001). Apesar da ingestão abaixo da recomendação, as voluntárias nutrizes e não nutrizes 

ingeriram quantidades semelhantes de vitamina E e vitamina C, resultado semelhante foi 
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observado por Quiles et al. (2006) que ao estudarem nutrizes em aleitamento exclusivo, com 

até 30 dias de lactação, na Espanha observaram ingestão semelhante de vitamina C e vitamina 

E entre nutrizes com lactentes a termo e pré-termo. Não foram encontrados estudos que 

verificassem a ingestão dos minerais em nutrizes nos diferentes momentos da lactação.  

As voluntárias não nutrizes ingeriram vitamina A, vitamina C, zinco e selênio em 

quantidades adequadas para manutenção do organismo, os resultados do presente estudo 

corroboram com os achados de Barbosa et al. (2014), que em seu estudo com mulheres 

saudáveis, em idade reprodutiva, relataram ingestão dentro da faixa de recomendação para os 

mesmos micronutrientes estudados. 

Em relação ao sódio ingerido, todas as voluntárias apresentaram ingestão acima do 

recomendado. A ingestão elevada de sódio se dá devido às escolhas alimentares das 

voluntárias que dão preferência por alimentos industrializados, refeições prontas, embutidos, 

entre outros. A ingestão inadequada desse nutriente pode estar relacionada ao 

desenvolvimento de morbidades como doenças coronarianas e hipertensão (KARPPAANEN 

E MERVAALA, 2006). Barbosa et al. (2015) estudando mulheres em idade fértil, não 

nutrizes, observaram ingestão de sódio acima da recomendação, assim como no presente 

estudo. Não foram encontrados estudos avaliando a ingestão de sódio por mulheres nutrizes. 

A CA foi avaliada através de três ensaios diferentes. O ensaio ORAC baseia-se nas 

propriedades químicas da fluoresceína, enquanto o ensaio DPPH mede a capacidade de 

sequestrar um radical estável pelos antioxidantes presentes na amostra e o ensaio TEAC 

baseia-se na inibição do cátion ABTS. Não foram encontrados estudos que tivessem realizado 

a comparação entre a capacidade antioxidante no sangue de mulheres nutrizes e não nutrizes. 

No presente estudo, as voluntárias nutrizes e não nutriz apresentaram capacidade 

antioxidante semelhante, quando analisada pelo ensaio ORAC, no sangue, enquanto que a 

capacidade antioxidante obtida pelo ensaio DPPH mostrou redução da capacidade 

antioxidante das voluntárias nutrizes aos 60 dias PP e inferior a capacidade antioxidante das 

voluntárias não nutrizes. Tal fato pode indicar que a alimentação pode ter sido um fator 

contribuinte para essa redução na capacidade antioxidante e, também, que o momento 

biológico da lactação por si, ocasiona desgaste no organismo. Embora não tenha sido 

significativa, assim como os resultados obtidos nas análises do ensaio DPPH, o ensaio ORAC 
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também apresentou variação numérica entre os meses PP, reduzindo de 30 para 60 dias PP, 

mostrando assim sua maior sensibilidade.  

Existem poucas informações sobre a capacidade antioxidante no sangue de mulheres 

em diferentes momentos PP, ressaltando a importância desse estudo no qual se verificou a 

capacidade antioxidante em nutrizes aos 30 e 60 dias PP. No presente estudo foi observada 

nas mulheres não nutrizes CA menor do que o observado por Khalil et al, (2011)
27

 em seu 

estudo no Canadá, com mulheres saudáveis, possivelmente reflexo das escolhas alimentares 

das voluntárias. 

Diferente do sangue, no presente estudo, não houve modificação na capacidade 

antioxidante no leite das nutrizes aos 30 e 60 dias utilizando os três ensaios. Tijerina-Sáenz et 

al. (2009) em seu estudo no Canadá, empregando ensaio ORAC, observaram maior 

capacidade antioxidante no leite no primeiro mês PP e sugeriram que a maior concentração de 

vitamina A nessa fase pode ter contribuindo para esse aumento. Zarban et al. (2009), em seu 

estudo realizado no Irã, avaliaram a CA do leite utilizando ensaio DPPH e observaram a 

queda desses valores quando comparado ao leite materno aos 30 dias e 180 dias PP. Através 

do ensaio TEAC Matos et al. (2009), em seu estudo realizado em Portugal, encontraram 

decaimento na CA no leite materno após quatro meses PP. Os resultados apresentados no 

presente estudo demonstram decaimento da CA, ainda que sem significância estatística, o que 

pode ser justificado pelo menor tempo de estudo, colocando-se de acordo com a literatura. 

O leite humano contém hormônios, fatores imunológicos, fatores de crescimento, 

enzimas, dentre outros componentes
 
(SÁENZ et al., 2009), o que confere a este alimento 

grande importância para manutenção da saúde e prevenção de doenças na criança até o sexto 

mês de vida. Nesse trabalho buscamos estudar a capacidade antioxidante do leite materno 

devido a grande importância desse sistema na prevenção de doenças para a criança. Sabe-se 

que as concentrações das substâncias relacionadas a essa atividade sofrem influência da dieta 

materna (ALBERT-FIDANZA et al., 2002). 

Entre a capacidade antioxidante do leite e sangue materno das nutrizes estudadas e o 

estado nutricional, aos 30 dias PP foi observada que quanto menor o IMC das voluntárias, 

maior será a capacidade antioxidante no sangue e leite das nutrizes, nos levando a entender 

que o estado nutricional pode ter influência sobre a capacidade antioxidante do leite e do 

sangue de mulheres no período de lactação. Barbosa et al. (2014) em seu estudo realizado no 
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Brasil, com mulheres saudáveis observaram que os valores de capacidade antioxidante 

plasmática foram maiores em indivíduos que ingeriram menores quantidade de energia e 

macronutrientes. 

Segundo Ouellette et al. (2014), os alimentos fontes de antioxidantes, geralmente, 

não são grandes fontes de energia, com isso a ingestão de antioxidantes seria relativamente 

maior que a ingestão energética, o que levaria à redução ou manutenção da massa corporal 

e/ou do IMC, concomitante ao aumento da capacidade antioxidante. 

Os resultados apresentados pelo ensaio ORAC no sangue, mostraram que quanto 

maior a ingestão de lipídeos, maior a CA no sangue das nutrizes aos 30 dias PP, o que pode 

ser justificado pelo fato de os óleos vegetais utilizados na preparação dos alimentos possuírem 

em sua composição vitamina E, que é conhecida como potente antioxidante lipofílico e 

estabilizador (GUINAZI et al. 2009). Khalil et al, (2011) em seu estudo no Canadá, com 

mulheres saudáveis observaram ingestão de lipídeo semelhante ao presente estudo, porém não 

encontraram correlação entre a ingestão de lipídeos e CA.  

Foi constatada ainda que a maior ingestão de selênio esta relacionada à maior CA no 

sangue das nutrizes aos 30 dias, sugerindo que, esse mineral atuando na constituição de 

enzimas antioxidantes, pode estar fazendo com que ambos os antioxidantes endógenos e 

exógenos tenham ação conjunta, elevando a CA, para a proteção do organismo (SARI et al, 

2012). Matos et al, (2009) em seu estudo com lactantes aos quatro meses PP observaram 

correlação positiva entre a CA no leite materno e a ingestão de selênio, no presente estudo não 

foi observada correlação entre o leite materno nos momentos estudados e a ingestão de 

selênio.  

Ainda em relação à influência da ingestão alimentar sobre a CA, foi verificada neste 

estudo correlação positiva entre a CA determinada pelo ensaio DPPH do sangue e do leite das 

nutrizes aos 30 dias PP e a ingestão de vitamina C, sugerindo que a CA do sangue e do leite, 

pode ser resultado direto das fontes alimentares consumidas pelas lactantes, contribuindo para 

a defesa do lactente. Harasym e Odedzki (2014) em seu estudo observaram aumento da 

concentração plasmática de vitamina C após induzir o consumo de alimentos fontes dessa 

vitamina.  

Albert-Fidanza et al. (2002), evidenciaram em seu estudo que a dieta composta por 

alimentos fontes de compostos antioxidantes apresenta relação direta com aumento da CA, 
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ressaltando que em casos de ingestão inadequada de micronutrientes há necessidade de 

melhorar os hábitos alimentares das mulheres durante a gravidez e lactação, a fim de melhorar 

a CA na mãe e consequentemente, sua transposição ao lactente, através do leite materno. 

Assim como os compostos antioxidantes as enzimas antioxidantes desempenham 

papel importante na eliminação de espécies reativas de oxigênio e trabalham juntas nessa 

função, ressaltando a importância de seu estudo (STEINBRENNEER E SIES, 2009). As 

enzimas GPX e CAT apresentaram decaimento em função do momento pós-parto, assim 

como a CA no sangue das voluntárias. Quiles et al. (2006) em seu estudo realizado na 

Espanha, observaram de forma semelhante ao presente estudo maior concentração de GPX 

nos primeiros meses de lactação, diminuindo com passar dos meses PP. 

O nascimento e os primeiros meses da lactação implicam em mudanças importantes 

no organismo da nutriz, com a produção aumentada de radicais livres, que podem acarretar 

em estresse oxidativo, devido às mudanças rápidas com a finalidade de atender a todos os 

processos fisiológicos envolvidos. Esses processos oxidativos devem ser controlados pelo 

sistema antioxidante, justificando o fato de no presente trabalho, as enzimas antioxidantes, 

assim como a capacidade antioxidante encontraram-se mais elevadas no início da lactação, 

como uma forma de buscar o equilíbrio oxidativo (SAUGSTAD, 1990).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSÃO 

A capacidade antioxidante no sangue e no leite das voluntárias mostrou-se maior aos 

30 dias PP e parece sofrer redução no sangue em função do tempo pós-parto, enquanto no 

leite materno não se altera.  

O estado nutricional pode influenciar na capacidade antioxidante no sangue e no leite 

das nutrizes. As nutrizes apresentaram manutenção do peso corporal e do IMC até o final dos 

60 dias PP, contribuindo para o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade nessas 

mulheres.  

A ingestão da maioria dos micronutrientes com ação antioxidante mostrou-se 

adequada pelas voluntárias. Essa ingestão em quantidades adequadas parece contribuir para o 

aumento da capacidade antioxidante no sangue das voluntárias e no leite materno.  

Deste modo, o estudo apresenta relevância, a fim de nortear intervenções nutricionais 

visando à saúde e a manutenção do estado nutricional adequado de nutrizes e o crescimento e 

desenvolvimento saudável dos lactentes, uma vez que o balanço oxidativo-antioxidativo 

prejudicado pode contribuir para o aumento de doenças quando na fase adulta.  
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10.1 ANEXO 1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO: “CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA E ADIPOCINAS EM GESTANTES E 

NUTRIZES ADULTAS E ADOLESCENTES: RELAÇÃO COM RETENÇÃO DE PESO PÓS-PARTO E GANHO DE 

PESO DO NEONATO”. 

 

Responsável pelo projeto: Vilma Blondet de Azeredo. 

Instituição responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato: (21) 8704 3967/2629 9846 

Nome do Voluntário: _____________________________________________________ 

RG: _____________________________, idade_________. 

Nome do Responsável Legal: ______________________________________________ 

RG:_____________________________. 

 

   A(O) Srª. (º) está sendo convidada(o) a participar do projeto de pesquisa 

“Concentração de Ácidos Graxos de Cadeia Longa e Adipocinas em Gestantes e Nutrizes Adultas e 

Adolescentes: Relação com Retenção de Peso Pós-Parto e Ganho de Peso do Neonato”, de 

responsabilidade da pesquisadora Vilma Blondet de Azeredo. Este projeto tem como objetivo, avaliar 

a concentração de ácidos graxos de cadeia longa e adipocinas em diferentes tecidos de gestantes e 

nutrizes adultas e adolescentes e verificar sua relação com retenção de peso pós-parto e ganho de 

peso do neonato. Esta pesquisa, não impõe riscos às voluntárias participantes, pois não serão 

submetidas a nenhum tipo de procedimento que possa levar a qualquer tipo de risco para a sua 

saúde, as amostras de sangue e leite materno serão colhidas por profissionais habilitados, sob 

condições específicas de higiene, uso de equipamentos e materiais esterilizados e descartáveis. Esta 

pesquisa visa contribuir para melhores práticas nutricionais e de saúde direcionadas especificamente 

a este grupo. Qualquer dúvida a respeito dos procedimentos desta pesquisa, estaremos a disposição 

para saná-las a qualquer momento da pesquisa, pessoalmente ou pelos telefones para contato. 

 Esclarecemos que sua participação não implicará em nenhuma despesa com a realização dos 

procedimentos previstos no estudo, assim como também não haverá nenhuma forma de pagamento 

pela sua participação. 

Esta autorização será válida somente para a pesquisa acima citada, sendo minha participação 

voluntária, podendo ser suspensa a qualquer tempo pôr simples solicitação verbal ou escrita ao 

pesquisador responsável, sem que haja nenhum prejuízo ao meu atendimento. O sigilo da minha 

identidade, assim como todas as informações obtidas serão preservadas e todos os dados obtidos 

neste período serão usados, exclusivamente, para fins didáticos e científicos. 
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Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o (a) Sr (a) deverá se reportar ao Comitê 

de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que 

estará sob contato permanente, ou contactar o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no 

telefone (21) 3971-1590. 

Eu,________________________________________residente á ____________________ 

declaro ter sido completamente  orientado pelas nutricionista Erica Willner e Tatiane A.D. Pereira e 

concordo em participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito, de acordo com 

sua natureza, próposito e duração. Eu pude questionar sobre todos os aspectos do estudo e estou 

recebendo uma cópia da folha de informações para os participantes a qual li e compreendi e me deu 

plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. Estou ciente 

de que estou livre para sair do estudo a qualquer momento que desejar, que minha identidade 

jamais será publicada e que os dados colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas no 

estudo com autorização delegada do investigador.  

OU 

Eu,___________________________________________residente à____________________ 

responsável legal por ______________________________________  __________________ declaro 

ter sido completamente  orientado pelas nutricionista Erica Willner e Tatiane A.D.Pereira e concordo 

em participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito, de acordo com sua 

natureza, próposito e duração. Eu pude questionar sobre todos os aspectos do estudo e estou 

recebendo uma cópia da folha de informações para os participantes a qual li e compreendi e me deu 

plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. Estou ciente 

de que estou livre para sair do estudo a qualquer momento que desejar, que minha identidade 

jamais será publicada e que os dados colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas no 

estudo com autorização delegada do investigador.  

 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

_______________________________________________       ______________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário ou seu responsável legal.            Nome e assinatura do responsável por obter 

consentimento. 
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10.2 ANEXO 2. QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Caracterização da voluntária: 

Nome: _____________________________________ Data: ___/____/____   

Data de Nascimento: ____/____/____ Idade: ___________ (anos/meses)  

Menarca: _________(anos/meses)  

Nº gestações _______Nº partos________  

Distância interpartal:  maior que 24 meses  menor que 24 meses  

Nº lactações___  

Peso pré-gestacional _______Kg       Ganho de peso na gestação ________Kg 

Uso atual de suplementos:  não   sim    Qual?__________________   Período:______________ 

Uso de algum fármacos: [  ] sim     [  ] não   Qual?___________________ 

2. Dados Demográficos 

Cor :  branca   pardo  negro  

Estado civil:  casada   como se fosse   solteira 

Endereço: __________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________ CEP:_________-______ 

Telefone: _________________________ Profissão: ________________________ 

Está Estudando?  não    sim        Trabalha fora de casa[  ]____________ 

Escolaridade: ____________________________  Anos de Estudo : __________  

Mora com quem:  própria família   família do companheiro  com companheiro/cônjuge  

Saneamento Básico:  não    sim             Casa:  própria     alugada 

Nº de cômodos totais: _____________ 

 


