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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel de grande importância para o grupo 

materno-infantil. O organismo humano não é capaz de produzi-la, desta forma, deve ser 

adquirida via alimentação. Pesquisas mostram elevados percentuais de inadequação em seu 

consumo alimentar e tem sido demostrada relação entre a deficiência desta vitamina e a ingestão 

alimentar; assim como a relação entre a quantidade no leite humano e a dependência do status 

materno, ao menos em situações de deficiência. Apesar da importância para a saúde materna e 

do bebê e da possível associação direta entre o consumo alimentar e a concentração de vitamina 

A no leite humano poucos são os estudos que avaliam essa associação.  

OBJETIVO: Analisar a associação entre o consumo alimentar materno de vitamina ativa e seus 

precursores durante a gestação com a composição do leite humano no colostro e no leite 

maduro. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo longitudinal prospectivo investigou uma amostra de 93 

gestantes entre 18 e 40 anos que realizaram pré-natal em uma UBS no município do Rio de 

Janeiro (RJ, Brasil) entre 2016 e 2019. A ingestão dietética de vitaminas A foi avaliada na 

gestação (28-35 semanas gestacionais) por meio de um questionário de frequência do consumo 

alimentar, tendo como ponto de corte para adequação o parâmetro de 800 µg/RE/dia (WHO, 

2004b), todos os dados foram coletados na própria unidade de saúde por pesquisadores 

treinados. A Vitamina A no leite humano foi avaliada no puerpério imediato e tardio, 

respectivamente, até 7 e entre 28 e 45 dias pós-parto, analisada através da técnica high 

performance liquid chromatography, em que o ponto de corte indicativo de deficiência de 

vitamina A usado foi de 1,05 µmol/L (30 μg/dL).  

RESULTADOS: Encontrada associação significativa positiva (p < 0,001) entre o consumo de 

retinol e a concentração do nutriente no leite maduro, mas não encontrada associação com a 

concentração no colostro; assim como não foram encontradas associações entre a ingestão de 

betacaroteno e alfacaroteno e suas respectivas concentrações no leite humano. Resultado 

diferente do encontrado em outras pesquisas. 

CONCLUSÃO: É necessário a realização de outras pesquisas para melhor avaliação desta 

associação. No entanto, os dados demostram a importância das orientações durante as consultas 

de pré-natal e a necessidade de se avaliar a expansão do programa de suplementação de vitamina 

A para outras regiões.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Vitamin A is a fat-soluble vitamin of great importance for the mother and 

child group. The human body is not capable of producing it, so it must be acquired through 

food. Researches show percentage levels of inadequacy in their food consumption and a 

relationship between the deficiency of this vitamin and food intake has been shown; as well as 

the relationship between the amount in humans and the dependence on the maternal state, at 

least in situations of deficiency milk. Despite the importance for maternal and infant health and 

the direct association between dietary intake and the concentration of vitamin A in human milk, 

few studies have evaluated this association. 

OBJECTIVE: To analyze the association between maternal dietary intake of active vitamin and 

its precursors during pregnancy with a composition of human milk in colostrum and mature 

milk. 

MATERIALS AND METHODS: A prospective longitudinal study investigated a sample of 93 

pregnant women aged between 18 and 40 years who underwent prenatal care at a UBS in the 

city of Rio de Janeiro (RJ, Brazil) between 2016 and 2019. Dietary intake of vitamin A was 

assessed during pregnancy (28-35 gestational weeks) by means of a food consumption 

frequency questionnaire, having as a cutoff point for adequacy the parameter of 800 µg / RE / 

day (WHO, 2004b), all data were collected at the health unit itself. by trained. Vitamin A in 

human milk was evaluated in the immediate and late postpartum period, respectively, up to 7 

and between 28 and 45 days postpartum, analyzed using the high-performance liquid 

chromatography technique, in which the cutoff point indicative of vitamin deficiency The one 

used was 1.05 µmol / L (30 µg / dL). 

RESULTS: A positive association was found (p <0.001) between retinol consumption and the 

nutrient concentration in mature milk, but no association was found with colostrum 

concentration; as well as no associations were found between the intake of beta-carotene and 

alpha-carotene and their recommendations in human milk. Result different from that found in 

other searches. 

CONCLUSION: Further research is needed to better assess this association. However, the data 

demonstrate the importance of guidance during prenatal consultations and the need to evaluate 

the expansion of the vitamin A supplementation program to other regions. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Graduada em Nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (2004-1 

a 2008-1), durante a graduação tive a oportunidade de participar do Internato Integrado em 

Saúde Pública que acontecia no município de Mesquita nas unidades do ainda Programa de 

Saúde da Família, período este que pude conhecer e vivenciar o Programa e a atuação do 

Nutricionista no mesmo. 

Com esta vivência me interessei em cursar a Especialização em Saúde da Família 

através do modelo de Residência Multiprofissional na ENSP/Fiocruz, especialização que cursei 

durante o período de 2011 a 2013. Vivenciei durante este período toda a rotina de uma equipe 

de Saúde da Família, desta vez com um olhar de uma equipe multiprofissional. A experiência 

me deu muita “bagagem” para um olhar mais ampliado, no entanto senti falta de voltar meu 

olhar para a atuação do Nutricionista no Saúde da Família foi quando cursei a especialização 

em "Alimentação e Nutrição na Atenção Básica" também pela ENSP/Fiocruz durante o período 

de 2013 a 2014 o qual teve como temática a realização de grupos de convivência sobre 

amamentação e alimentação complementar nas comunidades com cobertura da Estratégia de 

Saúde da Família, pois o meu interesse na temática da nutrição materno-infantil, principalmente 

com relação ao público de gestantes, apoio à amamentação e à alimentação complementar vinha 

se desenvolvendo devido a diversos cursos sobre o tema que realizei no ano de 2014. 

Entre março/2015 e outubro/2018 integrei uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) atuando em uma Clínica da Família localizada no bairro da Penha. Ao longo 

desse período pude perceber o quanto a importância dos hábitos alimentares maternos durante 

a gestação e durante os 2 primeiros anos de vida da criança não era perceptível e nem valorizada 

pela população e pelos profissionais. Realizei alguns cursos presenciais e on-lines para 

aprofundar o conhecimento na área e a melhora da prática profissional. 

Ingressei no mestrado do PPGSC em 2019 e todos os créditos referentes a disciplinas a 

serem cursadas já foram cumpridos. Devido a minha trajetória acadêmica e profissional, e em 

consonância com os interesses da minha orientadora, optamos pela escolha da temática deste 

projeto. O mesmo se refere à análise de dados de um projeto maior intitulado “Compostos 

bioativos do leite humano e associação com a saúde materna e o desenvolvimento infantil” 

realizado pelo Observatório de Epidemiologia Nutricional, em parceria com Universidade de 

Columbia. 

Este documento encontra-se estruturado com as seguintes seções: introdução, 

referencial teórico, objetivos, materiais e métodos, resultados, considerações finais, referências 
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(no formato ABNT) e anexos. A seção de resultados está apresentada em formato de artigo, 

com formatação no estilo sugerido pela revista Nutrients, ao qual será submetido. 
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2 INTRODUÇÃO 

Vitamina A é uma denominação geral para um grupo de retinóides que possuem 

atividades biológicas análogas, entre eles o retinol, ácido retinóico e substâncias apontadas 

como provitamina A, como o betacaroteno (WHO, 2004a), além dele também apresentam 

potencial de vitamina A o alfacaroteno, gamacaroteno e a criptoxantina (COZZOLINO, 2016; 

INSTITUTE OF MEDICINE - IOM, 2001). 

É uma vitamina lipossolúvel que possui como função mais documentada o seu papel no 

processo fisiológico da visão (CHAPMAN, 2012; STEPHENSEN; GILDENGORIN, 2000). 

Além da visão, a vitamina A é necessária para outros diversos processos biológicos entre eles: 

função imunológica, metabolismo ósseo (crescimento e desenvolvimento), produção 

sanguínea; também tem participação na síntese de hormônios como a testosterona, e da 

produção de muco, possui função antioxidante e como precursor natural de ácidos retinóicos 

regulando a proliferação e diferenciação celular. O organismo humano não é capaz de produzir 

vitamina A, desta forma toda a vitamina necessária deve ser proveniente da ingestão dos 

alimentos (DAWSON, 2000; MCCAULEY; VAN DEN; DOU; OTHMAN, 2015).  

É de grande importância para o grupo materno-infantil, devido a ser essencial para a 

saúde materna e para a saúde e desenvolvimento fetal, é importante para a divisão celular, 

crescimento e maturação dos órgãos e esqueleto do feto, manutenção do sistema imunológico 

e, portanto, defesa contra a infecção, além de desenvolvimento da visão fetal, assim como 

manutenção da saúde dos olhos e visão noturna da mãe. A deficiência está relacionada com o 

rompimento prematuro de membranas, maior risco de mortalidade materna por infecção, 

restrição de crescimento intrauterino e baixas reservas hepáticas no feto (OMS, 2013). 

A deficiência de vitamina A (DVA) é considerada um problema de saúde pública em 

todo o mundo (BRASIL, 2013; YONEKURA et al, 2016); está em segundo lugar no que 

concerne aos problemas nutricionais, estando após apenas da deficiência de ferro como um 

problema nutricional. Embora mais prevalente em países em desenvolvimento também atinge 

países desenvolvidos. Até meados da década de 80, a preocupação com a DVA era somente 

relacionada a seus sinais clínicos, atualmente é sabido que a deficiência subclínica de vitamina 

A também pode facilitar o aumento da morbimortalidade em recém-nascidos, crianças, 

mulheres em idade fértil, gestantes, puérperas e lactantes, grupos estes considerados de risco 

para a deficiência (RAMALHO; FLORES; SAUNDERS, 2002). 

O elevado percentual de inadequação do consumo alimentar de vitamina A é 

demonstrado em pesquisas nacionais, como em ambas as Pesquisas de Orçamentos Familiares 
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(POF-2008/2009 e POF-2017/2018) nas quais o consumo médio de vitamina A das mulheres 

de 19 a 59 anos foi de 342,2 µg RE/dia, representando um percentual de inadequação de 80,1%; 

na pesquisa de 2017/2018; já na pesquisa de 2008/2009 o consumo médio é de 492,6 µg RE/dia 

representando um percentual de inadequação de 72,4% do consumo de vitamina A (IBGE, 

2020). 

Com relação ao consumo alimentar são alimentos fontes de retinol, a vitamina A pré-

formada em sua forma ativa, os alimentos de origem animal, principalmente o fígado de 

animais, ovos, leite e seus derivados. Já os alimentos de origem vegetal contêm carotenoides 

(provitaminas), são exemplos: as frutas amarelo-alaranjadas, vegetais folhosos verdes escuros 

e vegetais amarelos-alaranjados (COZZOLINO, 2016; BRASIL, 2013). 

As pesquisas que avaliam o consumo alimentar de gestantes utilizam diferentes métodos 

de análise, mas estas tem demostrado baixo consumo de frutas, verduras e legumes e elevado 

consumo de açúcares, doces e gorduras é o que conclui revisão integrativa realizada por 

GOMES, et al (2019). Estes dados também são encontrados na POF 2008/2009 que avalia que 

menos de 10% da população atinge as recomendações de consumo de frutas, verduras e 

legumes; o consumo de leite também é muito abaixo da recomendação, os dados demostraram 

o consumo alimentar combina a dieta tradicional brasileira à base de arroz e feijão com 

alimentos de teor reduzido de vitaminas e minerais e de elevado teor calórico (BRASIL, 2011). 

Isto posto, como mostram dados da POF e de pesquisas que avaliam o consumo 

alimentar, tanto de gestantes como da população em geral, importante parte da população 

brasileira não atinge as recomendações de consumo de frutas, verduras e legumes; e o consumo 

de leite também é muito abaixo das recomendações e diante do fato de estes alimentos serem 

fontes de vitamina A é esperado que a recomendação de vitamina A também não seja atingida, 

o que também é demostrado por dados de ambas as POFs. 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS, 2006) 

encontrou uma prevalência de 12,3% de DVA (retinol sérico < 0,70 µmol/L) em mulheres em 

idade fértil. A prevalência foi maior na região sudeste (14,0%) e na área urbana (13%). Quando 

foi considerado o percentual de mulheres com nível inferior a 1,05 µmol/L (valor considerado 

insuficiente), essa hipovitaminose atingiu 49,2% das mulheres. A PNDS não engloba crianças 

menores de 6 meses, no entanto na faixa etária de 6 a 23 meses foi encontrada uma prevalência 

de hipovitaminose A de 16,3% (BRASIL, 2009). 

Além disto, estudos que avaliam a prevalência de DVA em gestantes e puérperas 

demostram prevalências que são consideram a DVA como um problema de saúde pública de 

moderado a grave (ORRICO, et al, 2014; RAMALHO et al, 2006; LOPES et al, 2006). Somado 
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a estes dados em pesquisa sobre a DVA puérperas e seus recém-nascidos (RN) foi encontrada 

forte associação entre a DVA materna e a DVA nos RN (RAMALHO et al, 2006). 

Algumas pesquisas demostraram que a deficiência desta vitamina tem relação com a 

ingestão alimentar (ORTEGA; ANDRÉS; MARTÍNEZ; LÓPEZ-SOBALER, 1997), além 

disto, que quantidade da vitamina A no leite humano é dependente do status materno - pelo 

menos quando o status materno é inadequado (WHO, 1996) - que a deficiência materna afeta a 

concentração do nutriente no leite humano, tanto no colostro como no leite maduro (WHO, 

2004a; ORTEGA; ANDRÉS; MARTÍNEZ; LÓPEZ-SOBALER, 1997; RAMALHO, 2006) e, 

devido à regulação rígida da transferência da vitamina via placentária todos os bebês nascem 

com baixo estoque de vitamina A no fígado e necessitam de leite humano rico nesta vitamina e 

concentrações posteriores de leite humano maduro condizentes com as necessidades do lactante 

para adequação de reserva e manutenção de estoques adequados até a alimentação 

complementar prover quantidades adicionais significativas e compatíveis que atendam as 

crescentes necessidades da criança (WHO, 1996). 

As pesquisas que avaliam a concentração de vitamina A no leite humano tem 

identificado valores médios das concentrações da vitamina A no leite humano superiores ao 

ponto de corte (< 1,05 µmol/L ou 30 µg/dL) utilizado para diagnóstico de DVA na população 

estudada, no entanto, ao avaliar os resultados com relação ao ponto de corte para garantia de 

reserva hepática no recém-nascido - concentrações de retinol ≥ 2,3 µmol/L (64,4 µg/dL) -

estudos demostram valores menores. 

Visto que atualmente é recomendado que a criança seja amamentada, via aleitamento 

materno, já na primeira hora de vida e por 2 anos ou mais, e que este seja de forma exclusiva 

nos primeiros 6 meses (BRASIL, 2019). O leite humano torna-se a única ou a principal fonte 

de nutrientes, entre eles a vitamina A, para a criança. 

No entanto, apesar da importância desta vitamina para a saúde materna e do bebê e desta 

possível associação direta entre o consumo alimentar materno e a concentração da vitamina A 

no leite humano existem poucos estudos que avaliem essa associação, sobretudo com amostras 

de mulheres brasileiras. Dessa forma, uma vez que é sabido que o consumo alimentar é 

extremamente variável de acordo com as características populacionais e uma variável referente 

a um hábito de vida potencialmente modificável, uma vez identificado como fator de proteção 

para ocorrência de desfechos negativos de saúde para a mãe e o bebê, tem grande potencial para 

ser alvo de intervenções de saúde pública. 

O presente estudo apresenta como hipótese que o consumo alimentar materno de retinol 

e seus precursores está associado à concentração desses nutrientes no leite humano. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Vitamina A 

Vitamina A é uma denominação geral para um grupo de retinóides que possuem 

atividades biológicas análogas, entre eles o retinol, ácido retinóico e substâncias apontadas 

como provitamina A, como o betacaroteno, o qual possui atividade potencial de vitamina A 

superior entre as provitaminas A (WHO, 2004a). Na natureza existem cerca de 600 

carotenoides, no entanto uma quantidade menor que 10% deles é considerada potencial fonte 

de vitamina A, com ênfase para o já citado betacaroteno – quantitativamente de maior 

importância – além dele também apresentam potencial de vitamina A o alfacaroteno, 

gamacaroteno e a criptoxantina (COZZOLINO, 2016; INSTITUTE OF MEDICINE - IOM, 

2001). É uma vitamina lipossolúvel, sendo o retinol a única forma do grupo com atividade 

biológica ativa, sendo absorvido no intestino através da digestão dos alimentos e posteriormente 

armazenada no fígado (LUKASHI, 2004; CHAPMAN, 2012; IOM, 2001). 

São fontes de retinol, a vitamina A pré-formada em sua forma ativa, os alimentos de 

origem animal, principalmente o fígado de animais, ovos, leite e seus derivados. Já os alimentos 

de origem vegetal contém carotenoides (provitaminas), são exemplos: as frutas amarelo-

alaranjadas (como manga, caju, goiaba, mamão, acerola, damasco seco e caqui), vegetais 

folhosos verdes escuros (como espinafre, couve, beldroega, bertalha e mostarda) e vegetais 

amarelos-alaranjados (como abóbora, batata doce e cenoura) (COZZOLINO, 2016; BRASIL, 

2013); entre as provitaminas, o betacaroteno dos alimentos amarelo-alaranjados é convertido 

de forma mais eficiente que o betacaroteno dos alimentos verde-escuro. Essas provitaminas 

necessitam ser convertidas em retinol no intestino e no fígado (WHO, 2004a). 

Os retinóides são armazenados no fígado como ésteres e este armazenamento no fígado 

fetal é aumentado no período final da gestação. A passagem é regulada via placentária, que 

permite a transferência de quantidade de vitamina A suficiente da gestante para o feto de modo 

a contemplar requisitos fisiológicos, mas não para constituir reserva adequada. Diante desta 

regulação rígida é esperado que o resultado sejam reservas hepáticas baixas de vitamina A no 

momento do nascimento, mesmo em bebês nascidos de gestantes bem nutridas (WHO, 2004a). 

É uma vitamina que possui como função mais documentada o seu papel no processo 

fisiológico da visão (CHAPMAN, 2012; STEPHENSEN; GILDENGORIN, 2000). Além da 

visão, a vitamina A é necessária para outros diversos processos biológicos entre eles: função 

imunológica, metabolismo ósseo (crescimento e desenvolvimento), produção sanguínea; 

também tem participação na síntese de hormônios como a testosterona, e da produção de muco, 
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possui função antioxidante e como precursor natural de ácidos retinóicos regulando a 

proliferação e diferenciação celular, desta forma tem sido demostrados papéis na prevenção do 

câncer (DAWSON, 2000; MCCAULEY; VAN DEN; DOU; OTHMAN, 2015). 

O organismo humano não é capaz de produzir vitamina A, desta forma toda a vitamina 

necessária deve ser proveniente da ingestão dos alimentos. Estima-se que nos países 

desenvolvidos até 75% da ingestão dietética de vitamina A seja de vitamina pré-formada obtida 

a partir da ingestão de suplementos multivitamínicos, óleo de fígado de peixe, e alimentos 

fortificados como leite, manteiga, margarina, cereais matinais e alguns biscoitos salgadinhos; 

já em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 70 a 90% da ingestão de vitamina 

A seja proveniente das provitaminas (PENNISTON; TANUMIHARDJO, 2006). 

Estudos sugerem que a absorção do retinol é dependente da quantidade e da qualidade 

dos lipídios da alimentação, sendo estes responsáveis por mais de 75% da absorção do retinol. 

A quantidade e qualidade dos lipídios da alimentação também é sugerida como importante na 

eficiência da absorção de carotenoides, a mesma ocorre por difusão facilitada e parece depender 

desse fator (BLOMHOFF et al, 1991). 

Como já dito a vitamina A é armazenada no fígado e será utilizada conforme a 

necessidade, caso a ingestão seja insuficiente para atingir as demandas nutricionais do 

organismo ocorrerá a deficiência que pode manifestar-se como deficiência subclínica ou como 

deficiência clínica (BRASIL, 2013). 

 A deficiência de vitamina A (DVA) subclínica ocorre nas situações em que as 

concentrações de vitamina A estão abaixo da recomendação favorecendo a manifestação de 

agravos à saúde como diarreia e doenças respiratórias; conforme as reservas vão diminuindo as 

consequências da deficiência vão aumentando. A DVA clínica ou xeroftalmia tem como 

definição problemas visuais, estes atingem três estruturas oculares (retina, conjuntiva e córnea) 

e em consequência ocorre a redução da sensibilidade à luz até cegueira parcial, podendo 

manifestar até a cegueira total (BRASIL, 2013). Com isso, a cegueira noturna é um dos 

primeiros sintomas da sua deficiência (CHAPMAN, 2012; STEPHENSEN; GILDENGORIN, 

2000; BRASIL, 2013), esta apresenta-se pela redução da capacidade de enxergar em locais com 

pouca luz (BRASIL, 2013), além da cegueira noturna também são consequências principais da 

DVA a anemia e imunodeficiência (TEIXEIRA, 2018). 

A DVA pode ter como causa principalmente dois fatores, o primeiro fator é uma 

contínua ingestão inadequada de vitamina A, ingestão esta incapaz de atender as necessidades 

do organismo, prejudicando assim as funções fisiológicas, embora os sinais da DVA não 

estejam evidentes (RAMALHO; DOLINSKI, 2007). Este fator é frequentemente 

https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.1991.71.4.951?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
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potencializado por fatores secundários como é no caso dos lipídios, em que o baixo consumo 

de gorduras na alimentação acarreta uma absorção pouco eficiente da vitamina A (BLOMHOFF 

et al, 1991; DIMITROV, et al, 1988), além da gordura são fatores que influenciam a 

biodisponibilidade da vitamina A: o mineral zinco e o estado nutricional protéico inadequado. 

O zinco atua em conjunto com os aminoácidos sendo fundamental para síntese hepática da 

proteína ligadora de retinol (RBP, em inglês retinol-binding protein), sendo ela responsável 

pelo transporte e distribuição da vitamina A aos tecidos; e nas situações de estado nutricional 

protéico inadequado, como na desnutrição energético-protéica, a RBP pode estar reduzida e 

insuficiente, afetando assim a biodisponibilidade da vitamina nos tecidos (REBOUL, 2013; 

SMITH; BROWN; SMITH Jr, 1974). 

 

3.2 Dosagem de Vitamina A 

 O retinol sérico é um dos indicadores bioquímicos mais utilizados para o diagnóstico do 

estado nutricional da vitamina A, neste caso é utilizado o ponto de corte de ≤ 20 µg/dL (0,70 

µmol/L) como indicativo de reserva hepática baixa. O teste apresenta como desvantagem baixa 

sensibilidade nos casos de depleção moderada e nos casos de problemas infecciosos; tem se 

apresentado como confiável nos casos em que as concentrações de vitamina A estão muito 

baixas ou em doses excessivas (YONEKURA et al, 2016; UNDERWOOD, 1994). No caso 

deste teste, é considerado um problema de saúde leve quando ≥ 2 a < 10% da população 

apresenta indicativo de baixa reserva, moderado problema de saúde pública quando ≥ 10 e < 

20% e um problema de saúde pública grave quando ≥ 20% da população apresenta reservas 

inadequadas (YONEKURA et al, 2016). 

 Apesar da maior utilização do retinol sérico como indicador bioquímico para 

diagnóstico do estado nutricional de vitamina A existem outros métodos para a avaliação, que 

serão apresentados a seguir (YONEKURA et al, 2016). 

A avaliação da biópsia hepática pela medida das reservas de ésteres de retinila é o único 

método direto de avaliação do estado nutricional de vitamina A. É um procedimento invasivo 

e desta forma não é considerado para avaliações de rotina e/ou em pesquisas populacionais 

(YONEKURA et al, 2016). 

 Outro método de avaliação é o teste de resposta a uma dose de retinol (RDR), é 

considerado um método indireto o qual possui a capacidade de estimar as reservas hepáticas 

com base no princípio que pequenas doses de retinoídes acarretam a estímulo para liberação de 

holo-RBP que são proporcionais à quantidade de acúmulo de apo-RBP – carreador protéico 
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pré-formado no fígado de pessoas com DVA. É realizado por meio da coleta de uma amostra 

de sangue em jejum para realização da dosagem de retinol (vitamina A no tempo zero, V0), 

após é realizada a administração por via oral de uma solução de palmitato de retinila (450 a 

1000 µg), após 5 horas uma nova amostra de sangue é coletada para avaliação da concentração 

de retinol pós-suplementação (V5), o resultado é calculado pela fórmula RDR= (V5 – V0) x 

100/V5. Os pontos de corte para este exame, em crianças de 6 meses a 71 meses, são nos casos 

de RDR superior a 20% é considerado um indicativo de reserva hepática inadequada. O teste 

apresenta como desvantagem a limitação do teste RDR sofrer influência de infecções assim 

como provavelmente também nos casos de deficiência proteica e doenças hepáticas, nestes 

casos as concentrações de RBP podem estar muito baixas e não produzir resposta ao teste 

(YONEKURA et al, 2016). 

 Outro teste que pode ser utilizado para avaliação do retinol é o teste de resposta a uma 

dose de retinol modificada (MRDR), é um teste semelhante ao RDR, no entanto neste caso é 

utilizado o 3,4-didesidroretinol (também conhecido como didesidroretinol, vitamina A2 e DR), 

sendo este um composto natural e biologicamente ativo da vitamina A, o qual se liga à RBP 

sem causar alterações nas concentrações de retinol. É realizado por meio da coleta de uma única 

amostra de sangue 5 horas após a ingestão da dose oral do 3,4-didesidroretinol. Apresenta como 

desvantagem o fato de o composto não estar disponível para venda. O resultado é calculado 

através da fórmula MRDR = SDR / SR, onde SDR é a concentração sérica de 3,4-

didesidroretinol e SR é a concentração sérica de retinol. O resultado do teste é considerado 

indicativo de reserva hepática inadequada quando MRDR é ≥ 0,06 (YONEKURA et al, 2016). 

 Também é possível a utilização do teste “Dose de retinol sérico de 30 dias” (530DR), 

teste bastante similar ao RDR com a diferença que a segunda amostra de sangue é coletada no 

período de 40 – 45 dias após a ingestão da solução. Este vendo sendo utilizado em nível 

populacional em programas de intervenção populacional como o objetivo de monitoramento da 

efetividade da vitamina A (YONEKURA et al, 2016).  

Para os testes RDR, MRDR e 530DR considera-se um leve problema de saúde pública 

quando < 20% da população apresenta indicativos de reserva hepática inadequada; moderado 

quando a população apresenta de ≥ 20% e < 30% e grave quando ≥ 30% a população apresenta 

indicativos de reserva inadequada (YONEKURA et al, 2016). 

 Outro indicador utilizado é o método de diluição isotópica, apontado como o melhor 

índice de avaliação do estado nutricional dos indivíduos quando se considera a vitamina A, por 

meio dele são avaliadas as reservas corporais. Como limitação temos o elevado custo do 
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método, pois o mesmo utiliza isótopos estáveis e equipamentos de elevado custo (YONEKURA 

et al, 2016). 

 Em estudos e pesquisas de campo o indicativo diagnóstico pode ser realizado pelo uso 

de testes funcionais e clínicos por meio da análise de sinais clínicos da deficiência, são eles 

mancha de Bitot, xerose e ulceração da córnea e ceratomalácias. Considera-se como um 

problema de saúde leve quando > 0 a < 1% da população estudada apresenta sintomas de 

cegueira noturna, como um problema moderado quando ≥ 1 a 5% e grave quando ≥ 5% 

(YONEKURA et al, 2016). 

 

3.2.1 Dosagem de Vitamina A no leite materno 

O retinol no leite materno é considerado como indicador fiel do estado nutricional de 

vitamina A em nível populacional (YONEKURA et al, 2016), considera-se como ponto de corte 

concentrações ≤ 30 µg/dL (1,05 µmol/L) como um quadros indicativos de hipovitaminose A 

(YONEKURA et al, 2016; UNDERWOOD, 1994); considerasse como um problema de saúde 

pública leve quando < 10% da população estudada apresenta quadro indicativo de 

hipovitaminose; problema de saúde pública moderado quando ≥ 10 a 25% e grave quando ≥ 

25% (YONEKURA et al, 2016). 

A dosagem de carotenoides no leite humano não é uma avaliação muito usual a ser 

realizada, mas alguns estudos vêm utilizando essa avaliação para a dosagem de alguns deles 

como o betacaroteno, principal precursor do retinol (vitamina A ativa) e o alfacaroteno. Na 

busca realizada para a presente pesquisa foram encontrados dois estudos que avaliaram a 

concentração de carotenoides no leite humano; um realizado por Canfield et al (2003), o qual 

realizou um estudo multicêntrico com nutrizes de diferentes países e avaliou a concentração no 

leite materno dos diversos carotenoides, como o betacaroteno, o alfacaroteno, a beta-

criptoxantina, luteína/zeaxantina e licopeno, além da dosagem já usual do retinol. A 

concentração de betacaroteno também foi avaliada em estudo realizado por Xue et al (2017) 

que avaliou a concentração de diversos carotenoides em nutrizes chinesas em diferentes 

estágios da lactação. Ainda não existem parâmetros para avaliação dos carotenoides no leite 

humano, mas este é um importante parâmetro, pois são importantes precursores não somente 

da vitamina A, mas também de outras vitaminas. 
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3.3 Deficiência de Vitamina A 

 A deficiência de vitamina A (DVA) ainda é considerada um problema de saúde pública, 

em todo o mundo (BRASIL, 2013; YONEKURA et al, 2016); a DVA está em segundo lugar 

no que concerne aos problemas nutricionais. Embora seja mais prevalente em países em 

desenvolvimento também atinge países desenvolvidos, estando após apenas da deficiência de 

ferro como um problema nutricional. Sendo provavelmente a maior causa que precisa ser 

combatida para prevenção da cegueira evitável em crianças em países em desenvolvimento 

(YONEKURA et al, 2016). 

 Até meados da década de 80, a preocupação com a DVA era somente relacionada a seus 

sinais clínicos, atualmente é sabido que a deficiência subclínica de vitamina A também pode 

facilitar o aumento da morbimortalidade em recém-nascidos, crianças, mulheres em idade fértil, 

gestantes, puérperas e lactantes, grupos estes considerados de risco para a deficiência 

(RAMALHO; FLORES; SAUNDERS, 2002).  

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), realizada 

pelo Ministério da Saúde, no ano de 2006, teve o objetivo de estimar a prevalência de 

deficiência sérica de vitamina A em mulheres não grávidas em idade reprodutiva e em crianças 

na faixa etária de 6 meses a menores de 2 anos (23 meses e 29 dias). Nas mulheres, foi 

encontrada uma prevalência de DVA (retinol sérico < de 0,70 µmol/L) em 12,3%. 

Considerando as macrorregiões do país a prevalência foi maior na região sudeste (14,0%) e 

quanto à situação de residência a prevalência é maior na área urbana (13%), quando comparada 

a área rural (8,5%). Quando foi considerado o percentual de mulheres com nível inferior a 1,05 

µmol/L (valor considerado insuficiente) a prevalência de hipovitaminose aumenta 

consideravelmente para 49,2% das mulheres (BRASIL, 2009). 

Estes dados, apesar de não tão recentes, são dados de uma pesquisa a nível nacional e 

levantam a preocupação quanto aos níveis séricos deficientes em mulheres em idade fértil, o 

que indica potencial fator de risco para deficiências na gestação e lactação. 

A PNDS não engloba crianças menores de 6 meses, no entanto na faixa etária de 6 a 23 

meses foi encontrada uma prevalência de hipovitaminose A em 16,3% das crianças em um total 

de 1122 crianças analisadas nesta faixa etária. Como ponto de corte para análise também foi 

utilizado o nível de retinol abaixo de 0,70 µmol/L (BRASIL, 2009). 

Em nível mundial, a cegueira noturna afeta 5,2 milhões de crianças em idade pré-escolar 

e 9,8 milhões de gestantes, dados que correspondem, respectivamente, a 0,9% e 7,8% da 

população em risco de DVA. Quando o critério de avaliação utilizado foi o retinol sérico (<0,70 
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µmol/l) foi encontrada uma prevalência de 190 milhões de crianças em idade pré-escolar e 19,1 

milhões de de gestantes mundialmente com risco para DVA, dados estes que correspondem a 

33,3% das crianças em idade pré-escolar e 15,3% das gestantes em todo o mundo (WHO, 2009). 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que o maior percentual (2,0%) 

de cegueira noturna em crianças em idade pré-escolar esteja localizada na África, valor este 

quatro vezes maior que o estimado para a regiçao do Sudeste Asiático (0,5%), e significando 

que a África também tem o maior número de crianças com cegueira noturna, dados este que 

corresponderiam a metade das crianças afetadas mundialmente. Com relação a gestantes com 

cegueira noturna estima-se que 9,8% estejam localizadas na África e 9,9% no Sudeste Asiático, 

ou seja, estimasse que cada umas destas regiões abriguem 1/3 das gestantes afetadas 

mundialmente (mais de 3000 milhões) (WHO, 2009).   

Dados de pesquisas coletadas em revisão por Galicia; Grajeda; López de Romaña (2016) 

para levantar dados de sobre a prevalência de deficiências nutricionais em alguns países da 

América Latina e Caribe encontrou 18 países com pesquisas recentes (1997 a 2013) para 

avaliação da DVA que demostravam que 9 países a DVA era um problema de Saúde Pública 

leve; em 4 deles era um problema de Saúde Pública moderado; em 4 um problema de Saúde 

Pública grave e em somente um deles (Belize) não era considerado um problema de Saúde 

Pública, estes são dados de pesquisas com crianças em diferentes faixas etárias. Somente um 

dos países (México) incluiu na coleta de dados crianças menores de 6 meses (0 a 4 anos) e 

encontrou um percentual de 27,3% de DVA. Poucos estudos foram realizados com mulheres, 

sendo dois com mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e um com mulheres de 12 a 49 anos; 

em ambos os estudos com mulheres em idade fértil não foi encontrada uma prevalência que 

fosse considerada um problema de Saúde Pública e o estudo com mulheres de 12 a 49 anos foi 

encontrada uma prevalência de 4,4% de DVA, considerando assim um problema de Saúde 

Pública leve. Dados deste levantamento não incluíram o Brasil e nenhum deles foi realizado 

com gestantes. 

 

3.4 Vitamina A na gestação e no puerpério 

Durante a gestação, a vitamina A é essencial para a saúde materna e para a saúde e 

desenvolvimento fetal, sendo importante para a divisão celular, crescimento e maturação dos 

órgãos e esqueleto do feto, manutenção do sistema imunológico e, portanto, defesa contra a 

infecção, além de desenvolvimento da visão fetal, assim como manutenção da saúde dos olhos 

e visão noturna da mãe. A deficiência desta vitamina está relacionada com o rompimento 
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prematuro de membranas, maior risco de mortalidade materna por infecção, restrição de 

crescimento intrauterino e como já relatado baixas reservas hepáticas no feto (OMS, 2013). 

Existem poucos estudos mais recentes que avaliem a DVA em gestantes no Brasil, fato 

que precisa de atenção, visto que gestantes é grupo vulnerável para a DVA, a importância desta 

vitamina durante a gestação, além de importância para o feto e durante a lactação. Serão citados 

aqui estudos realizados com gestantes e/ou puérperas publicados nos últimos 15 anos. 

Uma pesquisa realizada em janeiro de 2005 por Lopes et al (2006) com 72 puérperas do 

alojamento conjunto que já se encontravam de alta hospitalar do Instituto Materno Infantil Prof. 

Fernando Figueira – IMIP, localizado em Recife (PE), utilizou como ponto de corte para o 

diagnóstico da hipovitaminose A o retinol sérico abaixo de 20 μg/dL (0,70 μmol/L) e foi 

encontrada uma prevalência de 25% de hipovitaminose A, dado que caracterizada como um 

problema de Saúde Pública grave pela OMS. 

Ramalho et al (2006) também realizou pesquisa para avaliar a associação entre a DVA 

e a situação sociodemográfica de puérperas e seus recém-nascidos (RN). Foram avaliadas 291 

puérperas e seus RN atendidos em uma maternidade pública do município do Rio de Janeiro 

(RJ). Foi adotado como parâmetro para diagnóstico da DVA tanto nas puérperas quanto nos 

RN o valor de retinol sérico <1,05 µmol/L, o sangue das puérperas foi coletado por meio de 

punção venosa e o dos RN por coleta do cordão umbilical. As prevalências de DVA encontradas 

foram de 22% nas puérperas e 54,2% nos seus RN, prevalências consideradas bastante altas; e 

a DVA materna teve forte associação com a DVA nos RN. 

Em estudo realizado em 2014 com 76 gestantes com idade entre 16 e 36 anos, usuárias 

do SUS atendidas em Unidades Básicas de Saúde do município de Santo Antônio de Jesus, 

Bahia utilizou-se como parâmetro para diagnóstico de risco de DVA o retinol sérico abaixo de 

0,20 mg/dL (0,70 µmol/L). O resultado encontrado foi que das 76 gestantes: 66 (87%) delas 

não apresentavam DVA, a média do retinol sérico neste grupo foi de 0,52 mg/dL e 10 (13%) 

delas apresentaram DVA, a média de retinol sérico no grupo foi de 0,19 mg/dL. Dados estes 

caracterizam a DVA como um problema de Saúde Pública moderado (ORRICO, 2014). 

Em pesquisa realizada por Santos; Velarde; Ferreira (2016) em que a coleta de dados 

ocorreu no período de outubro de 2006 a janeiro de 2007 com 92 gestantes atendidas em um 

posto municipal de saúde da cidade de Diamantina, Alto Vale do Jequintinhonha (MG) buscou 

avaliar a associação entre a deficiência de vitamina A e variáveis socioeconômicas, nutricionais 

e obstétricas de gestantes. Foram aplicados os seguintes questionários: condições 

sociodemográficas (renda, escolaridade, ocupação, estado civil, estrutura familiar e dados sobre 

o acesso a infraestrutura urbana que inclui itens água potável, esgoto sanitário e coleta de lixo); 
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informações obstétricas (número de gestações e abortos, assistência pré-natal, intercorrências 

durante a gestação, hábito de tabagismo e etilismo), indicadores antropométricos (peso, 

estatura, Índice de Massa Corporal - IMC, idade gestacional), dietéticos (por meio de um  

questionário de frequência alimentar com 23 itens com o objetivo de estimar o consumo diário, 

semanal e mensal de alimentos fontes de vitamina A) e por fim um questionário que 

contemplava uma análise funcional para investigação da presença de sintomas de cegueira 

noturna (xeroftalmia). Nesta pesquisa foi encontrada uma prevalência de cegueira noturna em 

8,7% das gestantes e não houve associação da mesma com qualquer variável socioeconômica 

avaliada. Esta prevalência de cegueira noturna aponta um grave problema de Saúde Pública na 

região. Os autores do estudo também não encontraram associação da DVA com a situação 

sociodemográfica das gestantes; assim como no estudo realizado por Ramalho et al (2006) ao 

avaliar puérperas. 

 O fato de não ter sido encontrada associação significativa da situação sociodemográfica 

das puérperas com diagnóstico de DVA para Ramalho et al (2006) reforça a explicação que a 

ingestão inadequada seja o principal fator para carência da vitamina A, no entanto reforça 

seleção de alimentos é muito complexa e influenciada por diversos outros fatores, além do 

acesso aos alimentos e o conhecimento de nutrição. 

Além dos fatores que influenciam a seleção de alimentos, ainda existem os fatores que 

influenciam a absorção da vitamina A já citados, como a gordura na dieta e o zinco. 

 Estes dados ressaltam o fato da necessidade do olhar para a hipovitaminose A durante o 

acompanhamento pré-natal, em todos os estudos a prevalência foi considerada ao menos como 

um problema de saúde moderado; no estudo realizado por Lopes et al (2006) com puérperas foi 

encontrada uma prevalência considerada grave e provavelmente os bebês nascidos destas mães 

também nasceram com hipovitaminose A e o leite materno destas puérperas também terá baixa 

concentração de vitamina A, sendo este leite a única (ou a principal) fonte alimentar dos recém-

nascidos. 

 

3.5 Deficiência de vitamina A em crianças 

Segundo Miller, et al (2002) a DVA em crianças é causada principalmente por duas 

causas: (1) as mães serem deficientes em vitamina A e desta forma produzirem leite materno 

humano com baixa concentração desta vitamina; (2) os lactentes serem desmamados com uma 

alimentação que fornece baixo teor de vitamina A. E um terceiro fator que contribui para a 



21 

DVA em crianças é o adoecimento na infância quando a perda de apetite, a má absorção de 

nutrientes e o aumento do catabolismo acabam acarretar mais a depleção o status da vitamina. 

A DVA é uma deficiência nutricional que acarreta a susceptibilidade a doenças 

infecciosas, nenhuma outra deficiência possui tanta relação com o aumento de infecções, por 

outro lado, algumas infecções aparentemente favorecem o desenvolvimento da DVA, por meio 

da redução dos níveis de retinol circulante (RAMALHO; DOLINSKY, 2009), provavelmente 

pelas razões acima citadas (perda de apetite, má absorção e aumento do catabolismo). 

 Ela pode influenciar de forma negativa diversos aspectos relacionados à função  imune, 

como: integridade do epitélio de revestimento dos tratos geniturinário, respiratório e 

gastrointestinal; resposta da IgA secretora a vários patógenos; expressão da lactoferrina; síntese 

e expressão de mucina e queratina; hematopoiese; apoptose; crescimento, diferenciação e 

função de neutrófilos, células natural killer, células de Langerhans, linfócitos T e B; produção 

de imunoglobulinas; e expressão de citocinas (TGF-beta, TNF-alfa, IFN-gama, IL1, IL2, IL4, 

IL6, IL10) e moléculas de adesão (ICAM–1) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2007). 

A suplementação de vitamina A é capaz de reduzir a morbimortalidade por sarampo e 

existem diversas pesquisas que demostram correlação entre a ação de suplementação de 

vitamina A com a redução de efeitos adversos sobre o crescimento linear de infecções por HIV, 

malária e diarreia infecciosa em lactentes e pré-escolares. Além da função imune é importante 

lembrar que esta é uma vitamina envolvida no funcionamento adequado da visão e no 

crescimento e desenvolvimento, entre outras funções (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2007).  Segundo o MS, reservas adequadas desta vitamina em crianças contribui 

na redução em 24% da mortalidade infantil e 28% da mortalidade por diarreia (BRASIL, 2013). 

 

3.6 Consumo alimentar de Vitamina A 

A recomendação de consumo de vitamina A pela RDA (ingestão dietética recomendada) 

e AI (ingestão adequada), segundo a Dietary References Intakes (DRI) (INSTITUTE OF 

MEDICINE - IOM, 2001) para recém-nascidos de 0 aos 6 meses é 400 µg RE/dia; para bebês 

de 6 meses a 12 meses a recomendação é de 500 µg RE/dia; para mulheres a partir dos 14 anos 

de 700 µg RE/dia; para gestantes dos 14 aos 18 anos a recomendação é de 750 µg RE/dia e a 

partir dos 18 anos, como é o caso das gestantes do estudo a mesma passa ser 770 µg RE/dia 

(INSTITUTE OF MEDICINE - IOM, 2001). De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS /WHO) o nível de ingestão seguro recomendado durante a gestação é de 800 µg RE / 
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dia, uma vez que os níveis terapêuticos de vitamina A são geralmente mais altos que os 

preventivos (WHO, 2004b). 

Diante destas recomendações de consumo, o Manual de condutas gerais do Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A do MS (BRASIL, 2013) traz orientações sobre 

como atingir as recomendações diárias desta vitamina. Na população de 0 a 6 meses o leite 

materno provê toda a quantidade recomendada para esta faixa etária, quando oferecido de forma 

exclusiva as quantidades de vitamina A do leite materno são capazes de garantir a saúde, 

crescimento e desenvolvimentos saudáveis e para manutenção dos estoques suficientes da 

vitamina no fígado.  

Ainda assim, é preciso lembrar que a quantidade desta vitamina no leite humano é 

dependente do status materno da mesma, sendo demostrado que a deficiência de vitamina A 

materna afeta a concentração deste nutriente no leite humano, tanto no colostro como no leite 

maduro (WHO, 2004a; ORTEGA; ANDRÉS; MARTÍNEZ; LÓPEZ-SOBALER, 1997), e a 

deficiência desta vitamina tem relação com a ingestão alimentar da mesma (ORTEGA; 

ANDRÉS; MARTÍNEZ; LÓPEZ-SOBALER, 1997). 

Conforme dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF -2017/2018) que avalia 

dados do consumo alimentar da população brasileira maior de 18 anos, o consumo médio de 

vitamina A pelas mulheres de 10 a 18 anos é de 319,6 µg RE/dia o que caracteriza um percentual 

de 78,9% de inadequação; na população de mulheres de 19 a 59 anos o consumo médio é de 

342,2 µg RE/dia, o que representa um percentual de inadequação de 80,1% da população de 

mulheres nesta idade. Estes percentuais de inadequação são ainda maiores que na POF 

2008/2009 representando 69,2% (450,4 µg RE/dia) e 72,4% (492,6 µg RE/dia) da população 

de mulheres de 10 a 18 anos e de 19 a 59 anos, respectivamente (IBGE, 2020). 

Ainda com relação ao consumo alimentar da população brasileira, avaliado pela POF 

2008/2009, os dados além de mostrarem elevado percentual de inadequação do consumo de 

micronutrientes, entre eles a vitamina A, dados estes que são reflexo da baixa qualidade da 

alimentação do brasileiro que vem cada vez mais aumentando o consumo de alimentos prontos 

para consumo - alimentos ultraprocessados, de acordo com o guia alimentar da população 

brasileira (BRASIL, 2014) e reduzindo o consumo de alimentos como arroz, feijões, frutas, 

verduras e legumes – minimamente processados e alimentos in-natura, de acordo com o guia 

alimentar da população brasileira (BRASIL, 2014). E pequenas correções na alimentação 

permitiriam atingir as recomendações para a maior parte dos micronutrientes, modificações 

estas como: a troca de alimentos muito calóricos e com baixo teor de micronutrientes por frutas, 
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verduras, leguminosas, leite, grãos integrais, oleaginosas, vísceras, peixes, alimentos estes 

encontrados em todas as regiões do país. 

Em revisão integrativa realizada por Gomes, et al (2019) também foram encontrados 

resultados demostrando baixo consumo de frutas, verduras e legumes e elevado consumo de 

açúcares, doces e gorduras, reforçando a necessidade e a importância das orientações 

nutricionais durante o período pré-natal. 

O estado nutricional materno, tanto anterior como no decorrer da gestação, é um 

importante determinante dos resultados da mesma, influenciando tanto a saúde materna como 

do bebê durante a gestação (GIACOMELLO, et al, 2008) e lactação (LACERDA, et al, 2007). 

Desta forma, a gestação é um período de grande importância, havendo a necessidade de alguns 

cuidados; neste período ocorrem diversas alterações, sejam elas fisiológicas (expansão do 

volume de sangue, mudanças cardiovasculares, alterações gastrointestinais e modificações 

renais) ou bioquímicas (mudanças nas proteínas totais, lipídios plasmáticos, ferro sérico, entre 

outros). Com isso, a avaliação do consumo alimentar por meio de inquéritos pode auxiliar a 

detecção de inadequações nutricionais (BERTIN, et al, 2006). 

Diferentes métodos vêm sendo utilizados para avaliação do consumo alimentar, 

podemos citar: o recordatório de 24 horas (R24h), o registro alimentar (RA), o questionário de 

frequência do consumo alimentar (QFCA) e a história alimentar (HA). Estes podem ser 

resumidos da seguinte forma: o R24h corresponde em realização de entrevista na qual se coleta 

as informações da quantidade de todos os alimentos e bebidas consumidos nas últimas 24 horas 

antes da entrevista ou se considerando também o dia anterior da mesma, da primeira à última 

refeição diária, o que se caracteriza como o consumo atual; já o RA é um método de coleta de 

dados no qual o próprio indivíduo registra as porções de alimentos estimadas que foram 

consumidas por ele, receitas e preparações, podendo ocorrer o RA de um dia, uma semana ou 

períodos mais longos, este método também caracteriza o consumo atual; o QFCA se constitui 

por uma lista de alimentos consumidos com maior frequência ou que formam o padrão 

alimentar da região, nele são registrados a frequência habitual de consumo (nunca, diária, 

semanal, mensal, entre outras) e, por fim a história alimentar se tem o objetivo de buscar 

informações sobre o consumo e os hábitos alimentares dos indivíduos ao longo do seu ciclo de 

vida, é possível englobar o período de um dia, uma semana, um mês ou um período mais longo, 

possibilita o caracterizar o consumo usual ou habitual (BERTIN, et al, 2006). 

O questionário de frequência do consumo alimentar (QFCA) é bastante utilizado e de 

grande importância nos estudos epidemiológicos, devido as suas vantagens como o fato de 

avaliar o consumo alimentar em um longo período, sua facilidade e rapidez de aplicação, em 
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comparação a registros e recordatórios, se traduzindo em baixa custo – ponto bastante 

importante nos estudos (GIACOMELLO, et al, 2008). 

O recordatório de 24h também é bastante utilizado nos estudos epidemiológicos, possui 

como vantagens o baixo custo, a rapidez de aplicação (podendo ser aplicado pessoalmente, por 

telefone ou internet), além disso tende a não alterar a ingestão do entrevistado (SELEM, 2012); 

como desvantagens do método podem ser citados o fato de não refletir a ingestão habitual de 

indivíduos, depender da memória do entrevistado e a necessidade de treinamento do 

entrevistador (FISBERG, et al, 2005). 

Com relação aos estudos que avaliaram o consumo alimentar de gestantes foram 

utilizados como método de coletas de dados do consumo alimentar, em sua maioria, o 

recordatório de 24 horas (R24h) e o questionário de frequência do consumo alimentar (QFCA). 

Os estudos que utilizaram como método de coleta o recordatório de 24h foram coletados 

dados de 1 a 3 dias. Fransceschini et al (2003) e Nascimento & Souza (2002) utilizaram em 

suas pesquisas somente os dados de um recordatório de 24h (R24h); Durán F et al (2002) 

utilizaram dados de dois recordatórios de 24h coletados em dias consecutivos; Azevedo & 

Sampaio (2003) em suas pesquisas utilizaram o R24h de 3 dias não consecutivos. 

Já os estudos que utilizam o questionário de frequência do consumo alimentar (QFCA) 

normalmente utilizam dados de somente uma coleta, no entanto, muitas vezes utilizam 

diferentes versões do QFCA. Barros et al (2004) utilizou uma versão simplificada, contendo 23 

alimentos, o questionário foi aplicado em gestantes com o objetivo de verificar possíveis 

deficiências nutricionais neste grupo. Santos et al (2010) aplicou um QFCA qualitativo com o 

objetivo de analisar a frequência do consumo de alimentos fontes de vitamina A; enquanto 

Fazio et al (2010) aplicou 1 QFCA para avaliar a ingestão de macro e micronutrientes em 

gestantes de acordo o estado nutricional. 

Giacomello, et al (2008) utilizou a aplicação destes dois métodos para avaliação 

consumo alimentar, tendo realizado em sua pesquisa a aplicação do QFCA e de 2 ou 4 R24h. 

Existem poucos estudos no Brasil que avaliem o consumo de vitamina A em gestantes, 

serão citados alguns destes de forma resumida sobre seus objetivos, materiais e métodos 

utilizados e resultados. 

Slater Villar e Roncada (2002) em estudo com o objetivo de determinar o consumo de 

alimentos fontes de vitamina A pelas gestantes aplicou questionário desenvolvido pelo 

“International Vitamin A Consultative Group (IVACG)” um instrumento de pesquisa no qual 

se utilizou como base no consumo de alimentos fontes de vitamina A para categorizar a 

população nos grupos de alto, moderado ou baixo consumo deste nutriente. O instrumento, 
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denominado Formulário Dietético Simplificado (FDS), é composto por um recordatório de 24h 

(R24h) – que caracteriza o índice de consumo -, e outro questionário de frequência de consumo 

– caracterizando o padrão usual de consumo (PUC). No estudo com 91 gestantes que realizavam 

atendimento pré-natal do Centro de Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (FSP/USP) foi utilizado como base as necessidades de vitamina A propostas pela 

Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO/OMS -1991) e, como ponto de 

corte para categorizar os grupos de risco, o consumo inferior a 2/3 da recomendação. A 

aplicação do questionário mostrou que mais da metade das gestantes entrevistadas foram 

categorizadas como risco alto ou moderado de deficiência de consumo de vitamina A. 

Em pesquisa realizada por Nascimento e Souza (2002) com o objetivo de avaliar o 

consumo alimentar de gestantes com sobrepeso e verificar a adequação no consumo de calorias 

e de alguns nutrientes (entre eles a vitamina A) avaliou uma amostra de 110 gestantes que 

frequentavam ambulatório de assistência pré-natal na cidade de São Paulo. O método de coleta 

de dados foi o recordatório de 24 horas. Foi encontrado como resultado com relação a vitamina 

A (retinol) uma média de consumo de 1059,40 µg com desvio padrão de 548,62 µg; foi 

considerado a recomendação de 800 µg/dia, caracterizando um percentual de adequação do 

consumo de 132,43%. 

No estudo realizado por Azevedo e Sampaio (2003) buscou analisar o consumo 

alimentar de gestantes adolescentes atendidas no serviço de assistência pré-natal da 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Fortaleza (CE, Brasil). Foram entrevistas 99 

gestantes com idade entre 14 e 19 anos, a coleta ocorreu no período de outubro de 1997 a março 

de 1998. Os dados foram coletados através de entrevistas no próprio serviço e em visitas 

domiciliares, foi utilizado como instrumento de coleta de dados com consumo alimentar o 

recordatório de 24 horas. Os resultados demostraram que o consumo alimentar das mesmas 

estava desbalanceado e monótono: 63,6% tinham menos de 90,0% das necessidades energéticas 

de gestantes e mais da metade estava adequado em seu conteúdo protéico, com excesso de 

lipídeos e inadequado conteúdo de carboidratos. Com relação ao consumo de vitamina A foi 

encontrado como resultado uma média de consumo de 820,8 µg RE/ dia, resultado que 

demonstra que 58,2% das gestantes atingiam a recomendação de consumo, no entanto, não 

atingiam a recomendação da maior parte dos outros micronutrientes; resultado que pode ser 

explicado pelo baixo consumo de frutas, hortaliças, leite e seus derivados. Embora o consumo 

de frutas tenha sido baixo, as mais consumidas foram manga e acerola; fato este que pode 

facialmente explicar as recomendações de vitamina A terem sidos atingidas. 
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Em estudo realizado por Giacomello, et al (2008) no qual realizou a aplicação do QFCA 

e de 2 ou 4 R24h para analisar comparativamente o desempenho do QFCA para medir o 

consumo alimentar das gestantes, encontrando como resultado relativo à vitamina A um limite 

de concordância mais amplo, fato que caracteriza maior discordância entre os métodos 

(recordatório e QFCA) para este nutriente, o QFCA superestimou o consumo do mesmo. 

Santos et al (2010) em sua pesquisa objetivou investigar a associação entre a prevalência 

de cegueira noturna e variáveis socioeconômicas, nutricionais e obstétricas. Foram avaliadas 

92 gestantes atendidas na cidade de Diamantina (MG, Brasil). O estudo utilizou como 

instrumento de coleta de dados do consumo alimentar um QFCA qualitativo e foi observado 

menor consumo de vitamina A pelas gestantes com cegueira noturna (xeroftalmia).  

Fazio et al (2011) buscou em sua pesquisa conhecer o consumo alimentar de gestantes 

avaliando a ingestão de macronutrientes e micronutrientes, e verificar o ganho ponderal 

materno na gravidez. Foi realizado um estudo retrospectivo no período de junho de 2002 a 

junho de 2008 com gestantes que receberam orientação nutricional durante pré-natal em 

hospital universitário; as gestantes foram agrupadas de acordo com o estado nutricional 

classificado pelo índice de massa corpórea (IMC) pré-gestacional. O consumo dietético foi 

analisado pelas informações coletadas na primeira avaliação da gestante no serviço de nutrição, 

foi utilizado como instrumento de coleta do consumo alimentar o questionário de frequência 

alimentar. Com relação ao consumo de vitamina A entre as gestantes foram encontradas as 

seguintes médias e desvios-padrões: 693,7 µg RE ± 659,3 µg RE nas gestantes com baixo peso; 

703,0 µg RE ± 728,5 µg RE nas gestantes eutróficas; 666,1 µg RE ± 1015,0 µg RE nas gestantes 

com sobrepeso e 519,8 RE ± 440,1 µg nas gestantes obesas. Ou seja, o consumo médio de 

vitamina A variou entre 519,8 µg RE a 703,0 µg RE sendo menor nas gestantes com obesidade 

e maior nas gestantes eutróficas, no entanto, não foram encontradas diferenças significativas 

entre o consumo. A pesquisa utilizou com parâmetro para consumo de vitamina A (retinol) o 

valor de 550 µg RE/dia. 

Em estudo mais recente realizado por Deminice et al (2018), em uma maternidade 

pública em Ribeirão Preto (SP, Brasil), no qual teve como um dos seus objetivos: analisar a 

ingestão de vitamina A – o estudo será mais detalhado no tópico “vitamina A no leite humano” 

– mas no que concerne a ingestão de vitamina A foi encontrada uma ingestão média 1041,33 ± 

1187,86 µg RAE/dia (RAE - Equivalente de atividade de retinol), sendo 61% de vitamina A 

ativa e 39% de provitamina A, quando analisado individualmente foi encontrado um percentual 

de inadequação de 44,7% na ingestão, foi utilizado como parâmetro o valor de 550 µRAE. 
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 Os estudos citados utilizaram diferentes parâmetros; Nascimento & Souza (2002) e 

Azevedo & Sampaio (2003) utilizaram como parâmetro a recomendação de 800 µg RE / dia 

com base na OMS/WHO (WHO, 2004b), valor este bastante semelhante à RDA 

(Recommended Dietary Allowances - ingestão dietética recomendada) de 770 µg RE/dia e  

encontraram como resultado, respectivamente, 41,8% de inadequação de consumo entre as 

gestantes avaliadas ao realizar a análise individual; estudo de Azevedo & Sampaio (2003) não 

realizou análises dos dados individualmente e a média de consumo do grupo atingiu 132,43% 

de adequação da ingestão dietética recomendada. Enquanto Fazio et al (2011) e Deminice et al 

(2018) utilizaram como parâmetro a EAR1 (Estimated Average Requirement) no valor de 550 

µg REA/dia; Fazio el al (2011) realizou análises de acordo com o IMC e encontrou valores de 

consumo médios que variavam entre 519,8 µg RE a 703,0 µg RE sendo menor nas gestantes 

com obesidade e maior nas gestantes eutróficas, no entanto, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os dados; enquanto estudo realizado por Deminice et al (2018)  encontrou 

uma média de 1041,33 µg REA/dia e um percentual de inadequação de ingestão em 44,7% das 

participantes. 

 

3.7 Suplementação de Vitamina A no grupo materno-infantil 

Em 2005, foi instituído no Brasil pelo MS o Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A que consistia na suplementação preventiva e medicamentosa com megadoses para 

crianças de 6 a 59 meses e mulheres no pós-parto imediato - antes da alta hospitalar - por não 

atingirem através da alimentação a quantidade diária necessária para a prevenção da deficiência, 

esta suplementação sendo orientada somente em municípios comtemplados pelo programa. Os 

municípios participantes do programa eram todos os municípios da região nordeste, incluídos 

desde a década de 1980; sendo ampliado, em 2010, para os municípios que faziam parte da 

Amazônia Legal; e devido o lançamento do Programa Brasil Carinhoso, em 2012, houve a 

expansão do programa para todos os municípios da região norte, 585 municípios integrantes do 

Plano Brasil Sem Miséria das Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste e todos os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (BRASIL, 2013). 

Segundo a recomendação da “Diretriz: Suplementação de vitamina A em gestantes” 

(OMS, 2013a) a suplementação desta vitamina durante a gestação não é recomendada para 

 
1 O EAR refere-se ao valor de referência, este corresponde à mediana da distribuição das necessidades de um 

nutriente, neste caso a vitamina A, em um grupo de indivíduos saudáveis do mesmo sexo e estágio de vida; por 

essa razão, atende às necessidades de 50% da população (PADOVANI, et al, 2006). 
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prevenção da morbidade e mortalidade materna e infantil de forma rotineira, como parte dos 

cuidados pré-natais, sendo uma forte recomendação. No entanto, a mesma recomenda a 

suplementação de vitamina A em locais onde a deficiência de vitamina A é um problema severo 

de Saúde Pública, sendo a suplementação durante a gestação recomendada para prevenir a 

cegueira noturna, sendo esta recomendação também considerada como forte. 

De acordo com a “Diretriz: Suplementação de vitamina A em mulheres no pós-parto” 

(OMS, 2013b), a suplementação desta vitamina não é recomendada para prevenção de 

morbidade e mortalidade materna e infantil, considerada também uma forte recomendação. Esta 

diretriz substitui e atualiza recomendações anteriores sobre a suplementação da vitamina A em 

mães para a prevenção da DVA e para a melhoraria do nível de vitamina A em mães e seus 

bebês. Mas é importante citar que a diretriz ressalta que as mulheres no período pós-parto 

devem ser estimuladas a receber alimentação adequada, sendo melhor obtida pelo consumo de 

uma dieta saudável e equilibrada, e também estimuladas a consultar as diretrizes sobre 

alimentação saudável durante a lactação. Ou seja, a diretriz não orienta a suplementação, mas 

traz destaque para a importância da alimentação adequada e saudável neste período. Com os 

novos dados desta diretriz o MS resolveu suspender do Programa Nacional de Suplementação 

de Vitamina A - por meio da Nota técnica n⸰ 135/2016 do Ministério da Saúde, publicada em 

06 de junho de 2016 - a orientação de suplementação de puérperas no pós-parto imediato 

(BRASIL, 2016). 

No caso de bebês de um a cinco meses de vida a “Diretriz: suplementação de vitamina 

A em bebês de 1-5 meses de vida” (OMS, 2013c) também não recomenda a suplementação da 

vitamina A como uma intervenção de saúde pública para a redução da morbimortalidade neste 

público. Esta diretriz substitui as recomendações anteriores sobre a suplementação desta para 

evitar a DVA, xeroftalmia e cegueira nutricional em bebês e crianças menores de 6 meses de 

vida; ambas as recomendações são consideradas fortes. A diretriz ressalta que os efeitos dos 

suplementos de vitamina A em bebês de 1-5 meses de vida não variam pela exposição materna 

à vitamina A, independente do suplemento ser administrado como dose única ou doses 

múltiplas, ou pelo momento da intervenção. 

Diante destas recomendações a suplementação de vitamina A não deve ser realizada de 

forma rotineira, no entanto, visto que o grupo materno infantil é um público vulnerável para a 

deficiência e a importância da vitamina A neste período é necessário maior atenção, 

principalmente, durante o pré-natal e puerpério de forma a garantir aporte adequado nutricional 

desta vitamina não só para as necessidades durante a gestação, mas para assegurar melhor 

adequação nutricional para o bebê. 
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E em caso de, após avaliação da alimentação e orientações dos ajustes necessários, haver 

a necessidade de suplementação, o nutricionista não deve ultrapassar os valores de UL (limite 

máximo tolerável) desta vitamina (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN, 

2018), cujo valores são: 600 µg/dia para recém-nascidos de 0 a 36 meses; 2800 e 3000 µg/dia 

para mulheres (gestantes ou não) de 14 a 18 anos e 19 ou mais, respectivamente. Para realizar 

a conversão dos valores em µg de retinol para UI é utilizada a equivalência 1 µg de retinol 

equivale a 3,33 UI, portanto, 100 µg equivalem a 333 UI. Já no caso da conversão de 

carotenoides, 1 µg de retinol equivale a 1 µg de RAE e para atingir 1 µg de retinol é necessário: 

2 µg de betacaroteno em suplementos ou 12 µg de betacaroteno via alimentação ou ainda 24 

µg dos outros carotenoides dietéticos – como, por exemplo, o alfacaroteno (IOM, 2001; VAN 

LOO-BOUWMAN; NABER; SCHAAFSMA, 2014). 

A suplementação de vitamina A pode ocorrer de duas formas: através da suplementação 

de retinol ativo (palmitato de retinol ou acetato de retinol) nos quais as doses usuais variam 

entre 1000 a 5000 UI/dia (aproximadamente 300 a 1500 µg/dia) em crianças e entre 2000 a 

9000 UI/dia (aproximadamente 600 a 2700 µg/dia) em adultos, como dose geral entre 2000 a 

5000 UI (600 a 1500 µg/dia); ou através da suplementação de carotenoides, neste caso será 

citado somente o betacaroteno , na qual as doses encontradas em estudos científicos variam 

entre 3 a 10 mg/dia (SOUZA, 2021). 

 

3.8 Vitamina A no leite humano 

O leite materno humano é considerado um alimento único e sem igual para a criança, 

sendo completamente adequado às necessidades nos primeiros anos de vida (BRASIL, 2019), 

fornecendo não somente componentes nutricionais, mas também compostos bioativos não 

nutricionais capazes de promover a sobrevivência e o desenvolvimento saudável (BALLARD; 

MORROW, 2014). 

Atualmente é recomendado que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida 

e por 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses a oferta de leite materno humano deve ser 

exclusiva, ou seja, que a criança receba somente leite materno, sem o recebimento de qualquer 

outro a alimento como papinha e mingau; nem líquidos, como água, água de coco, chá, suco ou 

outros leites (BRASIL, 2019).  

O leite humano pode ser classificado de acordo com o período da lactação, sendo 

classificado em colostro, leite humano de transição e leite humano maduro; estes seguem, 
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respectivamente, os seguintes períodos até 7 dias de pós-parto, de 7 a 14 dias de pós-parto e 

mais de 14 dias de pós-parto (BRASIL, 2008). 

Durante os períodos de lactação a composição do leite humano modifica de maneira 

importante; desde o período pós-parto à medida que o colostro evolui para leite maduro e a 

composição não apresenta grandes variações de mulher para mulher. No entanto, com relação 

a fração de lipídios e de alguns micronutrientes, inclusive a vitamina A, podem apresentar 

variações entre indivíduos e populações (BUTTE, 2002). 

O colostro humano - quando comparado ao leite maduro -, além de apresentar maior 

concentração proteica e de alguns minerais, também apresenta maior teor de betacaroteno – 

motivo do tom mais amarelo do colostro – e demais vitaminas lipossolúveis (MOURA, 2014).  

A concentração de vitamina A no colostro humano (4 a 6 dias pós-parto) é muito 

elevada, permanece elevada na fase de transição (7 a 21 pós-parto) e se estabiliza no leite 

maduro (após aproximadamente 21 dias pós-parto) e, desta forma, as concentrações desse 

nutriente no leite no primeiro mês pós-parto são de maior utilidade para estimar o status de 

vitamina A da mãe e do bebê (WHO, 1996). 

A concentração de vitamina A no leite humano é um importante indicador do status 

desta vitamina, de maneira que fornece informações tanto do status de vitamina A tanto 

materno, quanto do lactente. A quantidade de vitamina A secretada no leite humano tem relação 

direta com o status materno da vitamina, pelo menos quando o status materno é inadequado. 

Como já citado, devido à regulação rígida da transferência de vitamina A via placentária todos 

os bebês nascem com baixo estoque no fígado e necessitam de leite humano rico nesta vitamina 

e concentrações posteriores de leite humano maduro condizentes com as necessidades do 

lactante para adequação de reserva e manutenção de estoques adequados até a alimentação 

complementar prover quantidades adicionais significativas e compatíveis que atendam as 

crescentes necessidades da criança. Sendo assim, a concentração de vitamina A no leite humano 

tanto é adequada como indicador do status materno de vitamina A, como também do status do 

lactente (WHO, 1996).  

A maior quantidade de vitamina A do leite humano está presente na forma de palmitato 

de retinil na gordura do leite. No decorrer da mamada a concentração de gordura do leite é 

muito variável mesmo individualmente, a principal fonte desta variação é o fato de no início da 

mamada com a mama cheia o leite apresenta baixo teor de vitamina A; já o leite do final da 

mamada, quando a mama está mais vazia, apresenta maior teor de vitamina A. Essa variação 

não tem relação com o status materno da vitamina e desta forma precisa se levar em 

consideração este ponto quando se utiliza o leite materno como indicador da concentração de 
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vitamina A (WHO, 1996). Segundo González (2015), a concentração de lipídios aumenta de 

forma progressiva ao longo da mamada, desta forma, o leite do final da mamada pode ter até 

cinco vezes mais lipídios que o do início. 

 Com relação aos estudos que avaliaram a concentração de vitamina A e alguns 

carotenoides no leite humano, foram selecionados estudos publicados nos últimos 20 anos, no 

Brasil e no mundo nas línguas Português, Inglês e Espanhol. 

 Dimenstein et al (2003) em estudo realizado na cidade de Natal (RN) no qual teve como 

objetivo avaliar os níveis de retinol no colostro das lactantes residentes na cidade e relacionar 

com variáveis socioeconômicas e da saúde materno infantil; foram avaliadas 42 lactantes 

saudáveis, a coleta ocorreu até 48 horas após o parto. Foi encontrado como resultado um valor 

médio de retinol no colostro de 93,1 ± 51,1 µgRE/100 mL e uma média de ingestão de 1398,8 

µgRE/dia. Considerando a recomendação da concentração de retinol no leite materno de ≤ 1,05 

µmol/L (ou 29,4 µg/100 mL), de acordo com Organização Mundial da Saúde, como indicador 

para DVA; em torno de 7,14% das lactantes apresentavam DVA. Neste estudo não foram 

encontradas diferenças significativas ao relacionar o retinol com as variáveis renda, 

escolaridade e peso ao nascer do bebê, mas foi encontrada diferença significativa ao relacionar 

o retinol e a variável estado nutricional materno (p= 0,016).  

 Melo; Ribeiro; Dimenstein (2004) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar as 

variações de retinol no colostro de parturientes a termo e pré-termo, atendidas em uma 

Maternidade Pública na cidade de Natal (RN); foram avaliadas 78 parturientes, sendo 39 a 

termo e 39 pré-termo, a coleta ocorreu até 72h após o parto e no período da tarde. Foram 

encontrados como resultados os valor médios de retinol no colostro nas mães a termo e pré-

termo de, respectivamente, 89 ± 46,1 µg/dL e 55,6 ± 27,7 µg/dL, sendo a diferença entre as 

médias estatisticamente significativas (p < 0,001). No estudo foi considerado como parâmetro 

as necessidades de retinol dos recém-nascidos (RN), neste caso considerando a ingestão 

recomendada de 400 µg/dia para crianças de 0 a 6 meses considerando um consumo médio de 

500 mL de leite nas primeiras semanas de vida, os valores de retinol das parturientes a termo 

atenderiam as necessidades dos recém-nascidos fornecendo 447 µg/dia, no entanto, em relação 

ao leite das parturientes pré-termo os níveis de retinol no colostro não seriam capazes de atender 

as necessidades dos RN pré-termo, pois forneceriam somente 278 µg de retinol/dia. 

 Ribeiro; Dimenstein (2004) com o objetivo de determinar os níveis de retinol no leite 

materno no início e no final da mamada entrevistou, em 2003, 30 lactantes também atendidas 

em uma maternidade pública de Natal (RN, Brasil). As entrevistas ocorreram entre 24 horas e 

15 dias de pós-parto, a coleta ocorreu no período da tarde, sendo coletados 2 mL no início e 2 
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mL no final da mamada. Como resultado foram encontrados nas amostras de leite no início e 

no final das mamadas; as concentrações médias de retinol de, respectivamente, 69,3 ± 41,4 

µg/100mL e 111,6 ± 79,2 µg/100mL, sendo estatisticamente significativas, e de 90,44 

µg/100mL no leite total. Considerando a concentração de retinol no leite materno de ≤ 1,05 

µmol/L (ou 29,4 µg/100 mL) como indicador para DVA, de acordo com Organização Mundial 

da Saúde, as lactantes do estudo não apresentavam o diagnóstico, além disso, considerando a 

ingestão recomendada, de acordo com as DRI, o leite materno das lactantes também seriam 

capazes de atender as necessidades dos recém-nascidos. 

 Lira, et al (2011) em seu estudo teve como um dos seus objetivos estabelecer a 

prevalência de DVA em puérperas atendidas em uma maternidade pública no Brasil, além de 

avaliar a influências das características maternas e obstétricas com os níveis de retinol no soro 

e no colostro. Foram avaliadas 97 puérperas saudáveis e estas foram classificadas de acordo 

com à idade, estado nutricional, paridade, via de parto, peso ao nascer e idade gestacional do 

recém-nascido; foram coletadas 3 amostras de colostro. Adotou-se como ponto de corte para 

retinol o valor de 60 ± 29 µg/dL no colostro. Os resultados do estudo revelaram uma 

concentração média de 60 µg/dL de retinol no colostro das puérperas indicando estado 

nutricional adequado; no entanto, ao avaliar individualmente as mesmas foi constatada elevada 

prevalência de DVA subclínica chegando a 50% no colostro; não foram verificadas influências 

das características maternas, obstétricas e do recém-nascido sobre os níveis de retinol no 

colostro (p > 0,05), revelando que o risco de DVA pode ocorrer independente destas 

características, fato que reforça a importância da necessidade de atenção no acompanhamento 

pré-natal. 

 Souza et al (2012) em seu estudo que teve como objetivo avaliar a concentração de 

vitamina A no leite maduro de nutrizes assistidas em uma maternidade pública no município 

do Rio de Janeiro e avaliar a correlação de com variáveis sociodemográficas e o conhecimento 

de nutrição. Foram avaliadas 196 nutrizes e adotou-se como ponto de corte os valores < 1,05 

µmol/L para identificação de deficiência de vitamina A e ≥ 2,3 µmol/L para constituição de 

reserva hepática para os lactentes; foram avaliadas as variáveis grau de conhecimento de 

nutrição, sexo, idade, renda familiar, escolaridade, condições de saneamento básico, número de 

moradores na residência, idade materna e assistência pré-natal. No estudo apenas 38,9% das 

nutrizes apresentaram concentrações no leite materno suficientes para a constituição de reserva 

hepática dos lactentes; e não foram encontradas diferenças significativas nas concentrações de 

vitamina A no leite das nutrizes, segundo as variáveis sociodemográficas e conhecimento de 

nutrição. O estudo conclui que são necessárias medidas de intervenção para todas as gestantes 
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independente das condições sociodemográficas e de conhecimentos de nutrição com vistas a 

melhorar a saúde da mãe e do bebê. 

 Em estudo realizado por Xue et al (2017) com mulheres chinesas buscou-se como 

objetivo explorar a associação entre a concentração de carotenoides – será dado foco no 

betacaroteno, por ser um dos carotenoides também incluído no presente estudo - no leite 

humano e as variáveis: estágio da lactação, região, características socioeconômicas e obstétricas 

e a ingestão alimentar. Os dados foram coletados entre 2011 e 2012, participaram do estudo 

509 lactantes saudáveis. As concentrações médias de betacaroteno no leite humano das 

lactantes variaram entre 1,7 e 8,0 µg/100 mL; sendo 1,7 µg/100 mL entre os 31 – 60 dias (leite 

maduro) e 8,0 µg/100 mL entre os 0 – 4 dias (colostro). Não foram encontradas associações 

significativas entre a ingestão alimentar de vitamina A e carotenoides e os carotenoides do leite 

humano em lactantes chinesas saudáveis; os resultados sugerem associação com o estágio da 

lactação, diferenças regionais e fatores socioeconômicos e obstétricos. 

Em estudo mais recente realizado por Deminice et al (2018), em uma maternidade 

pública em Ribeirão Preto (SP, Brasil), no qual teve como objetivos: analisar a ingestão de 

vitamina A e as concentrações de retinol no sangue materno, no leite humano e no sangue do 

cordão umbilical. Foram avaliadas 180 duplas mãe-bebê e adotou-se como pontos de corte os 

valores para caracterização da deficiência de ≤ 0,70 µmol/L para as análises sanguíneas e ≤ 

1,05 µmol/L para as análises no leite humano. O estudo encontrou como resultados da 

concentração de retinol no leite humano uma média de 2,95 ± 2,70 µmol/L, valor considerado 

adequado, no entanto, ao se realizar as análises individuais foi encontrada um percentual de 

inadequação de 27,9%. As análises sanguíneas demostraram os seguintes resultados: no sangue 

materno foi encontrada uma concentração média de 0,65 ± 0,27 µmol/L e 57,2% das 

participantes apresentavam valores que caracterizavam DVA; com relação ao sangue do cordão 

umbilical foi encontrada uma concentração média de 0,36 ± 0,18 µmol/L e 94,9% dos recém-

nascidos estariam com DVA. 

O estudo multinacional organizado por Canfield et al (2003) foi o único estudo entre os 

encontrados na literatura que analisou a concentração de alfacaroteno (além do betacaroteno e 

da criptoxantina) como provitaminas A no leite humano; o estudo teve o objetivo de comparar 

as concentrações dos cinco principais grupos de carotenóides: α-caroteno, β-caroteno, β-

criptoxantina, luteína / zeaxantina e licopeno no leite materno de mulheres saudáveis da 

Austrália, Canadá, Chile, China, Japão, México, Filipinas, o Reino Unido e Estados Unidos, e 

comparar qualitativamente os padrões de ingestão alimentar com as concentrações de 

carotenóides no leite. Os dados do consumo alimentar foram coletados através de um único 
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recordatório de 24h ingestão, o qual não foi avaliado de forma quantitativa, mas sim 

qualitativamente. Os autores encontraram como resultado que os carotenoides do leite humano 

apresentavam grande variação entre os países do estudo; entre os cinco principais carotenoides 

dietéticos estudados, avaliação do grupo de carotenoides se apresentou como um melhor 

preditor da concentração de retinol no leite do que somente o betacaroteno  

 A partir da análise dos estudos foi possível perceber que por mais que a média das 

concentrações da vitamina A no leite humano não caracterizem sinais de DVA, no entanto, ao 

se realizar a análise dos dados individuais foram encontradas prevalências que variavam de 7,14 

a 61,1%, não sendo encontradas diferenças significativas ao se avaliarem características 

sociodemográficas maternas, obstétricas, do recém-nascido e aos conhecimentos de nutrição; 

foi encontrada diferença significativa em um estudo que em relação ao estado nutricional 

materno. Estes dados demonstram a importância da necessidade de atenção para o 

acompanhamento pré-natal e a necessidade de adoção medidas de intervenção para todas as 

gestantes independente de suas características. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

4 JUSTIFICATIVA 

Diante da importância da vitamina A durante a gestação, lactação - sua importância no 

leite humano para adequação de reserva hepática para os lactentes - e o fato de pesquisas 

demostrarem que a concentração da vitamina A no leite humano tem relação com o estado 

nutricional materno desta vitamina, é de suma importância a realização de pesquisas que 

avaliem se a ingestão alimentar materna influencia a concentração da vitamina A no leite 

humano diretamente. No entanto, existem poucos estudos que avaliem essa associação, 

sobretudo com amostras de mulheres brasileiras. Dessa forma, uma vez que é sabido que o 

consumo alimentar é extremamente variável de acordo com as características populacionais e 

uma variável referente a um hábito de vida potencialmente modificável, uma vez identificado 

como fator de proteção para ocorrência de desfechos negativos de saúde para a mãe e o bebê, 

tem grande potencial para ser alvo de intervenções de saúde pública. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo geral 

Analisar a associação entre o consumo alimentar materno de vitamina A e seus precursores 

durante a gestação com a composição do leite humano em dois momentos. 

 

5.2 Objetivos específicos 

• Analisar o consumo alimentar materno de vitamina A (retinol, alfa-caroteno e betacaroteno) 

durante a gestação; 

• Analisar a concentração de vitamina A (retinol, alfa-caroteno e betacaroteno) no colostro (1 

– 7 dias pós-parto) e no leite maduro (28 – 45 dias pós-parto); 

• Avaliar a evolução das concentrações de vitamina A (retinol, alfa-caroteno e betacaroteno) 

do colostro para o leite maduro; 

• Testar associação entre o consumo alimentar de vitamina A (retinol, alfa-caroteno e 

betacaroteno) durante a gestação com a composição do leite humano (colostro: 1 – 7 dias 

pós-parto e leite maduro: 28 – 45 dias pós-parto). 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 Desenho do estudo 

Este estudo foi do tipo longitudinal prospectivo, realizado em três etapas de seguimento: 

gestação (28-35 semanas gestacionais) e duas ondas pós-parto: puerpério imediato (até 7 dias 

de pós-parto), puerpério tardio (28-45 dias). Maiores detalhes podem ser obtidos na Figura 1. 

Figura 1. Descrição dos pontos do estudo e variáveis coletadas em cada etapa. 

Abreviações: QFCA = Questionário de frequência alimentar; SG = semanas gestacionais. 

 

6.2 Local de estudo 

O estudo foi realizado na Clínica da Família Assis Valente, localizada no município do 

Rio de Janeiro, na área programática 3.1, mais precisamente no bairro do Galeão (Ilha do 

Governador). 

A Clínica da Família (CF) é um modelo de unidade da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) no município do Rio de Janeiro, a CF Assis Valente possui seis equipes de Saúde da 

Família e três equipes de Saúde Bucal, atendendo os moradores das comunidades Vila Joaniza 

e Barbante. 

 Segundo dados do Censo Demográfico (2010) o bairro apresenta uma população 

residente de 22971 pessoas, sendo 11239 (48,93%) do sexo masculino e 11732 (51,07%) do 

Linha de base         

(28-35 SG)

•Questionários:

•Socioeconômico 

•Demográfico

•Saúde materna

•QFCA

•Antropometria

Onda 1            

(1-7 dias)

•Questionários:

•Socioeconômico 

•Demográfico

•Saúde materna

•Antropometria

•Amostra de colostro

Onda 2

(28-45 dias)

•Questionários:

•Socioeconômico 

•Demográfico

•Saúde materna

•Antropometria

•Amostra de leite maduro



38 

sexo feminino. Desta população, 13992 pessoas residem em regiões de favela e em 4414 

domicílios (28º no ranking de bairros em um total de 161). Possui um Índice de 

Desenvolvimento Social (IDS) de 0,571 sendo o 111º no ranking de 161 bairros (IBGE, 2010; 

ARMAZENZINHO, 2019). 

 Com relação a dados de saúde o bairro apresenta uma Taxa de Mortalidade Infantil de 

3,29 óbitos por mil nascidos vivos (2017), ocupando a 126º no total de 161 bairros; no 

município do Rio de Janeiro a taxa no mesmo ano estava em 11,22 óbitos por 1000 nascidos 

vivos e no Brasil 12,39 óbitos. 

 

6.3 População de estudo 

Para participação na coorte observacional deste estudo foram selecionadas mulheres no 

terceiro trimestre gestacional (28 a 35 SG) que atendessem aos seguintes critérios de inclusão 

no momento de recrutamento: realizar o acompanhamento pré-natal no local de estudo; idade 

entre 18 e 40 anos; não possuir doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão arterial 

e diabetes; não possuir doenças infecciosas, como vírus da imunodeficiência adquirida (HIV); 

que apresentavam gestação única e que residiam na área programática do estudo. 

Foram excluídas as gestantes que desenvolveram alguma patologia gestacional, como 

pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional; com história obstétrica de parto prematuro; que o recém-

nascido tenha apresentado alguma patologia ou peso não adequado para idade gestacional 

(Villar et al., 2014) ou estivessem em uso de medicação antidepressiva ou outra medicação 

psiquiátrica. 

A seleção das participantes, na linha de base da pesquisa, ocorreu no período de 

outubro/2016 a janeiro/2019. 
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Figura 2: Fluxograma do estudo, considerando as análises da presente dissertação. 

 

 

 

18 das participantes que 

realizaram coleta na onda 1 não 

realizaram a de coleta de LH na 

onda 2  

(motivos: não conseguir realizar 

a coleta, não estar mais 

amamentando, falta às 

entrevistas). 

4 participantes 

retiraram a 

autorização de 

participação 

4 exclusões, após 

confirmação dos critérios 

de elegibilidade na linha 

de base: 

1 Sífilis congênita; 

2 pré-eclâmpsia; 

1 Hipertensão gestacional 

Onda 1 

 (n= 50) 

93 não realizaram coleta de 

LH na onda 1 

(motivos: não conseguir 

realizar a coleta, não estar 

mais amamentando, falta às 

entrevistas). 

44 participantes que não haviam 

realizado coleta de LH na onda 

1 compareceram e realizaram 

coleta na onda 2 

Linha de base (28 – 35 SG) 

(n= 143) 

Recusa  

(n= 25) 

Total de gestantes 

(n= 481) 

Gestantes convidadas 

(n= 176) 

Não elegíveis (n = 305) 

- < 18 anos ou > 40 anos; 

- Idade gestacional: < 28 ou > 35 SG; 

- Não responderam o contato. 

Gestantes captadas 

(n= 151) 

Onda 2 

 (n= 76) 
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6.4 Coletas de dados gerais 

 As coletas ocorreram na CF Assis Valente por pesquisadores treinados, nos momentos 

dos retornos as consultas de rotina e/ou exames das gestantes e dos bebês.  

As participantes foram submetidas à realização de uma entrevista por meio de 

questionários, contendo dados socioeconômicos, demográficos, história clínica e a saúde 

materna, dados do consumo alimentar, antropométricos (peso e estatura), do parto e coleta de 

leite. Os questionários foram aplicados por meio da utilização de tablets com o software red 

Cap no qual constavam todos os questionários a serem aplicados durante a pesquisa. 

 

6.4.1 Avaliação da ingestão de vitamina A 

Os dados de ingestão alimentar de vitamina A foi obtido através do questionário de 

frequência do consumo alimentar (QFCA) aplicado na entrevista da linha de base, realizada 

com gestantes de 28 a 35 SG. 

O questionário aplicado (Anexo 1) foi previamente validado por Barbieri (2013) para 

gestantes brasileiras, o questionário engloba 85 itens alimentares incluíndo questões sobre 

frequência de consumo e tamanho das porções durante dois períodos: as primeiras 24 semanas 

de gravidez e o período de gravidez como um todo. 

Os micronutrientes (retinol, betacaroteno e alfacaroteno) do consumo alimentar foram 

calculados em µg; para cálculo da quantidade destes nos alimentos utilizou-se uma planilha 

eletrônica. As quantidades das porções foram multiplicadas pela número de porções 

consumidas pelas gestantes, após por uma frequência específica para obtenção do consumo 

diário, em seguida os valores diários obtidos era transformados na quantidade de nutrientes 

consumidos por meio da consulta de tabelas de composição de alimentos. No caso do retinol 

utilizou-se dados, preferencialmente, da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(TACO/UNICAMP, 2011) ou da Tabela de composição nutricional dos alimentos consumidos 

no Brasil (IBGE, 2011) e somente quando este nutriente constava como “não analisado” (NA) 

no alimento em ambas as tabelas brasileiras optou-se pela utilização dos dados de tabelas do 

U.S. Department of Agriculture (USDA). No caso dos nutrientes betacaroteno e alfacaroteno 

utilizaram-se dados inteiramente das tabelas da USDA, pois estes nutrientes não foram 

analizados por nenhuma das tabelas brasileiras. 

O critério de adequação do consumo alimentar utilizado foi de valores maiores de 600 

kcal e menores de 6000 Kcal/dia para energia devido a serem considerados implausíveis, desta 

forma, mulheres que obtiveram valores de consumo calórico  menores ou iguais a 600 kcal /dia 

ou maiores ou iguais a 6000 Kcal/dia foram excluídas da análise; este critério também foi 
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utilizado por Alves-Santos, et al (2016) em uma pesquisa com gestantes brasileiras com o 

objetivo de estimar as mudanças na ingestão alimentar desde a pré-concepção até o período 

gestacional de acordo com o grau de processamento de alimentos. 

Com relação a recomendação de ingestão de vitamina A utilizou-se como parâmetro o 

valor de 800 µg/RE/dia (WHO, 2004b). 

Para realizar a conversão dos carotenóides – betacaroteno e alfacaroteno - em retinol ativo 

(REA) utilizamos como base a referência do Institute of Medicine (IOM, 2001), na qual, para 

gerar 1 µg de retinol, l são necessários 12 µg de betacaroteno alimentar; e no caso do 

alfacaroteno alimentar para cada 1 µg de retinol são necessários 24 µg. 

Também foi aplicado questionário de “Saúde Materna” (Anexo 2) que englobou questões 

sobre o uso de suplementos alimentares durante a gestação. 

 

6.4.2 Composição do leite humano 

O leite humano foi extraído na Unidade Básica de Saúde (UBS) pela própria lactante, 

por ordenha manual na segunda mamada da manhã, sendo uma amostra recolhida no início e 

outra no final da mamada. 

O leite humano foi extraído em dois momentos, o primeiro no período de 01 a 07 dias 

de pós-parto; e o segundo momento no período de 28 a 45 dias pós-parto. As coletas ocorreram 

nos momentos dos retornos às consultas médicas de rotina e/ou exames das puérperas e dos 

bebês. 

Na coleta de amostras no período de 1 a 7 dias foi extraído 1 a 3,5 mL; enquanto na 

coleta do período de 28 a 45 dias foi extraído 1 a 10 mL de leite humano, todas as amostras 

foram coletadas em tubos de polipropileno devidamente identificados e protegidos da luz, para 

verificar a concentração de retinol, betacaroteno e alfa-caroteno.  

Estas amostras foram transportadas, sob refrigeração, em um prazo máximo de 2 horas 

ao Instituto de Nutrição Josué de Castro e homogenizadas de forma ultrassônica (20 Hz durante 

1,5 segundos/ml) com o homogenizador ultrassônico modelo 150V/T Ultrasonic Homogenizer 

nº 0-121-0001 BioLogics, Inc. (Manassas, Virginia, USA), posteriormente foram congeladas 

em alíquotas e armazenadas a -80 ºC até o seu processamento.  

Os micronutrientes utilizados neste projeto foram analisados através da técnica high 

performance liquid chromatography (HPLC). As amostras foram enviadas para Nova York, 

nos Estados Unidos e analisadas em parceria com a Universidade Columbia. 
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As amostras do leite humano foram analisadas e seus resultados obtidos em mg/L, estes 

posteriormente convertidos para µmol/L conforme com as seguintes fórmulas, de acordo com 

a massa molar de cada micronutriente: 

- Retinol: [(resultado obtido x 1000) x 0,003514197]; 

- Betacaroteno: [(resultado obtido x 1000) x 0,001862639]; 

- Alfacaroteno: [(resultado obtido x 1000) x 0,001862638]. 

 

6.4.3 Variáveis sociodemográficas e clínicas 

A aplicação de questionários foi utilizada para determinar as características 

sociodemográficas maternas, bem como os dados da gravidez e do parto que figuram na história 

da gestante (doenças, uso de medicamentos). 

- Saúde materna e intercorrências antes e durante a gestação (Anexo 2): doenças e 

intercorrências, utilização de vitaminas e outros suplementos, utilização de medicamentos 

durante a gestação; 

- História obstétrica (Anexo 3): Idade gestacional, números de partos, números de nascidos 

vivos, histórico de filho prematuro; 

- Variáveis sociodemográficas (Anexo 4): idade, estado civil, número de filhos, ocupação da 

mãe e do pai, nível de escolaridade, local de moradia, tipo de moradia; 

- Variáveis antropométricas (Anexo 5): O peso pré-gestacional foi relatado pela gestante por 

meio de entrevista realizada na linha de base (28 a 35 SG), neste momento também foram 

aferidos o peso e a estaturas atuais; 

 

6.5 Análise de dados 

Foi realizada análise descritiva das principais variáveis com o intuito de determinar as 

características da amostra. Procedimentos clássicos como cálculo de médias e desvio-padrão 

ou medianas e intervalo interquartilar foram realizados para as variáveis contínuas simétricas e 

assimétricas, respectivamente. Para as variáveis categóricas foram apresentadas prevalências. 

A normalidade foi testada por meio da construção de histogramas e, adicionalmente, pelo teste 

de Shapiro-Wilk.  

Alguns resultados foram estratificados de acordo com a adequação do consumo 

alimentar de vitamina A e, para testar as diferenças entre os estratos, foram utilizados os testes 

T de Student (variáveis simétricas), Mann-Whitney (variáveis assimétricas) e chi-quadrado 

(variáveis categóricas).  



43 

Correlações entre as variáveis referentes à vitamina A (consumo alimentar e composição 

do leite) foram testadas por meio do teste de correlação de Spearman (devido ao caráter 

assimétrico das variáveis). Comparações pareadas entre as concentrações de vitamina A no 

colostro e no leite maduro foram realizadas por meio do teste de Wilcoxon. Visando detectar 

potencial associação entre o consumo alimentar materno e as concentrações de vitamina A no 

colostro e no leite maduro foram rodados modelos de regressão linear. 

As análises estatísticas foram realizadas com o pacote estatístico STATA versão 15.0 e 

foram considerados estatisticamente significativos valores de p<0,05.  

 

6.6 Questões éticas 

O estudo está em acordo no que diz respeito aos referenciais da bioética tais como 

autonomia, equidade e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes 

da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado, de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012.  

A participação na pesquisa esteve condicionada à assinatura de duas vias do termo de 

consentimento (Anexo 6), que foi obtido, de forma livre e espontânea, após terem sido feitos 

todos os esclarecimentos pertinentes ao presente estudo. 

 O projeto foi avaliado e teve sua realização aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro por meio do CAAE: 

49218115.0.0000.5275 (Anexo 7) e pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal 

de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ) por meio do CAAE: 49218115.0.3001.5279 (Anexo 8). 
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7 RESULTADOS 

 Nesta seção é apresentado o artigo referente à dissertação (em sua versão em português), 

que será submetido à revista Nutrients. 

INGESTÃO ALIMENTAR DE VITAMINA A E SUA ASSOCIAÇÃO COM A 

CONCENTRAÇÃO NO LEITE HUMANO: EM UMA COORTE BRASILEIRA. 

 

Resumo: 

INTRODUÇÃO: A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel de grande importância para o grupo 

materno-infantil, pesquisas mostram elevados percentuais de inadequação em seu consumo 

alimentar e relação entre a deficiência e a ingestão alimentar; assim como a relação entre a 

concentração no leite humano e a dependência do status materno. 

OBJETIVO: Analisar a associação entre o consumo alimentar materno de vitamina ativa e seus 

precursores durante a gestação com a composição do leite humano no colostro e no leite 

maduro. 

MÉTODOS: Estudo longitudinal prospectivo investigou uma amostra de 93 gestantes entre 18 

e 40 anos que realizaram pré-natal em uma UBS no município do Rio de Janeiro (RJ, Brasil) 

entre 2016 e 2019. A ingestão dietética de vitaminas A foi avaliada na gestação (28-35 SG) por 

meio de um QFCA, tendo como ponto de corte para adequação o parâmetro de 800 µg/RE/dia 

(WHO, 2004b), todos os dados foram coletados na própria unidade de saúde por pesquisadores 

treinados. A Vitamina A no leite humano foi avaliada no puerpério imediato e tardio, 

respectivamente, até 7 e entre 28 e 45 dias pós-parto, analisada através da técnica HPLC, em 

que o ponto de corte indicativo de deficiência de vitamina A usado foi de 1,05 µmol/L (30 

μg/dL).  

RESULTADOS: Encontrada associação significativa positiva (p < 0,001) entre o consumo de 

retinol e a concentração do nutriente no leite maduro, mas não encontrada associação com a 

concentração no colostro; assim como não foram encontradas associações entre a ingestão de 

betacaroteno e alfacaroteno e suas respectivas concentrações no leite humano. 

CONCLUSÃO: Necessidade de realização de outras pesquisas para melhor avaliação desta 

associação. No entanto, os dados demostram a importância das orientações durante as consultas 

de pré-natal e a necessidade de se avaliar a expansão do programa de suplementação de vitamina 

A para outras regiões. 

Palavras-chaves: vitamina A; retinol; carotenoides; leite materno; colostro; leite humano 

maduro; ingestão alimentar. 
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Introdução: 

Vitamina A é uma vitamina lipossolúvel (CHAPMAN, 2012; STEPHENSEN; 

GILDENGORIN, 2000), o qual fazem parte um grupo de retinóides que possuem atividades 

biológicas análogas, entre eles o retinol, ácido retinóico e substâncias apontadas como 

provitamina A, como o betacaroteno (WHO, 2004a), além dele também apresentam potencial 

de vitamina A o alfacaroteno, gamacaroteno e a criptoxantina (COZZOLINO, 2016; 

INSTITUTE OF MEDICINE - IOM, 2001). 

Necessária para diversos processos biológicos e o organismo humano não é capaz de 

produzir, desta forma toda a vitamina necessária deve ser proveniente da ingestão (DAWSON, 

2000; MCCAULEY; VAN DEN; DOU; OTHMAN, 2015).  

É de grande importância para o grupo materno-infantil, devido a ser essencial para a 

saúde materna e para a saúde e desenvolvimento fetal, divisão celular, crescimento e maturação 

dos órgãos e esqueleto do feto, manutenção do sistema imunológico e, portanto, defesa contra 

a infecção, além de desenvolvimento da visão fetal, assim como manutenção da saúde dos olhos 

e visão noturna da mãe. A deficiência está relacionada com o rompimento prematuro de 

membranas, maior risco de mortalidade materna por infecção, restrição de crescimento 

intrauterino e baixas reservas hepáticas no feto (OMS, 2013). 

A deficiência de vitamina A (DVA) é considerada um problema de saúde pública em 

todo o mundo (BRASIL, 2013; YONEKURA et al, 2016); está em segundo lugar no que 

concerne aos problemas nutricionais, estando após apenas da deficiência de ferro como um 

problema nutricional. Embora mais prevalente em países em desenvolvimento também atinge 

países desenvolvidos. A deficiência subclínica de vitamina A também pode facilitar o aumento 

da morbimortalidade em recém-nascidos, crianças, mulheres em idade fértil, gestantes, 

puérperas e lactantes (RAMALHO; FLORES; SAUNDERS, 2002). 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS, 2006) 

encontrou uma prevalência de 12,3% de DVA (retinol sérico < 0,70 µmol/L) em mulheres em 

idade fértil. Quando foi considerado o percentual de mulheres com nível inferior a 1,05 µmol/L 

(valor considerado insuficiente), essa hipovitaminose atingiu 49,2% das mulheres (BRASIL, 

2009). 

Devido a elevada prevalência de DVA e o fato de a ingestão ser via alimentação é 

importante avaliar o consumo alimentar da população. Estudos multicêntricos como as 

Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF-2008/2009 e POF-2017/2018) avaliaram o consumo 

alimentar da população brasileira e encontraram elevado percentual de inadequação do 
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consumo alimentar de vitamina A, o consumo médio de vitamina A das mulheres de 19 a 59 

anos foi de 342,2 µg RE/dia, representando um percentual de inadequação de 80,1%; na 

pesquisa de 2017/2018; já na pesquisa de 2008/2009 o consumo médio é de 492,6 µg RE/dia 

representando um percentual de inadequação de 72,4% do consumo de vitamina A (IBGE, 

2020). 

São alimentos fontes de retinol, a vitamina A pré-formada em sua forma ativa, os 

alimentos de origem animal, principalmente o fígado de animais, ovos, leite e seus derivados. 

Já os alimentos de origem vegetal contêm carotenoides (provitaminas), são exemplos: as frutas 

amarelo-alaranjadas, vegetais folhosos verdes escuros e vegetais amarelos-alaranjados 

(COZZOLINO, 2016; BRASIL, 2013). 

As pesquisas que avaliam o consumo alimentar de gestantes utilizam diferentes métodos 

de análise, mas estas tem demostrado baixo consumo de frutas, verduras e legumes e elevado 

consumo de açúcares, doces e gorduras é o que conclui revisão integrativa realizada por 

GOMES, et al (2019). Estes dados também são encontrados na POF 2008/2009 que avalia que 

menos de 10% da população atinge as recomendações de consumo de frutas, verduras e 

legumes; o consumo de leite também é muito abaixo da recomendação, os dados demostraram 

o consumo alimentar combina a dieta tradicional brasileira à base de arroz e feijão com 

alimentos de teor reduzido de vitaminas e minerais e de elevado teor calórico (BRASIL, 2011). 

Isto posto, como mostram dados da POF e de pesquisas que avaliam o consumo 

alimentar, tanto de gestantes como da população em geral, importante parte da população 

brasileira não atinge as recomendações de consumo de frutas, verduras e legumes; e o consumo 

de leite também é muito abaixo das recomendações e diante do fato de estes alimentos serem 

fontes de vitamina A é esperado que a recomendação de vitamina A. 

Estudos que avaliam a prevalência de DVA em gestantes e puérperas demostram 

prevalências que são consideram a DVA como um problema de saúde pública de moderado a 

grave (ORRICO, et al, 2014; RAMALHO et al, 2006; LOPES et al, 2006). Somado a estes 

dados em pesquisa sobre a DVA puérperas e seus recém-nascidos (RN) foi encontrada forte 

associação entre a DVA materna e a DVA nos RN (RAMALHO et al, 2006). 

Pesquisas avaliam que a quantidade da vitamina A no leite humano é dependente do 

status materno - pelo menos quando o status materno é inadequado. Além disto, todos os bebês 

nascem com baixo estoque de vitamina A no fígado e necessitam de leite humano rico nesta 

vitamina e concentrações posteriores de leite humano maduro condizentes com as necessidades 

do lactante para adequação de reserva e manutenção de estoques adequados até a alimentação 
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complementar prover quantidades adicionais significativas e compatíveis que atendam as 

crescentes necessidades da criança (WHO, 1996). 

As pesquisas que avaliam a concentração de vitamina A no leite humano tem 

identificado valores médios das concentrações da vitamina A no leite humano superiores ao 

ponto de corte (< 1,05 µmol/L ou 30 µg/dL) utilizado para diagnóstico de DVA na população 

estudada, no entanto, ao avaliar os resultados com relação ao ponto de corte para garantia de 

reserva hepática no recém-nascido - concentrações de retinol ≥ 2,3 µmol/L (64,4 µg/dL) -

estudos demostram valores menores. 

Visto que atualmente é recomendado que a criança seja amamentada, via aleitamento 

materno, já na primeira hora de vida e por 2 anos ou mais, e que este seja de forma exclusiva 

nos primeiros 6 meses (BRASIL, 2019). O leite humano torna-se a única ou a principal fonte 

de nutrientes, entre eles a vitamina A, para a criança. 

No entanto, apesar da importância desta vitamina para a saúde materna e do bebê e desta 

possível associação direta entre o consumo alimentar materno e a concentração da vitamina A 

no leite humano existem poucos estudos que avaliem essa associação, sobretudo com amostras 

de mulheres brasileiras. Dessa forma, uma vez que é sabido que o consumo alimentar é 

extremamente variável de acordo com as características populacionais e uma variável referente 

a um hábito de vida potencialmente modificável, uma vez identificado como fator de proteção 

para ocorrência de desfechos negativos de saúde para a mãe e o bebê, tem grande potencial para 

ser alvo de intervenções de saúde pública. 

 

Materiais e Métodos 

 Estudo do tipo longitudinal prospectivo, realizado em três etapas de seguimento: 

gestação (28-35 semanas gestacionais) e duas ondas pós-parto: puerpério imediato (até 7 dias 

de pós-parto), puerpério tardio (28-45 dias), foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde, 

localizada no município do Rio de Janeiro (RJ, Brasil). 

Para participação na coorte observacional foram selecionadas mulheres no terceiro 

trimestre gestacional (28 a 35 SG), foram utilizados como critérios de inclusão no momento de 

recrutamento: realizar o acompanhamento pré-natal no local de estudo; idade entre 18 e 40 

anos; não possuir doenças crônicas não transmissíveis; não possuir doenças infecciosas; que 

apresentavam gestação única e que residiam próximo do local do estudo. Como critérios de 

exclusão foram utilizados os seguintes critérios: gestantes que desenvolveram alguma patologia 

gestacional; com história obstétrica de parto prematuro; que o recém-nascido tenha apresentado 



48 

alguma patologia ou peso não adequado para idade gestacional (Villar et al., 2014) ou 

estivessem em uso de medicação antidepressiva ou outra medicação psiquiátrica. A seleção das 

participantes, na linha de base da pesquisa, ocorreu no período de outubro/2016 a janeiro/2019. 

A figura abaixo mostra o total de participantes no início do estudo e no decorrer de cada 

onda (etapa) da pesquisa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma do estudo considerando as etapas realizadas 

 

18 das participantes que 

realizaram coleta na onda 1 não 

realizaram a de coleta de LH na 

onda 2  

(motivos: não conseguir realizar 

a coleta, não estar mais 

amamentando, falta às 

entrevistas). 

4 participantes 

retiraram a 

autorização de 

participação 

4 exclusões, após 

confirmação dos critérios 

de elegibilidade na linha 

de base: 

1 Sífilis congênita; 

2 pré-eclâmpsia; 

1 Hipertensão gestacional 

Onda 1 

 (n= 50) 

93 não realizaram de coleta 

de LH na onda 1 

(motivos: não conseguir 

realizar a coleta, não estar 

mais amamentando, falta às 

entrevistas). 

44 participantes que não haviam 

realizado coleta de LH na onda 

1 compareceram e realizaram 

coleta na onda 2 

Linha de base (28 – 35 SG) 

(n= 143) 

Recusa  

(n= 25) 

Total de gestantes 

(n= 481) 

Gestantes convidadas 

(n= 176) 

Não elegíveis (n = 305) 

- < 18 anos ou > 40 anos; 

- Idade gestacional: < 28 ou > 35 SG; 

- Não responderam o contato. 

Gestantes captadas 

(n= 151) 

Onda 2 

 (n= 76) 
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Coletas de dados gerais 

 As coletas ocorreram na Unidade Básica de Saúde por pesquisadores treinados, nos 

momentos dos retornos as consultas de rotina e/ou exames das gestantes e dos bebês. As 

participantes foram submetidas à realização de uma entrevista por meio de questionários, 

contendo dados socioeconômicos, demográficos, história clínica e a saúde materna, dados do 

consumo alimentar, antropométricos (peso e estatura), do parto e coleta de leite. Os 

questionários foram aplicados por meio da utilização de tablets com o software red Cap no qual 

constavam todos os questionários a serem aplicados durante a pesquisa.  

 

Ingestão Alimentar de vitamina A 

Os dados de ingestão alimentar de vitamina A foi obtido através do questionário de 

frequência do consumo alimentar (QFCA). O questionário aplicado foi previamente validado 

por Barbieri (2013) para gestantes brasileiras, engloba 85 itens alimentares incluíndo questões 

sobre frequência de consumo e tamanho das porções durante dois períodos: as primeiras 24 

semanas de gravidez e o período de gravidez como um todo. 

Os micronutrientes (retinol, betacaroteno e alfacaroteno) foram calculados em µg; para 

cálculo da quantidade destes nos alimentos utilizou-se uma planilha eletrônica. As quantidades 

das porções foram multiplicadas pela número de porções consumidas pelas gestantes, após por 

uma frequência específica para obtenção do consumo diário, em seguida os valores diários 

obtidos era transformados na quantidade de nutrientes consumidos por meio da consulta de 

tabelas de composição de alimentos. No caso do retinol utilizou-se dados, preferencialmente, 

da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO/UNICAMP, 2011) ou da Tabela de 

composição nutricional dos alimentos consumidos no Brasil (IBGE, 2011) e somente quando 

este nutriente constava como “não analisado” (NA) no alimento em ambas as tabelas brasileiras 

optou-se pela utilização dos dados de tabelas do U.S. Department of Agriculture (USDA). No 

caso dos nutrientes betacaroteno e alfacaroteno utilizaram-se dados inteiramente das tabelas da 

USDA, pois estes nutrientes não foram analizados por nenhuma das tabelas brasileiras. 

O critério de adequação do consumo alimentar utilizado foi de valores menores de 6000 

Kcal/dia para energia, desta forma, mulheres que obtiveram valores de consumo calórico  

maiores ou iguais a 6000 Kcal foram excluídas da análise. Foi utilizado como ponto de corte 

para adequação o parâmetro de 800 µg/RE/dia (WHO, 2004b). 

Para realizar a conversão dos carotenóides – betacaroteno e alfacaroteno - em retinol ativo 

(REA) utilizamos como base a referência do Institute of Medicine (IOM, 2001), na qual, para 
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gerar 1 µg de retinol, l são necessários 12 µg de betacaroteno alimentar; e no caso do 

alfacaroteno alimentar para cada 1 µg de retinol são necessários 24 µg. 

 

Composição do leite humano 

O leite humano foi extraído em dois momentos, o primeiro no período de 01 a 07 dias 

de pós-parto; e o segundo momento no período de 28 a 45 dias pós-parto. A coleta ocorreu na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) pela própria lactante, por ordenha manual na segunda mamada 

da manhã, sendo uma amostra recolhida no início e outra no final da mamada. 

Na coleta de amostras no período de 1 a 7 dias foi extraído 1 a 3,5 mL; enquanto na 

coleta do período de 28 a 45 dias foi extraído 1 a 10 mL de leite humano, todas as amostras 

foram coletadas em tubos de polipropileno devidamente identificados e protegidos da luz, para 

verificar a concentração de retinol, betacaroteno e alfa-caroteno.  

Estas amostras foram transportadas, sob refrigeração, homogenizadas de forma 

ultrassônica (20 Hz durante 1,5 segundos/ml) com o homogenizador ultrassônico modelo 

150V/T Ultrasonic Homogenizer nº 0-121-0001 BioLogics, Inc. (Manassas, Virginia, USA), 

posteriormente foram congeladas em alíquotas e armazenadas a -80 ºC até o seu processamento.  

Os micronutrientes utilizados foram analisados através da técnica high performance 

liquid chromatography (HPLC). As amostras foram enviadas para Nova York, nos Estados 

Unidos e analisadas em parceria com a Universidade Columbia. 

As amostras do leite humano foram analisadas e seus resultados obtidos em mg/L, estes 

posteriormente convertidos para µmol/L conforme com as seguintes fórmulas, de acordo com 

a massa molar de cada micronutriente: 

- Retinol: [(resultado obtido x 1000) x 0,003514197]; 

- Betacaroteno: [(resultado obtido x 1000) x 0,001862639]; 

- Alfacaroteno: [(resultado obtido x 1000) x 0,001862638]. 

 

Variáveis sociodemográficas e clínicas 

Foram aplicados questionários para determinação das características sociodemográficas 

maternas, história obstétrica, saúde e intercorrências antes e durante a gestação (doenças e 

intercorrências, utilização de vitaminas e outros suplementos, utilização de medicamentos 

durante a gestação), variáveis antropométricas - peso pré-gestacional foi relatado pela gestante 

por meio de entrevista realizada na linha de base (28 a 35 SG), neste momento também foram 

aferidos o peso e a estaturas atuais. 
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Análise de dados 

Foi realizada análise descritiva das principais variáveis com o intuito de determinar as 

características da amostra. Procedimentos clássicos como cálculo de médias e desvio-padrão 

ou medianas e intervalo interquartilar foram realizados para as variáveis contínuas simétricas e 

assimétricas, respectivamente. Para as variáveis categóricas foram apresentadas prevalências. 

A normalidade foi testada por meio da construção de histogramas e, adicionalmente, pelo teste 

de Shapiro-Wilk.  

Alguns resultados foram estratificados de acordo com a adequação do consumo 

alimentar de vitamina A e, para testar as diferenças entre os estratos, foram utilizados os testes 

T de Student (variáveis simétricas), Mann-Whitney (variáveis assimétricas) e chi-quadrado 

(variáveis categóricas).  

Correlações entre as variáveis referentes à vitamina A (consumo alimentar e composição 

do leite) foram testadas por meio do teste de correlação de Spearman (devido ao caráter 

assimétrico das variáveis). Comparações pareadas entre as concentrações de vitamina A no 

colostro e no leite maduro foram realizadas por meio do teste de Wilcoxon. Visando detectar 

potencial associação entre o consumo alimentar materno e as concentrações de vitamina A no 

colostro e no leite maduro foram rodados modelos de regressão linear.  

As análises estatísticas foram realizadas com o pacote estatístico STATA versão 15.0 e 

foram considerados estatisticamente significativos valores de p<0,05.  

 

Questões éticas 

O projeto está em acordo no que diz respeito aos referenciais da bioética tais como 

autonomia, equidade e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes 

da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado, de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012. A participação na pesquisa esteve condicionada à assinatura de duas vias 

do termo de consentimento, foi obtido, de forma livre e espontânea, após terem sido feitos todos 

os esclarecimentos pertinentes ao presente estudo. O estudo teve sua realização aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

por meio do CAAE: 49218115.0.0000.5275 e pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ) por meio do CAAE: 49218115.0.3001.5279. 
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Resultados e Discussão: 

 O estudo inicialmente captou 151 gestantes, após esta captação 4 delas retiraram a 

autorização de participação e outras 4 foram excluídas após a confirmação dos critérios de 

elegibilidade, iniciando, desta forma, a linha de base com 143 gestantes. As perdas de 

seguimento na pesquisa ocorreram por diversas razões, estas são citadas na figura 1, mas 

ocorreram principalmente pela não realização da coleta do leite humano em nenhuma das duas 

ondas do estudo no qual a coleta ocorreu, seja pelo fato de não comparecimento às consultas 

agendadas ou pelo fato de não estarem mais amamentando.  

 Desta forma, foram analisados dados de ingestão de vitamina A de 932 gestantes; 50 

amostras de colostro e 73 amostras de leite maduro, 32 lactantes compareceram às ondas 1 e 2, 

nas quais as coletas de leite humano ocorreram, todas as outras só tiveram uma das amostras 

coletadas. 

 Com relação a caracterização sociodemográfica das participantes, estas possuem em sua 

maioria de 20 a 35 anos de idade (82,8%); se autodeclaram negras/pardas (81,7%), possuem o 

ensino médio completo (46,2%), com relação ao diagnóstico nutricional pelo IMC pré-

gestacional a maioria possuía o diagnóstico de eutrofia (52,8%), no entanto, é importante 

destacar que 33% delas possuía o diagnóstico de sobrepeso no período pré-gestacional; com 

relação a via de parto a maior parte delas teve parto normal (57,0%), mas cabe ressaltar a 

elevada taxa de cesárea (35,5%) encontrada pelo estudo. 

 Não foram encontradas diferenças significativas entre o perfil de ingestão de vitamina 

A, segundo nenhuma das características sociodemográficas, obstétricas e características do 

recém-nascido das gestantes acompanhadas. Resultado semelhante ao encontrado por Lira et al 

(2011) ao avaliar a DVA em gestantes foi encontrada associação com as variáveis maternas e 

obstétricas da gestante / puérperas. 

 

 

 
2 Os dados de leite humano de 3 gestantes / puérperas não entraram na avaliação do estudo pelo fato de 

apresentarem dados de consumo alimentar acima de 6000 Kcal. 



 

53 

 

Tabela 1: Características sociodemográficas, obstétricas e características do recém-nascido das gestantes acompanhadas na Unidade Básica de 

Saúde, segundo o perfil de ingestão alimentar de vitamina A, Rio de Janeiro (RJ, Brasil), 2016 - 2019. 

 Amostra total 
Baixa ingestão alimentar 

de vitamina A1 

Ingestão alimentar 

adequada de vitamina A1 
p-valor2 

Variáveis contínuas n média (± DP) N 
média (± DP) 

 
N média (± DP) 

Idade (anos) 93 26,8 (± 5,5) 64 27,1 (± 5,7) 29 26,2 (± 5,1) 0,24 

Escolaridade (anos) 60 10,0 (± 3,1) 41 9,9 (± 3,0) 19 10,2 (± 3,5) 0,37 

Renda per capita (reais) 92 794,22 (± 626,94) 63 742,45 (± 523,94) 29 906,69 (± 806,52) 0,12 

Idade gestacional no parto (semanas) 93 31,7 (± 2,7) 64 32,0 (± 2,6) 29 31,2 (± 2,7) 0,10 

Peso ao nascer (gramas) 89 3296,9 (± 514,4) 62 3314,2 (± 503,7) 27 3257,4 (± 546,0) 0,32 

Comprimento ao nascer (cm) 89 49,7 (± 3,0) 62 49,8 (± 2,8) 27 49,4 (± 3,5) 0,32 

Variáveis categóricas n % N % N % p-valor3 

Idade 93      0,604 

18 – 20 anos 7 7,5 6 9,4 1 3,5  

20 – 35 anos 77 82,8 52 81,3 25 86,2  

35 ou mais 9 9,7 6 9,4 3 10,3  

Cor da pele 93      0,523 

Branca 13 14,0 9 14,1 4 13,8  

Negra/parda 76 81,7 53 69,7 23 30,3  

Outras 4 4,3 2 50,0 2 50,0  

Escolaridade 93      0,085 

Sem estudo formal 1 1,1 0 0,0 1 3,5  

Ens. Fundamental incompleto 13 14,0 11 17,2 2 6,9  

Ens. Fundamental completo 9 9,7 6 9,4 3 10,3  

Ens. Médio incompleto 15 16,1 9 14,1 6 20,7  
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Ens. Médio completo 43 46,2 33 51,6 10 34,5  

Ensino Superior 12 12,9 5 7,8 7 24,1  

IMC pré-gestacional4 91      0,522 

Baixo peso 2 2,2 2 3,2 0 -  

Eutrofia 48 52,8 32 51,6 16 55,2  

Sobrepeso 30 33,0 19 30,7 11 37,9  

Obesidade 11 12,1 9 14,5 2 6,9  

Tipo de parto 

    Normal 

    Cesárea 

    Ignorado 

 

53 

33 

7 

 

57,0 

35,5 

7,5 

 

33 

27 

4 

 

51,6 

42,2 

6,2 

 

20 

6 

3 

 

69,0 

20,7 

10,3 

0,128 

Nota: ¹As gestantes adolescentes (<20 anos) foram classificadas de acordo com o IMC para idade.
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 Na tabela 2 são apresentadas as médias e percentis dos dados de ingestão alimentar de 

retinol, betacaroteno, alfacaroteno e REA todos apresentados em µg.  

Tabela 2: Médias e percentis da ingestão alimentar de retinol, betacaroteno, alfacaroteno e 

REA total em gestantes atendidas em uma Unidade Básica de Saúde (Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 

2016 a 2019.   

 n 
Média 

(± desvio padrão) 
p25 p50 p75 

Retinol (µg) 93 579,14 ± 893,92 263,70 359,40 633,26 

Betacaroteno (µg) 93 31082 ± 5097,54 1158,56 2010,38 3184,05 

Alfacaroteno (µg) 93 957,55 ± 2184,62 203,30 527,92 892,64 

REA total (µg) 93 878,11 ± 1077,79 444,21 610,71 984,12 

 

Visando a comparação com os dados disponíveis na literatura apresentamos os 

resultados em valores médios e seus respectivos desvios padrão, mas, objetivando uma melhor 

análise dos dados uma vez que foi identificada que as variáveis referentes ao consumo alimentar 

e as concentrações no leite materno são assimétricas optou-se, desta forma, por aplicar testes 

não paramétricos. 

Com relação ao consumo alimentar de vitamina A neste estudo foi encontrada uma 

média de ingestão de 878,11 µg de REA/dia, resultado este que em um primeiro momento 

poderia demonstrar que a recomendação (800 µg/dia) da ingestão de vitamina A de acordo com 

a OMS (2004b) seria alcançada pelas gestantes do estudo. No entanto, ao realizar a análise de 

adequação desta ingestão foi encontrado um percentual de 68,82% de adequação. 

A média da ingestão foi semelhante a encontrada no estudo realizado por Azevedo & 

Sampaio (2003), no qual ao realizar análise do consumo alimentar de 99 gestantes adolescentes 

de 14 a 19 anos utilizando o recordatório de 24 horas (R24h) encontrou uma média de 820,8 µg 

de RE/dia, o autor também utilizou como parâmetro o valor de 800 µg/dia e ao realizar a análise 

da adequação do consumo encontrou um percentual de 58,2% de adequação. O estudo realizado 

por Nascimento & Souza (2002) ao avaliar o consumo alimentar de 110 gestantes, também 

através do R24h, encontrou uma média de consumo de 1059,40 µg de RE/dia, média acima da 

encontrada neste estudo.  

Como citado, alguns autores utilizaram como parâmetro para análise da adequação da 

ingestão de vitamina o valor de 550 µgRE / dia, com base na EAR de acordo com as DRIs 

(IOM, 2001). Com vista a comparação do resultado desta pesquisa, com os estudos que 

utilizaram este parâmetro utilizaremos o valor da mediana (p50) da ingestão alimentar da 

população estudada. 
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Fazio et al (2011) em pesquisa com 187 gestantes com idade maior ou igual a 18 anos 

realizou análises do consumo alimentar de vitamina A de acordo com o estado nutricional pré-

gestacional. E encontrou valores médios entre 519,8 µg RE a 703,0 µg RE / dia, sendo maior 

nas gestantes eutróficas e menor nas gestantes obesas, mas sem diferenças significativas. No 

presente estudo, também não foram encontradas diferenças significativas ao realizar a 

comparação entre o consumo alimentar de vitamina A e o estado nutricional materno 

(resultados não apresentados no presente artigo). 

Com relação as médias encontradas por Fazio (2011) foram menores que a média 

(878,11 µg/REA/dia) encontrada nesta pesquisa, no entanto ao realizar a análise de acordo com 

a mediana (610,71 µg/RE/dia) é possível perceber que a ingestão na presente pesquisa só é 

maior comparada a ingestão das mulheres com IMC pré-gestacional de obesidade no estudo 

realizado por Fazio et al (2011). No estudo realizado por Deminice et al (2018) a média de 

ingestão de vitamina A encontrada foi de 1041,33 µg/REA/dia - sendo o consumo inadequado 

em 44,7% das gestantes avaliadas - valor bastante acima da média e da mediana de ingestão de 

vitamina A do presente estudo, os autores analisaram o consumo alimentar de gestantes 

brasileiras atendidas na Maternidade de Ribeirão Preto (SP/Brasil). 

O elevado percentual de inadequação do consumo alimentar de vitamina A já era um 

ponto demostrado em pesquisas nacionais desde a POF 2008/2009 na qual foi encontrada como 

média com consumo de vitamina A (equivalente de atividade de retinol) os seguintes valores: 

450,4 µg/REA/dia na população feminina de 14 a 18 anos e 492,6 µg/RE/dia na população 

feminina de 19 a 59 anos, dados de acordo com a região colocam a sudeste com a terceira média 

mais baixa de consumo (336 µg/REA/dia) para a população feminina de 14 a 18 anos e como a 

primeira média mais baixa de consumo (429,5 µg/REA/dia) para a população feminina de 19 a 

59 anos, dados estes que demostram um percentual de inadequação de 73,3%, a pesquisa 

utilizou como base o valor de 500 µg/REA/dia (IBGE, 2011). 

Esta situação ainda piora na POF 2017/2018 no qual a ingestão média de vitamina A 

(equivalente de atividade de retinol) encontrada pelo estudo foi de 342,2 µg/REA/dia com um 

percentual de inadequação de 80,1% (IBGE, 2020). 

Os dados de pesquisas nacionais e os dados de pesquisas menores tem demostrado 

elevado percentual na inadequação do consumo alimentar de vitamina A ressaltando a 

importância das orientações nutricionais durante o pré-natal visto a importância deste nutriente 

tanto para a saúde da gestante como para a saúde do bebê. 
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Tabela 3: Médias e percentis das concentrações de retinol, betacaroteno e alfacaroteno no colostro e no leite maduro, na amostra total e segundo 

a classificação de adequação da ingestão alimentar de vitamina A em lactantes atendidas em uma Unidade Básica de Saúde (Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil), 2016-2019. 

 

  Amostra total 
Baixa ingestão alimentar de 

vitamina A1 

Ingestão alimentar adequado de 

vitamina A1 

  n 
Média 

± DP 

Mediana 

(p25- p75) 
n 

Média  

± DP 

Mediana 

(p25- p75) 
n 

Média 

± DP 

Mediana 

(p25- p75) 

Retinol 

(µmol/L) 

Colostro 50 
4,677 

± 2,600 

2,722 

(4,337 - 5,985) 
36 

4,521  

± 2,576 

2,649 

(4,337 – 5,208) 
14 

5,079 

± 2,717 

2,804 

(4,919 – 7,483) 

Leite Maduro 73 
2,712 

± 1,635 

1,639 

(2,364 - 3,371) 
52 

2,573  

± 1,508 

1,3423  

(2,391 – 2,995) 
21 

3,057 

± 1,910 

1,664 

(1,995 – 4,065) 

β-caroteno 

(µmol/L) 

Colostro 50 
0,268 

± 0,275 

0,099 

(0,183- 0,348) 
36 

0,289  

± 0,310 

0,104 

(0,185 – 0,351) 
14 

0,215 

± 0,153 

0,057 

(0,179 – 0,348) 

Leite Maduro 73 
0,078 

± 0,124 

0,029 

(0,054 - 0,079) 
52 

0,083  

± 0,142 

0,027 

(0,053 – 0,091) 
21 

0,064 

± 0,056 

0,0404 

(0,054 – 0,072) 

α-caroteno 

(µmol/L) 

Colostro 50 
0,102 

± 0,095 

0,039 

(0,064 - 0,140) 
36 

0,110  

± 0,105 

0,043 

(0,064 – 0,137) 
14 

0,080 

± 0,062 

0,0326 

(0,053 – 0,140) 

Leite Maduro 73 
0,022 

± 0,018 

0,011 

(0,017 - 0,031) 
52 

0,023  

± 0,020 

0,011 

(0,016 – 0,033) 
21 

0,021 ± 

0,012 

0,012 

(0,017 – 0,028) 

  Nota¹: Adequação do consumo alimentar de acordo com o ponto de corte de 800 µg RE /dia (WHO, 2004b).  
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 A maior parte dos estudos encontrados na literatura analisam somente a 

concentração de retinol do leite humano, alguns analisam somente o colostro, outros 

somente o leite maduro e outros estudos analisam leites coletados em diversos períodos 

não sendo possível utilizar a classificação de colostro ou leite maduro. Somente um dos 

estudos encontrados analisam a concentração de alfacaroteno no leite humano e dois dos 

estudos analisam a concentração de betacaroteno. 

 Iniciaremos a discussão analisando comparativamente os resultados da 

concentração de retinol dos estudos encontrados na literatura com leite humano de uma 

forma geral com o resultado encontrado nesta pesquisa. Como já citado, apresentamos a 

média dos valores de modo a analisar comparativamente com os estudos encontrados, mas 

a partir da realização de testes com os resultados da amostra foi possível perceber que eles 

são assimétricos, desta forma, foram apresentados também os seus respectivos percentis. 

 O presente estudo realizou a análise das amostras em µmol/L, no entanto, com o 

objetivo de analisar comparativamente com o maior número de estudos foi realizada a 

conversão3 de µmol/L para µg/100 mL. Sendo assim o valor de da concentração de retinol 

de 4,677 ± 2,600 µmol/L encontrado no colostro das participantes do presente estudo 

representa o valor de 130,956 µg/100 mL, enquanto o valor encontrado no leite maduro 

representa o valor de 2,712 ± 1,635 µmol/L após a conversão representa 75,936 µg/100 

mL. 

 As pesquisas encontradas que realizaram análise do retinol no colostro humano 

foram observados os seguintes valores: 55,6 µg/100 mL nas gestantes com parto pré-

termo; 89,4 µg/100 mL nas gestantes com parto termo (MELO; RIBEIRO; 

DIMENSTEIN, 2004); 93,10 µg/100 mL (DIMENSTEIN, et al 2008) e 2,95 µmol/L 

(DEMINICE, et al, 2018). Todas as pesquisas observaram valores de colostros abaixo da 

média dos encontrados na presente pesquisa, todas elas foram realizadas em maternidades 

públicas brasileiras geralmente em um período de até 24 horas após o parto e em sua 

maioria com amostras maiores que a da presente pesquisa, com exceção da pesquisa 

realizada por Melo et al (2004) que analisou o colostro de 78 puérperas, no entanto sendo 

39 com parto pré-termo e 39 com parto termo). O menor valor amostral pode ter 

influenciado o resultado, no entanto é importante ressaltar que a coleta do presente estudo 

ocorreu no período de até 07 dias pós-parto diferente dos estudos citados e desta forma as 

concentrações de retinol nas amostras já poderiam ter reduzido, visto que as concentrações 

 
3 Conversão realizada através do site: https://unitslab.com/node/212. 
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tendem a reduzir até um valor de estabilização no leite maduro, no entanto foram 

encontradas concentrações mais elevadas. 

 Em estudo com 30 lactantes atendidas em uma Maternidade Escola, localizada no 

estado do Rio Grande do Norte, Brasil, realizou-se a coleta do leite humano entre 24 horas 

e 15 dias após o parto, encontrando uma concentração média de retinol no leite humano 

da população estudada de 90,44 µg/100 mL (RIBEIRO; DIMENSTEIN, 2004). Desta 

forma, o estudo realizado por Ribeiro & Dimenstein (2004) encontrou valores entre os 

deste estudo, resultado esperado pois como mostra a literatura o colostro contém maior 

concentração de vitamina A, a qual vai gradativamente reduzido até valores mais 

estabilizados encontrados no leite maduro. 

 Poucos estudos, principalmente nacionais, realizaram a coleta e análise da 

concentração de retinol no leite maduro. Foram encontradas somente duas pesquisas que 

realizam esta análise, uma nacional realizada por Souza et al (2012) no qual o autor ao 

realizar a análise da concentração de retinol em 196 nutrizes encontrou um valor médio 

de 1,76 µmol/L; Canfield et al (2003) realizou análises da concentração de retinol em 

amostras do leite maduro em um estudo multinacional e observou resultados que variavam 

de 1,043 a 1,624 µmol/L, resultados menores que os encontrados na presente pesquisa, no 

qual encontramos nas análises um valor de 2,71 µmol/L. Novamente o menor valor 

amostral pode ter influenciado o resultado da pesquisa, visto que neste estudo foram 

avaliadas somente 76 nutrizes. 

 Com relação as análises do próprio estudo em si acerca das concentrações dos 

micronutrientes no leite humano, as médias das concentrações do retinol no leite humano 

tanto no colostro quanto no leite maduro apresentam valores maiores que o valor indicado 

orientado pela OMS para diagnóstico de DVA (< 1,05 µmol/L) na população estudada – 

foi encontrada uma prevalência de adequação em 96% das amostras do colostro e 89% 

das amostras de leite maduro quando se aplica este ponto de corte.  No entanto, ao 

considerarmos o valor recomendado para constituição de reserva hepática no recém-

nascido (≥2,3 µmol/L) foi observada uma prevalência de adequação em 80% das amostras 

de colostro avaliadas e de 52% das amostras de leite maduro avaliadas. Dados estes que 

demostram que um pouco menos da metade da amostra dos leites maduros analisadas 

estão abaixo do valor recomendado para constituição de reserva hepática no recém-

nascido, desta forma, talvez o leite maduro destas nutrizes não seriam capazes de garantir 

a reserva hepática para o recém-nascido até que ele possa garantir um aporte adequado via 

introdução alimentar. 
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 Com relação as análises da concentração de betacaroteno e alfacaroteno no leite 

humano estas não são análises comuns de serem realizadas; o estudo multinacional 

realizado por Canfield et al (2003) realizou ambas as análises tendo encontrado os 

seguintes resultados: entre 0,022 e 0,062 µmol/L de betacaroteno e entre 0,016 e 0,045 

µmol/L de alfacaroteno no leite humano maduro das nutrizes dos diversos países 

estudados. No presente estudo encontramos os resultados médios: 0,078 µmol/L de 

betacaroteno e de 0,022 µmol/L alfacaroteno no leite humano maduro das nutrizes 

estudadas; resultados semelhantes, ainda que com concentrações de betacaroteno acima 

dos encontrados na análise de Canfield et al (2003) e entre as concentrações de 

alfacaroteno encontradas por ele. 

 Xue et al (2017) realizou em sua pesquisa somente a análises das concentrações de 

betacaroteno em diversos períodos da lactação, foram analisados o leite humano de 509 

nutrizes nos seguintes períodos e seus respectivos resultados das concentrações de 

betacaroteno em µg/100 mL: 

- 0 a 4 dias de lactação: valor médio de 8,0, variando entre 4,7 e 15,2; 

- 5 a 11 dias de lactação: valor médio de 2,8, variando entre 2,0 e 4,4; 

- 12 a 30 dias de lactação: valor médio de 2,1, variando entre 1,4 e 3,1; 

- 31 a 60 dias de lactação: valor médio de 1,7, variando entre 1,3 e 3,0. 

 No presente estudo encontramos os seguintes resultados nas análises da 

concentração do betacaroteno: 14,70 µg/100 mL no colostro e 4,72 no µg/100 mL no leite 

maduro. Comparando com os resultados encontrados por Xue et al (2017) e considerando 

o primeiro período como colostro no presente estudo foi encontrada uma concentração 

maior de betacaroteno no colostro, próxima a concentração do limite superior do resultado 

da amostra no estudo de Xue et al (2017); se compararmos o resultado do segundo período 

(5 a 11 dias) temos algumas análises de leite considerados ainda colostro e alguns 

considerados leite de transição e ao compararmos com o resultado de colostro do presente 

estudo, os resultados do presente estudo já ficam bastante acima chegando a mais de 5 

vezes a concentração; o terceiro período (12 a 30 dias) de análise ainda consta com 

amostras de leite consideradas leite de transição, no entanto, iremos utilizar o resultado de 

forma comparativa com os resultados do leite maduro encontrado neste estudo; o quarto 

período de análise (31 a 60 dias) já podemos considerar que consta somente análises de 

leite maduro e os resultados encontrados entre as amostras de leite das nutrizes do presente 

estudos mostram resultados com concentrações mais elevadas, maiores até mesmo que os 

limites superiores. 
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Tabela 4. Evolução das concentrações de retinol, betacaroteno e alfacaroteno do colostro 

para o leite maduro em lactantes atendidas em uma Unidade Básica de Saúde (Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil), 2016 a 2019. 

  Colostro Leite maduro p-valor 

2  n1 mediana p25 – p75 mediana p25 – p75 

Retinol (µmol/L) 32 4,32 2,32 – 6,16 2,28 
1,304 – 

2,730 
<0,001 

α-caroteno 

(µmol/L) 
32 0,073  

0,04 – 

0,140 
0,016 

0,011 – 

0,032 
<0,001 

β-caroteno 

(µmol/L) 
32 0,177 

0,094 - 

0,374 
0,054  

0,034 – 

0,091 
<0,001 

Nota: 1Análise pareada realizada em sub-amostra (n=32) das lactantes que forneceram amostras 

de colostro e de leite maduro. 2 O p-valor se refere ao teste de Wilcoxon. 

No tocante à evolução das concentrações do retinol, betacaroteno e do alfacaroteno 

no leite humano das gestantes partindo do colostro para o leite maduro – dados estes das 

análises das amostras de 32 gestantes que realizaram coleta do leite nas ondas 1 e 2 -, 

sendo possível perceber uma redução das concentrações dos micronutrientes, sendo 

maiores as concentrações no colostro e menores no leite maduro. Resultado este conforme 

o esperado pelo que indica a literatura no qual o colostro possui maior concentração de 

vitamina A que o leite maduro. 

 

Tabela 5. Regressão linear entre as variáveis referentes ao consumo alimentar de vitamina 

A na gestação e a concentração de retinol no leite maduro em uma amostra de lactantes 

atendidas em uma Unidade Básica de Saúde (Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 2016 a 2019. 

Variáveis preditoras 
Retinol (µmol/L) (n = 73) 

β  IC 95%1 p-valor2 

Consumo de retinol (µg) 0.0007271 0,0003645 – 0,0010896 <0,001 

Consumo de alfa-caroteno (µg) 0,0000425 -0,0001211 – 0,0002061 0,606 

Consumo de betacaroteno (µg) -0,0001606 -0,0005398 – 0,0002187 0,401 

Intercepto 2,311048 1,868531 – 2,753566 <0,001 

Nota:1Intervalo de confiança de 95%; 2O p-valor se refere à regressão linear 
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A partir das análises realizadas foi possível encontrar uma associação positiva 

entre o consumo alimentar materno de retinol e a concentração de retinol no leite humano 

maduro das participantes do estudo. Resultado este não encontrado nas associações entre 

a ingestão de betacaroteno e alfacaroteno e suas respectivas concentrações no leite 

humano. O resultado da associação entre retinol do consumo e sua concentração no leite 

humano é diferente do encontrado por Demenice et al (2018) ao analisar o colostro 

humano, no qual não encontrou associação significativa entre a ingestão alimentar 

materna de retinol e a concentração deste micronutriente no colostro, embora tenha 

encontrado associação entre a ingestão e outras variáveis, como a concentração de retinol 

no sangue materno e no sangue do cordão umbilical. Mendonça (2018) em ao realizar 

análise de 50 amostras de leite maduro de lactantes atendidas em um ambulatório de 

pediatria de um hospital universitário localizado no município de Natal (RN, Brasil) e 

buscar a associação entre o consumo de retinol e a concentração do micronutriente no leite 

maduro também não encontrou valores de associação significativa. 

 

Conclusão 

 A presente pesquisa observou que os dados da ingestão de vitamina A (equivalente 

de retinol) das gestantes avaliadas apresentaram uma média de 878,11, mas ao analisar o 

percentual de adequação este era atingido por 68,82% das gestantes. Dados de diversas 

pesquisas, inclusive grandes pesquisas populacionais no Brasil, como a POF, demostram 

elevados percentuais de inadequação do consumo de vitamina A pelas gestantes e por 

mulheres em geral. 

 Visto que os dados da presente pesquisa demostraram que aproximadamente 

metade das amostras de leite maduro analisadas possuíam concentrações abaixo do valor 

recomendado para garantia de reserva hepática de vitamina A no recém-nascido e de modo 

que o estudo encontrou associação entre a ingestão alimentar de retinol e a concentração 

no leite maduro tornasse importante um olhar para a adequação da dieta das gestantes, 

orientando com relação ao consumo alimentar adequado e saudável com alimentos fontes 

de retinol para evitar que os bebês no futuro venham apresentar DVA. Esta associação não 

foi confirmada por outros estudos, desta forma, são necessárias novas pesquisas que 

investiguem a associação. 

 Pensando em Saúde Pública a DVA pode causar maior susceptibilidade a infecções 

em bebês e crianças, atraso no crescimento e desenvolvimento e impedir o funcionamento 

adequado da visão. Desta forma, é importante pensar em possíveis ações que possam 
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trazer um maior impacto, talvez pensar em expansão do programa de suplementação de 

vitamina A para outras regiões, visto que a deficiência desta vitamina principalmente para 

o grupo materno-infantil apresenta consideráveis impactos negativos. 

 É importante reforçar que o leite humano é uma importante fonte de vitamina A 

para o bebê, essencial para a garantia de reserva hepática para este público e nenhum outro 

alimento é capaz de substitui-lo. O objetivo final da pesquisa é a valorização do olhar para 

a vitamina A durante o pré-natal e pós-parto (ou mesmo durante o período pré-concepção), 

além de ressaltar a necessidade da atenção às orientações alimentares nestes períodos e 

quiça necessário a ampliação para outras regiões das políticas públicas voltadas para a 

vitamina A durante o período pré-natal e pós-parto, com vista a garantia da adequação das 

necessidades de vitamina A para gestantes, puérperas e crianças menores de 6 meses. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A DVA ainda é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. No presente 

estudo, ao avaliar o consumo alimentar das gestantes, foi possível verificar que, apesar de 

o valor médio de ingestão de vitamina A ativa estar acima das recomendações, os dados 

da amostra possuem distribuição assimétrica e em torno de 30% das gestantes não atingia 

as recomendações de consumo, fato bastante preocupante visto a importância deste 

micronutriente durante a gestação e no puerpério para garantia de níveis adequados para 

a saúde da puérpera e do bebê. 

Com relação as análises do leite humano apesar de as médias de retinol e seus 

precursores estarem, em sua maioria, mais elevados que os encontrados na literatura, e os 

valores médios de retinol tanto no colostro quanto no leite maduro não serem indicativos 

de DVA na população, os dados também apresentaram distribuição assimétrica e, 

principalmente, no leite maduro ao se realizar à análise com relação a valores que seriam 

capazes de garantir a reserva hepática do bebê foi verificado que aproximadamente metade 

da amostra de leite maduro apresentavam valores abaixo dos recomendados para garantia 

da reserva hepática para o recém-nascido. 

Esta pesquisa encontrou associação positiva significativa entre o consumo 

alimentar de retinol e as concentrações de retinol no leite maduro. Diante destes achados 

é de suma importância uma maior atenção durante o pré-natal para as questões que 

envolvem a alimentação, incentivando a ingestão de alimentos fontes de vitamina A ativa, 

é que este seja oferecido para todas as gestantes, visto que não foram encontradas 

diferenças significativas entre a adequação do consumo alimentar de vitamina A e as 

variáveis sociodemográficas, obstétricas maternas e mesmo as características dos recém-

nascidos. 

Pode-se observar uma importante perda de segmento no decorrer do estudo, fato 

que é bastante comum de ocorrer em estudos longitudinais. Soma-se a isto o fato de a 

pesquisa ter ocorrido com gestantes e puérperas que estavam vivenciando todos os novos 

desafios da maternidade e do puerpério no momento de participação na pesquisa. O menor 

tamanho amostral do estudo ocorreu na onda 1, na coleta do colostro - período do 

puerpério imediato. O limitado tamanho amostral provavelmente teve impacto sobre a 

ausência de achados estatisticamente significativos, principalmente nas análises avaliando 

variáveis referentes ao colostro.  

É importante ressaltar que o leite humano é uma importante fonte de vitamina A 

para o bebê e importante para a garantia de reserva hepática para este público, no entanto, 
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é importante que as gestantes e puérperas sejam orientadas e incentivadas a consumirem 

uma avaliação saudável e adequada, respeitando as diferenças locais e que sejam baseadas 

em alimentos in-natura e minimamente processados, conforme orienta o guia alimentar 

para população brasileira. Outro ponto que precisa ser incentivado é a participação dos 

profissionais de nutrição durante o pré-natal, sejam em consultas individuais, em consultas 

conjuntas com outros profissionais e em grupos educativos, atividades estas bastante 

propícias de serem realizadas no ambiente das Unidades Básicas de Saúde como esta na 

qual a coleta de dados ocorreu. 

E desta forma, buscar propiciar uma ingestão adequada de vitamina A pelas 

gestantes e puérperas de modo a prevenir a DVA em crianças e suas possíveis 

consequências. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário de Frequência Alimentar (gestantes)  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 – Questionário de Saúde Materna 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 - Questionário de História Obstétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 – Questionário sociodemográfico



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Anexo 5 – Avaliação Antropométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7 – Aprovação Comitê de Ética e Pesquisa – Maternidade Escola da Universidade Federal do 

Rio Janeiro / ME-UFRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8 – Aprovação Comitê de Ética e Pesquisa – Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - 

SMS-RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


