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Código: NC38 

Efeito da suplementação com 800 UI de alfa-tocoferol no fornecimento de vitamina E pelo 

leite maduro  

Autores: Danna Calina Nogueira e Silva, Amanda de Sousa Rebouças, Amanda Freitas de 

Oliveira, Ana Gabriella Costa Lemos Silva, Karla Danielly da Silva Ribeiro Rodrigues, Roberto 

Dimenstein.  

Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

Introdução: No período do leite maduro, ocorre uma diminuição fisiológica de vitamina E, 

assim a suplementação materna com alfa-tocoferol pode ser uma estratégia para aumentar os 

níveis dessa vitamina no leite. Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação com 800 UI de alfa-

tocoferol no fornecimento de vitamina E através do leite maduro. Metodologia: Ensaio clínico 

randomizado, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(CAAE 76779217.1.0000.5537). Composto por lactantes recrutadas de outubro de 2017 a julho 

de 2018. Foram coletados 2 mL de leite entre 30-90 dias pós-parto (coleta 1) e no dia seguinte 

(coleta 2). O grupo suplementado recebeu 800 UI de RRR-alfa-tocoferol logo após a coleta 1. O 

alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida De Alta Eficiência. A estimativa do 

fornecimento de vitamina E baseou-se na comparação da quantidade de vitamina fornecida pelo 

leite e AI da vitamina para o lactente até 6 meses (4 mg/dia). Resultados: Participaram do 

estudo 79 lactantes, sendo 40 do grupo controle e 39 do grupo suplementado. Na primeira 

coleta, o grupo controle e o grupo suplementado forneceram 2,3 mg/780 mL de vitamina E pelo 

leite, atingindo apenas 60% das necessidades diárias do lactente. Após a suplementação, o leite 

passou a fornecer 5,0 mg/780 mL de vitamina E (p < 0,001), representando 125% da 

recomendação de ingestão do lactente. Conclusão: A suplementação materna aumentou o 

fornecimento da vitamina E pelo leite maduro. Podendo utilizar como estratégia para alcançar a 

recomendação de ingestão diária de vitamina E do lactente, evitando deficiências. 
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Código: NC82 

Concentração de retinol no leite maduro de mulheres com parto termo e pré termo 

Autores: Amanda Freitas de Oliveira, Byanca Rodrigues Carneiro, Danna Calina Nogueira e 

Silva, Amanda de Sousa Rebouças, Karla Danielly Da Silva Ribeiro, Roberto Dimenstein, Ana 

Gabriella Costa Lemos da Silva.  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

Introdução: Durante a lactação as mulheres necessitam de um maior aporte nutricional de 

vitamina A, essencial no binômio mãe-filho para o crescimento, imunidade e efeito 

antioxidante. Objetivo: Avaliar a concentração de retinol no leite materno maduro de lactantes 

com parto pré-termo e termo. Metodologia: Estudo transversal observacional, composto por 

mulheres lactantes (entre 25 a 74 dias pós-parto) recrutadas no ambulatório de pediatria do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal-RN, entre dezembro (2016) a setembro 

(2018). A extração de retinol nas amostras de leite foi realizada pelo método adaptado de 

Giuliano(1992), para serem analisados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 

A comparação das concentrações de retinol no leite maduro entre os grupos foi feita por meio 

do teste T de Student, consideradas significativas quando p&#706;0,05. Valor de retinol inferior 

a 30 Mg/dL no leite maduro foi considerado indicativo de deficiência de vitamina A (DVA). 

Resultados: Participaram da pesquisa 195 mulheres lactantes, das quais 59,6% tiveram parto 

termo e 40,4% tiveram parto pré-termo, a média de idade foi de 26 anos. A maioria estudou o 

ensino médio completo (38,5%), tinham baixo nível socioeconômico (60,4%), apresentaram-se 

com sobrepeso (36,3%) e praticavam o aleitamento materno exclusivo (82,7%). A concentração 

média de retinol no leite maduro de mulheres que tiveram o parto pré-termo foi de 42,26 

±(12,86) µg/dL, e nas que tiveram o parto termo foi de 45,08 ±(19,74) µg/dL, havendo 

diferença estatística significativa entre os dois grupos (p= 0,024), a prevalência da DVA foram 

de 19,2% e 17,1%, respectivamente. Conclusão: Esses achados revelam alta prevalência da 

DVA em lactantes, principalmente nas de parto pré-termo, sendo necessárias medidas de 

intervenção, como a suplementação de vitamina A, no período do pós-parto imediato. 
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Código: NC84 

Associação entre o efeito da suplementação com 800 UI de alfa-tocoferol no leite materno e 

consumo alimentar de vitamina E  

Autores: Amanda Freitas de Oliveira, Byanca Rodrigues Carneiro, Andressa Teodosio Almeida 

de Melo, Amanda de Sousa Rebouças, Ana Gabriella Costa Lemos da Silva, Karla Danielly Da 

Silva Ribeiro, Roberto Dimenstein.  

Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

Introdução: A suplementação materna com vitamina E é uma estratégia utilizada para 

aumentar os níveis da vitamina no leite. No entanto, não se sabe a influência do consumo 

alimentar de vitamina E sobre o efeito dessa suplementação no leite. Objetivo: Avaliar a 

associação entre o efeito da suplementação com 800 UI de alfa-tocoferol no leite e o consumo 

alimentar de vitamina E. Metodologia: Um recorte de um ensaio clínico randomizado e 

paralelo. Composto por mulheres lactantes do município de Natal-RN, recrutadas entre 

outubro(2017) a julho(2018). Foram coletados 2 mL de leite entre 30-90 dias pós-parto(coleta 

1) e no dia seguinte (coleta 2). As mulheres lactantes receberam 800 UI de RRR-alfa-tocoferol 

na coleta 1. O alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Para 

avaliar o efeito da suplementação no leite, as lactantes foram divididas em quartis, conforme o 

percentual de aumento do alfa-tocoferol no leite entre a coleta 1 e coleta 2 (quartil 1 e quartis 2-

4). Consideradas significativas quando p <=0,05. Resultados: Participaram do estudo 39 

mulheres lactantes. A média de alfa-tocoferol no leite da coleta 1 foi 299,2 (84,4) µg/dL e após 

a suplementação, a média dessa vitamina foi equivalente a 646,3 (219,5) µg/dL, sendo 

verificado um aumento de 116% da vitamina no leite. Verificou-se que o fator associado ao 

maior efeito da suplementação no leite (quatis 2-4) foi o consumo alimentar de vitamina E. 

Conclusão: Ressalta-se a importância do consumo adequado da vitamina E, a partir de 

alimentos fontes, pois propiciar uma melhor eficácia da suplementação com 800 UI de alfa-

tocoferol. 
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Código: NC87 

Avaliação do consumo alimentar de vitamina E e de lipídios em mulheres lactantes  

Autores: Byanca Rodrigues Carneiro, Amanda de Sousa Rebouças, Amanda Freitas de Oliveira, 

Danna Calina Nogueira e Silva, Ana Gabriella Costa Lemos da Silva, Karla Danielly da Silva 

Ribeiro, Roberto Dimenstein.  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

Introdução: Durante a lactação é essencial o suporte adequado de vitamina E, devido a sua 

ação antioxidante, assim como de lipídios, visando garantir a produção e a composição 

adequada do leite materno. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de vitamina E e de lipídios 

em mulheres lactantes. Metodologia: Ensaio clínico randomizado e paralelo, aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) (CAAE 

76779217.1.0000.5537) e composto por lactantes recrutadas no Ambulatório de Pediatria do 

HUOL, Natal/RN. Avaliou-se o consumo alimentar por Recordatório de 24 horas, um aplicado 

entre 30-90 dias pós-parto e outro no dia seguinte a primeira coleta. A análise do consumo 

ocorreu pelo software Virtual Nutri Plus e a adequação de vitamina E foi baseada na 

recomendação para lactantes (EAR=16mg/dia) e para lipídios segundo IOM (2005). 

Resultados: numéricos foram expressos em média e desvio padrão, e categóricos em 

frequências absolutas e relativas. Resultados: Participaram do estudo 79 lactantes. A média de 

idade foi 27 anos, nas quais 49,4% apresentaram renda familiar per capita menor que um salário 

mínimo e a maioria estava com sobrepeso (36,7%). O consumo alimentar de vitamina E das 

participantes foi de 8,8 (3,4) mg/dia, estando abaixo da recomendação. Em relação a ingestão de 

lipídios, observou-se uma média de 69,6 (24,6) g/dia, representando 19,2% do valor calórico, 

estando abaixo da faixa de recomendação (20% a 35%). Conclusão: Identificou-se um consumo 

inadequado de vitamina E e lipídios nas lactantes. Assim a educação alimentar e nutricional é 

importante, quanto ao consumo desses nutrientes, visando a composição do leite materno. 
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Código: NC88 

Consumo alimentar de vitamina A em mulheres lactantes  

Autores: Byanca Rodrigues Carneiro, Beatriz Maria Alves Mendonça, Amanda Freitas de 

Oliveira, Andressa Teodósio Almeida de Melo, Ana Gabriella Costa Lemos da Silva, Karla 

Danielly da Silva Ribeiro, Roberto Dimenstein.  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

Introdução: A vitamina A é um micronutriente essencial no crescimento e desenvolvimento da 

criança a curto e a longo prazo. Portanto, torna-se importante avaliar a ingestão desse 

micronutrientes pelas lactantes, a fim de garantir quantidades adequadas no organismo do 

binômio mãe-filho. Objetivo: Avaliar o consumo de vitamina A em mulheres lactantes. 

Metodologia: Estudo transversal, composto por mulheres lactantes com 25 a 74 dias pós-parto, 

recrutadas no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

Natal/RN, no período de dezembro/2016 a fevereiro/2018. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa do HUOL (CAAE 61189516.9.0000.5292). Os dados dietéticos foram 

obtidos através da aplicação de Recordatórios de 24 horas aplicados, em três momentos 

distintos, com intervalos de 30 dias. Os inquéritos alimentares foram analisados no software 

Virtual Nutri Plus e a ingestão da vitamina A foi avaliada conforme o método da EAR 

(Estimated Average Requirement) para lactantes (900 Mg RAE/dia) (IOM, 2006). Resultados: 

A população estudada foi composta por 50 lactantes com idade média de 27 anos, onde a 

maioria apresentavam um estado nutricional de sobrepeso ou obesidade (66%), 30% possuíam 

ensino médio completo, a maioria relatou possuir renda familiar de até um salário (56%), 52% 

era multípara e 86% estavam em aleitamento materno exclusivo. Após a análise dos dados, foi 

encontrada uma ingestão média de vitamina A de 1048,57 (455,91) Mg de RAE e uma 

prevalência de inadequação de 37% no consumo da vitamina A. Conclusão: Os resultados 

apontaram que boa parte das lactantes apresentaram baixa ingestão da vitamina A, podendo ser 

um indicador de risco para desenvolvimento de deficiências nutricionais no binômio mãe-filho. 
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Código: SP67 

Prevalência de comportamentos alimentares saudáveis em adolescentes de uma cidade do 

Nordeste do Brasil  

Autores: Ana Carolina Costa Campos, Amanda Freitas de Oliveira, Byanca Rodrigues Carneiro, 

Isabela Luzia Brito Rocha, Maria Eduarda da Costa Andrade, Úrsula Viana Bagni.  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

Introdução: Comportamentos alimentares saudáveis durante a adolescência são fundamentais 

para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, destacando-se o 

consumo do café da manhã e a realização de refeições com os familiares. Objetivo: Descrever a 

prevalência de comportamentos alimentares considerados saudáveis em adolescentes do ensino 

médio, segundo sexo, idade, escolaridade da mãe, turno de estudo e estado nutricional. 

Metodologia: Estudo transversal e descritivo com 250 escolares da 2ª série do Ensino Médio do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) em Natal/RN. Aplicou-se questionário auto 

preenchível, incluindo questões sobre comportamento alimentar. O peso e altura foram aferidos. 

Foram considerados comportamentos saudáveis o consumo de café da manhã e a realização de 

refeições com os pais ou responsáveis. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CAAE: 83027418.7.0000.5292). O teste Qui-

quadrado foi realizado para avaliar a diferença das prevalências dos comportamentos 

alimentares saudáveis. Os dados foram analisados no software SPSS versão 20.0. Resultados: 

Os adolescentes foram predominantemente do sexo feminino (57,6%) e com idade superior a 16 

anos (82,4%). A prevalência de excesso de peso foi de 21,2% e a maioria relatou consumir o 

café da manhã (73,2%) e não realizar as refeições do almoço/jantar com os pais (53,5%). O 

consumo do café da manhã e a realização de refeições com os pais apresentaram diferença 

estatisticamente significativa em relação ao estado nutricional (p=0,049) e a idade (p=0,019), 

respectivamente. Conclusão: Ações de educação alimentar e nutricional devem ser 

implementadas, tendo como foco adolescentes menores de 16 anos e com sobrepeso, pois 

apresentam menores frequências dos comportamentos saudáveis avaliados. 
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Código: SP78 

Análise do perfil socioeconômica, da saúde e da antropometria de mulheres com Diabetes 

Mellitus Gestacional  

Autores: Amanda Freitas de Oliveira, Raissi Laiani de Macedo Silva, Byanca Rodrigues 

Carneiro, Danna Calina Nogueira e Silva, Larissa Queiroz de Lira, Roberto Dimenstein, Juliana 

Fernandes Dos Santos Dametto.  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

Introdução: A intolerância a glicose na gestação pode ser caracterizada pela ocorrência do 

diabetes mellitus gestacional (DMG). Dentre os indicadores de risco para essa patologia, estão 

às condições socioeconômicas, o peso pré-gestacional e o ganho de peso materno durante a 

gravidez. Objetivo: Avaliar o perfil socioeconômico, de saúde e antropométrico das mulheres 

com diabetes mellitus gestacional. Metodologia: O estudo foi do tipo caso-controle, aprovado 

pelo Comitê de ética da UFRN (CAAE 4518415.0.0000.5537). Composto por 51 mulheres, 

separadas em dois grupos: 26 no grupo controle e 25 no grupo das diabéticas, atendidas na 

Unidade Mista das Quintas e Maternidade Escola Januário Cicco localizadas em Natal/RN, 

entre agosto de 2015 a agosto de 2016. A coleta de dados foi realizada por meio do prontuário 

hospitalar e formulário estruturado. Foram analisadas as variáveis socioeconômicas, de saúde e 

antropométricas das mulheres, sendo as diferenças consideradas significativas quando p < 0,05. 

Resultados: A média de idade foi de 27 anos para o controle e 31 anos para o grupo das 

diabéticas. A maioria das mulheres nos dois grupos eram casadas ou viviam em união estável 

(69,2 % controle e 92% diabéticas) e apresentavam renda per capita entre 1 a 3 salários 

mínimos. Em relação à assistência nutricional a maioria do grupo controle (84,6%) não tiveram 

acompanhamento nutricional, entretanto, cerca de 64% das diabéticas tiveram. O estado 

nutricional pré-gestacional para o grupo controle apontou que a maioria apresentou eutrofia 

(57,7%) e o grupo das diabéticas apresentou obesidade (44%). Já o estado nutricional 

gestacional apontou excesso de peso para ambos os grupos, sendo as diabéticas com maior 

incidência de ganho de peso excessivo durante a gestação (52%). Conclusão: A avaliação 

socioeconômica foi semelhante para ambos os grupos. O grupo das diabéticas recebeu melhor 

assistência pré-natal e nutricional, porém com diagnostico do estado nutricional para o excesso 

de peso. 

 

 

 

 

 

 


