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RESUMO

O trabalho abrange o perfil antioxidante e próoxidante do leite materno relacionado ao
consumo materno de leite de vaca e derivados.
INTRODUÇÃO
O leite materno é a fonte primordial de
alimentação nos primeiros meses de vida,
sendo seu uso exclusivo suficiente para
alimentar o bebê nos primeiros seis meses de
idade (DE ALMEIDA, NOVAK, 2004). Sua
composição é diretamente influenciada pelo
consumo alimentar materno(COSTA et al, 2002)
OBJETIVO

O estresse oxidativo foi avaliado pelo nível de
peroxidação lipídica, através da dosagem de
Substâncias Reativas de Ácido Barbitúrico
(TBARS) (PATOCKOV, 2003) e pela dosagem
dos Produtos Proteicos de Oxidação
Avançada (AOPP) (MELOUGH, SUN, CHUN,
2017).

RESULTADOS
Em relação ao consumo materno e o perfil
oxidante/antioxidante do leite materno,
observou-se que a maior ingesta de leite
bovino e derivados resulta em menor
peroxidação lipídica do colostro.

Avaliar o perfil oxidante/antioxidante do leite
materno e correlacioná-lo com a ingesta
materna de leite bovino e derivados.
METODOLOGIA
Três amostras de leite (colostro, transição e
maduro) foram coletadas de 98 puérperas em
um hospital materno infantil da Grande Vitória –
ES. A frequência de consumo alimentar foi
avaliada pelo Questionário de Frequência de
Consumo Alimentar (QFCA)
(FORNÉS,
FERREIRA STRIGHINI, 2005)e grupos acima
ou abaixo do consumo mediano de leite bovino
foram formados. O perfil antioxidante das
amostras de leite foi determinado pelo ensaio
que usa o ABTS (ácido2,2'-azinobis-3etilbenzotiazolina-6-sulfônico).

CONCLUSÃO
Reforça-se a relevância da ingesta do leite
bovino e derivados para a redução da
peroxidação
lipídica
no
colostro,
melhorando sua qualidade final, refletindo a
importância da alimentação materna
adequada para a manutenção da qualidade
do leite produzido e para o adequado
desenvolvimento do recém-nascido.
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