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RESUMO

O conteúdo do leite humano pode ser
influenciado pela dieta materna. Este
estudo avalia a influência do consumo
de açúcar e refrigerante no perfil
pró/antioxidante do leite materno.
INTRODUÇÃO

O leite materno é o alimento ideal
para o lactente, tendo importância
nutricional e conferindo proteção
contra
doenças.
Porém,
sua
composição é influenciada por
diversos fatores, entre eles a dieta
materna. (MACHADO et al., 2019)
OBJETIVO

Avaliar a influência do consumo de
açúcares e refrigerante pela gestante
no perfil oxidante-antioxidante do
leite materno em todas as suas fases.

pela avaliação de produtos de
proteínas de oxidação avançada
(AOPP) (MELOUGH, SUN, CHUN, 2017)
e pelo grau de peroxidação lipídica
(TBARS) (PATOCKOV, 2003).
A amostra foi dividida no grupo 1
(ingestão do alimento abaixo ou
igual à mediana da frequência de
consumo apurada na amostra) e no
grupo 2 (acima da mediana).
RESULTADOS

Foram demonstradas relações
estatisticamente significativas entre
o consumo de açúcares e
refrigerantes e a produção de
produtos proteicos de oxidação no
leite materno, na fase de colostro.

MÉTODO

Estudo de coorte com 98 puérperas,
CONCLUSÃO
onde foi analisado a capacidade
antioxidante do leite materno pelo Este achado reforça a importância da
método de ABTS (RE et al., 1999) adoção de uma dieta saudável pela
gestante e pela lactante.
e a atividade pró-oxidante
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