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RESUMO 
 

O leite humano é o alimento exclusivo para recém-nascidos durante os primeiros seis meses de vida contendo 
variados nutrientes essenciais para sua sobrevivência. No entanto, o teor nutricional do leite humano pode 
variar de acordo com as fases de lactação e também por ser de lactantes diferentes. Nesse sentido, este 
estudo buscou avaliar a composição proximal (umidade, cinzas, lipídios totais, proteina bruta, carboidratos 
por diferença e valor energético) de leites humano maduro obtido de 20 diferentes lactantes. Observando o 
mesmo nutriente, os resultados foram discrepantes para os 20 leites analisados, exceto o valor de umidade 
que foram semelhantes para todos. Posto isto, pode-se alegar que as caracteristicas das lactantes interferi 
na composição nutricional do leite, não somente as fases de lactação. Ademais, os leites analisados, mesmo 
apresentando diversidade nos valores, conteve teores relevantes de todos os nutrientes, ou seja, valores 
aproximados aos estabelecidos por órgãos e outras pesquisas, sendo um alimento fundamental no auxilio do 
desenvolvimento e sobrevivência dos recém-nascidos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Leite materno; composição nutricional; fases de lactação maduro; nutrizes. 

 

1      INTRODUÇÃO 
 

O leite humano é um biofluido adequado para os recém-nascidos, por possuir 
nutrientes completos e em quantidades equilibradas aos quais promovem a sobrevivência 
e o desenvolvimento saudável destes. Desta forma, o leite humano necessita ser fornecido 
no primeiro ano de vida do recém-nascido, sendo a única alimentação que deve ser 
administrada nos seus primeiros 6 meses de vida (BRASIL, 2009; TU ET.AL, 2017). 

O leite humano apresenta inúmeros nutrientes responsáveis pelo desenvolvimento 
saudável dos recém-nascidos. Entre eles, se destacam os macros e micronutrientes como 
os lipídios totais (3-5%), proteínas (0,8-2,1%), carboidratos (2%), minerais, vitaminas, 
antioxidantes, resultando em aproximadamente 70% de valor energético (BRASIL, 2009; 
BALLARD; MORROW, 2013). Soma-se a isto a presença de ácidos graxos, evidenciando 
estes por serem os majoritários: ácidos palmítico (16:0 - 20-30%), oleico (18:1n-9 – 28-
43%) e linoleico (18:2n-6 – 10-28%) (WANG et al., 2010; ZOU et al., 2013). 

O leite humano possui diferentes fases no período de lactação. Colostro é a primeira 
fase (até sete dias após o parto) e tem finalidade imunológica. Transição é a segunda fase 
(entre sete e quatorze dias após o parto) sendo o período de maior produção de leite. 
Maduro é a terceira e última fase (após quatorze dias do parto), e contribui para o 
desenvolvimento nutricional do bebê (BRASIL, 2008; ANDREAS et al. ,2015). 

À vista disso, pode-se afirmar que a composição dos nutrientes no leite humano pode 
variar conforme vários fatores, sendo que a maioria das pesquisas apontam as diferentes 
fases de lactação sendo o principal responsável. No entanto, a idade, etnicidade, 
alimentação da nutriz, bem como, ganho de peso da gravidez e fases do dia da coleta 
(matutino, vespertino e noturno), ou seja, fatores fatores maternos, ambientais e ao manejo 
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do leite, também contribuem expressivamente na variação nutricional do leite humano 
(BALLARD; MORROW, 2013; ANDREAS ET AL., 2015). 

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi analisar a composição proximal (umidade, 
cinzas, lipídios totais, proteína bruta, carboidratos e valor energético) de 20 leites humano 
somente da fase de lactação maduro obtidos de diferentes lactantes. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1  AMOSTRAGEM 

 
As amostras de leite humano foram obtidas no Hospital Universitário Regional de 

Maringá, em Maringá. As enfermeiras, já treinadas, ordenharam, seguindo todas as etapas 
higiênicas e de preparação, o leite de 20 nutrizes voluntárias, nos tempos de lactação da 
fase maduro. Após a coleta, as amostras foram armazenadas em freezer doméstico a -18 
ºC até a análise. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UEM/Plataforma Brasil sob o número de protocolo 2.797.476. 

 

2.2  COMPOSIÇÃO PROXIMAL 
 
O teor de umidade, cinzas e proteína bruta foram avaliados conforme métodos da 

AOAC (CUNNIFF, 1998), sendo determinados respectivamente, por aquecimento em 
estufa (105 °C) durante 4 h, por aquecimento em forno mufla (600 °C) durante 6 h e pelo 
método semi-micro Kjedahl, o qual determina o teor de nitrogênio total e o converte em 
proteína bruta pelo fator específico 6,38. 

Os lipídios totais (LT) foram extraídos conforme o método de Folch et al. (1957). Os 
carboidratos foram estimados por meio da diferença das demais frações [100 g – total 
(umidade, cinzas, proteína bruta, lipídios totais,) g] e expresso como fração Nifext (Nitrogen 
Free extract). O valor energético foi calculado por multiplicação dos valores de proteína 
bruta, carboidratos e lipídios totais por 4,00; 3,75 e 9,00 kcal 100 g-1, respectivamente, e os 
resultados expressos em kcal 100 g-1 (BRASIL, 1998). 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A Tabela 1 apresenta os valores das análises da composição proximal (umidade, 

cinzas, lipídios totais, proteína bruta, carboidrato por diferença e valor energético) de leites 
maduros obtidos por 20 variadas lactantes.  

Ao verificar a Tabela 1 pode-se notar que, exceto, a umidade, os demais nutrientes 
apresentaram valores variáveis entre os 20 leites analisados. Assim, como a análise foi 
realizada com uma única fase de lactação, maduro, pode-se supor que o motivo dos 
diferentes resultados é pelo fato que cada leite foi retirado de uma nutriz diferente, 
consequentemente cada uma possui característica e vivências distintas, como por exemplo 
a alimentação, idade, etnicidade, contribuindo para esta diferenciação. 

Com relação aos nutrientes analisados, Silva et al. (2007), obteve o valor de umidade 
e cinzas do leite humano maduro de aproximadamente 90,00±0,73 e 0,24±0,09 (%), 
respectivamente, valores congruentes com os obtidos por esta pesquisa. 

Para Brasil (2009) e Silva et al. (2007) os valores de proteína bruta, carboidratos e 
valor energético obtidos do leite humano maduro foram, respectivamente,1,4%, 6-7,5% e 
42-84%. Ao observar os dados apresentados na Tabela 1, pode-se afirmar que estes estão 
dentro da faixa estabelecidas pelas pesquisas citadas anteriormente. 

Silva et al. (2007) extraiu 1,4 % de lipídios totais do leite humano maduro, valor 
discrepante aos encontrados por este trabalho, entretanto Brasil (2009) apresentou valores 
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mais aproximados (cerca de 3-4%). 
 

Tabela 1: Composição proximal (g 100 g-1 de amostra) e valor energético (kcal 100 g-1) dos leites 
humano na fase maduro.  

Amostra Umidade Cinzas 
Lipídios 
Totais 

Proteína 
Bruta 

Carboidratos 
Valor 

Energético 

M1 86,73±0,14a 0,09±0,01h 4,55±0,41bc 1,04±0,06efg 7,59±0,48bcde 73,61±1,83bcd 

M2 88,55±0,06a 0,09±0,01h 2,43±0,08ghi 1,34±0,08cd 7,56±0,04bc 55,56±0,37ghi 

M3 87,51±0,02a 0,19±0,02ef 3,48±0,23def 1,73±0,02ab 7,09±0,24cdef 64,84±1,18def 

M4 86,63±0,11a 0,09±0,01h 4,57±0,36bc 1,23±0,02cde 7,13±0,73cdef 75,91±3,06bc 

M5 89,27±0,07a 0,10±0,01h 3,26±0,15efgh 0,98±0,04fg 6,38±0,22efg 57,21±0,77fghi 

M6 89,69±0,06a 0,11±0,01gh 1,99±0,18i 0,93±0,02fg 7,18±0,30cdef 49,61±1,14i 

M7 87,01±0,09a 0,13±0,01fgh 4,61±0,43bc 1,15±0,02cdef 7,11±0,49cdef 72,75±1,94bcd 

M8 88,12±0,04a 0,13±0,01fgh 3,94±0,05cde 1,15±0,11cdef 6,67±0,04defg 65,02±0,25def 

M9 85,10±0,07a 0,11±0,01gh 4,34±0,16cd 1,67±0,02b 9,01±0,35ab 77,44±2,41b 

M10 87,96±0,01a 0,17±0,02efg 2,38±0,59hi 1,34±0,12cd 8,08±0,57bcd 59,99±5,05efg 

M11 88,98±0,25a 0,34±0,02a 1,76±0,06i 1,12±0,03def 7,41±0,52bcdf 52,60±5,94ghi 

M12 85,55±0,87a 0,23±0,03cde 6,37±0,81a 1,00±0,02efg 6,00±0,97fg 87,07±2,56a 

M13 85,86±0,04a 0,30±0,03ab 3,39±0,04defg 1,95±0,21a 8,07±0,63bcd 72,39±3,66bcd 

M14 88,42±0,15a 0,23±0,03cde 2,28±0,33hi 1,23±0,02cde 8,09±0,43bcd 53,54±2,78ghi 

M15 88,39±0,44a 0,34±0,02a 2,50±0,37fghi 1,77±0,06ab 7,00±0,75cdef 55,80±1,65ghi 

M16 85,20±0,03a 0,26±0,03bcd 2,39±0,30hi 0,81±0,16fg 10,63±0,73a 69,82±4,60bcd 

M17 89,44±0,01a 0,20±0,01de 2,08±0,05i 1,33±0,08cd 6,91±0,18cdef 49,98±0,21hi 

M18 84,39±0,17a 0,26±0,01bcd 5,55±0,34ab 1,39±0,05c 8,56±0,19bc 87,02±1,94a 

M19 87,39±0,25a 0,21±0,03de 4,37±0,03cd 0,81±0,07g 7,08±0,13cdef 67,34±3,10cde 

M20 89,99±0,61a 0,30±0,05ab 4,18±0,17cde 0,84±0,11g 5,05±0,30g 58,71±3,46efgh 

Média dos valores ± desvio padrão; n=3. Diferentes letras na mesma coluna indicam diferença 
1significativa (p < 0,05) pelo teste de Tukey. *Porção nifext: [100 g – total (umidade, cinzas, proteína 
bruta, lipídios totais,) g]. 

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Portanto, pode-se admitir que apesar das diferentes fases de lactação influenciar 

mais sobre a diferença de teor de nutrientes entre os leites, outros fatores como os ligados 
diretamente à nutriz também podem interferir na composição nutricional, ou seja, ao 
analisar 20 leites humano na mesma fase de lactação, neste caso o maduro, estes 
apresentaram valores, do mesmo nutriente, discrepantes uns dos outros. 

Além disso, mesmo havendo diferença nos valores, este trabalho apresentou teor de 
nutrientes próximos aos encontrados por outras pesquisas e órgãos, mostrando que os 
carboidratos é o nutriente presente em maior quantidade enquanto que o teor de cinzas 
confere o menor valor entre os demais. 

Na totalidade, pode-se afirmar, pelos dados obtidos, que o leite humano maduro 
atende a sua finalidade de nutrir os recém-nascidos, fornecendo teores suficientes de 
nutrientes essenciais para a sobrevivência e desenvolvimento dos mesmos. 
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