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RESUMO 
 

O leite humano é o principal alimento fornecido aos recém-nascidos por conter nutrientes em quantidades 
equilibradas, dentre estes pode-se destacar o teor de lipídios totais, cujo representa a maior parte do valor 
energético neste alimento. No entanto, a qualidade nutrional do leite humano pode variar de acordo com cada 
lactante, com a pasteurização assim como o tempo de estocagem. Nessa perspectiva, este estudo teve como 
objetivo analisar o teor de lipídios totais, por um período de 6 meses, de três diferentes leites humano maduro, 
na forma cru e pasteurizado. Os resultados mostraram que os lipídios totais em ambas as formas de leite 
humano se degradaram com o tempo de estocagem. Para mais, o teor de lipídios no leite cru e pasteurizados, 
se degradou em período superior a 15 dias e inferior a 6 meses, respectivamante, resultado discrepante com 
o descrito em muitos órgãos oficiais. À vista disso, pode-se supor que a estabilidade conferida pela 
pasteurização ocorre devido a ação dos patogênicos no leite humano e não à composição nutricional com o 
tempo. Por fim, comprovou-se que os nutrientes, no caso os lípidios totais, no leite humano podem variar 
segundo muitos fatores, como a lactante, pasteurização e tempo de estocagem. 

 

1  INTRODUÇÃO 
 
O leite humano é uma secreção lática o qual atua como principal fonte de alimento 

dos recém-nascidos por auxiliar em seu desenvolvimento, crescimento, saúde e nutrição 
(BRASIL, 2006; OFTEDAL, 2012). O leite pode ser classificado conforme o período de 
lactação: colostro, transição e maduro, e o último possui a finalidade de nutrir os recém-
nascidos (BRASIL, 2009). 

O leite humano contém diversos nutrientes, como: proteína bruta, carboidratos, 
vitaminas, minerais e antioxidantes. No entanto, um dos nutrientes de maior 
responsabilidade pela nutrição da criança são os lipídios totais, contendo cerca de 2 a 5%, 
sendo o maior contribuinte do valor energético, e um dos maiores influenciadores do 
desenvolvimento infantil, principalmente em relação as funções estruturais dos tecidos do 
corpo humano (BRASIL, 2009; GROTE et al., 2016). 

O teor de lipídios totais é dinâmico, podendo variar conforme as diferentes fases de 
lactação, características da lactante, ações realizadas na coleta de leite e o tratamento 
térmico (BALLARD, MORROW, 2013; ANDREAS ET AL., 2015). 

O tratamento térmico através da pasteurização é um passo obrigatório para inativar 
micro-organismos patogênicos que podem estar presentes no leite humano e por isso deve 
ser sempre realizado. Além disso, o leite humano cru possui apenas 15 dias de validade, 
pelo fato dos nutrientes estarem sujeitos a degradação, e a pasteurização aumenta a vida 
útil do leite humano para 6 meses (BRASIL, 2008). 

 No entanto, devido o emprego de elevadas temperaturas, a pasteurização pode 
reduzir as concentrações de macronutrientes do leite humano, como os lipídios, o mais 
relevante componente na alimentação dos recém-nascidos, podendo não ser suficiente 
para atender às necessidades específicas dos bebês ((BALLARD; MORROW, 2013). 
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Por este motivo, esta pesquisa teve por finalidade analisar, por 6 meses, o teor de 
lipídios totais do leite humano, na fase maduro, cru e após passado pelo tratamento térmico, 
pasteurização, a fim de averiguar a degradação deste nutriente. 
 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1  AMOSTRAGEM 

 
As 3 amostras de leite humano de mães diferentes, na fase maduro, 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 de leite 
cru foram armazenadas em freezer doméstico a -18 ºC até a análise e outra parte foi 
enviada para processamento. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UEM/Plataforma Brasil sob o número de protocolo 2.797.476. 

 
2.2 PASTEURIZAÇÃO 
 

A pasteurização foi realizada de acordo com a BRASIL (2008). Primeiramente, foi 
aquecido a 62,5 ºC em banho-maria. Ao ocorrer a estabilização da temperatura, o leite que 
estava em frascos padronizados, foi inserido ao banho-maria (com agitação constante) e a 
contagem de 30 minutos iniciou-se após a temperatura do leite cru atingir 62,5 ºC. Após o 
tempo estabelecido, iniciou-se o resfriamento, cujo o leite foi posicionado em um banho 
contendo água e gelo, até sua temperatura atingir valor igual ou inferior a 5 ºC.  

Após as etapas de processamento, as amostras foram estocadas no freezer a -18 
ºC até o período das análises.   

 

2.3 EXTRAÇÃO DE LIPÍDIOS TOTAIS 
  
Os lipídios totais  foram extraídos de acordo com Folch et al. (1957), empregando a 

proporção amostra:solvente (1:20) e razão clorofórmio:metanol (2:1 v/v).  
Pipetou-se 1 mL de leite humano, adicionando nesta o 20 mL do solvente 

clorofórmio:metanol (2:1) e agitou-se por 15 mim em agitador magnético. Ao término, 
centrifugou-se a amostra por 5 min em uma centrífuga refrigerada à 25 ºC e 6000 rpm para 
assim retirar a proteina precipitada. No segundo momento, adicionou-se 4 mL, de solução 
de NaCl 0,9%, agitou-se a solução por 5 min em agitador magnético e centrifugou-se 
novamente (na mesma condição que a etapa anterior) para ocorrer a separação das fases. 
A fase inferior foi coletada, em um balão de 250 mL, previamente pesado, e o solvente 
evaporado a 37 ºC por um rotaevaporador rotativo. O teor de lipidios totais foi determinado 
gravimetricamente. 

 
2.4 ESTUDO DE DEGRADAÇÃO 

 

Foi realizado o estudo da degradação do teor dos lipídios totais. A pesquisa foi 
executada apenas com a fase maduro do leite humano cru e pasteurizado, por um período 
de 6 meses, sendo que a cada 15 dias, durante 4 meses, e depois mês a mês, foram 
realizadas as análises. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A Tabela 1 apresenta o teor de lipídios totais de leites humano maduro cru e 

pasteurizado, obtido de três mães diferentes, os quais foram armazenados para análise a 
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cada 15 dias por 4 meses e depois mês a mês. 
Brasil (2008) afirma que o leite cru possui durabilidade de 15 dias e o pasteurizado 

de 6 meses. Ao verificar a Tabela 1 pode-se afirmar que ambas as formas de leite humano, 
cru e pasteurizado, degradaram na mesma extensão. Além disso, os leites crus resistiram 
à degredação por um período superior a 15 dias e os lipídios totais nos leites pasteurizados 
degradaram por um período inferior a 6 meses. Deste modo, supõe-se que a finalidade da 
realização de um tratamento térmico no leite humano seria para inativar os 
microorganismos patogênicos e não conferir maior estabilidade nutricional ao alimento com 
o tempo, pelo fato da alta temperatura degradar os lipídios contidos. 

Soma-se a isto, que ao averiguar o teor de lipídios no tempo 180, todos os leites 
mostraram maior valor para o leite cru ao comparado com o leite pasteurizado, ou seja, o 
emprego de altas temperaturas pode ocasionar uma maior degradação nos lipídios do que 
utilizá-lo na forma crua. 

Outros estudos também observaram uma diminuição no teor de nutrientes, não 
somente os lipídios totais, ao empregarem o método pasteurização e também tempo de 
estocagem dos leites por um longo período (LEPRI et al, 1997; NADAL, CASTELLOTE, 
LÓPEZ-SABATER, 2008). 

Ademais, a quantidade de lipídios totais variou conforme todos os fatores analisados, 
ou seja, devido a obtenção do leite ser de diferentes lactantes, pelo tipo de processamento 
empregado (cru e pasteurizado) e pelo tempo de estocagem. 

 
Tabela 1: Lipídios Totais (%) de três leites humano maduro cru e pasteurizado por um 

período de 6 meses. 
Amostras/ 

Tempo (dias) 
Maduro 1 Maduro 2 Maduro 3 

  Cru Pasteurizado Cru Pasteurizado Cru Pasteurizado 

 Lipídios Totais (%) 

Tempo 
0 

 
2,27±0,18cde 2,74±0,14abc 4,88±0,22b 5,55±0,06a 4,27±0,25b 4,17±0,09b 

Tempo 
15 

1 mês 
2,11±0,08de 2,36±0,09bcd 6,91±0,5a 5,47±0,05a 6,48±0,48a 6,13±0,16a 

Tempo 
30 

1,94±0,18e 1,98±0,01d 2,14±0,54f 5,34±1,34a 6,61±0,66a 3,16±0,18cdef 

Tempo 
45 2 

meses 

3,01±0,37ab 3,19±0,20a 3,34±0,34e 3,72±0,48bc 2,96±0,35d 2,17±0,07g 

Tempo 
60 

3,18±0,33a 2,70±0,31abc 4,28±0,39bc 4,12±0,37bc 3,91±0,32bc 3,70±0,20bc 

Tempo 
75 3 

meses 

2,72±0,25abc 2,73±0,25abc 4,16±0,36bcd 4,78±0,17ab 3,74±0,47bcd 3,49±0,12cd 

Tempo 
90 

2,08±0,20de 2,28±0,13cd 4,05±0,15cde 3,84±0,39bc 3,66±0,25bcd 3,04±0,29def 

Tempo 
105 4 

meses 

2,56±0,07bcd 3,14±0,12a 3,38±0,23de 4,11±0,04bc 3,30±0,26cd 3,24±0,59cde 

Tempo 
120 

2,25±0,18cde 2,52±0,23bc 4,33±0,30bc 4,21±0,04bc 3,96±0,44bc 4,31±0,50b 

Tempo 
150 

5 
meses 

2,68±0,09abcd 2,86±0,21ab 4,04±0,23cde 3,36±0,35c 3,66±0,23bcd 2,73±0,24efg 

Tempo 
180 

6 
meses 

2,55±0,10bcd 1,89±0,11d 3,31±0,08e 3,28±0,16c 3,10±0,23cd 2,51±0,22fg 

Média dos valores ± desvio padrão; n=3. Diferentes letras na mesma coluna indicam diferença 
significativa (p < 0,05) pelo teste de Tukey.    

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Concluiu-se que os prazos de validade estabelecidos pelos órgãos oficiais para o 
leite humano cru e pasteurizado pode ser embasado na atividade dos microrganismos 
patogênicos, pelo fato de que os teores dos lipídios totais não diminuíram no leite cru por 
um período de 15 dias e que os mesmos degradaram por um período inferior a 6 meses no 
leite pasteurizado, não conferindo uma maior vida de prateleira em relação à composição 
nutricional. Além disso, os teores de lipídios totais diminuíram no leite pasteurizado dado 
que é necessário a utilização de altas temperaturas para a realização deste tratamento. 

Por fim, houve uma variação na composição lipídica em relação à todos os fatores 
propostos na pesquisa: diferentes lactantes, tratamentos com o leite (cru e pasteurizado) e 
tempo de estocagem. 
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