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RESUMO 
Na composição do leite humano possui diversas vitaminas presentes, sendo que elas podem ser lipossolúveis 
e hidrossolúveis. Cada vitamina apresenta uma função importante na saúde do recém-nascido. A ingestão do 
leite materno deve ser exclusiva em um período de seis meses de idade, devendo ser incrementada na 
alimentação até atingir dois anos de idade. As vitaminas presentes no leite apresentam propriedades 
funcionais, com papéis especificas no desenvolvimento infantil. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar uma revisão bibliográfica realizada por pesquisas em artigos científicos com base na literatura, no 
decorrer dos anos 2014 a 2019. Os resultados concluídos distinguem a influência e necessidade das 
vitaminas na saúde de lactentes, sendo de referência suplementação das lactantes a atingir níveis 
competentes ao leite fornecido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leite humano, composição, vitaminas hidrossolúveis, vitaminas lipossolúveis. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
As vitaminas são substâncias orgânicas, presentes no leite humano, indispensáveis 

ao funcionamento do organismo de recém-nascidos (CARDOSO FILHO et al., 2019). As 
vitaminas são divididas em duas classes, as lipossolúveis que são solúveis em solventes 
orgânicos, e podem se armazenar na gordura corpórea, e se consumida em excesso podem 
ser tóxicas; e as vitaminas hidrossolúveis que normalmente não são armazenas em 
quantidades elevadas no organismo, necessitando de um suprimento diário (RUBERT et 
al., 2019). 

Os teores de vitaminas presentes no leite humano podem ser variados, de acordo 
com a alimentação materna, podendo influenciar a saúde infantil, devido a alimentação 
exclusiva oferecida a recém-nascidos. Dessa forma recomenda-se a suplementação para 
lactantes, visando melhorar o teor de vitaminas no leite (MORROW, 2019). 

O leite materno contém as vitaminas A, C, D, E, K e complexo B; responsáveis por 
funções como, crescimento, formação óssea, formação do sistema imunológico, 
desenvolvimento das funções neurológicas, entre outras. O leite humano é considerado 
fonte de vitaminas antioxidantes e suas concentrações diminuem ao longo da lactação, 
enquanto suas propriedades antioxidantes totais aumentam (MATOS et al., 2015). Em 
geral, Erick (2018) relata que a composição do leite materno ao apresentar deficiências 
nutricionais, em alguns países com baixos recursos, a mesma deficiência será levada 
adiante via lactação, como por exemplo, as vitaminas A, D, K, B12, B1. 

Allen e Hampel (2019) relatam que as concentrações de vitaminas hidrossolúveis 
presentes no leite materno são influenciadas pela saúde materna e idade gestacional (parto 
prematuro).  No entanto, os dados disponíveis prejudicam devido o número de participantes 
em estudos, e incertezas sobre o estado nutricional da lactante.  
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Dessa forma o objetivo do presente trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica 
realizada por pesquisas em artigos científicos com base na literatura, no decorrer dos anos 
2014 a 2019, sobre vitaminas presentes em leite materno. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foram selecionados artigos no período de 2014 a 2019, nas bases de dados Web of 
Science e Science Direct, para isso utilizou-se as seguintes palavras chaves: human milk, 
vitamin. Após isso os resultados foram filtrados e separados em vitaminas lipossolúveis e 
hidrossolúveis. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 COLETA DE DADOS 

Realizando as buscas nas bases de dados citadas, foram encontrados um total de 
412 trabalhos publicados nos anos em questão, a porcentagem de trabalhos publicados 
com as respectivas vitaminas está apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1: Porcentagem das vitaminas estudadas nos anos de 2014-2019. 

Fonte: autoria prória. 

A partir da Figura 1 é possível observar que as vitaminas mais estudadas são as 
vitaminas D e do complexo B, cada uma desempenha um papel diferente no organismo 
humano. 

 

3.2 VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS 

A concentração de vitamina A e E varia de acordo com a dieta materna, já a vitamina 
D baixa concentração sendo até mesmo indetectável no leite materno e normalmente não 
satisfazem as necessidades infantis, sendo necessário seu complemento (MORROW, 
2019). 

Lima et al. (2014) realizou uma revisão teórica com base em 25 artigos científicos, 
no qual concluiu que a concentração de vitamina E diminui durante a lactação, até atingir a 
fase de leite maduro. A mesma pesquisa elucida que a dieta materna não influencia nas 
concentrações desta vitamina.  

A vitamina K é fundamental à coagulação do sangue, desenvolvimento neurológico 
e esquelético normal do recém-nascido. Gentili et al. (2016) avaliaram a presença de 
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vitamina K em leite humano, especificamente determinaram congêneres, os quais 
demonstraram concentrações naturais de homólogos fornecidos pelo leite. 

  

3.3  VITAMINAS HIDROSSOLÚVEIS  

Entre as vitaminas hidrossolúveis há diferenças nas concentrações no leite humano, 
principalmente entre os grupos populacionais. Além disso, as vitaminas C, B6 e B12 estão 
entre os nutrientes mais afetados pela dieta materna, e diminuem gradualmente com o 
período de lactação (MORROW, 2019; ALLEN e HAMPEL, 2019). As concentrações das 
vitaminas B1, B3 e B5 aumentam durante a lactação. Já os níveis de vitamina B2 e B8 
apresenta-se estáveis durante esse período. O nível de vitamina B9 apresenta valores 
consideráveis apenas no final da lactação, na fase maduro. É importante destacar que a 
vitamina B12 desempenha um papel importante no desenvolvimento e função cerebral e do 
sistema nervoso (MORROW, 2019; ALLEN e HAMPEL, 2019).  

Naya-Loyola et al. (2019) realizaram um estudo no qual avaliaram a concentração 
sérica de vitamina B12 em lactentes guatemaltecos. O mesmo, concluiu que houve uma 
deficiência da vitamina em lactentes com 6 meses de idade; a concentração foi apresentada 
em maior quantidade em lactentes que consomem mais leite de vaca e menor naqueles 
que consomem mais leite materno. 

 

4 CONCLUSÃO 

Os estudos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho, não atingem uma 
conclusão considerável, devido ao fato de possuir pequenos números estatísticos de 
avaliações. No entanto, as concentrações dessas vitaminas presentes no leite são 
substancialmente relacionadas a alimentação e saúde das lactantes. Ainda há necessidade 
de maiores estudos para enfatizar formas mais eficazes de melhorar o estado nutricional 
do leite humano, para que dessa forma ele tenha um teor vitamínico maior. 
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