
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

PROCESSAMENTO DO LEITE HUMANO E SUA CORRELAÇÃO COM A 
COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS 

 
Luciana Pelissari Manin1, Adriela Albino Rydlewski2,  Jessica Santos Pizzo3, Flávia 

Santina Pelissari Quinalha4, Oscar Oliveira Santos5, Jesui Vergilio Visentainer6 
 

1Aluna de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. Bolsista Capes-UEM, 
lucianapmanin@hotmail.com 

2Aluna de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. Bolsista Capes-UEM, 
adrielaar@hotmail.com 

3Aluna de Pós-graduação em Química, Universidade Estadual de Maringá – UEM. Bolsista Capes-UEM, jehspizzo@hotmail.com 
4Aluna de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. Bolsista Capes-UEM, 

flapelissari@hotmail.com 
5Professor do programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

oliveirasantos.oscardeoliveira@gmail.com 
6Professor do programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. jesuiv@gmail.com 

 

RESUMO 
 

O leite humano (LH) possui inúmeros benefícios para a saúde da criança. Quando a mãe apresenta alguma 
dificuldade em amamentar, existem os serviços dos bancos de leite humano (BLH) que disponibilizam leite 
de doadoras para estes casos. Todo LH doado pelo BLH deve passar por processamentos de 
pasteurização e congelamento, para garantir sua qualidade microbiológica. Porém, estudos comprovam que 
estas técnicas provocam perdas nutricionais e estruturais no LH, principalmente ao conteúdo de lipídios, 
sendo que este nutriente fornece energia que contribui para o crescimento e elementos estruturais de 
membranas celulares, que favorecem o desenvolvimento infantil. Assim, este resumo expandido teve como 
objetivo realizar uma revisão bibliográfica envolvendo artigos científicos que envolveram a avaliação dos 
processamentos aplicados em LH, correlacionando-os com a composição de ácidos graxos e a sua 
estabilidade lipídica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: alta pressão; composição lipídica; pasteurização. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 
O leite humano (LH) é considerado fonte essencial e exclusiva de alimentação para 

um bebê recém-nascido até os seis primeiros meses de vida, além disso, é responsável 
na adaptação ao ambiente externo de sua progenitora. Os neonatos ao consumirem o LH, 
adquirem muitos benefícios em relação ao seu desenvolvimento saudável, pelo fato de 
possuir ampla variedade de nutrientes, compostos com capacidade antioxidante, fatores 
imunológicos e de crescimento, enzimas e hormônios (MATHESON; ALLEN; TANG, 
2012).  

Dentre os componentes do LH, os lipídios apresentam a segunda maior 
concentração e são responsáveis por 50 % do seu valor calórico total, atuando como a 
principal fonte enérgica do recém-nascido (INNIS, 2013). Sua composição é variável e 
possuem características específicas, como fatores de crescimento e imunológicos, 
hormônios específicos e alguns tipos de glóbulos de gorduras, que não podem ser 
encontrados em outros leites, muitas vezes utilizados como substituintes, como o leite de 
vaca ou fórmulas infantis (PICCIANO, 1998). Por isso, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) do Brasil contribui com o serviço dos Bancos de Leite Humano (BLH) 
incentivando a sua doação para mães que apresentaram dificuldades em amamentarem 
seus filhos por diversas razões, como infecção por vírus de imunodeficiência humana 
(HIV) ou por vírus linfotrópico T humano (HTLV), uso de medicamentos e/ou insuficiência 
na produção (ALMEIDA et al., 2008). 

Os BLHs são responsáveis pela conservação de todo LH doado, aplicando 
processos obrigatórios de pasteurização para garantir que o leite esteja isento de 
microorganismos patogênicos, que afetam a saúde da criança. De acordo com o Banco 
de Leite Humano (2008), a pasteurização deve ser feita em banho-maria com temperatura 
de 62,5°C e tempo de 30 minutos, sendo em seguida congelado a -20 °C (ALMEIDA; 

mailto:adrielaar@hotmail.com
mailto:flapelissari@hotmail.com
mailto:oliveirasantos.oscardeoliveira@gmail.com


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

GUIMARÃES; NOVAK, 2005; PEILA et al., 2017). Esse processo apresenta efeitos 
benéficos em relação à redução da carga microbiana, porém pode modificar a sua 
composição nutricional, estrutural e biológica, ocasionar a quebra das moléculas de 
lipídios e a desnaturação de proteínas (VIEIRA et al., 2011). Por estas razões, pesquisas 
vêm sendo realizadas em parceria com os BLHs para o desenvolvimento de outras 
técnicas que contribuam para a inativação microbiana, melhorando a preservação do LH 
em relação a sua composição química e estrutural, como o processamento em altas 
pressões (ARSLANOGLU et al., 2013). 
 Tendo em vista a preocupação com a inocuidade do LH perante aos 
microorganismos e sua composição química, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 
revisão com os processamentos que podem ser aplicados no LH doado para os BLHs, 
correlacionando-os com a composição de ácidos graxos do LH. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
  

A pesquisa foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica envolvendo artigos 
científicos indexados, nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO, Web of Science 
e Portal Capes. Foram selecionados artigos publicados no período de 1978 até 2018, que 
abordavam sobre os processamentos do LH. Foram utilizadas as seguintes palavras-
chave: “pasteurização do leite humano”, “alta pressão do leite humano” e “estabilidade 
lipídica do leite humano” com seus respectivos termos em inglês e português. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1. PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO 
  
 A Academia Americana de Pediatria (2012) recomenda que o LH doado seja 
pasteurizado pelos BLHs, responsável pela coleta, identificação, processamento e 
distribuição (PICAUD; BUFFIN, 2017). As diretrizes mundiais impõem que a 
pasteurização de Holder (62,5°C por 30 minutos) seja aplicada por razões sanitárias, 
pelas menores alterações estruturais que podem ocasionar no LH e bioquímicas que 
podem ocorrer na biodisponibilidade pelo organismo do recém-nascido (OLIVEIRA et al., 
2016; DEGLAIRE et al., 2016). Henderson, Fay e Hamosh (1998) avaliaram o efeito da 
pasteurização lenta (62,5°C por 30 minutos) em AGs poliinsaturados, concluindo que esse 
processamento não afetou as concentrações desses AGs no LH. Alguns trabalhos 
avaliam a correlação entre diferentes tempos e temperaturas de aquecimento no LH e 
seus efeitos na composição dos AGs e no teor de lipídios totais.  Fidler, Sauerwald e 
Oemmelmair (2001) estudaram os AGs em dois grupos de LH em relação ao leite cru, um 
pasteurizado (62,5 °C por 30 minutos) e outro esterilizado (120 ºC por 30 minutos). Os 
AGs saturados e os AGs monoinsaturados não sofreram diferenças significativas nas 
suas concentrações (p<0.05), porém houve uma diminuição na porcentagem relativa de 
AGs poli-insaturados, em que o EPA reduziu 0,2 %, o ácido docosapentaenóico (DPA, 

22:5n-3) 0,7 %, o DHA 0,2 %, o ácido di-homo--linolênico (20:3n-6) 0.2 % e o ácido 
araquidônico (AA, 22:4n-6) 1,6 % no LH pasteurizado, comparado ao LH cru. Em relação 

ao LH esterilizado, o EPA reduziu 1,5 %, o DPA 3,8 %, o DHA 2,7 %, o ácido di-homo--
linolênico 2,1 % e o AA 5,3 %, mostrando, desta forma, que a esterilização levou a uma 
redução maior nos valores dos AGs.  
 Outro método de pasteurização, conhecido por HTST (High Temperature and Short 
Time), emprega um aquecimento a 72 °C por 15 segundos. Apresentado pela primeira 
vez por Holsinger, Rajkowski e Stabel (1997), os resultados demonstraram que o HTST 
conserva as características sensoriais e os valores nutricionais do LH e ainda garante 
uma menor degradação de proteínas e vitaminas. 
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 Salcedo et al. (2018) avaliaram a aplicação de tratamentos industriais ao LH doado 
e sua influência em gangliosídeos, chamados também de glicoesfingolipídeos, apontados 
como compostos bioativos com propriedades antibacterianas e antiinflamatórias. Os 
tratamentos utilizados foram de 63 °C por 30 min, 72 °C por 15 segundos, 127 °C por 5 
segundos e 140 °C por 6 segundos, durante um período de 3 meses, após o 
armazenamento a 4 e 23 °C. O resultado de todos os tratamentos utilizados garantiram a 
estabilidade dos compostos analisados dentro do período estabelecido. 
 
3.2. PROCESSAMENTO POR ALTA PRESSÃO 
 
 O processamento por alta pressão, considerado uma alternativa à pasteurização, é 
responsável por eliminar os microrganismos patogênicos do LH aplicando pressões de 
400 a 800 MPa uniformemente por um período de 5 a 10 minutos (HUPPERTZ et al., 
2006). Por ser rápido e não envolver temperaturas elevadas, esse processo elimina 
patógenos e preserva as características nutricionais, sensoriais e a composição química 
original do alimento (CONSIDINE et al., 2008).  
 Moltó-Puigmartí et al. (2011), avaliaram a capacidade do processamento de alta 
pressão e compararam com a pasteurização de Holder, com relação à manutenção das 
estruturas dos AGs. Neste estudo, foram utilizados três tratamentos com variações de 
pressões de 400, 500 e 600 MPa, por 5 minutos. A temperatura inicial da água, que atua 
como meio de transferência de pressão, de todos os tratamentos foi de 12 °C e a final de 
22 °C para a pressão de 400 MPa, de 24,5 °C para 500 MPa e de 27 °C para 600 MPa. 
Como resultado final dos três tratamentos, o processamento não alterou a composição 
em AGs do LH em todas as condições avaliadas, quando comparado com as 
concentrações dos AGs do LH pasteurizado pela pasteurização de Holder. 
 Contador et al. (2015), analisaram o perfil volátil do LH com processamentos 
distintos de alta pressão variando de 400 e 600 MPa por 3 e 6 minutos, comparando com 
a pasteurização de Holder e com uma amostra controle (sem processamento). Foram 
identificados 46 compostos voláteis diferentes nas amostras de leite humano, os mais 
abundantes que apareceram foram os hidrocarbonetos alifáticos. Os resultados deste 
estudo demonstraram que os compostos voláteis das amostras de LH submetidas às 
pressões de 400 e 600 MPa por 3 minutos se mantiveram estáveis quando comparado às 
amostras de LH controle, diferente da aplicação de 600 MPa por 6 minutos, que alterou os 
compostos originais do LH. Desta forma, a aplicação de pressões de 400 ou 600 MPa por 
3 minutos pode ser uma alternativa a pasteurização convencional aplicada nos BLHs. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
 Pelo fato do LH ser um alimento essencial para os recém-nascidos, é de suma 
importância o desenvolvimento de pesquisas em conjunto com os BLHs em relação aos 
processamentos em que o LH é submetido. Na literatura há poucos estudos sobre a 
estabilidade do perfil lipídico do LH, principalmente relacionados à aplicação de altas 
pressões, processamento o qual não altera certas características do LH, como a 
imunoglobulina A e a atividade da lisozima.  
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