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 RESUMO  
 
  
A qualidade do leite humano ordenhado, no banco de leite, é fundamental para 
garantir a saúde e a sobrevivência dos recém-nascidos que dele dependem. 
Neste contexto, foi avaliada a qualidade do leite humano ordenhado, de doadoras 
de um banco de leite da região Noroeste de Goiânia, pela contagem celular 
somática (CCS) e contagem bacteriana total (CBT), e determinada sua 
composição centesimal – proteína (PRO), gordura (GOR), lactose (LAC), extrato 
seco desengordurado (ESD) e extrato seco total (EST).  Foram realizadas, no 
leite maduro, comparações entre os resultados obtidos pelos métodos de 
analises: referência (microscopia direta) e eletrônico (citometria de fluxo) na 
determinação de CCS em 50 amostras, de referência (Kjeldahl e Roese-Gottlieb) 
e eletrônico (infravermelho) na determinação de proteína e gordura em 29 
amostras. Constatou-se que não houve diferença significativa (p>0,05) em ambas 
as comparações. Foram também realizadas análises eletrônicas – citometria de 
fluxo (CCS e CBT) e infravermelho (macronutrientes) – em 36 amostras de 
colostro, 37 de leite de transição e 69 de leite maduro, respectivamente. Nestas 
fases do leite humano, os valores médios encontrados para CCS (1,1 x 106, 0,2 x 
105 e 0,5 x 105 células/ 100 mL), CBT (2,1 x 106, 0,6 x 104 e 1,9 x 105 UFC/ mL), 
PRO (2,2%, 1,8% e 1,2%), GOR (2,9%, 2,8% e 2,7%) e LAC (6,5%, 6,9% e 
7,1%), estão de acordo com a literatura. Na determinação dos valores médios de 
ESD e EST, foram encontrados, respectivamente, 9,9% e 12,7% no colostro, 10% 
e 12,8% no leite de transição e, por último, 9,7% e 12,4% no leite maduro. A 
redução nas concentrações de LAC, ESD e EST e o aumento na concentração de 
PRO no leite humano ordenhado estão relacionado ao aumento da CCS. A 
redução nas concentrações de LAC e o aumento nas concentrações de PRO e 
CCS no leite humano ordenhado estão relacionados ao aumento na CBT.  
 
Palavras chaves: citometria de fluxo, composição nutricional, leite humano, leite 
materno, leucócitos e qualidade microbiológica. 
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ABSTRACT 
 
 

The quality of the maternal milk obtained in a human milk bank is so important for 
guarantee the health and the survival of the newborns. The aim of the present 
study was evaluated the quality of the human milk obtained of donors from a milk 
bank in northwest of Goiânia, by the somatic cells counts (SCC), total bacterial 
count (TBC), and determined the composition of the milk – protein (PRO), total fat 
(FAT), lactose (LAC), total dry extract (TDE), nonfat dry extract (NDE). They were 
carried out comparisons between the results obtained by the approaches of 
reference, in the mature milk (direct microscopy) and electronic analysis electronic 
(flow cytrometry); in the determination of SCC, in 50 samples, of reference 
(Kjeldahl and Roese-Gottlieb) and  electronic analysis (infrared), in the 
determination of protein and total fat in 29 samples. There was no significant 
difference (p<0.05) in both of comparisons.  Also they were carried out electronic 
analyses – electronic flow cytrometry (SCC and TBC) and infrared 
(macronutrients) in 36 samples of colostrum, in 37 milk of transition and 69 of 
mature milk, respectively. In these phases of the human milk the medium values 
found for SCC (1.1 x 106, 0.2 x 105 and 0.5 x 105 cells/ 100 mL), TBC (2.1 x 106, 
0.6 x 104 and 1.9 x 105 UFC/ mL), PRO (2,2%, 1.8% and 1,2%), FAT (2,9%, 2.8% 
and 2,7%) and LAC (6,5%, 6.9% and 7,1%), are according to the literature. In the 
determination of the medium values of nonfat dry extract, total dry extract were 
found, respectively, 9.9% and 12.7% in the colostrum, 10% and 12.8% in the milk 
of transition and, finally, 9.7% and 12.4% in the mature milk. The reduction in the 
concentrations of lactose, total dry extract, nonfat dry extract and the increase in 
the concentration of protein in the human milk are related to the increase of the 
SCC. The reduction in the concentrations of lactose and the increase in the 
concentrations of protein and SCC in the human milk milked are related to the 
increase in the TBC.   
 
 
Keywords: flow cytrometry, human milk Leukocytes, maternal milk, microbiological 
quality and nutritional composition. 
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1. INTRODUÇÃO 

  
Até pouco tempo, o leite humano era pouco utilizado na alimentação 

dos lactentes, perdendo espaço para os leites artificiais. Hoje, há um crescente 

número de evidências epidemiológicas que comprovam a importância daquela 

substância de complexidade biológica, protetora e imunomoduladora, não só para 

a sobrevivência do neonato, mas também para a sua qualidade de vida, 

justificando, assim, a opção de alimentá-lo com leite materno e/ou leite do Banco 

de Leite Humano. 

A qualidade dos produtos processados pelos Bancos de Leite Humano 

é resultante de esforços inteligentemente dirigidos em todas as etapas de sua 

manipulação, incluindo a preservação das características nutricionais, 

imunológicas, químicas, físicas e microbiológicas, os quais são responsáveis pelo 

seu valor biológico e a segurança ao recém-nascido, sob o ponto de vista de 

saúde pública. 

Mesmo após a implantação das boas práticas de manipulação nos 

Bancos de Leite Humano, ainda observa-se grande quantidade de leite sendo 

obtido em condições desfavoráveis, em decorrência de condições higiênico - 

sanitárias inadequadas. Estas situações determinam, na maioria das vezes, a 

classificação do produto como impróprio para o consumo, haja vista a fragilidade 

dos receptores a que se destina. Deve-se considerar então, para efeito de 

doação, que os contaminantes secundários, incorporados ao produto durante sua 

coleta, podem exercer efeito sobre a qualidade final do produto. 

Os Bancos de Leite Humano buscam, cada vez mais, certificar a 

qualidade dos produtos por eles manipulados, tanto em nível sanitário como 

físico-químico/nutricional. Nesse sentido, necessitam de constantes investimentos 

na busca do desenvolvimento e adaptação de novos ensaios analíticos que sejam 

de fácil execução, baixo custo, precisos e sensíveis visando o emprego no 

controle de qualidade de rotina.  

Não obstante os progressos alcançados, observa-se que em algumas 

regiões, como no Estado de Goiás, são poucos os estudos relativos à qualidade 

do leite humano ordenhado. Esta realidade pode ser mudada por meio de 
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participações interativas entre Universidades – Centros de Pesquisa e os Bancos 

de Leite Humano, como ocorre com a Universidade Federal de Goiás (UFG), pelo 

Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA)/ Escola de Veterinária (EV) que abriu 

espaço para o desenvolvimento deste trabalho. 

 Considerando o exposto, propôs-se o presente estudo para: a) avaliar 

a qualidade do leite humano ordenhado de doadoras de um banco de leite 

humano da região Noroeste de Goiânia, por meio do emprego das ferramentas, 

contagem celular somática (CCS) e contagem bacteriana total (CBT); b) 

determinar seu valor nutritivo por meio de análise de composição centesimal – 

proteína, gordura, lactose, extrato seco desengordurado e extrato seco total. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Conceituação 
 

A Rede Nacional de Banco de Leite Humano (RNBLH) estabelece os 
seguintes conceitos: 

 

 

2.1.1 Banco de Leite Humano: 
 

“centro especializado, responsável pela promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno e execução de atividades de coleta do excedente da produção lática de 
nutrizes; responsável pelo processamento e controle de qualidade do leite humano 
ordenhado, posterior distribuição, sob prescrição de médicos ou nutricionistas. 
Deve estar obrigatoriamente vinculado a um hospital materno e/ou infantil. É uma 
instituição sem fins lucrativos, sendo vedada a comercialização dos produtos sob 
sua responsabilidade” (RNBLH, 2006a, 01.04). 
  

 

2.1.2 Banco de Leite de Referência:  
 

“centro caracterizado por desempenhar funções comuns aos Bancos de Leite; por 
implementar as ações estratégicas definidas pela política pública para sua área de 
abrangência; por treinar, orientar e capacitar recursos humanos, por desenvolver 
pesquisas operacionais; por prestar consultoria técnica e dispor de um laboratório 
credenciado pelo Ministério da Saúde” (RNBLH, 2006a, 01.04). 
 

 

2.1.3 Posto de Coleta:  
 

“unidade destinada à promoção do aleitamento materno e à coleta do excedente da 
produção lática de nutrizes, dispondo de área física e de todas as condições 
técnicas necessárias, podendo ser fixo ou móvel, mas obrigatoriamente vinculado a 
um Banco de Leite Humano” (RNBLH, 2006a, 01.04). 
 

 

2.1.4 Leite Humano:  
 

Forma geral “... produto da secreção lática da nutriz” (RNBLH, 2006a, 

23.05). 
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2.1.5 Colostro:  
 

“primeiro produto da secreção lática, obtido em média até sete dias 

após o parto.” (RNBLH, 2006a, 23.05). 
 

 

2.1.6 Leite Humano de Transição:  
 

“produto intermediário da secreção lática da nutriz, entre o colostro e o 

leite maduro, obtido em média entre o sétimo e o 15º dia após o parto” (RNBLH, 

2006a, 23.05). 

  

 

2.1.7 Leite Humano Homólogo:   
 

“leite humano ordenhado classificado de acordo com a idade da lactação e idade 
gestacional na qual ocorreu o parto da doadora, buscando espelhar as 
características da lactação da mãe do receptor” (RNBLH, 2006a, 23.05). 

 

 

2.1.8 Leite Humano Maduro: 
 

“produto da secreção lática da nutriz, livre do colostro, obtido em média 

a partir do 15º dia após o parto” (RNBLH, 2006a, 23.05). 

 

 

2.1.9 Leite Humano Ordenhado:  
 

“designação dada ao leite humano obtido através do procedimento de 

ordenha” (RNBLH, 2006a, 23.05). 
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2.1.10 Doadoras: 
 

 “nutrizes sadias que apresentam secreção lática superior às 

exigências de seu filho e que se dispõem a doar o excedente por livre e 

espontânea vontade” (RNBLH, 2006a, 09.04). 

 

 

2.1.11 Nutriz: 
 

 “termo utilizado para designar a mulher que esteja amamentando” 

(RNBLH, 2006a, 16.04). 

 

 

2.1.12 Lactente: 
 

 “Criança com até 24 meses de vida” (RNBLH, 2006a, 23.05). 

 

 

2.2 Banco de Leite Humano 
 

 A valorização do trabalho da mulher teve como conseqüência o 

decréscimo nos cuidados com as crianças, e a prática da amamentação com 

ama-de-leite se tornou um método alternativo, porém com resultado desastroso 

para as crianças. Diante deste fato, criaram-se os lactários de leite humano, 

também denominados Bancos de Leite (VINAGRE & DINIZ, 2002). 

No Rio de Janeiro, em 1943, foi instalado o primeiro Banco de Leite 

Humano do Brasil, no Instituto Fernandes Figueira (IFF)/ FIOCRUZ (SEGRE et 

al.,1980), que está em atividade até os dias de hoje.  

A partir de 1985, por meio de uma ação conjunta entre a FIOCRUZ e o 

PNIAM (Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno), iniciou-se o 

desenvolvimento de um sub programa com o objetivo de promover uma expansão 

quali-quantitativa dos Bancos de Leite Humano existentes no Brasil que, na 
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época, correspondiam, aproximadamente, mais que dez unidades (ALMEIDA & 

NOVAK, 2001). 

Essas unidades foram reorientadas a serem transformadas em locais 

de referência para incentivo ao aleitamento materno, por meio da promoção da 

amamentação natural, e ainda, para compreensão/solução dos fatores que 

dificultam essa prática (RNBLH, 2006b). 

Em 1984 o PNIAM instituiu o Grupo Técnico de Banco de Leite Humano 

como instância de assessoramento técnico para monitorar a implantação e o 

funcionamento dos Bancos em território nacional. Em 1987 este Grupo 

transformou-se em Comitê Nacional de Banco de Leite Humano (BRASIL, 1991).  

Em 1992, o Comitê foi destituído e em seu lugar foi criada a Comissão Central de 

Bancos de Leite Humano (BRASIL, 1993), cuja presidência é exercida pelo 

IFF/FIOCRUZ (ALMEIDA, 1999). 

A RNBLH foi construída gradativamente e os investimentos em 

pesquisa possibilitaram ao Centro de Referência Nacional do IFF/FIOCRUZ, a um 

baixo custo operacional, desenvolver metodologias de controle de qualidade, 

seguras o suficiente para serem praticadas na rotina. Essa realidade possibilitou 

que os Bancos de Leite Humano enfrentassem, com embasamento técnico, os 

agravos e riscos decorrentes do advento da Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (AIDS) (ALMEIDA, 1999). 

Em 1998, com a intenção de dinamizar o trabalho dos Bancos de Leite 

Humano no Brasil, o IFF/FIOCRUZ, em conjunto com a Secretaria de Políticas de 

Saúde – Área da Criança, iniciou a RNBLH, que visava nortear a formulação, 

implementação e acompanhamento da política estatal, no âmbito de atuação dos 

Bancos em todo o país (LANA, 2001;RNBLH, 2006b). 

As articulações, os mecanismos de interlocução, bem como a 

cooperação técnico-científica são estabelecidos pela RNBLH e pelos Bancos de 

Leite Humano de referências regionais ou estaduais, por meio de convênios 

firmados entre a FIOCRUZ e as Secretarias Estaduais de Saúde (MAIA et al., 

2004). 

Atualmente, existem 191 Bancos de Leite Humano e 33 postos de 

coletas distribuídos por todo o país formando a RNBLH, sendo a maior 

concentração de unidades na região Sudeste. Esta rede ocupa um importante 
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espaço na área da saúde pública do Brasil, além de ser a maior e mais bem 

estruturada rede de bancos no mundo (GIUGLIANI, 2002; RNBLH, 2008). 

Uma das prioridades destas Unidades no Brasil é atender as mães de 

recém-nascidos pré-termos e de baixo peso, internados em unidades hospitalares 

ou unidades de tratamento intensivo neonatal, operando por meio da doação 

voluntária de leite humano (RNBLH, 2006b).  

Durante o período de 1998 a 2003, foram coletados 356.272 L de leite 

humano, beneficiando 468.829 receptores recém-nascidos prematuros (RNBLH, 

2006b). 

A região Centro-Oeste brasileira possui atualmente 26 Bancos de Leite 

Humano e três Postos de coleta, sendo a maior concentração no Distrito Federal 

que possui 15 bancos e dois postos de coleta. Em seguida destaca-se Goiás com 

cinco bancos, Mato Grosso do Sul com quatro bancos e um posto de coleta, e por 

fim Mato Grosso com dois bancos (RNBLH, 2008). 

Do conjunto de Bancos de Leite Humano do estado de Goiás, fazem 

partes os dois bancos localizados em Anápolis, um em Planaltina e dois em 

Goiânia. Juntos, em 2007, obtiveram uma produção de: 3.806,3 L de leite humano 

ordenhado; 2.884,4L de leite humano distribuído; 1.586 doadoras e 1.853 

receptores (RNBLH, 2008). 

Em Goiânia, os Bancos de Leite Humano localizam-se nas regiões: 

Central e Noroeste. O Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil de 

Goiânia/ Secretaria Estadual de Saúde, inaugurado em 1988, localizado na região 

Central, é o centro de referência estadual para Goiás.  

Na região Noroeste de Goiânia localiza-se a Maternidade Nascer 

Cidadão que é titulada Hospital Amigo da Criança, pelo constante incentivo e 

apoio ao aleitamento materno. Em 2003 foi inaugurado o Banco de Leite Humano 

da Maternidade Nascer Cidadão/ Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.  Sua 

produção, em 2007, representou: 13,6% de leite humano ordenhado; 9,3% de 

leite humano distribuído; 38,2% doadoras e 19,7% receptores de leite humano 

ordenhado, da produção regional citada acima (RNBLH, 2008). 
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2.3 Leite humano 
  

O ato de amamentar traz inúmeras vantagens para a mãe e para o seu 

filho (GIUGLIANI, 2000). Proteção contra enterocolite necrotizante e infecções em 

geral, bem como o estímulo à ligação afetiva entre mãe-filho, já justificariam a 

opção de alimentar o recém-nascido pré-termo com leite materno e/ou leite do 

Banco de Leite Humano (SCHANLER & ATKINSON,1999).  

No entanto, quando se considera o fato de que as repercussões do 

aleitamento materno para a saúde dos indivíduos ultrapassam os limites da 

infância, a opção pelo leite humano se torna essencial (GIUGLIANI, 2002). 

Estudos mostram que crianças amamentadas com leite humano 

apresentam escores de desenvolvimento cognitivo significativamente maiores do 

que crianças alimentadas com fórmulas infantis (GIUGLIANI, 2000). Outras 

vantagens dizem respeito ao retardamento do aparecimento de asma e à redução 

em 25% do risco desta doença aos seis anos de idade. Soma-se, a estas 

vantagens, a informação de que a exposição precoce ao leite de vaca - antes dos 

4 meses - pode ser um importante determinante do Diabetes Mellitus tipo I, 

podendo aumentar o risco de aparecimento da doença em 50% (VIRTANEN et al. 

1993).  

Sob o ponto de vista fisiológico, AKRÉ (1994, p.30) define: 
“… leite humano é muito mais do que uma simples coleção de nutrientes, é uma 

substância viva de grande complexidade biológica, ativamente protetora e 

imunomoduladora. Não apenas proporciona proteção exclusiva contra infecções e 

alergias, como estimula o desenvolvimento adequado do sistema imunológico do 

bebê, além disso, contém muitos componentes antiinflamatórios cujas funções não 

são completamente conhecidas”.   

Sob o ponto de vista físico-químico, ALMEIDA (1999) define o leite 

humano como uma mistura homogênea composta por três fases: •fração emulsão 

- glóbulos de gordura - corresponde à fase lipídica do leite humano, na qual se 

concentram os óleos, as gorduras, os ácidos graxos livres, as vitaminas e demais 

constituintes lipossolúveis; •fração suspensão - refere-se à fase suspensa do leite 

materno, na qual as proteínas e quase a totalidade de cálcio e fósforo encontram-

se presentes na forma micelar, constituindo uma conformação coloidal do tipo gel 

e, a terceira fase, •fração solução - concentra todos os constituintes 
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hidrossolúveis, como vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas do soro, 

enzimas e hormônios, podendo por isso ser considerada como o soro do leite. 

A composição nutricional do leite humano possui todos os nutrientes 

essenciais, além de aproximadamente 45 tipos diferentes de fatores bioativos 

(BATES & PRENICE, 1994; KUNZ et al., 1999). A sua composição modifica-se 

conforme o tempo da lactação (em três fases: colostro, leite de transição e 

maduro), o horário da mamada e situações específicas (prematuridade). Estas 

modificações vêm ao encontro das necessidades do lactante (KUNZ et al., 1999).  

O leite materno proporciona uma variação dinâmica quanto à 

composição química nas suas diferentes formas para atender as necessidades do 

recém-nascido.  As nutrizes, mães de prematuros e de neonatos pequenos para a 

idade gestacional, produzem leite com maior aporte protéico-energético 

(CARNEIRO-SAMPAIO et al., 1997), o que ratifica as necessidades diferenciadas 

de nutrientes para recém-nascidos de baixo peso (DAWODU et al.,1990).  

Segundo GROSS et al. (1980) e ANDERSON et al. (1985) o leite 

humano na fase do colostro apresenta uma maior concentração de proteína em 

relação ao leite humano maduro. Para a gordura, o inverso é observado: o leite 

humano maduro apresenta maior concentração do que o colostro (Tabela 1). 

Estas variações proporcionam ao recém-nascido adequações dos nutrientes e da 

taxa calórica a suas necessidades.   

Várias discussões têm sido levantadas (SCHANLER, 1995; KUSCHEL 

& HARDING, 2000) diante da possibilidade do fornecimento de leite humano para 

alimentação de prematuros, principalmente, para o fornecimento de proteínas e 

minerais.  A composição de macro e micronutrientes do leite humano processado 

em Banco de Leite Humano é um dos pontos altos nesta discussão, visto que as 

quantidades podem ser inadequadas para recém-nascidos de baixo peso, seja 

em função de perdas associadas à coleta, armazenagem e procedimentos da 

alimentação, ou porque as necessidades nutricionais são maiores nesse grupo 

(GREER & MCCORMICK, 1988; SCHANLER, 1995) 

No entanto, o leite humano ordenhado é a opção mais eficaz e menos 

onerosa - em função de sua composição e custo - na alimentação dos recém-

nascidos de baixo peso, prematuros ou não, impossibilitados de serem 

amamentados (BORTOLOZO et al., 2004).  
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O colostro é o primeiro produto da secreção láctica da nutriz e permite 

a boa adaptação fisiológica do recém-nascido à vida extra-uterina, sendo 

secretado desde o último trimestre da gestação e na primeira semana pós-parto 

(ANDERSON, 1985).   

 

TABELA 1 – Composição do leite humano de mães de recém-nascidos a termo. 
 

Nutriente Colostro Leite de transição Leite maduro 

Kilocalorias (Kcal) 56 67 69 

Lipídios (g/100 mL) 2,6 3,7 4,1 

Proteína (g/100 mL) 2,0 1,5 1,3 

Lactose (g/100 mL) 6,6 6,9 7,2 
Fonte: LAWRENCE (1999). 

 

Dentre as fases do leite humano, o colostro é o mais viscoso, 

possuindo maiores concentrações de proteínas, minerais e vitaminas 

lipossolúveis e menores quantidades de lactose, gorduras e vitaminas do 

complexo B, além de conter resíduos de células da glândula mamária (MACY, 

1949; ANDERSON, 1985). É muito rico em fatores de defesa, substâncias 

imunomoduladoras, agentes antiinflamatórios, dentre os quais se destacam os 

fatores de crescimento ou tróficos, e ainda os leucócitos (RODRIGUEZ-

PALMERO et al., 1999).  

O conteúdo energético do colostro oscila em torno de 58 Kcal/100 mL, 

em contraste com as 71 Kcal/100 mL existentes no leite maduro (LAMOUNIER , 

2001) 

Após o período do colostro, inicia-se uma fase de alterações dos 

constituintes do leite humano, que se denomina leite de transição, produzido entre 

o sétimo e o 15º dia de lactação. Este período é caracterizado pela substituição 

do colostro pelo leite maduro (RNBLH, 2006b). 

Embora se considere como período transacional aquele compreendido 

entre o sexto e décimo dia pós-parto, poucos nutrientes atingem o décimo dia 

com seus valores definitivos. Essa irregularidade na composição láctea dos 

primeiros dias pode ser atribuída a uma imaturidade fisiológica e metabólica da 

glândula mamária. Assim, embora o processo de transição perdure por todo o 
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primeiro mês de lactação, convencionou-se definir como leite maduro aquele 

produzido posteriormente ao décimo quinto dia pós-parto (ANDERSON, 1985). 

O leite maduro é um líquido espesso e opaco, dotado de pouco odor, 

com sabor levemente adocicado e que contém todos os nutrientes para a criança 

crescer saudável (ALMEIDA, 1999). Apresenta variação na sua composição não 

apenas entre mães, como na mesma mãe entre as mamas, em mamadas 

diferentes e até no decurso da mesma mamada. O leite humano maduro 

apresenta em sua composição, menor concentração de proteínas em comparação 

com outros leites (LAMOUNIER et al., 2001). 

 

 

2.3.1Composição química do leite humano 
 

a) Água 

A água, componente mais abundante do leite humano, varia de 87% 

(MOURA, 2002) a 88% (NASCIMENTO & ISSLER, 2003), sendo a osmolaridade 

similar à do plasma sanguíneo. Sua principal função é a regulação da temperatura 

corporal, eliminando grande parte do calor por meio da evaporação pulmonar e 

dérmica. Nela estão dispersos os compostos nitrogenados não-protéicos, 

carboidratos, minerais, fatores de proteção e vitaminas hidrossolúveis (vitaminas 

C e do complexo B). Em relação ao soluto, observa-se que o leite humano 

apresenta baixos teores quando comparado a outros leites (LAMOUNIER et al., 

2001). 

b) Proteínas 

Entre os leites dos mamíferos o leite humano possui o menor teor de 

proteínas totais, sendo compatível com o crescimento relativamente lento do 

recém-nascido (NASCIMENTO & ISSLER, 2003). Em sua composição química, 

há 1,2 g de proteína para cada 100 mL. Este conteúdo foi por muito tempo 

superestimado por ter sido analisado pelo seu conteúdo de nitrogênio total. 

Entretanto, a fração correspondente ao nitrogênio não protéico representa 

aproximadamente de 20 a 25%, logo, sua concentração real varia de 0,8 a 0,9 

g/100 mL (RODRIGUEZ-PALMERO et al.,1999; NASCIMENTO & ISSLER, 2003).  
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O teor protéico total no leite humano é representado por 60 a 90% das 

proteínas do soro, das quais citam-se: a alfa-lactoalbumina, a lactoferrina, a 

soroalbumina, as imunoglobulinas e a beta-lactoglobulina.   

A alfa lactoalbumina serve como nutriente e auxilia no transporte de 

ferro além de participar da síntese de lactose na glândula mamária. Abrangendo 

40% da proteína total do leite humano, é a principal proteína no soro. O leite 

bovino, por sua vez, possui somente 3% desta proteína, índice que representa 

uma diferença importante entre os dois tipos de leite. Já a lactoferrina, lisozima e 

S-IgA são proteínas específicas do leite humano (CALIL et al., 1992). 

A caseína, proteína láctea, é altamente resistente ao calor, sofrendo 

precipitação em pH igual ou inferior a cinco ou por ação enzimática. No leite 

humano, há predomínio de vários subtipos de caseína, entre os quais citam-se as 

frações beta-caseína (50%) e kappa-caseína (20 a 27%). Durante a lactação, há 

uma relação concomitante entre a elevação do teor da caseína e o decréscimo 

dos níveis de proteínas do soro no leite humano. No início da lactação, a relação 

proteínas do soro/caseína, 90:10, modifica-se no decorrer da mesma, alcançando 

valores de 60:40 ou até de 50:50 no leite maduro (KUNZ et al., 1999). 

 A caseína é constituída por um grupo de subunidades que tem a 

propriedade de se agrupar com cálcio e fósforo, e formar micelas estáveis 

conferindo a aparência branca do leite. Este agrupamento favorece o transporte 

desses minerais em maior quantidade do que por meio de sua solubilidade. 

Assim, os conteúdos lácteos do cálcio e fósforo mostram correlação significativa 

com o teor de caseína (CALIL et al., 1992). 

O neonato, especialmente o prematuro, manifesta imaturidade de 

metabolização dos aminoácidos aromáticos: fenilalanina e tirosina. É nesta 

situação que o leite humano se harmoniza, apresentando teores reduzidos desses 

aminoácidos. O perfil de aminoácidos também é apropriado às características 

metabólicas do recém-nascido, especialmente os essenciais ao neonato: taurina, 

carnitina, glutamina e cistina. (CALIL & FALCAO, 2003; NASCIMENTO & ISSLER, 

2003). 

c) Lipídios  

A gordura, maior fonte de energia do leite humano, é o componente 

mais variável, correspondendo de três a quatro g/100 mL, aproximadamente 45 a 
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55% do valor calórico total. O colostro possui uma menor concentração lipídica, 

1,8 a 2,9 g/100 mL, e valores intermediários (2,9 a 3,6 g/100 mL) no leite de 

transição (CALIL et al., 1992; NASCIMENTO & ISSLER, 2003). 

Os lipídios do leite humano aumentam conforme a fase de lactação e 

são secretados em forma de glóbulos microscópicos, constituídos principalmente 

de triglicerídios, representando 98 a 99% da gordura total e fornecendo cerca de 

50% da energia do leite (LONNERDAL, 2000). O restante corresponde a 

pequenas quantidades de fosfolipídeos (0,7%), colesterol (0,5%) e produtos da 

lipólise, tais como ácidos graxos livres, mono e diglicerídios (RODRIGUEZ-

PALMERO et al., 1999). 

O colesterol encontra-se elevado no leite humano e a composição de 

ácidos graxos é relativamente estável: 57% de insaturados de cadeia longa e 42% 

de saturados (LAMOUNIER et al., 2001). 

A composição nutricional do leite humano, especialmente o lipídio, 

apresenta variações biológicas inerentes ao processo da lactação. Durante a 

mamada ou a ordenha do leite humano existe uma elevação significativa do 

conteúdo de gorduras. No final da mamada, ou no leite humano ordenhado 

posterior, há aproximadamente três vezes a concentração lipídica do início da 

mamada ou do leite humano anterior. Esta diferença entre os leites - inicial e final 

- pode ser decorrente do fenômeno mecânico de absorção dos glóbulos de 

gordura à superfície secretora e aos dutos dos alvéolos mamários, resultando em 

sua liberação tardia durante a mamada (ALMEIDA, 1999). 

 Os componentes lipídicos são derivados, em sua maior parte, de 

gorduras circulantes de dietas e/ou das reservas corporais da lactante. Além 

disso, podem ser sintetizadas, novamente, na glândula mamária a partir da 

glicose, resultando na formação dos ácidos graxos saturados com 10 a 14 átomos 

de carbono. A dieta materna pobre em gorduras e com elevado teor de 

carboidratos eleva a proporção desses ácidos graxos com cadeia média e 

intermediária (RODRIGUEZ-PALMERO, 1999; CALIL & FALCÃO, 2003). 

Não há alterações nos teores de ácidos graxos entre o início e o fim da 

mamada. No entanto, o leite humano representa a melhor fonte de ácidos graxos 

essenciais, bem como a concentração de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia 
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longa, principalmente, ácido docosahexaenóico e ácido araquidônico 

(NASCIMENTO & ISSLER, 2003). 

d) Carboidratos  

O principal carboidrato do leite humano é a lactose que, metabolizada 

em galactose, constitui a principal fonte de energia para o crescimento cerebral. A 

lactose compõe aproximadamente 70% do conteúdo de carboidratos do leite 

materno. No colostro, varia em torno de 5,3 g/dL, aumentando para 7 g/dL no leite 

maduro, o que representa, aproximadamente, 45 a 50% do conteúdo energético 

total (CALIL & FALCAO, 2003; NASCIMENTO & ISSLER, 2003). 

A glicose (14 mg/ dL), a galactose (12 mg/ dL), os oligossacarídeos 

complexos (500 a 1200 mg/ dL) e as glicoproteínas apresentam concentrações 

muito inferiores no leite humano (KUNZ et al., 1999), chegando a 15% dos 

carboidratos como ressalta  MOURA (2002).  

A lactose supre 40% das necessidades energéticas do recém-nascido, 

participa dos mecanismos de absorção do cálcio e ferro, além de constituir 

substrato para a microbiota intestinal do lactente, microbiota normal ou bífida. Por 

constituir esse substrato, a lactose promove formas de proteção contra diarréia, 

pelo resultado de seu metabolismo da lactose (o ácido lático) o que reduz o pH do 

intestino e, conseqüentemente, torna o ambiente inóspito para o crescimento da 

microbiota patogênica (ALMEIDA,1999). 

e) Minerais  

Os macro (sódio, potássio, cloro, cálcio, fósforo e magnésio) e micro 

minerais (zinco, ferro, cobre, iodo, cromo, selênio, flúor, manganês) estão 

presentes no leite materno. Encontram-se na forma de íons monovalentes: o 

sódio, o potássio e o cloro, ou de íons divalentes: o cálcio e o magnésio, sais não 

ionizados e sais fracamente ionizados, garantindo aos lactantes osmolaridade 

plasmática próxima à fisiológica (CALIL et al., 1992). 

A razão cálcio/fósforo varia de 1,8 a 2,4 e ambos diminuem com o 

tempo de lactação. O magnésio, além da forma iônica, apresenta-se ligado à 

caseína (caseinato) e ao fosfato (citrato). O zinco é encontrado em grande 

quantidade no colostro (MOURA, 2002). Já a concentração do ferro, instável 

como a de cálcio e fósforo, diminui com o tempo de lactação e sua absorção 

chega a 40%, garantindo o aporte necessário à criança em amamentação 



 15

exclusiva nos seis primeiros meses de vida, mantendo excelente nível de 

absorção (CALIL et al., 1992). 

LONNERDAL (2000) afirma que a glândula mamária parece ter 

mecanismos específicos para regular a concentração de minerais e 

oligoelementos no leite, mesmo em condições especiais de variação da dieta e 

situações maternas. 

f) Vitaminas  

A vitamina D está presente no soro e na fração lipídica do leite. O teor 

de vitamina E se associa diretamente com o teor de lipídios e de ácido linoléico 

presente no leite humano (MOURA, 2002). 

O colostro, além de proteínas e alguns minerais, também apresenta 

maiores teores de beta-caroteno, que lhe dá o tom mais amarelado, e demais 

vitaminas lipossolúveis.  

A vitamina K, além de presente no leite materno, também é produzida 

pela microbiota intestinal normal do bebê, o que reforça a importância dos 

oligossacarídeos do leite humano no estabelecimento do fator bífidus. 

Recomenda-se, todavia, a suplementação de vitamina K aos recém-nascidos logo 

após o nascimento (MOURA, 2002). 

 

 

2.3.2 Microbiota do leite humano 
 

A microbiota do leite humano, microbiota bífida, atua como uma barreira 

viva impedindo a instalação de patógenos no organismo dos lactentes. A 

velocidade de crescimento aliada à capacidade de metabolizar rapidamente a 

lactose resultando em ácido lático é uma das características da microbiota 

intestinal destas crianças. O ácido reduz substancialmente o pH do intestino, 

tornando o ambiente inóspito para a proliferação da microbiota patogênica:  

bactérias enteropatogênicas invasoras que não toleram acidez (ALMEIDA, 1999). 

A microbiota saprófita produz também ácidos carboxílicos, ésteres de 

cadeia curta e sintetizam traços de peróxido de hidrogênio que produzem no 

ambiente uma condição de microaerofilia podendo evoluir para anaerobiose. 

Estabelece-se, assim, outro fator de competitividade para impedir a instalação de 
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bactérias enteropatogênicas invasoras, que dependem de um potencial de oxido-

redução situado mais próximo ao da microaerofilia. Em resumo, o leite humano 

proporciona uma proteção ao lactente superior à ação dos constituintes 

imunológicos (BRASIL, 1998a).  

 

 

2.3.3 Leite humano ordenhado 
 

Especificamente para o leite humano, os atributos de qualidade são 

determinados, segundo ALMEIDA (1999), pelos fenômenos que interligam a 

composição do produto ao universo da biologia do lactente.  

A complexidade biológica do leite humano evidencia que seus 

componentes existem em função das características fisiológicas do metabolismo 

do lactente, exercendo ação específica. Entre as diversas propriedades destaca-

se a biodisponibilidade dos constituintes, em adequação com as necessidades da 

criança e com as situações maternas (ALMEIDA, 1999).  

Devido à ausência de barreira física que impeça o acesso de 

microrganismos, o leite humano ordenhado é classificado como produto não 

estruturado, no qual as barreiras bioquímicas naturalmente existentes são 

esgotáveis (BRASIL, 1998a).  Além disso, apresenta naturalmente fatores 

intrínsecos que favorecem o desenvolvimento de microrganismos contaminantes 

deteriorantes e/ou patogênicos: atividade de água acima de 0,90; pH levemente 

alcalino e fontes de nitrogênio, vitaminas e sais minerais (CALIL et al., 1992). 

Entre estes microrganismos, inclusive os patogênicos, citam-se Staphylococcus 

aureus, Salmonella sp., Escherichia coli, alguns bolores e leveduras, etc. (SERVA 

et al., 1991).  

Assim considerando, torna-se relevante a preservação da composição 

do leite humano quanto aos fatores imunológicos e de proteção, em todas as 

fases, para atuarem na prevenção e recuperação de doenças infecciosas (CALIL 

et al., 1992). 

Os agentes contaminantes podem alcançar o leite humano, vindos 

diretamente da corrente sangüínea - contaminantes primários - como bactérias, 

vírus, medicamentos e metabólitos da alimentação materna. A pasteurização 
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garante a letalidade de vírus com importância clínica como por exemplo, 

citomegalovírus, vírus da hepatite C e vírus da rubéola (RNBLH, 2006a). Esse 

tratamento térmico é recomendado pela Portaria nº 2415/96, do Ministério da 

Saúde (MS), como prevenção contra a AIDS em função da transmissão do vírus 

HIV pelo aleitamento materno (BRASIL, 1996).  

A possibilidade da presença dos agentes extrínsecos - contaminantes 

secundários - provenientes da migração da pele, do meio ambiente, e de outras 

vias, exige atenção nas ações de proteção ao leite (ALMEIDA,1999).  

 As primeiras fontes de contágio do leite humano são: a pele sadia da 

mama, mamilo, auréola e ductos lactíferos que podem albergar bactérias 

saprófitas dos generos Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, 

Corynebacterium e Bifidobacteria. Essas bactérias são repassadas ao lactente 

durante a amamentação sem, entretanto, representar risco, uma vez que 

associadamente ocorre a transferência de fatores de proteção específicos 

(ALMEIDA,1999).  No entanto, no que pese o exposto, a qualidade microbiológica 

do leite humano ordenhado pode ser melhorada, segundo estudos de ALMEIDA 

(1986), associando-se às práticas higiênicas a eliminação dos 10 a 20 mL dos 

jatos iniciais do produto ordenhado. 

Em relação à possibilidade de contaminação do leite humano na 

ordenha por agentes do meio ambiente, ALMEIDA (1986) relata que a extração 

manual, comparada com o uso de aparelhos de extração de leite humano, é mais 

segura por envolver um número menor de variáveis que influem na composição 

microbiológica do leite.  

Entretanto, SERVA et al. (1991) relataram que a melhor qualidade 

sanitária do produto é verificada quando o mesmo é extraído por meio de 

utensílios. O fator decisivo para a qualidade diz respeito às condições de higiene 

do local, das pessoas envolvidas no processo e dos utensílios (ALMEIDA,1986; 

SERVA et al., 1991), 

MOULIN et al. (1998), objetivando identificar indicadores de condições 

higiênico-sanitárias, estudaram o produto coletado em hospital sob condições 

mínimas de higiene - mãos lavadas com água e sabão, recipiente desinfetado em 

água fervente durante 15 minutos. As amostras revelaram resultados de 

contaminação inicial no tempo zero de: 102 e 103 unidade formadora de colônia - 
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UFC/mL para mesófilos em 85 % das amostras colhidas; zero e 15 NMP/ mL de 

coliformes totais em 27,3%; presença de E. coli entre 0,3 – 4.3 número mais 

provável - NMP/ mL em 12,1% e S. aureus entre 10 a 104 UFC/mL em 18,8%.  

Inversamente, ALMEIDA (1986), aplicando técnicas rigorosas de 

assepsia pessoal e utilização de frasco esterilizado no momento da ordenha, 

corroborou a efetividade da prática higiênica ao relatar, também no tempo zero, 

ausência dos organismos não pertencentes ao leite humano ordenhado – 

coliformes, fungos e leveduras, termodúricos, psicrotróficos e termodúricos-

psicrotróficos.   

Além dos cuidados contra as patologias que podem ser veiculadas pelo 

leite humano ordenhado, também é importante evitar a sua biodeterioração por 

alterações na composição química, imunológica, nas propriedades sensoriais e na 

sua estrutura, de forma que o produto seja administrado ao paciente em 

condições de máxima eficácia (RNBLH, 2006a).  

 

 

2.3.4 Conservação do leite humano ordenhado 
 

O emprego de procedimentos higiênicos na manipulação tornou-se 

essencial na prevenção de alterações das características de qualidade do produto 

e na promoção de condições microbiológicas controláveis (SERVA et al., 1991; 

MOULIN et al., 1998).  

Estes procedimentos devem iniciar já na seleção da doadora, 

considerando a contaminação primária por agentes e substâncias presentes na 

circulação sangüínea, além das condições de saúde da lactante, fator que pode 

interferir na produção de leite (RNBLH, 2006a). Toda nutriz que optar por doar 

leite ao banco deve realizar exames clínicos gerais, periodicamente, sendo 

impostos critérios de saúde que determinam a seleção da doadora, com destaque 

para as moléstias infecto-contagiosas na lactante (BRASIL, 1988). 

ROSA et al. (1990) indica m que, além dos contaminantes, a qualidade 

do produto está sujeita à influência de outros fatores, tais como o tipo de fluxo 

operacional, as características da estrutura física local, a saúde do manipulador, 
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condições de funcionamento dos equipamentos de conservação do leite humano 

e os tipos de utensílios para acondicionamento do produto. 

No conjunto de ações para preservar o leite humano ordenhado, em 

todos os locais onde ocorra obtenção/processamento/utilização, deve haver 

seleção de elementos humanos e materiais – embalagens, instrumentos, 

ambiente, além de outros – que atendam aos mais rigorosos critérios de assepsia. 

Funcionários e doadoras devem realizar as atividades de obtenção, manipulação 

e conservação do leite sob regras técnico-científicas (RNBLH, 2006a).  

Desta forma, também devem ser adotadas atitudes como: evitar falas, 

ou conversas, quando a superfície do leite estiver exposta, reduzir ao máximo as 

faces de contato com o produto e manter as embalagens sempre fechadas. Além 

desses cuidados, o MS (BRASIL, 1998a) recomenda que a proteção do leite seja 

motivo de preocupação já ao planejar o espaço físico do Banco de Leite Humano. 

Segundo legislação específica, a coleta deve ser realizada na sala do 

Banco de Leite Humano, nas enfermarias, nos Postos de Coleta ou na residência 

da doadora (BRASIL, 1988). Entretanto, o MS reconhece que os ambientes 

domiciliar e da enfermaria exigem maior atenção higiênico, por haver diferentes 

formas de contaminação aliadas à maior dificuldade de controle (BRASIL, 1998a).  

Compete ao Banco de Leite Humano e à Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar da instituição a definição de protocolos de monitoramento e 

validação relacionados ao controle sanitário, tendo como objetivos a prevenção 

da transmissão de doenças (RNBLH, 2006b).  

Quanto aos recursos humanos a legislação específica para o Banco de 

Leite Humano (BRASIL, 1988) determina que os funcionários apresentem estado 

de saúde controlado. No entanto, não há definição dos exames a serem 

realizados.  

A possibilidade de transmissão de doenças infecto-contagiosas pelo 

contato com o leite humano obriga os funcionários a adotarem como 

procedimento de segurança ocupacional a utilização de luvas durante a 

manipulação do produto (RNBLH, 2006a). 

Soma-se, ao conjunto de ações para preservar o leite humano 

ordenhado, a lavagem das mãos, que ratifica a prevenção à transmissão de 

agentes contaminantes em ambiente hospitalar (RNBLH, 2006a). 
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MATTAR et al. (2001), medindo o impacto do treinamento de 

profissionais de nível superior e médio que atuam em Banco de Leite Humano, 

concluíram que o treinamento é eficaz para a realização de procedimentos 

adequados às condições de preservação da qualidade do leite humano 

ordenhado.  

A realização de eventos contínuos de treinamento de pessoal é 

abordada nas recomendações do MS (BRASIL, 1998a) e cabe à RNBLH 

promover a habilitação dos profissionais que atuam na área. 

As superfícies com as quais o leite humano ordenhado faz contato, em 

especial os recipientes de acondicionamento do produto, devem ser 

adequadamente higienizadas, por meio dos processos de limpeza e esterilização, 

pela integridade e constituição do material do invólucro (RNBLH, 2006a).  

O leite humano ordenhado só pode ser acondicionado em recipiente 

esterilizado, aprovado pela vigilância sanitária, de uso exclusivo para esta 

finalidade. Além disso, a embalagem deve garantir a manutenção do valor 

biológico do produto (BRASIL, 1998a). Essas exigências se estendem aos 

materiais de ordenha e à administração do produto ao lactente.  

Na literatura, há relatos de que no domicílio utiliza-se a técnica de 

desinfecção de recipientes para acondicionar o leite humano ordenhado, por 

imersão do utensílio em água sob ebulição por 15 minutos (MOULIN et al., 1998). 

Segundo as recomendações do MS, a doadora pode apenas desinfetar o 

recipiente de vidro pelo processo descrito (BRASIL, 1998a). 

Deve-se utilizar materiais descartáveis isentos de microrganismos, ou 

embalagens reutilizáveis de vidro ou de polipropileno resistentes à temperatura de 

esterilização. No caso do utensílio possuir parte não esterilizável, deve-se ter 

cuidado para que o leite não entre em contato com a mesma (RNBLH, 2006a). 

Os Bancos de Leite Humano utilizam embalagens de vidro 

reaproveitadas do acondicionamento de alimentos industrializados – maionese, 

café solúvel, além de outras – para armazenar o leite humano ordenhado. Os 

recipientes são submetidos à lavagem e desinfecção completa e efetiva, não 

havendo contra-indicação (RNBLH, 2006a). 

Os processos tecnológicos de redução/eliminação de bactérias, vírus, 

bolores e leveduras dos alimentos, a exemplo da pasteurização, não são capazes 
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de restituir a qualidade alterada pelos agentes contaminantes. Assim, a carga 

microbiana inicial, pelo grau de higiene dispensado na ordenha, determina a 

qualidade do produto final (SERVA et al., 1991; MOULIN et al. 1998).   

A temperatura constitui fator extrínseco de grande importância que 

influi na velocidade das atividades bioquímica e microbiana dos microrganismos, 

sendo as condições mais frias e estáveis as de maior segurança (ALMEIDA & 

NOVAK, 2001).  

Para preservar suas características químicas, físicas e microbiológicas, 

o leite humano requer a manutenção da cadeia de frio nas etapas de pré-

estocagem, transporte e estocagem, uma vez que a população microbiana 

aumenta em condições inadequadas de conservação durante o armazenamento e 

o percurso domiciliar (ROSA et al.,1990; MOULIN et al.,1998) 

O leite humano ordenhado, não pasteurizado, pode ser armazenado 

por 24 horas caso esteja sob refrigeração a 5°C. Entretanto, quando pasteurizado, 

pode ser armazenado nas mesmas condições por até 48 horas (BRASIL, 1988). 

Segundo SCHANLER & HURST (1994), a temperatura de armazenamento sob 

refrigeração deve ser entre 0 e 4°C. 

Quando estocado por longo período de tempo, as temperaturas devem 

ser abaixo de - 15ºC e - 18ºC. Sob esta condição, dificulta-se o desenvolvimento 

bacteriano (ALMEIDA, 1999).  

Consta, das normas para Bancos de Leite Humano (RNBLH, 2006a), o 

período de 15 dias a contar da data de ordenha, a indicação para estocagem de 

leite cru sob congelamento. A doadora também é orientada para estocar o 

produto em seu domicílio nas mesmas condições. Após a pasteurização, o leite 

humano congelado deve ser consumido em até seis meses.  

A diminuição da temperatura deve ser a mais rápida possível, bem 

como a estabilidade da temperatura do equipamento utilizado, pois a velocidade 

aplicada exerce influência sobre a manutenção da qualidade do leite humano 

ordenhado (RNBLH, 2006a). 

É fundamental o acompanhamento da cadeia de frio aplicada ao leite 

humano ordenhado desde a pré-estocagem, passando pela estocagem prévia até 

a administração do produto ao lactente. É importante considerar também, o 
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intervalo de tempo até o consumo, que deve ser bastante breve (LOPES et al., 

1992). 

Para eliminar os possíveis agentes patogênicos que podem estar 

presentes no leite humano ordenhado, é preconizada e normatizada a 

pasteurização, suficiente para destruir os microrganismos patogênicos não-

formadores de esporos, leveduras, bolores, bactérias Gram-negativas e muitas 

Gram-positivas (TULLY, 2001).  

De acordo com estudo realizado por ALMEIDA (1986), a pasteurização 

do leite humano ordenhado cru inativou completamente os estafilococos e reduziu 

em 67,8% os psicotróficos; em 57,9% os proteolíticos; em 55,8% os mesófilos e 

em 44,72% os fungos e leveduras. Altas freqüências de resultados negativos para 

indicadores e patógenos do leite humano pasteurizado, 95,4% (CARVALHO & 

MATTAR, 2001) e a eliminação de 100% dos coliformes totais e bastonetes 

Gram-negativos não fermentadores (ALMEIDA et al.,1998) são resultados que 

confirmam a eficácia do processo.  

Ressalta-se que a eficácia da pasteurização está relacionada, 

diretamente, não só aos controles de tempo e temperatura, como também à carga 

microbiana inicial do produto e às características genéticas dos microorganismos 

em relação à resistência térmica (ALMEIDA, 1986). 

Durante a pasteurização – pré-aquecimento, letalidade térmica e 

resfriamento – é necessária a observância dos registros de temperatura/tempo 

permitindo a identificação de possíveis falhas e a intervenção com medidas 

corretivas (RNBLH, 2006a).    

Durante a manipulação do leite humano ordenhado, ocorrem dois 

momentos em que o produto fica exposto ao ambiente: no reenvase e na coleta 

de amostra para análise microbiológica. A redução do grau de risco é garantida 

com a técnica de manipulação dos frascos sob campo de chama, recomendada 

pelo MS (BRASIL, 1998a), de modo que não haja possibilidade de inserção no 

produto de partículas ou agentes contaminantes existentes no ambiente (RNBLH, 

2006a).  

É imprescindível que os esforços na manutenção de quantidades 

mínimas de todas as espécies de microrganismos no leite humano ordenhado, 

sejam mantidos, e ainda, considerar a existência de fatores que melhoram a 
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termo-resistência dos microrganismos, a exemplo da concentração de certos 

nutrientes como lipídios e proteínas nos processos de aquecimento do produto 

(RNBLH, 2006a). 

 

 

2.3.5 Controle de qualidade do leite humano ordenhado 
 

Os Bancos de Leite Humano aplicam ações de controle e avaliação do 

produto de forma permanente e integral (ALMEIDA, 1999), que devem, segundo 

SILVA & ALMEIDA (2001), sempre visar a segurança. Isto porque, uma vez 

ocorrendo agentes contaminantes no produto, suas características são alteradas 

e o seu grau de segurança ameaçado, aumentando a probabilidade de torná-lo 

impróprio para consumo.  

A contaminação aumenta os prejuízos e proporciona, dependendo do 

agente, a diminuição do valor biológico dos constituintes do leite humano 

ordenhado – lactose, imunoglobulinas, ácidos graxos (ALMEIDA, 1999). 

Na busca por ações de controle de qualidade, a equipe de trabalho 

deve compartilhar a responsabilidade em relação à qualidade do produto e 

integrar todas as etapas do processo: preparo do material, higiene das 

dependências, controle de saúde e treinamento da equipe, controle da saúde da 

doadora e orientação sobre higiene (BRASIL, 1998a; RNBLH, 2006a).  

Neste contexto, podem ser aplicados: a) Controle Preventivo – práticas 

higiênico-sanitárias adequadas; b) Controle Retrospectivo – análise de dados 

registrados sobre o controle de processos, de instrumentos e de produtos; c) 

Controle Dinâmico – monitoramento de variáveis mensuráveis relativas às etapas 

que representam grau significativo para ocorrência de contaminação ou que 

funcionem como medida efetiva de prevenção de perigos (ALMEIDA, 1986). 

Para o leite humano ordenhado, recomenda-se: produto pasteurizado; 

ausência de microrganismos do grupo coliformes; ausência de sujidades; 

ausência de alterações indesejáveis na cor, odor, off-flavor  e ausência de aditivos 

(BRASIL, 1998a).  A violação de um desses padrões caracteriza definitivamente 

produto impróprio para o consumo. 
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Dentre estes padrões, o primeiro é estabelecido pela cor do leite. Cores 

anormais podem indicar a presença microbiana – cor vermelha, causada pela 

bactéria Serratia marcescens, e a cor verde, pela bactéria do gênero 

Pseudomonas; também podem traduzir contaminação por sangue - vermelho-

tijolo e o marrom escuro (RNBLH, 2006a). 

No entanto, para que o produto seja considerado impróprio para o 

consumo, é necessário que o analista tenha conhecimento da dieta da doadora, 

uma vez que a coloração do leite humano por pigmentos pode ser variável. A 

presença de corantes ou consumo de grandes quantidades de vegetais pela 

lactante têm sido associados à coloração róseo-alaranjada e ou esverdeada. 

Além da dieta materna, o uso de medicamentos pode alterar a cor do leite 

(RNBLH, 2006a). 

A cor do leite humano varia conforme seus constituintes e mostra a 

preponderância de uma determinada fração. No início da ordenha, o leite materno 

tende a assumir uma coloração do tipo “água de coco”, podendo chegar até um 

azul ou verde intenso. Na fase intermediária e final da ordenha o leite apresenta 

cores, respectivamente, branco-opaca e amarelada (ALMEIDA et al., 1998). 

A determinação do flavor primário, que no início da lactação é 

levemente adocicado e depois tende para ligeiramente salgado - a partir do quinto 

mês de lactação – deve-se a uma tendência de elevação no teor de cloretos com 

proporcional diminuição da lactose, no intuito de manter a pressão osmótica 

estabilizada (RNBLH, 2006a). 

No flavor secundário, como conseqüência das alterações da 

composição do leite humano, há incorporação de substâncias químicas voláteis, 

provenientes do meio externo ou resultante do crescimento microbiano 

indesejável (RNBLH, 2006a). Nesse caso, o flavor secundário passa a ser 

denominado off-flavor, sendo que sua presença desqualifica o leite para consumo. 

A lactose apresenta grande capacidade de adsorção e por essa razão, o leite 

humano nunca deve ser manipulado em ambientes que apresentem odores fortes 

de qualquer espécie (ALMEIDA,1999).  

NOVAK et al. (2008) verificaram a existência de relação entre a 

presença de off-flavor e a carga de microrganismos em amostras de leite humano 

ordenhado rejeitados pelo controle de qualidade de um banco de leite humano. 
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Como resultado, observou que há uma relação consistente entre a presença de 

off-flavor e elevadas contagens dos microrganismos nas amostras analisadas. 

Este estudo corrobora a classificação do off-flavor como um importante meio de 

seleção do leite humano ordenhado. 

 Os microrganismos lipolíticos promovem o desenvolvimento de ranço 

hidrolítico e oxidativo detectado na sua fase inicial: odor aproximado ao sabão de 

coco.  A presença de proteolíticos, por sua vez, é evidenciada pelo odor 

semelhante a peixe e/ou ovo em fase de decomposição. Outros tipos de off-flavor, 

como odor de cloro, plástico, borracha e remédio, são devidos à capacidade de 

adsorção da lactose (ALMEIDA,1999).   Assim, o leite humano ordenhado torna-

se impróprio para o consumo diante da presença de off-flavor, tais como: sabão 

de coco; peixe; remédio; cloro; plástico; borracha (RNBLH, 2006a). 

Os Bancos de Leite Humano realizam ainda a avaliação do teor de 

gordura total e do valor calórico total pelo método do crematócrito, que consiste 

em centrifugar tubos capilares contendo leite humano ordenhado em 

microcentrífuga e, posteriormente, efetuar cálculos matemáticos a partir das 

leituras obtidas. Esse método apresenta bons índices de correlação, precisão, 

rapidez, simplicidade e baixo custo (LUCAS et al.,1978; LOPES  et al., 1992). 

A técnica de titulação da acidez em graus Dornic (ºD) tem sido 

recomendada como indicador indireto das condições sanitárias e de conservação 

do produto no período prévio ao processamento (SILVA & ALMEIDA, 2001). 

Adaptada da metodologia aplicada ao leite bovino, a acidez titulável identifica 

alterações indesejáveis no produto (SILVA & ALMEIDA, 2001) a partir de 

resultados acima de 8ºD (RNBLH, 2006a).  

Durante o processo de pasteurização, alguns constituintes do leite 

humano são total ou parcialmente inativados pelo calor, razão pela qual o leite 

humano pasteurizado não tem o mesmo valor biológico que o leite humano 

ordenhado cru. No Quadro 1, estão expostos alguns dos fatores principais de 

proteção encontrados no leite humano, a sua especificidade e a influência 

exercida pelo calor (RIORDAN, 1999).  

Desde 1987, o processo de pasteurização é eficaz para a inativação do 

HIV. Isso ocorre uma vez que a resistência térmica do vírus observa o binômio de 

56oC, durante 30 minutos, em contraposição ao utilizado no processo térmico do 
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leite humano ordenhado: 62,5oC durante 30 minutos (ELGIN & WILKINSON, 

1987).  

 

QUADRO 1 - Propriedades imunológicas do leite materno 
Fator Imunidade in vitro contra Efeito do calor
IgA secretória Bactérias: E. coli, C. tetani, C. diphtheriae, K. pneumoniae, 

Salmonella, Shiguella, Streptococus, S. mutans, S. sanguis, S. mitis, 
S. salivarius, S. pneumoniae, C. burnetti, H. influenzae, enterotoxina 
do E. coli e do V. cholerae, toxina do C. difficile e cápsula do H. 
influenzae 
Vírus: poliovírus tipos 1, 2 e 3, coxsackie tipos A9, B3 e B5, ecovírus 
tipos 6 e 9, Semliki Forest, Ross River, rotavírus, citomegalovírus, 
retrovírus tipo 3, vírus da rubéola e da caxumba, herpes simples, 
influenza, vírus respiratório sincicial 
Parasitas: G. lamblia, E. histolytica, S. mansoni, Cryptosporidium 

Estável à 
temperatura de 
56oC por 30 min; 
perda parcial de 
atividade (0-30%); 
destruída pela 
fervura. 

Fator bífidus Bactérias: enterobactérias, patógenos entéricos Estável ao calor 
Fatores de ligação 
de proteínas 
(zinco), vitamina 
B12, folatos 

Bactérias: E. coli 
 

Destruídos pelo 
calor 

Lactoferrina Bactérias: E. coli 
 

Perda de 2/3 de 
sua atividade a  
temperatura de 
62,5oC por 30 min 

Lactoperoxidase Bactérias: Streptococcus, Pseudomonas, E. coli, S. thyphimurium Destruída pela 
fervura 

Lisozima Bactérias: E. coli, Salmonella, Micrococcus lysodeikticus Perda parcial da 
atividade (0%-
23%) a 62,5oC por 
30 min; destruída 
quando fervida por 
15 min 

Carboidrato Bactérias: Enterotoxina da E. coli Estável a  85oC 
por 30 min 

Lipídios Bactérias: S. aureus 
Vírus: herpes simples, Semliki Forest, influenza, dengue, Ross River, 
vírus da encefalite japonesa B, Sindbis, West Nile 
Parasitas: G. lamblia, E. histolytica, T. vaginalis 

Estável à fervura 

Células 
(macrófagos, 
neutrófilos, 
linfócitos B e T) 

Bactérias: E. coli, S. aureus, S. enteritidis 
Levedura: C. albicans 
Vírus: herpes simples, citomegalovírus, vírus da rubéola, da 
caxumba, do sarampo, vírus respiratório sincicial  

Destruído a 62,5oC 
por 30 min 

Fonte: Adaptado de RIORDAN (1999).  
 

No controle microbiológico do leite humano ordenhado, as 

recomendações técnicas do MS, desde 1993 (BRASIL, 1998a), seguem a lógica 

preconizada para alimentos e apresentam como indicadores de condições 

higiênico-sanitárias: coliformes totais, coliformes fecais e E. coli, para confirmar a 

efetividade do processo de pasteurização em eliminar os prováveis patógenos.  

Neste contexto, o grupo coliforme ocupa um lugar de destaque, pelo seu cultivo 

simples, economicamente viável e seguro, minimizando a possibilidade de 

resultados falso-positivos (DUNCAN et al., 2004). 
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A partir do procedimento clássico para detecção de coliformes totais, foi 

desenvolvida uma metodologia alternativa que consiste no inóculo de quatro 

alíquotas de leite humano ordenhado pasteurizado, em meio de cultura Caldo 

Verde Brilhante (BGBL), com tubos de Durham em seu interior. Após a incubação, 

a presença de gás no interior do tubo de Durham caracteriza resultado positivo. O 

tubo positivo, por sua vez, deve ser repicado para tubos contendo BGBL em 

maior concentração. Após a incubação, a presença de gás confirma a existência 

de microrganismos do grupo coliforme, tornando o produto impróprio para 

consumo (RNBLH, 2006a). 

O leite humano ordenhado, após processamento, encontra-se apto a 

ser distribuído pelos Bancos de Leite Humano. De forma geral, para distribuir o 

produto a um dado receptor, é necessário que o lactente preencha uma ou mais 

das indicações especificadas: - recém-nato prematuro e/ou de baixo peso que 

não está com reflexo de sucção satisfatório; - recém-nato com algum tipo de 

doença infecciosa, preferencialmente êntero-infecções; - lactentes portadores de 

deficiências imunológicas; - lactentes portadores de patologias do trato 

gastrintestinal; - lactentes gemelares; - casos excepcionais, não contemplados 

pelos itens anteriores, mediante justificativa médica e - lactente sadio, em se 

tratando de Banco de Leite Humano de empresa (RNBLH, 2006a). 

As variações na composição do leite humano ordenhado implicam em 

modificações de suas propriedades físico-químicas, sem representar a ocorrência 

de não-conformidades. Considerando este aspecto, é de suma importância a 

atenção às investigações das modificações no momento em que o produto é 

submetido à seleção e classificação. Para tanto, a coleta das seguintes 

informações: identificação da doadora, o local de doação, a data da coleta, as 

condições de pré-estocagem e transporte, entre outras, permitem rastrear a 

história do leite humano ordenhado doado. Assegura-se, desta forma, 

rastreabilidade do produto (qualidade físico-química e microbiológica, data da 

recepção e processamento, identificação do ciclo de pasteurização e das 

condições de estocagem) (RNBLH, 2006a). 
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2.3.6 Contagem de células somáticas e bacteriana total 
 

Devido a imaturidade do sistema imune, o neonato torna-se mais 

vulnerável às infecções, sendo fundamental a proteção conferida pela 

amamentação.  O leite humano oferece substâncias imunológicas e fatores de 

crescimento, presentes no colostro e no leite maduro, que protegem a mucosa 

intestinal contra a invasão de patógenos, estimulam a maturação epitelial e 

aumentam a produção de enzimas digestivas (XANTHOU, 1998; KUNZ et al., 

1999). 

Os fatores de defesa presentes no leite humano podem ser divididos 

em quatro grupos: antimicrobianos, anti-inflamatórios, imunomoduladores e 

leucócitos (XANTHOU,1998). Assim como as moléculas de defesa, as células do 

sistema imunológico também são abundantes no leite humano. Estas são 

constituídas por células da série branca do sangue, leucócitos, que combatem 

diretamente a infecção e ativam outros mecanismos de defesa (GRASSI et al., 

2001).  

As células de defesa e as células de descamação do epitélio secretor 

da glândula mamária constituem as células somáticas (MCKENZIE & LAUDICINA, 

1998). A concentração dessas células no leite humano é de 4.000 células - cels/ 

mm3 e incluem os macrófagos, neutrófilos, linfócitos e as células epiteliais 

(LAWRENCE, 1999), sendo maior a concentração de macrófagos, seguido por 

linfócitos e granulócitos neutrófilos (HAMOSH, 2001).  

Há mais de 100 anos, os leucócitos são estudados e descritos como 

presentes no leite humano. Hoje, sabe-se que são constituintes do leite, ao 

contrário do que se acreditava (CALVANO, 2002). Estão presentes em 

concentrações mais elevadas no colostro, e diminuem progressivamente durante 

a lactação, sendo que  as maiores concentrações  ocorrem nos primeiros dias de 

lactação 1 a 3 x 106 cels/ mL (GOLDMAN, 1993).  

A sobrevida dos leucócitos no leite humano é pequena. Podem 

permanecer vivos por algumas horas quando mantidos à temperatura ambiente, 

porém são destruídos após qualquer tipo de processamento térmico (XANTHOU, 

1998; KUNZ et al., 1999). 
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Segundo PHILPOT & NICKERSON (2002, p.28), “o fator que exerce a 

maior influência sobre o nível de células somáticas no leite bovino é a infecção 

intramamária”.  

THOMSEN et al (1984) relataram que, para a clínica, a contagem de 

células somáticas e bactérias totais, no leite humano, é decisiva em uma infecção, 

e mostraram a impossibilidade de serem confirmadas pelos sinais clínicos. 

Na mastite não-infecciosa, ou sub-clínica, em mulheres, quando o leite 

não é totalmente extraído da mama, o mesmo é produzido lentamente ou sua 

síntese cessa. Este processo leva alguns dias e pode não ser completado em 

duas a três semanas (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2000).  

A mastite sub-clínica pode ocorrer nas doadoras de leite humano 

ordenhado, uma vez que esta infecção não apresenta sinais clínicos visíveis. 

Porém, em relação à clínica, tão logo sejam diagnosticadas, as doadoras são 

encaminhadas ao tratamento, interrompendo temporariamente as doações ao 

Banco Leite Humano (RNBLH, 2006a).  

 Como parte da resposta inflamatória, a via paracelular, que é uma 

firme junção entre as células secretoras do leite humano do alvéolo mamário, 

permite a passagem de substâncias do plasma, particularmente imunoproteínas e 

sódio, para o leite. Esta abertura da via paracelular resulta em mudanças na 

composição do leite humano. Níveis de sódio e cloreto aumentam e os níveis de 

lactose e potássio diminuem. O gosto do leite sofre alterações apresentado sabor 

mais salgado e menos doce (WILLUMSEN et al, 2000). Estas alterações na 

composição do leite humano estão relacionadas ao desmame precoce e o pobre 

ganho de peso em crianças (WAMBACH, 2003).  

Segundo a WHO (2000), há duas causas para a mastite: estase do 

leite materno e infecção. A estase é usualmente a causa primeira, que pode ou 

não ser acompanhada por uma infecção. Em um estudo randomizado, THOMSEN 

et al. (1984) mostraram evidências adicionais importantes na estase do leite. 

Neste estudo foram analisadas as contagens de leucócitos e de bactérias no leite 

humano com sinais clínicos de mastite, que proporcionam a classificação 

apresentada no Quadro 2.  

A WHO (2000) aponta alguns fatores explicáveis e outros sem 

explicações, que podem aumentar o risco de mastite: idade; números de partos; 
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prévios episódios de mastite; complicações nos partos; nutrição (alta ingestão de 

sal e gordura e a anemia); fatores imunes presentes no leite; estresse e fadiga; 

trabalho fora da residência; alterações e trauma na mama. Aponta também as 

características clínicas e patológicas da mastite: engurgitamento, ducto obstruído, 

mastite não-infecciosa, fatores imunológicos, mastite sub-clínica e mastite 

infecciosa. 

 

QUADRO 2 – Condição da glândula mamária segundo a contagem de leucócitos 

e bactérias. 

Quantidade de     
Leucócitos 

Quantidade  
de bactérias 

Leucócitos 
< 106 cels/ mL  

de leite humano 

Leucócitos 
> 106 cels/ mL 

 de leite humano 

Bactéria 
< 103 UFC/ mL  
de leite humano 

Estases do leite 
humano Mastite não infecciosa 

Bactéria 
> 103 UFC/ mL  
de leite humano 

__ Mastite infecciosa 

cels – células 
UFC – unidade formadora de colônia 
Fonte: WHO (2000) 

 

A mastite está relacionada ao desmame precoce e ao pobre ganho de 

peso em crianças, contribuindo para um aleitamento materno inadequado e 

diminuição dos benefícios de saúde para a criança e a mãe (WAMBACH, 2003).    

Os estudos sobre a contagem do número de células somáticas totais, 

no leite humano por métodos referenciais têm sido difíceis, mas quando se 

comparam a diversas técnicas (contador automático de partículas coulter, 

contagem fluorescente automatizado de células), as medidas para o DNA são 

superiores (LAWRENCE, 1999).  

Entre os principais métodos utilizados para quantificação das células 

somáticas no leite encontram-se alguns indiretos – California Mastitis Test e 

Wisconsin Mastitis Test – e outros diretos: utilização de microscópios ópticos e 

equipamentos eletrônicos (KITCHEN, 1981).  

Desde a década de 80, a CCS tem sido utilizada como parâmetro de 

avaliação da qualidade do leite bovino (SANTOS, 2001). A contagem eletrônica 
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de células somáticas apresenta vantagens em relação à contagem microscópica 

manual, principalmente devido a sua rapidez, até 500 amostras/ hora, alta 

precisão e análise de grande número de amostras, bem como a possibilidade de 

conservar as amostras em temperatura ambiente e enviá-las pelo correio a 

laboratório (HENRIKSEN, 1998).  

ARCURI et al. (2004) e SILVEIRA et al. (2005) estudaram, 

respectivamente, no leite cabra e de bovino, a comparação entre os métodos de 

referência (microscopia direta) e de análise eletrônica (citometria de fluxo), na 

determinação da CCS. Ambos os estudos apontaram que as médias dos métodos 

comparados não foram diferentes significativamente (p>0,05).  

Resultados semelhantes foram encontrados por MICHAELSEN et al. 

(1988) ao compararem as médias dos resultados para os métodos de referência e 

análise eletrônica – infravermelho na determinação de macronutrientes em leite 

humano (p>0,05).  

CASSOLI (2005), com o objetivo de validar a metodologia eletrônica 

para avaliação da CBT do leite bovino cru, realizou análises simultâneas pelos 

métodos de referência - contagem padrão em placa e eletrônica - citometria de 

fluxo. Os resultados, expressos em UFC e contagem individual de bactéria (CIB), 

evidenciaram que o equipamento eletrônico pode ser calibrado para expressar os 

resultados em UFC e ser utilizado no monitoramento da qualidade do leite bovino. 

MICHAELSEN et al.(1988) consideram a análise por infravermelho 

como sendo um valioso método de investigação, especialmente em inquéritos 

epidemiológicos nos quais são analisados grandes números de amostras. Este 

tipo de análise mostra-se útil também para monitorar continuamente o valor 

nutricional do leite humano. 
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3 OBJETIVO 
  

3.1 Objetivo geral 
 

Avaliar a qualidade do leite humano ordenhado de doadoras de um 

banco de leite humano da região Noroeste de Goiânia, por meio do emprego das 

ferramentas, contagem celular somática e contagem bacteriana total, bem como 

determinar seu valor nutritivo por meio de análise de composição centesimal – 

proteína, gordura, lactose, extrato seco desengordurado e extrato seco total.   

  

 

3.2 Objetivo específico 
 

Comparar os resultados obtidos por meio dos métodos de referência 

(microscopia direta) e análise eletrônica (citometria de fluxo), na determinação da 

contagem de células somáticas no leite humano; 

Comparar os resultados obtidos por meio dos métodos de referência 

(Kjeldahl e Roese-Gottlieb) e análise eletrônica (infravermelho), na determinação 

de proteína e lipídios no leite humano, respectivamente; 

Determinar os valores médios das contagens de célula somática e 

bacteriana total do leite humano ordenhado; 

Determinar os valores médios de proteína, gordura, lactose, extrato 

seco desengordurado e extrato seco total;   

Estabelecer a correlação entre a contagem de célula somática e a 

contagem bacteriana total e destas com os teores de gordura, proteína, lactose e 

extrato seco desengordurado e extrato seco total do leite humano ordenhado. 
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4 METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi realizado em parceria com o Banco de Leite 

Humano da região Noroeste de Goiânia-Goiás, e obedeceu as seguintes etapas: 

 

 

4.1Primeira etapa - Inclusão na pesquisa 
 

Participaram do presente estudo doadoras de um Banco de Leite 

Humano da região Noroeste de Goiânia, “nutrizes sadias apresentando secreção 

láctica superior às necessidades de seu filho e que se dispuseram a doar o 

excesso, clinicamente comprovado, por livre e espontânea vontade” (RNBLH, 

2006a). 

As doadoras selecionadas, seguindo os critérios de inclusão, assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, adaptado do proposto pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA, 2006) (Anexo 1).  

Este Projeto, protocolo nº 020/2006 (Anexo 2), foi avaliado e aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Materno Infantil, coordenado pelo 

Doutor Marco Aurélio Albernaz. 

Foram incluídas as doadoras que apresentaram as seguintes 

características: a) secreção láctica superior às necessidades de seu filho e que se 

• Primeira etapa: • Inclusão 

• Segunda etapa: • Amostras 

• Terceira etapa: • Comparação entre os métodos de referência e 

eletrônico na determinação de CCS, proteína e gordura. 

• Quarta etapa: • Análises eletrônicas: CCS, CBT, proteína, gordura, 

lactose, extrato seco desengordurado e extrato seco 

total 

• Quinta etapa: • Questionário 



 34

dispuseram a doar o excesso, clinicamente comprovado, por livre e espontânea 

vontade; b) estavam em perfeitas condições de saúde - não sendo portadoras de 

intercorrências gestacionais e doenças crônicas; c) não apresentavam 

dificuldades na amamentação resultando em queda ou manutenção do ganho de 

peso do recém-nascido; d) aceitaram participar da pesquisa e e) estiveram nos 

períodos de amamentação estipulados para a colheita das amostras. 

 

 

4.2 Segunda etapa - Amostras 
 

A colheita da amostra foi de uma ordenha ou extração completa de 

uma única mama em recipiente previamente esterilizado, sendo realizada pela 

mãe, conforme rotina do Banco de Leite Humano (RNBLH, 2006a). Realizavam-

se: a) anti-sepsia das mãos com água e sabão; b) secagem das mãos com toalha 

limpa; c) massagem circular da base da mama em direção ao mamilo; d) estímulo 

suave dos mamilos estirando-os ou rodando-os entre os dedos; e) colocação do 

polegar sobre a mama, onde termina a aréola, e dos outros dedos abaixo, na 

borda da aréola; f) compressão da aréola e mama subjacente contra as costelas, 

por meio dos dedos polegar e indicador; g) extração do leite, desprezando os 

primeiros jatos; h) repetição do movimento de forma ritmada, mudando a posição 

dos dedos ao redor da aréola para esvaziar todas as áreas e, i) após a ordenha, 

passava-se um pouco do leite nos mamilos. 

As colheitas aconteceram em dias determinados, durante o aleitamento 

exclusivo e após o período de apojadura, aproximadamente 48 horas após o 

parto. O colostro foi colhido no primeiro, do terceiro ao quarto e no sétimo dia. O 

leite humano de transição foi colhido no nono, 12º e 14º dia e, por último, leite 

humano maduro - no 30º, 45º, 60º, 75º, 90º, 105º, 120º, 135º, 150º, 165º e 180º. 

As amostras individuais foram colhidas durante o período de maio de 

2007 a maio de 2008, perfazendo 223 amostras de leite humano ordenhado, 

assim dividas:  

a) Para as análises de comparação entre os métodos de referência e 

eletrônicos foram colhidas 81 amostras de leite humano maduro e 
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b) Para as análises eletrônicas de CCS, CBT e composição centesimal de 

proteína, gordura, lactose, extrato seco desengordurado e extrato seco 

total, foram colhidas 36, 37 e 69 amostras de leite humano ordenhado nas 

três fases, respectivamente, colostro, leite humano de transição e leite 

humano maduro, perfazendo 142 amostras.   

Após colheita, os frascos contendo o leite humano ordenhado foram 

acondicionados em caixa de material isotérmico do tipo Isopor® contendo gelo 

reciclável, à temperatura de 3ºC, e transportados ao laboratório de Pós-

Graduação do CPA/ EV/ UFG.  

As amostras destinadas à comparação entre os métodos de referência 

e eletrônico na determinação de CCS foram acondicionadas em frascos de 

plástico, previamente esterilizados, com capacidade de 50 mL. Já as amostras 

destinadas à comparação entre os métodos de determinação de proteína e 

gordura foram acondicionadas, primeiramente, em frascos de vidro “tipo 

maionese” (capacidade 250 mL) e, posteriormente, em frascos de plástico 

(capacidade 50 mL), ambos previamente esterilizados.  

Para o acondicionamento das amostras destinadas às análises 

eletrônicas de CBT, foram utilizados os frascos de plástico, previamente 

esterilizados (capacidade 50 mL) e, nas análises de CCS e composição, frascos 

de plástico e de vidro previamente higienizados. As amostras destinadas às 

análises eletrônicas, CCS e determinação da composição centesimal foram 

preservadas pelo bactericida (Bronopol1, D & F Control Systems, Dublin, USA), 

enquanto que para as amostras destinadas à CBT utilizou-se um produto 

bacteriostático (Azidiol2, manipulação do Laboratório de Qualidade do Leite (LQL)/ 

CPA/ EV/ UFG).  

Nos frascos, foram anotados dados de identificação da doadora e da 

amostra, tais como: nome completo, data, volume total, horário da coleta e 

informações da mama (dados clínicos da mama). 

 

                                                 
1 Bronopol (2-bromo-2nitro-1,3-propanodiol) - concentração de 8 mg do ingrediente ativo para cada 40 mL da amostra. 
 

2 Azidiol (azul de bromofenol, cloranfenicol, etanol, citrato de sódio e azida sódica) - concentração de 4,79 mg de azida   
sódica e 0,2 mg de cloranfenicol para 40 mL da amostra. 
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4.2 Terceira etapa – Comparação entre o método de referência e o eletrônico 
 

A metodologia aplicada neste estudo foi a recomendada pela 

INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION – IDF, (1995) e IDF, (2000), 

respectivamente, para CCS e macronutrientes como proteína e gordura.  

A calibração do contador eletrônico foi realizada conforme descrito no 

manual de operação dos equipamentos com leite bovino (BUENO, 2004).   

 

 

4.3.1 Determinação da contagem celular somática 
 

Para o estudo comparativo entre o método de referência – microscopia 

direta – e a análise eletrônica – citometria de fluxo – na determinação da CCS, 

foram utilizadas sub-amostras, com aproximadamente 40 mL de leite humano 

ordenhado cada. Destas, duas alíquotas de aproximadamente 0,01 mL foram 

colhidas para a análise, em duplicata, de microscopia direta, após terem sido 

aquecidas em banho-maria a 40ºC, homogeneizadas por inversão 25 vezes e 

resfriadas a 20ºC. O restante do conteúdo da amostra foi transportado ao 

LQL/CPA/UFG para análise eletrônica de CCS. 

a) Contagem celular somática por microscopia direta (IDF, 1995). 

Alíquotas de 0,01 mL da amostra foram espalhadas em um retângulo 

de 1 cm2 de superfície, demarcado sobre uma lâmina de microscopia comum 

previamente desengordurada com álcool, seca e flambada. Ao coletar a alíquota 

tomou-se o cuidado de encostar somente a ponta da micropipeta na amostra de 

leite humano. A ponteira da micropipeta foi submetida à secagem com papel na 

sua parte externa e, em seguida, colocou-se o leite sobre a lâmina. Primeiro, 

contornando o retângulo e depois preenchendo a área de maneira mais uniforme 

possível. Posteriormente, a lâmina foi colocada sobre uma chapa aquecida a 37ºC 

para secagem da alíquota do leite. 

Após secagem, as lâminas foram banhadas em solução corante3 por 

10 minutos. Em seguida o filme foi novamente submetido à secagem sobre uma 

                                                 
3 Solução corante: 54 mL de álcool etílico a 95% foram misturados com 40 mL de clorofórmio e aquecidos em banho-maria 
a 70ºC. Adicionou-se 0,6 g de azul de metileno. Procedeu-se a homogeneização da solução e resfriamento até 4ºC, para 
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placa quente a 37ºC e descorados gentilmente em três tinas de água morna a 

35ºC, 40ºC e 45ºC, até que todo o excesso de corante fosse lavado. Novamente, 

a lâmina foi submetida à secagem em uma chapa aquecida a 37ºC. 

Uma vez coradas, procedeu-se a leitura das lâminas em microscópio 

óptico, objetiva de 100x. Foram contadas somente as células polimorfonucleares 

que apresentavam núcleos completos, das quais mais da metade fosse vista no 

campo microscópio.  O número de células contadas foi multiplicado pelo fator de 

trabalho do microscópio, resultando assim no número de cels/ mL de leite. 

O fator de trabalho (FT) variou conforme o número de campos que, por 

sua vez, dependeu da contagem do total do número de células na lâmina, 71 a 

100 campos, sendo calculado pela seguinte fórmula:  

 
FT total4 =  20 x 100 ,    

                                                                      d x b                       
 

b) Contagem celular somática por citometria de fluxo  

A CCS eletrônica foi realizada em duplicata, utilizando-se o 

equipamento fossomatic 5000 basic (FOSS Electric A/S.HILL crod, Denmark), 

com capacidade de análise de 300 amostras/hora, e cujo princípio analítico 

baseia-se na citometria de fluxo (BUENO, 2004; LEITE, 2006). 

As amostras foram homogeneizadas manualmente por meio de dez 

movimentos suaves de inversão, após terem sido organizadas nas racks5 de 

análise. Em seguida, foram dispostas na esteira do equipamento, que as conduziu 

em direção da pipeta de homogeneização, responsável pela segunda 

homogeneização do leite. 

Após o aquecimento da amostra a 40ºC, uma alíquota, 

aproximadamente 2,5 mL, foi aspirada para o interior do equipamento e misturada 

ao corante fluorescente brometo de etídio.  As membranas das células somáticas 

foram rompidas permitindo assim a coloração do DNA por brometo de etídio. Em 

                                                                                                                                                    
acrescentar 6 mL de ácido acético glacial e então submeter à filtragem em filtro (poros de 10 a 12 µm). A solução foi 
armazenada em frasco âmbar com tampa esmerilhada e conservada em geladeira. 
 
4 Onde:  d = diâmetro, em mm, do campo do microscópio 
                b = número de campos completos contados 
 
5 racks: são estantes verticais, em inox, capacidade 18  frascos 
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seguida, 50 µL da amostra foram arrastadas por um fluido carreador para o 

citômetro de fluxo, onde receberam um feixe de raio laser. A incidência do raio 

laser sobre as células somáticas coradas com o brometo de etídio provocou a 

emissão de luz que, após ter passado por uma série de filtros ópticos e lentes 

focalizadas em comprimentos de onda apropriados, foi captada como pulso 

elétrico. Este pulso foi ampliado, filtrado e convertido em CCS/ mL da amostra 

(BUENO, 2004; LEITE, 2006).  

 

 

4.3.2 Determinação da proteína e gordura 
 

Para o estudo comparativo entre os métodos de referência Kjeldahl e 

Roese-Gottlieb (respectivamente, para a proteína e gordura) e análise eletrônica 

(infravermelho) cada amostra foi composta de aproximadamente 80 mL de leite 

humano ordenhado.  

Após aquecimento em banho-maria a 40ºC, foi feita homogeneização 

por inversão, 25 vezes, e resfriamento a 20ºC. Foram colhidas três alíquotas de 

leite de 1 g e 10 g, respectivamente, para a análise, em triplicata, de proteína pelo 

método de Kjeldahl e de gordura pelo método Roese-Gottlieb. Em seguida, o 

restante da amostra foi transferido, em condições de esterilidade, para frasco de 

plástico higienizado, e transportado ao LQL para as análises eletrônicas de 

proteína e gordura.  

a) Determinação de proteína - Método Kjeldahl (BRASIL, 2008) 

Foram pesados 10 g de leite humano ordenhado em balança analítica, 

marca Scientech SA 210, no tubo de Kjeldahl, adicionando, em seguida, 2,5 g de 

mistura catalítica, constituída de 7 mL de ácido sulfúrico p.a. e 2 mL de anti-

espumante. O tubo foi colocado em bloco digestor, em temperatura inicial de 50°C 

por uma hora e, em seguida, elevou-se a temperatura até 400°C, gradativamente. 

Após a amostra se tornar límpida, transparente e de tonalidade azul-esverdeada, 

foi retirada do aquecimento e acrescentaram-se 10 mL de água destilada após o 

completo esfriamento. 

Após a digestão, acoplou-se ao destilador um Erlenmeyer contendo 20 

mL de ácido bórico a 4% com quatro gotas de solução de indicador misto 
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(Erlenmeyer receptor do destilado). Adaptou-se o tubo de Kjeldahl ao destilador 

(aparelho Kjeltec System Modelo Tecator 1026 de destilação de nitrogênio), 

adicionando-se, automaticamente, a solução de hidróxido de sódio a 50% até que 

a mesma se tornasse negra. Procedeu-se a destilação coletando cerca de 100 mL 

do destilado. A solução receptora foi mantida fria durante a destilação.  

Titulou-se a solução receptora com solução de ácido sulfúrico 0,1 N até 

a viragem do indicador.  

O volume gasto de ácido sulfúrico foi aplicado na fórmula abaixo: 

% nitrogênio total6 = V x N x f x 0,014 x 100 ,    logo: 
                  m 

% proteína = % nitrogênio total x Fc 

 

Para verificar as condições do aparelho de destilação, foi utilizada uma 

solução padrão de sulfato de amônia p.a. ((NH4)2SO4), cuja recuperação alcançou 

100,5% em nitrogênio.  

b) Análise de gordura - Método Roese-Gottlieb (BRASIL, 2008) 

Inicialmente, a placa em alumínio com tampa, capacidade aproximada 

de 250 mL, foi submetida à secagem por 1 hora em estufa a 102 ± 2°C.  Após 

esfriar, foi pesada e reservada para a recepção da gordura. As amostras de leite 

humano ordenhado foram aquecidas a 35 – 40°C, homogeneizadas 

cuidadosamente, de modo a não provocar a separação de gordura, e resfriadas 

rapidamente, em bandeja com gelo reciclável, a 20°C. Em seguida, em balança 

analítica, foram pesados aproximadamente 10 g da amostra, diretamente no 

frasco de Mojonnier, e homogeneizados cuidadosamente após a adição de 2 mL 

da solução de hidróxido de amônia p.a. O frasco foi aquecido a 65 ± 2ºC em 

banho-maria por 15 a 20 minutos, agitado ocasionalmente e, logo em seguida, 

esfriou-se à temperatura ambiente.  

Posteriormente, 10 mL de álcool etílico p.a. foram acrescentados e 

cuidadosamente homogeneizados, deixando o analito fluir entre os dois bulbos, 

inclinando o frasco de extração sem que atingisse a tampa. Em seguida, 

                                                 
6 Onde: 
V = volume da solução de ácido sulfúrico 0,1 N, após a correção do branco, em mL; 
N = normalidade teórica da solução de ácido sulfúrico 0,1 N  
f = fator de correção da solução de ácido sulfúrico 0,1 N, f = 1,055771365 
m = massa da amostra, em g; 
Fc = fator de conversão da relação nitrogênio/proteína para leite humano, F = 6,37 
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adicionou-se 25 mL de éter de etílico p.a. (C4H10O), livre de peróxidos e sem 

antioxidantes, fechou-se o tubo com tampa de silicone e agitou-se vigorosamente 

por um minuto. A agitação do frasco ocorreu de maneira não excessiva para 

evitar a formação de emulsões permanentes, mantendo o frasco na posição 

horizontal e o bulbo menor voltado para cima. Fez-se a lavagem da rolha com um 

pouco da mistura de éteres7, que foi recolhido no frasco de Mojonnier.  

Da mesma forma, foram adicionados 25 mL de éter de petróleo p.a., 

reumidecendo a tampa e agitando por 30 segundos, conforme descrito 

anteriormente. Após esse procedimento, a tampa foi removida e lavada com uma 

mistura de éteres tendo o cuidado para que a solução de lavagem caísse no 

interior do tubo. O frasco de Mojonnier foi então deixado em repouso por 30 

minutos em seu suporte de madeira. Quando a interface localizava-se abaixo da 

constrição do bulbo, adicionava-se lentamente um pouco de água destilada pela 

parede interna do frasco. O sobrenadante foi transferido para a placa em alumínio 

com tampa, que estava reservada, segurando-se o frasco de extração pelo bulbo 

menor. Lavou-se a saída do frasco com a mistura de éteres, recolhendo o 

material na placa em alumínio. 

Aos frascos de Mojonnier, que apresentaram uma camada aquosa 

viscosa ou gelificada, foram adicionados 5 mL de álcool etílico. 

Uma segunda extração foi conduzida, usando 15 mL de cada uma das 

soluções: éter etílico e éter de petróleo. E, seqüencialmente, uma terceira 

extração foi conduzida, omitindo-se o uso do álcool etílico. Transferiu-se o 

sobrenadante, novamente, para a placa em alumínio, lavando a saída do frasco 

de Mojonnier com a mistura de éteres. Os solventes foram removidos por 

evaporação, ao colocar a placa em alumínio em chapa quente a 60ºC. O 

recipiente foi colocado em estufa a 102 ± 2ºC por uma hora e, após esfriar, foi 

pesado. 

Foi realizado um teste que correspondeu ao branco, sendo a amostra 

de leite humano substituída por 10 mL de água. 

Os valores encontrados foram lançados na fórmula abaixo para obter 

os teores de gordura do leite humano. 

 
                                                 
7 Mistura de éteres: quantidades iguais de éter de etílico p.a. e éter de petróleo p.a. 



 41

% Gordura 8 = (m1 -  m 2) - (m3  -  m4) x 100 
                                             mo 
 
 

a) Análise de proteína e gordura - Método eletrônico 

Os teores de gordura e proteína foram determinados, em duplicata, 

utilizando o equipamento Milkoscan 4000 (Foss Eletric A/S. Hillerod, Denmark), 

que analisa 300 amostras por hora e cujo princípio analítico baseia-se na 

absorção diferencial de ondas infravermelhas pelos diferentes componentes do 

leite humano (BUENO, 2004; LEITE, 2006).  

Após o aquecimento a 40ºC, as amostras foram organizadas nas racks 

de análise e homogeneizadas manualmente por meio de 10 (dez) movimentos 

suaves de inversão. Em seguida, foram colocadas na esteira do equipamento, 

que as conduziu até a pipeta de homogeneização, responsável pela segunda 

homogeneização do leite. 

Uma alíquota de aproximadamente 6,0 mL da amostra foi aspirada 

para o interior do equipamento, passando por um sistema óptico que mede a 

energia absorvida em comprimentos de onda específicos, no meio da região 

infravermelha. Moléculas de gordura e proteína absorvem a luz infravermelha e, 

devido a suas diferenças estruturais, elas vibram em comprimentos de ondas 

característicos. O processo para quantificar o componente requer a medida e o 

uso de dois comprimentos de onda: referência e leitura (medida) (BUENO, 2004; 

LEITE, 2006). 

Portanto, para cada componente, as amostras foram irradiadas no 

comprimento de onda de referência e no comprimento de onda de leitura. Assim, 

o equipamento emite um feixe de luz de radiação infravermelha que foi colhida 

por um detector. Os sinais de pulso foram detectados e, com uma placa do 

equipamento, ocorre a conversão da concentração do componente específico 

para percentuais por meio da integração do equipamento do software e do 

gerenciador. O resultado final é, então, automaticamente calculado, comparando 

as medidas de referência com as medidas da amostra (BUENO, 2004). 
                                                 
8 Onde:  
Mo = massa da amostra, em g; 
M1 = massa do recipiente com gordura, em g; 
M2 = massa inicial do recipiente sem amostra, em g; 
M3 = massa do recipiente usado no teste em branco, em g; 
M4 = massa inicial do recipiente usado no teste em branco. 
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4.4 Quarta etapa – Contagens celular somática e bacteriana total e 
determinação dos macronutrientes por método eletrônico 
 

As metodologias eletrônicas – citometria de fluxo e infravermelho – 

empregadas, respectivamente, na determinação de CCS e da composição 

centesimal: proteína, gordura, lactose, extrato seco desengordurado e extrato 

seco total, foram descritas anteriormente.  

A CBT foi realizada utilizando-se o equipamento Bactoscan FC (Foss 

Electric A/S. Hillerod, Denmark), com capacidade de análise de 150 

amostras/hora, e cujo princípio analítico baseia-se na citometria de fluxo. 

Inicialmente procedeu-se a homogeneização manual das amostras que 

encontravam-se organizadas nas racks de análise, por meio de 10 (dez) 

movimentos suaves de inversão. Em seguida, as racks foram colocadas na 

esteira do equipamento, que as conduziu em direção da pipeta de 

homogeneização, responsável pela segunda homogeneização do leite. Logo 

após, uma alíquota de aproximadamente 4,5 mL foi pipetada automaticamente 

para o interior do equipamento, percorrendo o circuito capilar de 

mangueiras até a deposição de parte do volume, juntamente com o líquido de 

incubação – composto por enzimas proteolíticas, detergentes e o marcador 

de DNA/RNA, brometo de etídio – na cavidade do carrossel circular, onde 

permaneceu por aproximadamente 8 minutos para incubação. 

Durante a incubação, ocorreu lise das células somáticas, a 

solubilização dos glóbulos de gordura e proteínas, e a permeabilização da parede 

bacteriana para penetração do brometo de etídio que corou o DNA bacteriano. 

Todo este processo ocorreu sob uma temperatura de 50ºC no carrossel. Nesta 

fase, de incubação, houve mais duas homogeneizações da solução de brometo e 

do leite, a fim de promover quebra de partículas interferentes e separar as 

colônias bacterianas remanescentes, visando melhorar a detecção de bactérias 

individuais e reduzir a fluorescência de fundo (BUENO, 2004; LEITE, 2006).  

Após a incubação, uma alíquota da mistura foi transferida para o 

citômetro de fluxo onde as bactérias foram alinhadas em um tubo capilar e 

expostas à radiação laser, visando a emissão de fluorescência a partir do DNA 

das células bacterianas coradas pelo brometo de etídio. Os sinais fluorescentes 
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foram coletados pelos receptores ópticos, filtrados e captados por um foto-

multiplicador. A intensidade e a amplitude dos pulsos de fluorescência foram 

registradas e utilizadas como parâmetros para os resultados. Os pulsos captados 

foram então traduzidos em CIB e, finalmente, em UFC/ mL após transformação 

estatística automática baseada em uma curva de calibração previamente 

elaborada (BUENO, 2004; LEITE, 2006). 

 

 

4.5 Quinta etapa – Questionário sócio-econômico 
 

As doadoras foram entrevistadas utilizando-se um questionário, 

adaptado de KAC (2002) (Anexo 3), no qual foram abordadas as condições 

financeiras, sociais e culturais, com a finalidade de traçar o perfil das doadoras. 

Participaram das entrevistas somente as doadoras que doaram 

amostras para a determinação de contagem celular somática, bacteriana total e 

macronutrientes por método eletrônico (Quarta etapa). 

As entrevistas foram realizadas no dia da colheita, pelo entrevistador, o 

qual estava devidamente treinado sobre a abordagem das questões.  

 
 

4.6 Análise estatística 
 

4.6.1 Comparação entre os métodos de referência e eletrônico 
 

Para a comparação entre os métodos de referência e eletrônico, os 

valores encontrados foram expressos em termos de média, desvio padrão, 

variância e coeficiente de variação. Foi realizado o test t, ou Student, pareado 

para avaliação das médias encontradas ao nível de 5% de significância.  

Foi realizada a Regressão para estabelecer a relação entre os métodos 

de referência e eletrônico, e a análise de Correlação para determinar o grau desta 

relação.  
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4.6.2 Contagens celular somática e bacteriana total e determinações dos 
macronutrientes por método eletrônico 
 

Conforme procedimento adotado por ARAUJO et al.(1999) e PEREIRA 

et al. (1999), os resultados das contagens de célula somática e bacteriana total 

foram transformados para logaritmo de base 10 (log). 

Os valores encontrados foram expressos em termos de média, desvio 

padrão e coeficiente de variação. Para a avaliação das médias encontradas nas 

diferentes fases de lactação, foi realizada a Análise de Variância e o Teste Tukey 

ao nível de significância de 5% .  

Para estabelecer a relação da CCS e CBT – variáveis independentes – 

com os teores de proteína, gordura, lactose, extrato seco desengordurado e 

extrato seco total – variáveis dependentes – calculou-se a Regressão entre cada 

variável independente e as respectivas variáveis dependentes. Da mesma forma, 

calculou-se o grau de relação das variáveis independentes sobre as variáveis 

dependentes, por meio do coeficiente de correlação linear (r).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Terceira etapa – Comparação entre o método de referência e o eletrônico 

5.1.1 Contagem celular somática 
 

A Tabela 2 apresenta os resultados, expressos em média, desvio 

padrão, coeficiente de variação e variância, das análises de referência – 

microscopia direta – e eletrônica – infravermelho - para a CCS.  

Ao analisar as médias dos resultados para os dois métodos em 

questão, observa-se que não foram diferentes significantemente entre si (p>0,05).  

Resultado semelhante, em relação às médias, foi verificado por 

ARCURI et al. (2004) ao compararem os resultados das análises pelos métodos: 

eletrônico (Somacount 300) e de referência - microscópica direta - na 

determinação da CCS no leite de 86 cabras. 

Os valores de coeficiente de variação para os métodos de referência e 

eletrônico, respectivamente 8,24% e 8,27%, indicam que a magnitude da 

instabilidade das amostras é baixa (SAMPAIO,1998). Entretanto, nota-se que das 

50 amostras estudadas, 14 encontram-se abaixo de 30.000 cels/ mL de leite 

humano ordenhado, e oito amostras acima de 300.000 cels/ mL. Estas variações 

foram determinantes para os valores calculados de coeficiente de variação, bem 

como para os valores de desvio-padrão.  

As variações citadas anteriormente também refletiram diretamente na 

variância, 0,15 cels2/ mL de leite humano ordenhado, para ambos os resultados, 

como observado na Tabela 2. Estes resultados são esperados por envolverem 

fatores imunológicos, que não são controlados pelo pesquisador (SAMPAIO, 

1998).  

A Figura 1 mostra a reta de tendência do valor médio da CCS, em log 

de cels/ mL de leite humano ordenhado, em relação aos métodos de microscopia 

direta e análise eletrônica, bem como a respectiva equação de tendência para a 

regressão.   

Ao analisar o coeficiente de determinação, na Figura 1, observa-se que 

99,93% da variação da CCS pela microscopia direta estão relacionados, 

significativamente (p<0,05), com os valores encontrados para análise eletrônica, 
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ou seja, 0,07% da variação dos valores para o método eletrônico não são 

explicados pelo método de referência.  

 

TABELA 2 – Médias em log da contagem celular somática por dois métodos: 

de referência - microscopia direta – e análise eletrônica – 

citometria de fluxo – do leite humano ordenhado maduro em 50 

amostras, colhidos no período de maio/07 a maio/08. 

Parâmetro 

Métodos  

cels/ mL de leite humano ordenhado 

Microscopia Direta Citometria de fluxo 

Média 4,70a 4,70ª 

Desvio padrão 0,39 0,39 

CV% 8,24 8,27 

Variância 0,15 0,15  

a = médias seguidas da mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si (p>0,05). 
   

ARCURI et al. (2004), estudando a mesma comparação de métodos na 

determinação de CCS em leite de cabra, observaram que 99% da variação dos 

valores encontrados para microscopia direta estão relacionados com as variações 

dos valores para a análise eletrônica.  

A alta relação entre os métodos eletrônicos e direto também pode ser 

observada pela Correlação. Observa-se que o coeficiente de correlação, r = 

0,9936, para os métodos em análise, na determinação da CCS, está de acordo 

com o preconizado pela ANVISA, r = 0,99 e INMETRO, 0,90 (RIBANI, 2004). Tais 

dados indicam um relacionamento positivo perfeito.  

Este resultado expressa a exatidão, e torna-se clara a concordância 

entre os resultados do método em evidência e os valores do método de 

referência.  

Futuras análises de CCS baseadas no método eletrônico poderão ser 

realizadas satisfatoriamente, considerando o alto grau de relação deste método 

com o método direto, nos limites da faixa de aplicação considerados neste estudo. 

 

 

 



 47

 

 

FIGURA 1 – Reta de tendência da média (n = 50) da contagem celular somática 

(CCS), expressa em log de células (cels)/ mL de leite humano ordenhado (LHO), 

em relação às análises de microscopia direta e eletrônica, realizados no Centro 

de Pesquisa de Alimentos da Escola de Veterinária/Universidade Federal de 

Goiás, em 2007. *equação de regressão y = ax - b e R2 = coeficiente de determinação. 

 

 

5.1.2 Determinação da proteína e gordura 
 

Na Tabela 3, estão contidos os dados estatísticos referentes aos 

resultados da comparação das análises por métodos de referência – Kjeldahl  e 

Roese-Gottlieb – e  eletrônico – infravermelho na determinação de proteína e 

gordura, respectivamente, no leite humano ordenhado. Nota-se que os valores 

médios da proteína, 1,27 e 1,29 g/ 100 mL de leite humano ordenhado, obtidos 

pelos métodos de referência e eletrônico, direto e análise infravermelho, 

respectivamente, não foram diferentes significativamente entre si (p>0,05). 

As médias dos resultados da determinação de gordura também não 

foram diferentes significativamente entre si (p>0,05), 2,52 e 2,54 g/100 mL de leite 

humano ordenhado, respectivamente, para o método de referência e eletrônico 

(Tabela 3).  

No que se refere ao coeficiente de variação, os resultados de proteína, 

10,86 % e 12,65 %, e de gordura, 35,92 % e 37,36 %, respectivamente para os 
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métodos de referência e eletrônico encontram-se na Tabela 3. Comparando esses 

valores com os preconizados por SAMPAIO (1998), verifica-se que a proteína 

apresentou-se inferior ao intervalo esperado (20 a 30%), indicando um conjunto 

de dados razoavelmente homogêneo. A gordura, por sua vez, mostrou-se 

superior, expressando uma maior variabilidade dos dados. No que tange à 

variância para a proteína e gordura, observa-se que os valores para proteína 

foram menores. 

 

TABELA 3 – Resultados referentes à determinação de proteína e gordura pelos 

métodos de referência – Kjeldahl e Roese-Gottlieb, respectivamente, e pela 

análise eletrônica – infravermelho – em 29 amostras de leite humano 

ordenhado maduro, colhidos no período de maio/07 a maio/08 (n = 29). 

Parâmetro 

Métodos 
g /100 mL de leite humano ordenhado 

Proteína Gordura 
1 2 1 2 

Média 1,25a 1,28a 2,55a 2,58a 
Desvio padrão 0,14 0,16 0,92 0,96 
CV% 10,86 12,65 35,92 37,36 
Variância 0,023 0,033 0,843 0,933 
a = médias seguidas da mesma letra na linha não diferem significativamente entre si  (p>0,05). 
1 = Método de referência: Kjeldahl para proteína e Roese-Gottlieb para gordura.  
2 = Análise Infravermelho. 
3 = g2/ 100 mL de leite humano ordenhado.     

 

Variações inerentes à própria variabilidade na gordura foram 

verificadas durante a fase experimental, uma vez que foram seguidos 

procedimentos de uniformidade no momento da colheita da amostra. Em 

específico para proteína, observa-se o menor valor de variância, por se tratar de 

uma variável não susceptível a interferência, além das condições controladas do 

experimento. 

Nas Figuras 2 e 3, são apresentadas as retas de tendência das médias 

para proteína e gordura, expressas em g de nutriente/100 mL de leite humano 

ordenhado, em relação aos métodos de referência e eletrônico, e ainda a 

respectiva equação de tendência para regressão. 
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Ao analisar o coeficiente de determinação, Figura 2, observa-se que 

95,9% da variação dos valores de proteína pelo método de referência estão 

relacionados, significativamente (p<0,05), com os valores encontrados para 

análise eletrônica, ou seja, 4,1% da variação dos valores para o método eletrônico 

não são explicados pelo método de referência.  

Da mesma forma, ao observar o coeficiente de determinação da Figura 

3, 98,7% da variação dos valores de gordura pelo método direto estão 

relacionados, significativamente (p<0,05), com os valores encontrados para 

análise eletrônica, ou seja, 1,3% da variação dos valores para o método eletrônico 

não é explicado pelo método de referência.  

 

 
FIGURA 2 – Reta de tendência da média (n = 29) de proteína, expressa em g de 

proteína/ 100 mL de leite humano ordenhado (LHO), em relação aos métodos de 

referência – Kjeldahl – e eletrônico – infravermelho, realizados no Centro de 

Pesquisa de Alimentos da Escola de Veterinária/Universidade Federal de Goiás, 

em 2007. *equação de regressão y = ax - b e R2 = coeficiente de determinação. 

 

O coeficiente de correlação (r = 0,9793), referente à comparação dos 

métodos na determinação de proteína, apresentou um relacionamento positivo 

perfeito e significativo (p<0,05), além de se adequar aos valores indicados pelo 

INMETRO para uma alta correlação, 0,90. No entanto, o coeficiente de correlação 
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encontrado está abaixo, 1,07%, do preconizado, 0,99, pela ANVISA para 

comparação entre métodos (RIBANI, 2004). 

 

 
FIGURA 3 – Reta de tendência da média (n = 29) de gordura, expressa em g de 

gordura/ 100 mL de leite humano ordenhado (LHO), em relação aos métodos de 

referência - Roese-Gottlieb e eletrônico – infravermelho – realizados no Centro de 

Pesquisa de Alimentos da Escola de Veterinária/Universidade Federal de Goiás, 

em 2007. *equação de regressão y = ax - b e R2 = coeficiente de determinação. 

 

Há um alto grau de associação entre os dois métodos de análise na 

determinação de gordura, pois o relacionamento entre eles foi positivo perfeito (r = 

0,9936) e significativo (p<0,05), expressando assim, a existência de uma alta 

correlação (exatidão), conforme o preconizado pela ANVISA e INMETRO 

(RIBANI, 2004). 

MICHAELSEN et al. (1988), ao determinarem os macronutrientes em 

30 amostras de leite humano pelo método de análise eletrônico – infravermelho - 

(Milkoscan 104), obtiveram também um relacionamento positivo perfeito, com 

coeficiente de correlação de 0,991 e 0,995 para as análises de proteína e 

gordura, respectivamente.  

O método de análise eletrônico infravermelho – pode ser utilizado com 

precisão e reprodutibilidade na determinação de proteína e gordura, uma vez que 
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há um alto grau de exatidão entre esse método e os métodos de referência nos 

limites da faixa de aplicação considerados neste estudo. 

 

 

5.2 Quarta etapa – Contagens celular somática e bacteriana total e 
determinações dos macronutrientes por método eletrônico 

 
 A Tabela 4 apresenta o número de observações e médias, em log de 

cels/ mL de leite humano ordenhado, da CCS e CBT, bem como o desvio padrão 

e o coeficiente de variação para cada fase de leite humano ordenhado.  

Ao analisar os valores para CCS, nota-se que as médias não diferem 

significativamente entre si (p>0,05) nas três fases do leite humano. Os 

coeficientes de variação indicam que as amostras possuem um padrão de 

homogeneidade em conformidade com os valores preconizados para este tipo de 

amostra (SAMPAIO, 1998). 

 

TABELA 4 - Médias das contagens celular somática e bacteriana total, desvios 

padrões e coeficientes de variação das amostras de leite humano 

ordenhado de acordo com a fase colhida no período de maio/07 a 

maio/08. 

Leite humano 
ordenhado 

CCS  

log de cels/ mL de LHO 

CBT  

log de UFC/ mL de LHO  

Fase n (%) Média DP CV% Média DP CV% 
Colostro 36 (25) 5,42a 0,71 13,18 4,90a 0,88 17,99 

Transição 37 (26) 5,14a 0,45 8,83 4,42b 0,59 13,25 
Maduro 69 (49) 5,27a 0,72 13,63 4,19b 0,71 16,85 

n: número de observações     
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si (p>0,05) 
cels: células 
CCS: contagem celular somática 
CBT: contagem bacteriana total 
LHO: leite humano ordenhado 
UFC: Unidade formadora de colônia 
DV: Desvio Padrão 
CV%: Coeficiente de variação em porcentagem.  
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A constatação de que as médias referentes aos valores de CCS não 

diferem entre si, nas três fases do leite humano ordenhado, está em desacordo 

com os resultados encontrados por outros pesquisadores (LAWTON-

SHORTRIDGE, 1977; BARROS & CARNEIRO-SAMPAIO, 1984; JAIN, 1989; 

WIRT et al, 1992; GOLDMAN, 1993; SKANSEN-SAPHIR et al., 1993). Neste 

sentido, WIRT et al (1992), JAIN (1989) e GOLDMAN (1993), descreveram 

maiores concentrações de CCS no colostro do leite humano, valores entre 1 a 3 x 

106 cels/ mL.  

Em estudo realizado com colostro de mulheres de São Paulo, BARROS 

& CARNEIRO-SAMPAIO (1984) encontraram concentrações de 106  a 109 cels / 

mL de leite de colostro, e constataram que a presença de numerosos glóbulos de 

gordura no citoplasma dificultou a diferenciação microscópica das populações de 

fagócitos. 

No entanto, quando  se observa as variações entre os valores 

individuais em cada fase do leite, nas Tabelas  8, 9 e 10 ( Anexos 4a, 4b e 4c), 

têm-se intervalos de valores similares, principalmente no colostro, 1,7 x 104 e 1,4 

x 107 cels./ mL, aos encontrados na literatura (JAIN et al, 1989; WIRT et al, 1992; 

GOLDMAN; 1993; SKANSEN-SAPHIR et al., 1993; MANOHAR et al., 1999). 

O intervalo dos valores de CCS para o leite maduro, 0,6 x 104 a 0,6 x 

107 cels/ mL, representa respectivamente, 35,3% a 44,9% da concentração das 

células do colostro. Ao analisar os valores da média de CCS do leite maduro em 

relação ao colostro, apresentados na Tabela 4, nota-se que as células do leite 

maduro representam 52,7% das células do colostro.  

MANOHAR et al. (1999), ao compararem os fatores humorais e 

celulares entre o colostro de 62 lactantes HIV soropositivas assintomáticas e 68 

lactantes HIV soronegativas, observaram que o primeiro grupo apresentou 

quantidades de CCS não muito diferentes do segundo grupo, respectivamente, 

1,5 x 102  e 1,6 x 102 cels/ mL de colostro. Este resultado está abaixo do intervalo 

dos valores de CCS apresentados na Tabela 8 (Anexo 4a). 

A distribuição percentual da CCS do leite humano ordenhado, nas fases 

colostro, transição e maduro, conforme a classificação de THOMSEN et al. 

(1984), encontra-se na Figura 4. Nota-se que o colostro apresenta o maior 

percentual, 19,3% (n = 6), das amostras com CCS acima de 106 cels./mL de leite 



 53

humano, e o leite de transição maior percentual, 97,3% (n = 36), de amostras com 

CCS abaixo de 106 cels/mL de leite humano ordenhado. Esses resultados estão 

parcialmente em acordo com os obtidos por WIRT et al (1992), JAIN (1989) e 

GOLDMAN (1993) que encontraram maiores concentrações de CCS no colostro, 

ou seja, 1,0 a 3,0 x 106 cels/ mL. São parcialmente corroborados também pelos 

resultados encontrados por BARROS & CARNEIRO-SAMPAIO (1984) que 

obtiveram concentrações de 106 a 109 cels/ mL de colostro.  
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Relativamente aos valores de CBT, Tabela 4, observa-se que as 

médias proporcionadas pelos leites de transição e o maduro, quando comparados 

entre si, não diferem significativamente. Já o colostro apresenta o valor mais alto 

entre as médias, pois é significativamente diferente das outras fases do leite 

humano ordenhado (p<0,05). 

 Quanto aos valores de coeficiente de variação para CBT, as amostras 

de leite humano ordenhado nas fases do colostro, transição e maduro, 17,99 %, 

13,25 % e 16,85 %, respectivamente, apresentaram-se dentro dos limites 

indicados por SAMPAIO (1998). 

FIGURA 4 - Distribuição percentual da contagem celular somática – células (cels)/ 

mL de leite, nas três fases do leite humano ordenhado (LHO), obtidos no período 

de maio/07 a maio/08 (n = 142). 

80,7% 

19,3% 2,7%

97,3% 88,4%

11,6%
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Analisando os valores para CBT apresentados nas Tabelas 8, 9 e 10 

(Anexos 4a, 4b e 4c), conforme classificação do leite humano preconizada por 

THOMSEN et al. (1984), nota-se que 100 % das amostras apresentam-se acima 

de 103 UFC/ mL.  Os valores variaram entre 5,0 x 103 a 4,2 x 107, 4,0 x 103 a 3,23 

x 105 e 2,0 x 103 a 5,2 x 106 UFC/ mL, respectivamente, para o colostro, leite de 

transição e maduro.  

Valores próximos a estes intervalos foram verificados por NETO & 

PEREIRA (2001), SILVA & ALMEIDA (2001), COSTA et al (2004) e NOVAK & 

CORDEIRO (2007), muito embora esses autores tenham trabalhado com 

contagem de mesófilos empregando métodos microbiológicos convencionais e 

não eletrônicos como o que foi adotado no presente estudo. 

Assim, NETO & PEREIRA (2001) ao analisarem 25 amostras de leite 

humano ordenhado de doadoras, obtiveram um valor médio para contagens de 

mesófilos de 5,7 x 105 UFC/ mL, com uma variação de < 103  a 9,1 x 106 UFC/ mL 

de leite. A contagem de psicrotróficos apresentou uma média de 6 x 102 UFC/ mL 

de leite humano ordenhado cru.  

COSTA, SOUSA & FILHO (2004) ao verificarem a qualidade do leite 

humano ordenhado por meio da análise de 30 amostras de doadoras de uma 

banco de leite humano, obtiveram resultados com valores entre 1,1 x 102 a 3,7 x 

105 UFC/ mL para contagens de bácterias mesófilas. 

NOVAK & CORDEIRO (2007) analisaram 200 amostras de leite 

humano ordenhado de doadoras de um banco de leite, com o objetivo de testar a 

existência de correlação entre a população total de microrganismos aeróbios 

mesófilos e os valores de acidez em graus Dornic. Das 200 amostras analisadas, 

192 foram classificadas como aprovadas para consumo (valores de acidez ≤ 8ºD) 

e apresentaram valores entre 1,0 x 102 e 6,7 x 105 UFC de mesófilos/ mL de leite 

humano ordenhado. As oito amostras impróprias para o consumo (valores de 

acidez > 8ºD) apresentaram uma variação da contagem de aeróbios mesófilos 

entre 8,0 x 105 e 1,5 x  107 UFC/ mL.  

Ao quantificar a população bacteriana de mesófilos em UFC de 170 

amostras de leite humano ordenhado cru, SILVA & ALMEIDA (2001) encontraram 

uma variação de 3,4 x 101 a 2,5 x 107 UFC de mesófilos/ mL leite humano 

ordenhado.  



 55

No leite humano, a CBT é pouco estudada e os trabalhos referenciados 

no presente estudo abordam a contagem de grupos específicos de bactérias no 

leite humano por meio de emprego do método de referência, contagem bacteriana 

em placa (IDF,1991).  

No método de referência para CBT, contagem bacteriana em placa9, há 

o desenvolvimento e multiplicação de bactérias viáveis em condições pré-

determinadas que, conseqüentemente, desenvolvem colônias que são 

enumeradas, expressando-se o resultado em UFC (IDF, 1991).  

Este método pode subestimar a quantidade total de bactérias no leite, 

uma vez que apenas as bactérias viáveis e as que se multiplicam nas condições 

de cultivo formam colônias, ou ainda devido à característica de agregação, pois 

uma colônia pode ter sido originada de várias bactérias. Destaca-se que, devido à 

utilização de um meio de cultura simples, ocorre competição entre as espécies 

presentes, sobressaindo-se bactérias que encontram condições mais favoráveis.  

Este é um dos motivos pelo qual a CIB pode ser duas ou três vezes superior ao 

número de UFC segundo CASSOLI (2005). 

Ao avaliar as condições da glândula mamária das doadoras, tendo 

como parâmetros os valores válidos para a CCS e a CBT do leite humano 

apresentados nas Tabelas 8, 9 e 10 (Anexos 4a, 4b e 4c), conforme classificação 

proposta por THOMSEN et al. (1984),  observou-se que aproximadamente 21% 

(seis) das doadoras de colostro (29), 4% (uma) das doadoras de leite de transição 

(26)  e 17% (nove) das doadoras de leite maduro (53) estavam com mastite  

infecciosa. Vale ressaltar que, nestas doadoras, não foram observados sinais 

clínicos específicos para mastite infecciosa.  

Conforme critério sujerido  por THOMSEN et al. (1984), segundo o qual 

é possível diagnosticar mastite infecciosa, nota-se que não foram observadas 

glândulas mamárias com estases de leite ou mastite sub-clínica. Este fato pode 

ser explicado pela sensibilidade ao aparelho que realiza contagem a partir de 

1000 UFC/ mL da amostra. 

Um alto grau de contaminação do leite humano ordenhado foi o 

resultado obtido por SERAFINI et al. (2003), ao estudarem a prevalência de 

                                                 
9 Contagem bacteriana em placa - uma alíquota de leite é distribuída em placa com meio de cultura e incubada a 30ºC por 
72 horas.  
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microrganismos existentes no leite oferecido por bancos de leite humano do 

município de Goiânia. As diferenças de metodologia, entretanto, impediram a 

comparação de resultados com os do presente estudo.   

No que se refere ao valor nutricional do leite humano ordenhado, a 

Tabela 5 apresenta os percentuais médios de proteína, gordura, lactose, extrato 

seco desengordurado e extrato seco total no colostro, leite de transição e leite 

maduro, bem como o desvio padrão e o coeficiente de variação de cada 

componente. Verifica-se uma diminuição gradativa dos teores de proteína no 

decorrer da lactação. Esta diferença é siginificativa (p<0,05) nas três fases do leite 

humano. Estes resultados estão em acordo com os obtidos por MICHAELSEN et 

al (1994), os quais analisaram a composição do leite humano por infravermelho.  

 

TABELA 5 – Percentuais médios de proteína, gordura, lactose e sólidos do leite 

humano ordenhado, colostro (n = 36), leite de transição (n = 37) e 

leite maduro (n = 69), analisadas no período de maio/07 a maio/08. 

 
Colostro Transição Maduro 

Média  DV CV  Média DV CV  Média  DV CV  

Proteína (%) 2,2a 0,4 16,7 1,8b 0,3 17,1 1,2c 0,8 13,9 
Gordura(%) 2,9a 1,2 41,3 2,8a 1,0 35,9 2,7a 1,5 54,6 
Lactose(%) 6,5a 0,5 7,5 6,9b 0,5 7,6 7,1b 0,3 3,8 
ESD(%) 9,9ab 0,4 3,9 10,0b 0,5 5,2 9,7a 0,6 6,4 
EST(%) 12,7a 1,5 11,9 12,8a 1,1 8,6 12,4a 1,6 12,6 
Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem significativamente entre si (p>0,05) 
DV : Desvio Padrão 
CV: Coeficiente de variação  
ESD – Extrato seco desengordurado 
EST – Extrato seco total 
 

 

Em relação aos resultados de gordura e extrato seco total, as médias 

encontradas, para cada variável isoladamente, não apresentam diferença 

estatisticamente entre si, quando se considera o colostro, o leite de transição e o 

leite maduro (p>0,05). 

Ao analisar os teores de lactose, observa-se que as médias referentes 

ao colostro, quando comparadas aos leites de transição e maduro, diferem 
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estatisticamente entre si. No entanto, as médias dos leites de transição e maduro 

não diferem significativamente entre si (p>0,05).   

ATKINSON et al. (1981), MICHAELSEN et al. (1994) e NASCIMENTO 

& ISSLER (2003) fazem referência ao aumento dos teores de lactose com o 

tempo de lactação. No entanto, não citam se há diferença significativa entre as 

fases do leite humano. 

Ao analisar os teores de extrato seco desengordurado, na Tabela 4, 

observa-se que as médias referentes ao colostro e leite de transição não diferem 

significativamente entre si. Estas médias, quando comparadas às do leite maduro, 

diferem significativamente entre si (p<0,05). Além disso, observa-se uma 

diminuição dos teores de extrato seco desengordurado conforme o tempo de 

lactação. 

No que concerne o extrato seco total, observa-se que as médias não 

diferem significativamente entre si (p>0,05) nas três fases do leite humano 

ordenhado. Na literatura consultada, não foram encontrados estudos 

especificamente sobre extrato seco desengordurado e extrato seco total no leite 

humano ordenhado. Portanto, a discussão sobre essa variável ficou de certa 

forma prejudicada. 

Mas, pode se afirmar que os valores das médias para proteína, gordura 

e lactose no leite humano ordenhado, apresentados na Tabela 4, assemelham-se 

aos relatados por MICHAELSEN et al.(1994) e LAWRENCE (1999), com exceção 

dos teores de gordura dos leites de transição e maduro.  

BORTOLOZO et al. (2004), ao analisarem os macronutrientes de 46 

amostras de leite humano pasteurizado, colhidas em dois bancos de leite, 

obtiveram valores semelhantes aos teores de gordura para o leite maduro, 

apresentados na Tabela 4. Para o colostro e leite maduro, encontraram valores 

médios de: lipídio 2,5% e 2,6%, lactose 7,05% e 8,6% e proteína 1,7% e 1,1%, 

respectivamente.  

Ao analisar o coeficiente de variação, na Tabela 5, verificam-se os 

valores para gordura, 41,3%, 35,9% e 54,6%, respectivamente para colostro, leite 

de transição e leite maduro, valores estes que estão acima do recomendado por 

SAMPAIO (1998). Esses números, entretanto, são semelhantes aos verificados 

por BORTOLOZO et al. (2004), que encontraram uma maior variação nos 
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coeficientes dos lipídios 32,3%, ao analisar a composição de macro e 

micronutrientes minerais no leite humano coletado e processado em bancos de 

leite.  

Ainda quanto aos lipídios, torna-se necessário salientar que foram 

encontradas notáveis diferenças entre os valores propriamente ditos na mesma 

fase de lactação. Este nutriente possui influência de muitos fatores, dentre os 

quais pode-se citar: o horário em que ocorreu a coleta do leite e a rotina cumprida 

– técnica de coleta. Além disso, os valores de lipídios dependem das 

características individuais, estado nutricional e alimentação da doadora e o estado 

nutricional de seu filho (BORTOLOZO et al., 2004).  

A Tabela 6 apresenta os coeficientes de correlação entre os 

componentes, proteína, gordura, lactose, extrato seco desengordurado e total, 

CCS e CBS do leite humano ordenhado.  

 

TABELA 6 - Coeficientes de correlação entre os componentes do leite 

humano ordenhado, log da contagem celular somática (CCS) 

e log da contagem bacteriana total (CBT). 

Componentes Colostro Transição Maduro 
CCS1 CBT2  CCS2   CBT3 CCS4  CBT5

Proteína 0,78* 0,65* 0,43* 0,25 0,35* 0,56* 
Gordura -0,16 -0,18 0,30 0,12 -0,05 0,14 
Lactose -0,78* -0,53* -0,34 -0,30 -0,39* -0,66* 
ESD -0,56* -0,14 -0,16 0,00 -0,30* -0,01 
EST -0,39* -0,14 0,20 0,01 -0,17 -0,01 
CBT 0,68*6 - 0,077 - 0,30*8 - 
*Correlação entre as variáveis é significante (p<0,05) 
1. Números de observações (n): 1. n = 31; 2. n = 32; 3. n = 28; 4. n = 54; 5. n = 66; 6. n = 29; 7. n = 26 
e 8. n = 53. 
ESD – Extrato seco desengordurado; 
EST – Extrato seco total. 

 

Ao analisar o coeficiente de determinação das amostras de leite 

humano ordenhado, observa-se que 61,2%, 18,5% e 12,4% das variações da 

proteína, respectivamente, no colostro, leite de transição e leite maduro, estão 

relacionados com a CCS, ou seja, 38,8%, 81,5% e 87,6%, do aumento da 

proteína não são explicados pelo aumento da CCS.  
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O grau de associação entre a proteína e a CCS, o coeficiente de 

correlação, no colostro (r = 0,78), leite de transição (r = 0,43) e leite maduro (r = 

0,35), Tabela 5, corresponde a um relacionamento positivo moderado, 

expressando assim, a existência de correlação entre os valores de proteína e a 

CCS.  

Estes valores, apesar de estarem próximos a r = 0, expressam a 

existência de correlação, uma vez que, segundo VIEIRA (1980, p. 131), “... não se 

pode julgar o valor desse coeficiente sem saber o tamanho da amostra.” e ainda, 

segundo STEVENSON (1981, p. 377),  “ A menção de r como valor isolado pode 

dar a impressão errônea de que se trata do valor efetivo.”.  

Os valores referentes à gordura, Tabela 5, não apresentam correlação 

significativa (p>0,05) com os valores para CCS nas três fases do leite humano 

ordenhado. 

O coeficiente de determinação das amostras de leite humano 

ordenhado evidencia que 61% e 15% da variação da lactose, respectivamente no 

colostro e leite maduro, estão relacionados com a CCS, ou seja, 39% e 85%, da 

diminuição dos teores de lactose não são explicados pelo aumento da CCS.  

No colostro (r = - 0,78) e leite maduro (r = -0,53), o coeficiente de 

correlação, entre os valores de lactose e a CCS, corresponde a um 

relacionamento negativo moderado, e expressa a existência de uma correlação 

significativa (p<0,05). No leite de transição, há ausência de relacionamento 

significativo (p>0,05) entre os teores de lactose e a CCS. Este fato pode ser 

explicado em parte pelo baixo percentual (2,7%) de CCS acima de 106, como 

exposto na Figura 4.  

Em relação ao coeficiente de determinação entre o extrato seco 

desengordurado e a CCS, referente ao colostro e ao leite maduro, observa-se que 

31,2% e 8,9% das variações do extrato seco desengordurado estão relacionadas 

à CCS, ou seja, 68,2% e 91,1% da diminuição do extrato seco desengordurado 

não são explicados pelo aumento da CCS.  

O coeficiente de correlação entre o extrato seco desengordurado e a 

CCS, referente ao colostro (r = -0,56) e ao leite maduro (r = -0,30), Tabela 5, 

indica um relacionamento negativo moderado, expressando assim, a existência 

de correlação significativa (p<0,05).  
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No leite de transição, há ausência de relacionamento significativo 

(p>0,05) entre os teores de extrato seco desengordurado e a CCS.  

No colostro, o coeficiente de determinação indica que 15,1% das 

variações do extrato seco total estão relacionados à CCS, ou seja, 84,9% da 

diminuição dos teores de extrato seco total não são explicados pela diminuição da 

CCS.  

O coeficiente de correlação entre o extrato seco total e a CCS, no 

colostro (r = -0,39), Tabela 6, corresponde a um relacionamento negativo 

moderado, expressando assim, a existência de correlação significativa (p<0,05). 

Nos leites de transição e maduro, observa-se ausência de relacionamento 

significativo (p>0,05) entre os teores de extrato seco total e a CCS.  

Ao analisar o coeficiente de determinação entre os componentes do 

leite humano ordenhado e a CBT, Tabela 6, observa-se que 45% e 31,7% da 

variação da proteína e 27% e 43% da variação da lactose, respectivamente no 

colostro e leite maduro, estão relacionados com a CBT.  

O coeficiente de correlação entre os valores de proteína e a CBT, no 

colostro (r = 0,65) e leite maduro (r = 0,56), expressa a existência de uma 

correlação significativa (p<0,05), com relacionamento negativo moderado. Quanto 

ao coeficiente de correlação entre os valores de lactose e a CBT, no colostro (r = - 

0,53) e leite maduro (r = -0,66), há um relacionamento negativo moderado e a 

existência de uma correlação significativa (p<0,05). No leite de transição não há 

correlação significativa (p>0,05) entre os teores de proteína e lactose e a CBT.   

Observa-se ainda na Tabela 6 que o coeficiente de correlação 

expressa a ausência de relacionamento significativo (p>0,05) entre o extrato seco 

desengordurado, extrato seco total e a CBT.  

Ao analisar o coeficiente de determinação no colostro e leite maduro, 

observa-se que, respectivamente, 45,9% e 9,4% das variações da CCS estão 

relacionados com a CBT, ou seja, 54,1% e 90,6% do aumento da CCS não são 

explicados pelo aumento da CBT.  

Os coeficientes de correlação, no colostro (r = 0,68) e leite maduro (r = 

0,30), entre os valores de CCS e CBT, correspondem a um relacionamento 

positivo moderado, e expressam a existência de uma correlação significativa 
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(p<0,05). No leite de transição, há ausência de relacionamento significativo 

(p>0,05) entre a CCS e a CBT.  

Em relação ao leite de transição, observa-se que apenas uma 

correlação foi significativa. Segundo HIBBERD et al. (1982), nesta fase do leite o 

nível de variações nos nutrientes é muito elevado, pois está transitando do 

colostro para o maduro. Esta característica somada ao valor do percentual baixo 

de CCS, apenas 2,7% (n = 1) acima de 106 cels/ mL, encontrado neste leite, pode 

explicar as ausências de correlações entre os componentes e a CCS. 

 

 

5.3 Perfil das doadoras 
 

A Tabela 6 apresenta as características das doadoras goianas de leite 

humano que participaram desta pesquisa. 

Observa-se que entre as doadoras de colostro, leite transição e leite 

maduro, respectivamente, 66,7%, 86,5% e 58,7% eram primíparas. 

Em relação à idade, as lactantes entre 21 e 25 anos foram as que mais 

doaram leite nas fases do colostro (47,2%) e leite maduro (42,9%), enquanto que 

no leite de transição houve doação, principalmente, por parte de mães menores 

que 20 anos. 

Quanto à profissão, observa-se, na Tabela 7, que a principal atividade 

desenvolvida pelas doadoras é a do lar, nas três fases do leite humano. 

Esses resultados são corroborados por SOUSA et al. (2008). Ao 

estudarem a prevalência do aleitamento materno na região Noroeste de Goiânia e 

os fatores associados à sua duração, constataram que 73,8% das lactantes 

trabalhavam no domicílio. Estes autores ponderam que existem limitações de 

acesso ao emprego pelo fato das doadoras em estudo possuírem um baixo nível 

de instrução, e relatam que mães que não trabalham fora do domicílio têm mais 

tempo para praticar a amamentação. 

Ainda na Tabela 7 pode ser sinalizado o percentual de escolaridade 

das doadoras do banco de leite humano. Nota-se que grande parte das doadoras 

de colostro (44,4%) e do leite de transição (45,9%) concluiu o primeiro grau. 
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Entretanto, ao observar as doadoras de leite maduro, verifica-se que 38,1% 

concluíram o segundo grau.  

 

TABELA 7 - Características gerais das doadoras do banco de leite humano da 

região Noroeste de Goiânia. 

Características 
Colostro Transição Maduro 

36* 37* 63* 
n % n % n % 

nº de parto 
1 24 66,7 32 86,5 37 58,7 
2 11 30,6 5 13,5 19 30,2 
3 1 2,8 0 0,0 7 11,1 

Idade 

≤ 20 15 41,7 27 73,0 16 25,4 
21-25 17 47,2 9 24,3 27 42,9 
26-30 2 5,6 1 2,7 20 31,7 
31-35 1 2,8 0 0,0 0 0,0 
36-40 1 2,8 0 0,0 0 0,0 

Profissão  

Do lar 32 88,9 35 94,6 39 61,9 
Estudantes 2 5,6 1 2,7 4 6,3 
Doméstica 1 2,8 0 0,0 2 3,2 
Costureira 1 2,8 0 0,0 9 14,3 

Auxiliar administrativo 0 0,0 1 2,7 4 6,3 
Auxiliar produção 0 0,0 0 0,0 1 1,6 
Serviços Gerais 0 0,0 0 0,0 4 6,3 

Escolaridade 

1º Grau incompleto 16 44,4 17 45,9 9 14,3 
1º Grau  0 0,0 4 10,8 10 15,9 

2º Grau incompleto 12 33,3 13 35,1 20 31,7 
2º Grau  8 22,2 3 8,1 24 38,1 

Renda Familiar

1 salário mínimo 19 52,8 7 18,9 11 17,5 
2 salários mínimos 15 41,7 21 56,8 48 76,2 
3 salários mínimos 1 2,8 7 18,9 0 0,0 

> 3 salários mínimos 1 2,8 2 5,4 6 9,5 

Estado Civil 
Solteira 9 25,0 14 37,8 9 14,3 
Casada 13 36,1 16 43,2 18 28,6 

União estável 14 38,9 7 18,9 36 57,1 
* n = número de observações totais 

 
Esses resultados são corroborados também por SOUSA et al. (2008) 

que verificaram que 33,9% das puérperas em aleitamento exclusivo possuíam 

nível de instrução igual ou superior ao segundo grau completo. Isto reforça a 

afirmação de que mães com maior grau de escolaridade têm a possibilidade de 
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aumentar o tempo de amamentação devido ao maior acesso a informações sobre 

as vantagens da amamentação. 

No que se refere à renda familiar, Tabela 6, 52,8% das doadoras de 

colostro possuíam renda familiar de um salário mínimo. No entanto, as doadoras 

do leite de transição e maduro apresentam renda familiar de dois salários 

mínimos, respectivamente, 56,8% e 76,2%. 

Considerando o estado civil das doadoras, Tabela 6, observa-se que 

38,9% e 57,1%, respectivamente, das doadoras de colostro e de leite maduro 

possuem união estável, e 43,2% das doadoras de leite de transição são casadas.   
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Em função dos resultados obtidos e das condições em que foi realizado 

o presente estudo, conclui-se que: 

• A contagem celular somática, em leite humano ordenhado, realizada por 

meio dos métodos de referência – microscopia direta – e análise eletrônica 

– citometria de fluxo – apresenta resultados equivalentes. 

•  A determinação de proteína e gordura em leite humano realizada por meio 

do emprego dos resultados de referência – Kjeldahl e Roese-Gottlieb – 

respectivamente, e análise eletrônica – infravermelho – também apresenta 

resultados equivalentes.  

• Os valores médios obtidos por meio da análise eletrônica para as 

contagens de células somáticas e bacteriana total e das determinações dos 

teores de proteína, gordura, lactose, extrato seco desengordurado e extrato 

seco total correspondem, respectivamente, a 1,0 x 106 cels/ mL, 2,0 x 106 

UFC/mL, 2,20%, 2,92%, 6,46%, 9,90% e 12,67% no colostro; a 2,3 x 105 

cels/ mL, 6,3 104 UFC/ mL, 1,81%, 2,80%, 6,88%, 10,02% e 12,82% no 

leite de transição e, por último, 5,79 x 105 cels/ mL, 1,9 x 105 UFC/ mL, 

1,41%, 2,73%, 6,89%, 9,69% e 12,44% no leite maduro.  

• A redução nas concentrações de lactose, extrato seco desengordurado e 

extrato seco total e o aumento na concentração de proteína no leite 

humano ordenhado, colostro, estão relacionados ao aumento da 

contagem celular somática.  

• A redução nas concentrações de lactose, extrato seco desengordurado e o 

aumento na concentração de proteína no leite humano ordenhado, leite 
maduro, estão relacionados ao aumento da contagem celular somática.  

• A redução nas concentrações de lactose e o aumento nas concentrações 

de proteína e contagem celular somática no leite humano ordenhado, 

colostro e leite maduro, estão relacionados ao aumento na contagem 

bacteriana total. 
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Anexo 1                              
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecida sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 
assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável. Se você recusar a participar deste estudo, não será penalizada 
de forma alguma. No caso de aceitar a fazer parte desta pesquisa e, por algum motivo, 
desistir de sua participação em qualquer fase do estudo, você será retirada sem 
nenhuma penalização. O projeto está sendo aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 
Materno Infantil, Fone: 3291-4900, Ramal 238, Coordenação do Dr. Marco Aurélio 
Albernaz.  

Em caso de doadora analfabeta e/ou portadoras de deficiência visual, foi 
realizada uma leitura e entendimento do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido à doadora, na presença de uma testemunha. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: Contagem Celular Somática e Bacteriana Total e Composição do Leite 
Humano Ordenhado.    

Pesquisador Responsável: Suzy Darlen Soares de Almeida - Fone: 3521-1518 OU 
9637-8465.                                                        
 
Pesquisadores participantes: Prof. Dr. Albenones José Mesquita Prof. Dr. Edmar 
Soares Nicolau e Profª Drª Estelamaris Tronco Monego.   
 
Descrição da pesquisa:  
 
O estudo será realizado nos quatros Bancos de Leite Humano do estado de Goiás. As 
colheitas serão durante o período de maio de 2007 a maio  de 2007, no Bancos de Leite 
da Região Noroeste de Goiânia. Onde serão colhidas informações sobre condições 
socioeconômicas e culturais e amostra de leite cru humano das doadoras selecionadas. 
As doadoras serão entrevistadas por meio de um questionário abordando, 
principalmente, renda familiar, dados pessoais, moradia, escolaridade e lazer, a fim de 
descrever o perfil de suas condições socioeconômicas e culturais. As amostras de leite 
humano serão encaminhadas ao Centro de Pesquisa em Alimentos/ Escola de 
Veterinária/ Universidade Federal de Goiás, para a realização das análises laboratoriais 
de contagem de células somáticas, contagem bacteriana total e composição nutricional.  
Objetivo geral: Avaliar a qualidade físico-química, biológica e bacteriológica do leite cru 
humano proveniente de um Banco de Leite.  
 
Período de participação na pesquisa: Seis meses. 
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Benefícios desta pesquisa: Este estudo permitirá conhecer as características físico-
químicas, biológicas e bacteriológicas do leite cru humano, e as suas relações entre si, 
traçando um perfil da qualidade do leite cru humano no Banco de leite n a região  
Noroeste de Goiânia, favorecendo ações de diagnostico, avaliação, planejamento e 
intervenção na qualidade do processamento do leite. 

 

 

SUZY DARLEN SOARES DE ALMEIDA.                                                               
Pesquisadora 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Materno Infantil - Coordenação do Dr. Marco 
Aurélio Albernaz  - Fone: 3291-4900  Ramal 238  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, ____________________________________________________,RG_____________ 

nº_________________ e CPF nº____________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo: “Contagem Celular Somática e Bacteriana Total e Composição 
do Leite Humano Ordenhado”, como sujeito. Fui devidamente informada e esclarecida 

pela pesquisadora SUZY DARLEN SOARES DE ALMEIDA (fone: 62-35211518 ou 62–
96378465) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Estou com pleno 

conhecimento que posso negar a participação da minha participação e de meu (minha) 

filho (a) em qualquer momento deste estudo. Autorizo que as minhas informações 

coletadas, bem como a de meu (minha) possam ser revistas por pessoas ou instituições 

que estão relacionadas a este estudo. As nossas identidades, minha e de meu filho, 

serão resguardadas, mantendo-se em forma confidencial, em caso de publicação dos 

dados obtidos ou sua utilização em estudos futuros.  

Local e data:____________________________________________________________ 

Nome e Assinatura da sujeita ou responsável:___________________________________ 

Testemunhas: Nome:______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

 

Fonte: Adaptado de COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (2006). 
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Anexo 3                          
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

CONTAGEM CELULAR SOMÁTICA E BACTERIANA TOTAL E COMPOSIÇÃO DO 
LEITE HUMANO. 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO E CULTURAL 

 

I. identificação da doadora 

Banco de Leite:__________________________________________________________________________ 

Nome:_________________________________________________________________________________ 

Endereço completo: Rua/ Av._______________________________________________________________  

Nº ___________________complemento___________ CEP_______________________________________ 

Bairro______________________________________________ Município____________________________ 

Ponto de referência:______________________________________________________________________ 

Telefone para contato:_________________________________________Nome:______________________ 

Observações:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

II. Dados Demográficos 

1 
 

Data de nascimento: 
 

_____/______/_______ 

2 

 

Idade (anos completos) 

_________________ 

3 

Brasileira?       

1 SIM    (   )      

2 NÃO   (   ) 

Naturalidade (UF): 

____________________ 

4 
 

Estrato:     1 (  ) urbano   2 (   ) rural 

III. Características Sócio-econômicas 

1 Qual a sua profissão? 
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6 

Até que série você estudou ou estuda?                                                                                                            

(  ) não foi alfabetizada             

(  ) Primário completo                   (  ) Primário incompleto        
(  ) 1º grau completo                      (  ) 1º grau incompleto 
 (  ) 2º grau completo                     (  ) 2º grau incompleto 
(  ) ensino superior completo         (  ) ensino superior  incompleto 
(  ) ensino superior com pós-graduação ___________________________ 
 

12 

Qual a remuneração em reais:  

Entrevistada    (__________________________)  
Contribuinte 1 (_______________________ ___) 
Contribuinte 2 (_______________________ ___) 
Contribuinte 3 (_______________________ ___) 
Contribuinte 4 (______________________ ____)  
Contribuinte 5 (_______________________ ___)  
Contribuinte 6 (__________________________) 
Contribuinte 7 (__________________________)       

 

R$____________________________________ 
R$____________________________________ 
R$____________________________________ 
R$____________________________________ 
R$____________________________________ 
R$____________________________________ 
R$____________________________________ 
R$____________________________________ 

13 Qual a renda familiar total em reais? R$____________________________________ 

IV. Situação conjugal  

15 

Qual o seu estado civil atual? 1 (   )  casada                                                         
2 (   )  vive em união                                               
3 (   ) solteira                                                        
4  (   ) viúva                                                         
5 (   ) separada                                                       
6 (   ) divorciada                                                   
7 (   )  outras (especifique) 
______________________________________ 

 

Fonte: Adaptado de KAC (2002). 

Entrevistador_______________________________________________DATA____/____/_____. 
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Anexo 4a 
 

TABELA 8 – Valores individuais das variáveis: proteína (PRO), gordura 
(GOR), lactose (LAC), extrato seco desengordurado (ESD), 
extrato seco total (EST), contagem de células somáticas (CCS) 
e contagem bacteriana total (CBT) em 36 amostras de leite 
humano ordenhado, colostro, colhido entre maio/07 e maio/08.  

Doadora PRO GOR LAC ESD EST CCS CBT UFC 
1 2,10 2,88 6,47 9,84 12,72 178 36 
2 2,22 2,57 6,84 10,34 12,91 180 47 
3 1,98 4,63 6,42 9,74 14,37 138 34 
4 1,91 2,58 6,77 9,90 12,48 54 13 
5 1,89 2,39 6,98 10,12 12,51 75 25 
6 2,35 1,70 5,67 9,20 10,90 1.538 22 
7 1,39 1,64 7,05 9,66 11,30 a 66 
8 1,71 1,43 6,22 9,14 10,57 a 17 
9 2,46 1,39 6,38 10,02 11,41 296 22 

10 2,41 2,20 6,52 10,15 12,35 302 25 
11 2,60 4,32 6,55 10,20 14,79 857 153 
12 2,06 3,39 6,61 9,92 13,31 752 34 
13 2,12 4,18 6,60 10,03 14,21 996 25 
14 2,24 1,59 5,99 9,24 10,83 4.057 4.967 
15 3,15 3,10 6,07 10,24 13,34 14.054 42.575 
16 2,70 5,18 5,65 9,55 9,55 1.504 28 
17 2,33 3,20 6,08 9,64 12,84 428 61 
18 2,25 2,56 6,36 9,86 12,42 48 a 
19 2,19 2,14 6,51 9,95 12,09 50 a 
20 1,71 2,59 7,32 10,43 13,02 17 5 
21 1,77 3,02 7,22 10,38 13,40 39 7 
22 1,86 1,82 6,83 10,03 11,85 50 20 
23 a a a a a a 111 
24 a a a a a a 123 
25 2,23 4,51 6,81 10,36 14,87 56 266 
26 2,26 4,49 6,75 10,33 14,82 73 182 
27 2,03 3,14 6,35 9,69 12,83 498 118 
28 2,29 4,77 6,53 10,15 14,92 154 27 
29 2,20 3,65 6,79 10,28 13,93 78 152 
30 2,36 1,90 5,68 9,23 11,13 655 244 
31 2,53 1,71 5,61 9,29 11,00 1.272 92 
32 3,13 1,18 5,31 9,44 10,62 5.152 20.296 
33 2,18 4,85 6,60 10,11 14,96 305 71 
34 1,74 4,70 7,03 10,23 14,93 33 12 
35 2,25 1,59 6,20 9,60 11,19 194 1.149 
36 2,15 2,32 6,82 10,20 12,52 a 46 

a =  amostra sem leitura (perda no laboratório,  temperatura alta  ou números < 1000 )    
GOR, PRO, LIP, EST e ESD expresso em (%)/ mL             UFC =  unidade formadora de colônia 
CCS e CBT UFC - expresso em (x 1000/ mL) 

Anexo 4b 
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TABELA 9 - Valores individuais das variáveis: proteína (PRO), gordura 
(GOR), lactose (LAC), extrato seco desengordurado (ESD), 
extrato seco total (EST), contagem de células somáticas 
(CCS) e contagem bacteriana total (CBT) em 37 amostras de 
leite humano ordenhado, transição, colhido entre maio/07 e 
maio/08.  

Doadora PRO GOR LAC ESD EST CCS CBT UFC 
1 1,58 3,25 6,90 10,03 13,28 339 30 
2 1,68 4,82 6,51 9,60 14,42 383 8 
3 a a a a a a 12 
4 1,73 3,98 6,50 9,63 13,61 231 11 
5 1,82 2,92 7,02 10,14 13,06 164 32 
6 1,34 3,07 7,05 9,73 12,80 a 100 
7 1,46 3,53 6,21 9,02 12,55 a 323 
8 1,46 4,31 6,63 9,58 13,89 550 51 
9 1,84 2,91 6,76 9,96 12,87 133 a 

10 1,97 2,16 7,14 10,44 12,60 99 18 
11 1,38 2,46 7,58 10,52 12,98 42 5 
12 1,37 3,98 7,12 10,12 14,10 55 62 
13 a a a a a a 32 
14 a a a a a a 69 
15 1,63 1,60 7,30 10,32 11,92 25 12 
16 1,67 2,43 7,67 10,76 13,19 18 11 
17 1,66 2,07 7,66 10,73 12,80 47 7 
18 2,34 4,17 6,62 10,24 14,41 64 265 
19 2,14 3,31 6,63 10,08 13,39 94 16 
20 2,26 1,15 6,95 10,44 11,59 132 191 
21 2,04 2,14 7,04 10,39 12,53 247 120 
22 2,11 4,88 6,78 10,24 15,12 200 294 
23 1,93 2,10 5,03 8,22 10,32 61 56 
24 2,08 2,38 6,10 9,46 11,84 101 6 
25 2,30 3,44 6,,1 9,68 13,12 648 11 
26 2,63 1,40 5,96 9,72 11,12 1.518 159 
27 1,59 2,23 7,07 10,07 12,30 67 21 
28 1,70 2,63 7,04 10,12 12,75 48 17 
29 1,45 1,74 6,94 9,80 11,54 36 a 
30 1,46 1,05 6,63 9,47 10,52 49 a 
31 1,77 2,21 6,92 10,05 12,26 442 3 
32 1,66 2,10 7,02 10,07 12,17 235 6 
33 1,71 2,35 7,22 10,32 12,67 256 a 
34 1,90 2,87 7,42 10,69 13,56 117 a 
35 1,92 2,83 7,38 10,67 13,50 207 a 
36 1,96 4,33 7,03 10,37 14,70 524 4 
37 1,84 2,32 7,07 10,11 12,43 279 14 

Média 1,81 2,80 6,88 10,02 12,82 232 63 
a =  amostra sem leitura (perda no laboratório,  temperatura alta  ou números < 1000 )    
GOR, PRO, LIP, EST e ESD expresso em (%)/ mL             UFC =  unidade formadora de colônia 
CCS e CBT UFC - expresso em (x 1000/ mL) 
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Anexo 4c 
 

TABELA 10 - Valores individuais das variáveis: proteína (PRO), gordura 
(GOR), lactose (LAC), extrato seco desengordurado (ESD), extrato seco 
total (EST), contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana 
total (CBT) em 69 amostras de leite humano ordenhado, maduro, colhido 
entre maio/07 e maio/08.  
Doadora PRO GOR LAC ESD EST CCS CBT UFC 

1 1,21 1,96 7,10 9,62 11,58 a 13 
2 1,23 1,87 7,22 9,89 11,76 a 3 
3 1,91 1,93 7,46 10,62 12,55 145 14 
4 1,87 3,00 7,29 10,49 13,49 30 6 
5 1,73 3,28 7,19 10,33 13,61 71 28 
6 1,81 5,24 7,05 10,30 15,54 15 a 
7 2,03 5,04 6,56 9,96 15,00 297 69 
8 2,47 2,49 5,34 8,97 11,46 747 5241 
9 2,24 2,08 5,38 8,83 10,91 759 530 
10 2,76 3,99 2,37 6,15 10,14 1.550 47 
11 2,83 2,96 5,34 9,27 12,23 3.336 35 
12 2,47 2,49 5,34 8,97 11,46 747 5.241 
13 2,24 2,08 5,38 8,83 10,91 759 530 
14 1,14 5,22 6,87 9,56 14,78 123 18 
15 1,,18 4,21 6,59 9,20 13,41 76 17 
16 0,94 3,27 6,34 8,95 12,22 87 5 
17 1,23 3,05 6,07 8,63 11,68 1.267 25 
18 1,42 4,70 6,98 9,93 14,63 74 16 
19 1,86 1,93 7,30 10,52 12,45 109 3 
20 1,83 2,12 7,20 10,40 12,52 97 5 
21 1,39 2,20 7,34 10,12 12,32 429 9 
22 1,28 1,83 7,24 9,88 11,71 340 45 
23 1,45 5,41 6,93 9,92 15,33 111 17 
24 1,37 6,14 6,91 9,82 15,96 104 3 
25 1,00 1,64 7,00 9,33 10,97 7 69 
26 1,43 1,51 7,21 9,97 11,48 116 37 
27 1,45 1,20 7,55 10,37 11,57 495 7 
28 1,16 0,98 7,29 9,77 10,75 27 10 
29 1,03 1,81 7,02 9,65 11,46 1.329 6 
30 1,46 2,35 7,34 10,27 12,62 2.720 93 
31 1,38 0,97 7,04 9,80 10,77 288 2 
32 1,47 1,54 7,28 10,07 11,61 675 13 
33 1,42 1,44 7,01 9,71 11,15 1.052 4 
34 1,35 2,43 7,00 9,75 12,18 a 19 
35 1,29 2,92 7,24 9,87 12,79 352 16 
36 0,92 3,59 7,24 9,87 13,46 40 5 
37 1,48 2,76 6,13 9,08 11,84 6.317 136 
38 1,60 5,20 7,06 10,13 15,33 52 24 
39 1,41 6,65 6,90 9,90 16,55 a 16 
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Anexo 4c 

 TABELA 10 - Valores individuais das variáveis: proteína (PRO), gordura 
(GOR), lactose (LAC), extrato seco desengordurado (ESD), extrato seco total 
(EST), contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total 
(CBT) em 69 amostras de leite humano ordenhado, maduro, colhido entre 
maio/07 e maio/08.  

(continuação)  
Doadora PRO GOR LAC ESD EST CCS CBT UFC

40 1,40 0,69 7,20 9,98 10,67 6 9 
41 1,20 3,00 7,17 9,84 12,84 a 23 
42 1,29 2,50 6,92 9,55 12,05 a 11 
43 a a a a a a 19 
44 1,30 2,85 7,22 10,16 13,01 189 27 
45 1,17 2,37 7,47 10,03 12,40 340 5 
46 1,24 3,67 7,08 9,79 13,46 a 4 
47 1,19 2,81 7,12 9,67 12,48 15 16 
48 1,03 2,26 7,21 9,61 11,87 93 16 
49 1,21 4,23 7,18 9,87 14,10 9 58 
50 1,10 3,94 7,02 9,76 13,70 834 461 
51 a a a a a a 3 
52 1,14 1,47 7,38 9,94 11,41 a 13 
53 1,07 0,82 7,29 9,75 10,57 a 5 
54 1,40 4,02 7,07 10,05 14,07 1.326 3 
55 1,37 3,99 6,75 9,56 13,55 418 4 
56 1,20 0,89 7,05 9,64 10,53 119 5 
57 1,20 4,47 6,73 9,45 13,92 59 19 
58 1,06 0,35 7,41 9,81 10,16 a 3 
59 1,11 1,15 7,14 9,56 10,71 7 2 
60 1,01 1,03 7,36 9,71 10,74 757 3 
61 0,98 1,23 7,21 9,52 10,75 87 4 
62 1,06 1,09 7,24 9,66 10,75 113 10 
63 0,85 1,13 7,13 9,57 10,70 43 2 
64 1,27 3,16 6,99 9,72 12,88 614 7 
65 1,12 2,20 7,14 9,70 11,90 a 16 
66 1,20 2,04 7,13 9,59 11,63 a 16 
67 1,15 1,91 7,17 9,67 11,58 938 17 
68 1,07 3,90 7,19 9,75 13,65 a 3 
69 1,43 4,21 7,88 10,87 15,08 108 13 

Média 1,41 2,73 6,89 9,69 12,44 579,43 193,74 
a =  amostra sem leitura (perda no laboratório,  temperatura alta  ou números < 1000 )    
GOR, PRO, LIP, EST e ESD expresso em (%)/ mL             UFC =  unidade formadora de colônia 
CCS e CBT UFC - expresso em (x 1000/ mL) 

 

 


