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INTRODUÇÃO: O leite humano possui grande valor para o recém-nascido (RN) e
lactente por conter proporções adequadas de nutrientes necessários ao início da
vida, além de melhores condições de digestibilidade para o trato intestinal, ainda
imaturo. Também propicia nutrição de alta qualidade, contribuindo para o
crescimento e desenvolvimento da criança1. O aleitamento materno se mostra
relevante ainda no combate à desnutrição e queda da morbimortalidade infantil2.
Porém, RN prematuros não dispõem de forças para sugar o seio materno, sendo
necessária alimentação por outros métodos. Somado a isto, algumas mães, por
problema fisiológico ou emocional, não conseguem produzir leite. Por outro lado, o
leite oriundo de animais pode causar alergia. Por estes e outros motivos, muitos
lactentes são alimentados com leite proveniente de Bancos de Leite Humano (BLH) 3.
O BLH é um serviço especializado vinculado a hospital de atenção materna e/ou
infantil, responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno e execução de atividades de coleta da produção láctea, seleção,
classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite doado4.
São consideradas doadoras nutrizes saudáveis com secreção láctea superior às
exigências de seu filho e dispostas a doar o excedente4,5. O leite humano é alimento
não estruturado, que não apresenta barreira física que impeça a penetração de
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microorganismos, sendo um excelente meio de cultura para microorganismos. O
leite de doadoras sadias, coletado sob rigoroso controle de higiene, é livre de
microorganismos patogênicos. Estes, quando presentes relacionam-se a fontes
externas de contaminação6. Nos BLH, o leite é submetido a processo de seleção
compreendendo as condições da embalagem, presença de sujidades, cor, off-flavor
e acidez Dornic. A embalagem para acondicionamento do leite humano ordenhado
(LHO) deve ser de fácil limpeza e desinfecção, ter volume de 50 a 500ml, ser de
vidro resistente à temperaturas na faixa de -25 ºC a 128 ºC e com tampa de plástico
rosqueável4,7. A avaliação da presença de sujidades é realizada por analista
capacitado, a fim de determinar prováveis alterações que caracterizem o leite como
impróprio para consumo7,8. A cor do leite é outro aspecto a ser observado, uma vez
que varia naturalmente conforme os seus constituintes, contudo as oscilações entre
o vermelho-tijolo e o marrom-escuro devem ser pesquisadas, por indicar a presença
de sangue, tornando-o impróprio para doação8. Flavor é a sensação de sabor e odor
de um alimento. Off-flavor é a característica anormal que surge no LHO pela sua
deterioração ou contaminação por substâncias exógenas, acarretando o
aparecimento de odores indesejáveis, decorrente da perda de qualidade 9. A
alteração da acidez do LHO está relacionada ao crescimento bacteriano, sendo
medida em graus de Dornic (°D). A acidez maior ou igual a 8 ºD desqualifica o
produto7. O controle de qualidade microbiológico utiliza microorganismos indicadores
de qualidade sanitária, sendo mais usado o grupo coliforme que tem cultivo simples,
é economicamente viável e seguro10. A presença de coliforme em amostra de leite
pasteurizado caracteriza o produto como inadequado ao consumo 5. Apesar de
existirem muitas pesquisas no ramo de aleitamento materno, no sentido de descarte
de leite percebe-se uma escassez acerca das causas de perda do leito doado.
Assim este estudo pretendeu trazer informações que pudessem ser úteis aos BLH.
OBJETIVO: Descrever as causas de perda de leite doado ao BLH de uma
maternidade de alto risco do estado de Alagoas. METODOLOGIA: Estudo
transversal descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no período de janeiro a
dezembro de 2009, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Nesse
estudo foram incluídos os registros realizados pelo BLH e Laboratório de Análises da
maternidade, acerca da perda de leite antes e após a pasteurização, descartando-se
registros incompletos. As variáveis estudadas foram condições da embalagem,
presença de sujidades, off-flavor, acidez de Dornic, choque térmico e determinação
de coliformes totais. Resultados e discussão: O volume de leite doado no período
pesquisado constituiu 772.475 ml. Deste foram desprezados 141.920 ml durante o
processo de recepção à pasteurização. O maior volume doado correspondeu ao
mês de dezembro com 100.080 ml (12,95%), sendo setembro o mês de menor
arrecadação com 33.640 ml (4,35%) e onde se registrou o maior volume de perda,
66,53% devido à presença de off-flavor (51,7%) e sujidade (28,3%). Tais variáveis
destacam-se em relação às demais causas com 40,99% e 33,78%, respectivamente.
Sabe-se que as amostras rejeitadas na pesquisa de off-flavor certamente foram
expostas a contaminantes secundários, provavelmente em razão de manipulação
e/ou estocagem inadequadas9. A presença de sujidade também sugere uma
contaminação secundária, podendo estar relacionada com as técnicas inadequadas
de coleta, as condições de higiene da doadora, da embalagem e local de
armazenamento após ordenha. Nesse sentido, a continua orientação as doadoras se
mostra fundamental para a boa qualidade do leite doado. A acidez aparece como
terceira causa de perda, com 25.290 ml (17,82%), seguida da embalagem não
conforme (3,74%), choque térmico (3,03%) e coliformes totais (0,63%). O

crescimento de microorganismos no leite ocasiona sua fermentação e acidificação,
observada pelo aumento da acidez Dornic, e leva a uma redução dos componentes
nutricionais e imunológicos desqualificando a sua utilização 11. Tal perda pode estar
relacionada às técnicas inadequadas de coleta e a manutenção do leite fora da
cadeia de frio. A perda por choque térmico está relacionada ao processo de
pasteurização, no qual imediatamente após o período de letalidade térmica (trinta
minutos em banho-maria a uma temperatura de 62,5°C), os recipientes de vidro,
contendo o leite, são imersos num banho de água e gelo, com a finalidade de
promover o resfriamento dos frascos 5. Devido a tal procedimento alguns vidros
apresentaram trincas e/ou quebras decorrentes do choque térmico e foram então
descartados. Outro fato de destaque nessa pesquisa foi o baixo percentual de
perda por presença de coliformes totais (0,63%). CONCLUSÃO: O conhecimento
desses resultados mostra-se importante para melhorar a qualidade do leite doado ao
BLH, permitindo o aprimoramento dos seus serviços com ações educativas junto às
doadoras e adoção de medidas preventivas que reduzam os riscos de
contaminação, sendo a capacitação contínua da equipe de funcionários um fator
determinante nesse processo.
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