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RESUMO 

 
Introdução: o leite materno é o alimento padrão ouro para o bebê, garantindo oferta 

nutricional para seu desenvolvimento e crescimento saudável. A vitamina A e os 

carotenóides presentes no leite materno são essenciais para o bebê, pois, são 

responsáveis pela acuidade e desenvolvimento visual. Objetivo: discutir e entender o 

papel da vitamina A na acuidade visual do lactente. Material e Método: o levantamento 

da literatura se deu por meio de busca nas bases eletrônicas de dados. Para discussão 

do tema, estabeleceu-se 4 dimensões norteadoras: 1) aspectos bioquímicos e 

fisiológicos da vitamina A; 2) acuidade visual do recém-nascido e do lactente; 3) leite 

materno versus vitamina A e, 4) fórmula infantil versus vitamina A. Resultados: a 

literatura é unânime em afirmar que o leite materno supre todas as necessidades do 

lactente e, sua composição varia ao longo da lactação. Lactentes alimentados com 

fórmulas infantis possuem menor concentração sérica de vitamina A em relação aos 

alimentados com leite materno. Caratenóides xantofílicos, luteína e zeaxantina, 

possuem papel importante na prevenção de doenças oculares, como a doença macular 

relacionada à idade. Conclusão: a vitamina A exerce papel fundamental na acuidade 

visual do lactente sendo que sua deficiência implica, principalmente, na doença macular 

relacionada à idade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descritores: vitamina A; acuidade visual; lactente. 



 

Abstract 

 
Introduction: Breast milk is the gold standard food for babies, guaranteeing a nutritional 

offer for their development and healthy growth. Vitamin A and carotenoids present in 

breast milk are essential for the baby, as they are responsible for visual acuity and 

development. Objective: to discuss and understand the role of vitamin A in the infant's 

visual acuity. Method: the literature survey was carried out by searching the electronic 

databases. For the discussion of the theme, 4 guiding dimensions were established: 1) 

biochemical and physiological aspects of vitamin A; 2) visual acuity of the newborn and 

the infant; 3) breast milk versus vitamin A and, 4) infant formula versus vitamin A. 

Results: the literature is unanimous in stating that breast milk meets all the infant's 

needs and its composition varies throughout lactation. Infants fed infant formula have a 

lower serum vitamin A concentration than those fed breast milk. Xanthophyllic 

caratenoids (lutein and zeaxanthin) play an important role in the prevention of eye 

diseases, such as age-related macular disease. Conclusion: vitamin A plays a 

fundamental role in the infant's visual acuity, and its deficiency mainly implies age- 

related macular disease. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptors: vitamin A; visual acuity; infant. 



 

1. INTRODUÇÃO 

 
Para o lactente, o leite humano é a principal fonte nutricional, fornecendo todos 

os nutrientes essenciais, garantindo crescimento e desenvolvimento. Dentre as 

vitaminas presentes no leite humano, destaca-se a vitamina A e os carotenóides que 

além de neutralizar os radicais livres agindo com potentes antioxidantes, também, são 

responsáveis por fortalecer o sistema imunológico e colaborar na proliferação de células 

muito importantes para a visão do bebê (GOMES, 2015). 

 
O leite humano de nutrizes saudáveis contém valor ≥ 2,3 µmol/L de retinol, 

sendo este, absorvido facilmente pelo bebê (STOLTZFUS, 1995). Já, em nutrizes sob 

risco nutricional, o leite produzido consegue suprir as necessidades metabólicas do 

bebê, mas, não consegue garantir reserva hepática de retinol, suficiente. A 

concentração de retinol no leite humano destaca-se como indicador nutricional da 

deficiência de vitamina A, tanto da mãe quanto do bebê, pois é de fácil a coleta, 

empregando-se técnica simples, rápida e não invasiva (OLIVEIRA, et al. 2009). No 

colostro, a presença da concentração média de vitamina A é maior e vai diminuindo 

com o tempo, no leite maduro (OLIVEIRA, 2003). 

Hábitos dietéticos inadequados, alimentação pobre em vitamina A, idade 

materna, fase de lactação, horário e adiposidade, podem interferir na composição do 

leite materno, aumentando o risco nutricional tanto para a mãe quanto para o lactente, 

potencializando o desenvolvimento de doenças evitáveis como a cegueira, por  

exemplo. Assim, no Brasil, foi criado o Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A, com objetivo de reduzir a deficiência de vitamina A em lactentes, crianças e 

puérperas antes da alta hospitalar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Nas fórmulas infantis a presença da vitamina A se baseia no conteúdo de retinol 

que deve ser fornecido pelo retinol pré-formado, não podendo ser incluído no cálculo e 

na declaração de vitamina A (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

1.1 - Justificativa 



 

A vitamina A é responsável pelo crescimento, diferenciação celular e sistema 

imunológico. Os carotenoides precursores de vitamina A podem atuar como 

antioxidantes, capturando os radicais livres, evitando a doença macular entre outras. 

Nesse contexto, destacam-se os recém-nascidos que necessitam de importantes 

reservas de vitamina A. 

1.2 Objetivo 

 
- discutir e entender o papel da vitamina A na acuidade visual do lactente. 

 

 
2. Material e Método 

 
Trata-se de um estudo de revisão do estado da arte no qual realizou-se busca de 

informações nas bases eletrônicas de dados: PubMed/Medline, Lilacs e Scielo. Foram 

empregadas os descritores na língua portuguesa e inglesa: “vitamina A”; “acuidade 

visual”; “lactente”; “vitamin A” and “visual acuity” and “infant”. A busca de informação se 

limitou aos estudos, portarias e resoluções publicados no período entre os anos 2000 e 

2020. 

3. Revisão e Discussão da literatura 

 
Considerando a própria definição, a presente revisão do estado da arte 

pretendeu mapear e apresentar os aspectos do papel da vitamina A de acordo com as 

diferentes dimensões estabelecidas nos 4 núcleos de discussão. É importante ressaltar 

que o presente estudo, assim como todos os estudos de revisão do estado da arte, 

pode oferecer novas perspectivas sobre a questão do papel do aleitamento materno 

relacionado às doenças inflamatórias intestinais, além de destacar que essa temática, 

ainda requer mais investigação. 

Núcleo 1 - Aspectos bioquímicos e fisiológicos da vitamina A 

 
A vitamina A é um micronutriente essencial, lipossolúvel, está envolvida em 

vários processos fisiológicos essenciais desde a embriogênese até a idade adulta 

(TIMONEDA, et al., 2018). Participa na diferenciação, proliferação e comunicação 

celular, reprodução, resposta imune e visão (DEBELO. et al., 2017). É encontrado em 



 

alimentos fontes de origem animal (retinol), como fígado, gema do ovo, leite e leite 

humano. Em fontes de origem vegetal (provitamina A), como espinafre, couve, cenoura, 

manga e em óleos e oleaginosas (que são mais ricos em provitamina A) como dendê e 

buriti (BRASIL, 2013). 

Vitamina A é um grupo de compostos, que possuem 3 formas ativas no 

organismo, Retinol (álcool), Retinaldeído (aldeído) e Ácido Retinóico (ácido), que são 

formas da vitamina já pré formada. Também inclui os caratenóides, que possuem 

atividade provitamina A, ou seja, no organismo humano será convertido em retinol ou 

em seus metabólitos (PEDIATRIA, 2007). Esta vitamina deve ser obtida através da 

dieta de fontes alimentares animal ou vegetal, pois o ser humano não consegue 

sintetizá-la. Contudo, conseguimos armazená-la no fígado, servindo como reserva para 

suprir a necessidade do corpo (PEDIATRIA, 2007). 

Quando não há uma ingestão adequada, ocorre a Deficiência de Vitamina A, a 

qual é responsável por ser uma das causas principais de cegueira evitável, 

principalmente na infância, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Possui 

manifestações como a xeroftalmia, caracterizado por secura do olho, cegueira noturna, 

manchas de Bitot, e estágios de xerose da córnea, ulceração da córnea e até 

Ceratomalácia (necrose da córnea), que levam à cegueira (OMS, 2009). 

Nos primeiros seis meses, a criança recebe a quantidade que precisa de 

vitamina A, garantindo a reserva da vitamina no fígado e para o seu crescimento 

saudável. Entretanto, para que a vitamina A esteja presente no leite humano na 

concentração adequada é importante ressaltar que a dieta da nutriz deve atender 

regularmente às suas necessidades nutricionais. No Brasil, o Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A foi instituído com objetivo profilático em crianças de 6 a 

59 meses de idade, para assim diminuir a deficiência da mesma no país (BRASIL, 

2013). 

Todos precisam de vitamina A, porém, alguns indivíduos são mais vulneráveis à 

deficiência, como os recém-nascidos que possuem reserva hepática pequena e 

crianças a partir do 6º mês de vida, durante a introdução alimentar, pois, trata-se de 

uma fase de crescimento e desenvolvimento com muitas demandas nutricionais (OMS, 



 

2013). A Organização Mundial da Saúde (OMS) baseia-se nas Dietary References 

Intakes para recomendar a dose necessária a cada grupo ou ciclo de vida, conforme 

apresenta a Tabela 1. 

Tabela 1. Recomendação de vitamina A segundo o ciclo de vida 

 
ESTÁGIO DE VIDA RDA MG/DIA 

 
LACTENTES 

0-6 meses 400 (AI) 

7-12 meses 500 (AI) 

 
CRIANÇAS 

1-3 anos 300 

4-8 anos 400 

 
 
 

 
HOMENS 

9-13 anos 600 

14-18 anos 900 

19-30 anos 900 

31-50 anos 900 

51-70 anos 900 

> 70 anos 900 

 
 
 

 
MULHERES 

9-13 anos 600 

14-18 anos 700 

19-30 anos 700 

31-50 anos 700 

51-70 anos 700 

> 70 anos 700 

 
GESTANTES 

≤ 18 anos 750 

19-50 anos 770 

 
LACTANTES 

≤ 18 anos 1200 

19-50 anos 1300 

Fonte: Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, 

Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2001). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os valores das concentrações 

de retinol sérico ponto de corte é de 0,70 µmol / L (ou 20 µg / dL), abaixo desse valor, 



 

representa VAD bioquímico e valores mais baixos de 0,35 µmol / L são indicativos de 

deficiência grave (OMS, 2009). 

Luteína e zeaxantina 
 

São encontrados mais de 700 tipos de carotenoides na natureza, sendo deles, 

30 a 50 estão presentes na dieta humana (BERNSTEIN, 2015), dos quais apenas 20 a 

30 encontramos no sangue (BERNSTEIN, 2016). A Luteína e a Zeaxantina são 

encontradas em grandes concentrações na retina. São pigmentos que o homem não 

consegue sintetizar, por conta disso, devem ser obtidos pela dieta (LI et al., 2010). A 

luteína e a zeaxantina contêm oxigênio e são referidas como carotenoides xantofila. 

São antioxidantes lipossolúveis, que constituem principalmente o pigmento macular, o 

qual é encontrado na mácula da retina, que nos permite a visão dos traços finos 

(EISENHAUER, BRONWYN et al, 2017). 

A luteína é encontrada em vegetais verdes como agrião, espinafre, salsa, 

ervilhas, brócolis, gema de ovo, pimentão verde e milho. Já a zeaxantina, é um 

pigmento amarelo, não exibe atividade pró vitamina A, e é encontrada em milho, gema 

de ovo, laranja, manga, uva, pêssego, entre outros (CANOVAS, et al. 2009) 

Tanto a luteína quanto a zeaxantina desempenham uma ação importante na 

manutenção da saúde ocular (KIJLSTRA, et al, 2012). São pigmentos maculares, ou 

seja, se localizam na mácula lútea, possui função de melhorar a visão, por ser 

antioxidante protegem contra danos oxidativos, bloqueando os radicais livres, absorvem 

ondas curtas, e servem como filtros da luz que entra, principalmente a luz azul (CALVO, 

2005). 

A zeaxantina se concentra no centro da fóvea e vai diminuindo à medida que se 

distancia do centro. Já a Luteína é ao contrário, ela se concentra perifericamente a 

fóvea (perifóvea) e diminui sentido centro (BONE, et al. 1997). 

Kijlstra, 2012, detalha o metabolismo da Luteína, a qual seus ésteres são 

removidos pelas enzimas gastrointestinais. Ela é incorporada às micelas, por ser 

lipossolúvel, e se junta com lipoproteínas linfáticas, no TGI. Captada pelos enterócitos, 

embalada na forma de quilomícrons, transportada pelo sistema linfático ( FURR, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135094621200016X#bib40


 

CLARK, 1997 ), ela cai na corrente sanguínea. Captada pelo fígado, é ligada às 

lipoproteínas e transportada e distribuída para os demais tecidos ( CLEVIDENCE, 

BIERI, 1993 ). Os Carotenoides possuem afinidade por diferentes frações lipoproteicas. 

Os xantopilos (luteína e zeaxantina), por terem maior polaridade, sua maioria é 

transportada com a lipoproteína de alta densidade (HDL). São preferencialmente 

levados aos seus receptores de HDL, que se encontram no tecido nervoso da retina do 

olho e sistema nervoso central (ZIELIŃSKA, 2017). A biodisponibilidade é variável, pois 

depende de outros fatores, como a presença de gordura na dieta, que aumenta a 

biodisponibilidade dos pigmentos (HOF, et al., 2000). O tabagismo, consumo excessivo 

de álcool, baixo status de atividade física, foram associados significativamente com 

baixos níveis séricos desses pigmentos biodisponíveis nos sangue (GRUBER et al., 

2004). 

O leite humano, única fonte de nutrição por pelo menos os primeiros 6 meses de 

vida do bebê, é o único alimento rico que fornece a maioria das necessidades 

nutricionais iniciais para o bebê, contendo macronutrientes e micronutrientes, como 

caratenóides, por exemplo. Período de Lactação, horários, frequências, amamentação 

exclusiva, semana da gestação e do parto, esvaziamento das mamas, hábitos 

alimentares da mãe, tudo isso interfere na composição do mesmo (ZIELIŃSKA, 2017). 

Mesmo em mães bem nutridas, os bebês já nascem com reserva de vitamina A 

pequena. O retinol presente no leite, já garante o estoque hepático necessário, e o 

desenvolvimento e crescimento saudável do bebê (DROR, ALLEN, 2018). Bebês em 

amamentação exclusiva, o leite materno é sua única fonte de Luteína e Zeaxantina 

(JACKSON & ZIMMER, 2007). A amamentação além de promover o vínculo mãe-bebê, 

possui muitos componentes que auxiliam no crescimento e desenvolvimento do bebê, 

em comparação ás formulas.(EBRAHIM, 1993). 

Bettler, Jodi et al., em 2010, promoveram o primeiro estudo prospectivo 

randomizado que compara as concentrações séricas de luteína em bebês saudáveis a 

termo, com amamentação exclusiva, daqueles que consomem fórmulas com ou sem 

adição de luteína. Para critérios de inclusão foram selecionadas as mães que iriam 

amamentar exclusivamente e que relatavam no questionário de frequência alimentar o 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135094621200016X#bib27
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135094621200016X#bib27
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135094621200016X#bbib43
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135094621200016X#bbib43


 

consumo de 6 ou mais porções de ½ xícara de vegetais verdes-escuros (fontes de 

luteína) por semana. E pais ou responsáveis que já iriam alimentar seu bebê com 

fórmulas, que concordassem e usassem a fórmula do estudo. Ás fórmulas fortificadas 

com luteína, possuíam as concentrações de 25, 100 e 200 mcg de luteína por litro de 

fórmula. Essas concentrações foram baseadas no maior Estudo Multinacional dos 

principais caratenóides do leite materno de mães saudáveis, publicado em 2003 por 

Canfield et al. A fórmula que não era fortificada com luteína, possuía uma quantidade 

inata de ~20 mcg/l, a qual estava presente na matéria prima que compunha a fórmula. 

Foi possível observar através do estudo, que bebês amamentados exclusivamente 

possuíam 6 vezes a concentração sérica de luteína em comparação daqueles que 

consumiram a fórmula não fortificada nos primeiros meses. Outro achado importante, é 

de que as fórmulas fortificadas, necessitariam de 4 vezes mais luteína fortificada, para 

se igualarem nas concentrações séricas de luteínas em bebês amamentados 

exclusivamente. Nota-se que por mais que a concentração de luteína sejam iguais nas 

fórmulas fortificadas e no leite materno, a concentração sérica de luteínas nestes bebês 

eram notoriamente diferentes nos grupos. 

Hammond e Buch, em 2020, exemplificaram a biodisponibilidade de muitos 

componentes alimentares em fórmulas, comparando com o leite materno. Usaram de 

exemplo a Luteína, que deve ser mais vezes adicionada nas fórmulas, para que assim 

a concentração sérica deste componente em bebês amamentados com fórmula, se 

igualem com a de bebês amamentados exclusivamente. Porém, seria inviável, pois para 

enriquecer esse tanto nas fórmulas, tornaria o custo total muito alto. 

Observado por Zimmer e Hammond em 2007, é esperado que bebês 

alimentados com fórmulas, possuem uma menor ingestão de Luteína e Zeaxantina, e 

tenham níveis retinais mais baixos em relação aos bebês com amamentação exclusiva. 

Em 2004, Jewell, et al. investigaram as concentrações de Luteína e Zeaxantina 

no leite humano e em leite de fórmulas, na Irlanda do Norte. Foram 28 amostras de leite 

materno de 13 doadoras, obtidas no período de 1 a 41 dias após o parto. Já as  

fórmulas infantis, foram analisadas 6, que já eram regularmente usadas nos hospitais. 



 

Dentre elas, 3 eram formuladas para bebês prematuros, e a outra metade para bebês 

nascidos a termo. 

Foi realizado o método de HLPC para a análise das amostras para Luteína e 

Zeaxantina. Nos resultados, a mediana de concentração de Luteína e Zeaxantina foram 

de 4,79 nmol/g de gordura (intervalo 0,42–9,98 nmol/g de gordura) e 0,55nmol/g de 

gordura (intervalo 0,00–1,70 nmol/g de gordura) respectivamente. Nota-se que Luteína 

no leite humano é ~7 vezes maior em relação a Zeaxantina. Nas fórmulas, 5 amostras 

apresentaram concentrações para Luteína numa faixa de 0,7–9,7 nmol/g de gordura, e 

nenhuma concentração em 1 fórmula. Para Zeaxantina, 5 amostras apresentaram 

concentrações variando numa faixa de 0,1 a 1,2 nmol/g de gordura e nenhuma 

concentração em uma outra fórmula. 

Em 3 fórmulas infantis, observou-se uma maior concentração de Luteína, 

correspondente á duas vezes a concentração média no leite materno, e somente 1 

fórmula possuía concentração igual ao leite humano. Para Zeaxantina, 4 fórmulas 

infantis possuíam valores semelhantes aos encontrados no leite materno, e somente 1 

fórmula foi maior. 

Outro achado foi a comparação das concentrações da Luteína e Zeaxantina no 

leite, expressas por 3 dias por uma mãe. Notou-se que as concentrações de Luteína 

aumentavam ao longo do dia, sendo mais altas ao anoitecer e mais baixas pela manhã. 

Esse efeito parece indicar a influência da alimentação materno no leite, pois as 

concentrações aumentam após as refeições. E para Zeaxantina, não foi observado 

nenhum padrão específico, pois se manteve baixas ao longo do dia. 

É observado também, as mudanças das concentrações de Luteína e Zeaxantina 

no leite desde o nascimento ao longo da amamentação. Somente a concentração de 

Luteína que diminuiu após o primeiro dia de lactação, caiu para quase 0 nos dias 12 -20 

de lactação, e a de Zeaxantina se manteve. 

Em fórmulas para bebês a termo, foram encontradas concentrações maiores de 

Luteína, do que em fórmulas para bebês pré-termo. Porém, para Zeaxantina, suas 

concentrações foram maiores em fórmulas para pré-termo (JEWELL, et el. 2004). 



 

Núcleo 2 - Acuidade visual do recém-nascido e do lactente 

 
A acuidade visual é um conjunto de processos complexos, a qual 

pretende que todos seguintes processos funcionem corretamente: quando a luz chega 

no olho, ela passa primeiramente pela córnea, depois pela pupila, a qual é controlada 

pela íris do olho e passará pela lente. A lente é responsável em ajustar o comprimento 

focal, para que assim a retina possa focar a imagem recebida. O teste de acuidade 

visual tem como objetivo medir a nitidez da visão, em que o paciente possa distinguir 

objetos (DAIBER, 2020). 

Segundo Stanley (2002), na gestação, o desenvolvimento das estruturas do olho 

depende de fatores genéticos já programados e não dependem de atividade, só 

corresponde à divisão, diferenciação e migração celular, por exemplo. E depois, para o 

desenvolvimento da função das estruturas do olho, depende de estímulo endógeno 

primeiramente e depois de estímulos exógenos. O desenvolvimento visual dependente 

de estímulos, para que ocorra o refinamento dos processos das funções visuais. O 

estímulo endógeno vem de potencias de ação vindo de neurônios individuais, ou seja, 

promover conexões relacionada às funções, para que depois ocorra o refinamento para 

atividades subsequentes mais específicas. Já a estimulação exógena, as estruturas 

visuais estão prontas para estímulos como a luz e a experiência visual. Todo esse 

desenvolvimento ocorre entre o final do segundo trimestre de gestação e vai até o 2, 3 

anos da criança (PENN, et al., 2002). Essa experiência visual até os 3 anos, é um 

período crítico para a acuidade visual, pois requer luz (nos objetos), foco, atenção, 

mudança, movimento e cor (a parti de 2 a 3 meses). 

Após o nascimento, por estímulos visuais e interação com o ambiente, começa o 

desenvolvimento do sistema visual, que acompanha durante todo desenvolvimento da 

criança, como neuropsicomotor, habilidades cognitivas e viso-motora, entre outras 

(LARSSON, et al., 2004). 

ZIMMERMANN, et al., (2019) detalha o desenvolvimento visual de recém 

nascidos até os 6 anos de idade. Na primeira semana de vida, o bebê apresenta uma 

reação, mas não se mantem, para estímulos luminosos. Com 1 mês, o bebê 

acompanha visualmente estímulos brilhantes próximos (~40 cm), com diâmetro maior 



 

de 10 cm. Até o 3 mês, ocorre uma maturação da fóvea, uma resposta visual ao foco de 

luz, permanecem em contato olho a olho, reconhecimento de rostos e imitação em 

expressões faciais. De 3 a 6 meses, diferenciação de cores, segue objetos e pessoas 

com os olhos e reconhece objetos a uma distância de 1,20 a 1,80m. De 6 a 10 meses, 

já possuem uma visão mais profunda e tridimensional. De 10 a 12 meses consegue 

focar e fixar melhor objetos e pessoas e difere luz e escuridão. De 1 a 2 anos, 

consegue focar e fixar objetos em diferentes distâncias, percepção de cores, formas e 

tamanhos de objetos. De 2 a 3 anos sua visão é próxima da visão de um adulto, exceto 

por proporções cognitivas e experiências visuais. 

Eileen, et al. (2010), através do estudo DIAMOND: estudo clínico duplo- 

mascarado, randomizado e controlado determinaram o efeito de suplementação de 

DHA na fórmula em relação a acuidade visual do potencial evocado visual de bebês  

aos 12 meses de idade e avaliaram a maturação da mesma. Foram usados 4 doses de 

DHA nas fórmula, controle com 0% de DHA, 0,32% DHA, 0,64% DHA e 0,96% DHA, 

numa amostra de 343 bebês saudáveis. Observou-se que o grupo controle, que não foi 

suplementados nas fórmulas, apresentaram ao longo de 12 meses de idade, uma 

acuidade visual VEP mais pobre significativamente, em relação aos grupos 

suplementados com DHA. 

Doença Macular 

 
Degeneração macular relacionada à idade é mais comum em adultos com 50 

anos ou mais, sendo considerada a principal causa de cegueira em pessoas mais 

velhas (PASCOLINI, et al. 2004). Ela inicialmente é assintomática, avança com a idade, 

considerada uma doença crônica progressiva, afetando principalmente a retina central, 

causando deficiência visual grave (JAGER et al. 2008). 

Existem algumas classificações para a DMRI. O National Institutes of Health 

(NIH) (2008), através do estudo Age-Related Eye Disease Study classificou da seguinte 

forma: 



 

- Degeneração Macular relacionada à Idade precoce, quando possui algumas drusas 

(<20), com tamanhos médio ou se possui alguma anormalidade nos pigmentos da 

retina; 

- Degeneração Macular relacionada a Idade intermediária, quando já possui várias 

drusas médias e pelo menos uma drusa grande, ou se possui uma atrofia geográfica 

que não se estende até o centro da mácula; 

- Degeneração Macular relacionada à Idade avançada / tardia, quando pode ser não 

neovascular (seco ou não exsudativo) ou neovascular (úmido ou exsudativo) 

As drusas também são classificadas, pelo seu tamanho, as pequenas possuem < 

63μm de diâmetro, as médias vão de 63–125μm e as grandes > 125μm de diâmetro. 

A DMRI não neovascular, atrófica se caracteriza como seca, ou seja presença de 

drusas, que são detritos extracelulares presentes no epitélio pigmentado da retina. A 

presença delas no epitélio impede a conexão da coróide (camada vascular da parede 

do globo ocular) com as camadas da mácula, assim degenera o epitélio e seus 

fotorreceptores. A DMRI neovascular se caracteriza como úmida, a qual possui uma 

neovascularização coroidal (formação de vasos sanguíneos na coróide). Com isso 

ocorre vazamento de fluidos, lipídeos e sangue, degeneração do epitélio da retina e dos 

seus fotorreceptores (ZAMPATTI, et el., 2014). 

Os fatores de risco para DMRI além da idade, consistem em fumar cigarro 

(SEDDON, et al., 1996), obesidade e falta de exercícios físicos ( SEDDON, et al, 2003) 

e dieta alimentar pobre em luteína e zeaxantina (SANGIOVANNI, et al., 2008). 

Com isso, as formas de prevenção se baseiam em adicionar na alimentação 

alimentos ricos nos caratenóides xantofílicos, como luteína e zeaxantina, pois os 

mesmo são associados a diminuição no risco de desenvolver a DMRI (SEDDON, et al., 

1994; SANGIOVANNI, et al., 2008) ou em pessoas que já possuam DMRI 

(EISENHAUER, 2017). Chiu et al., (2007), associou o índice glicêmico da dieta com a 

gravidade da DMRI, especulando que o índice glicêmico participe nos estágios inicias e 

tardios da DMRI. 



 

Núcleo 3 - Leite materno versus vitamina A 

 
O leite humano é a maior e única fonte de todos os nutrientes 

essenciais que o bebê precisa para seu crescimento e desenvolvimento. Ele supre 

todas as necessidades nutricionais nos 6 primeiros meses de vida com o aleitamento 

exclusivo e continua nutrindo a criança até 2 anos com o aleitamento complementado, 

por conta da presença de vitaminas, gorduras e proteínas no leite (BRASIL, 2009). 

De acordo com o INTITUTE OF MEDICINE em 2001, a quantidade de Vitamina  

A no leite materno supre as necessidades do bebê. A partir dos 0 a 6 meses a 

recomendação de ingestão diária é de 400 µg AI, de 6 a 12 meses é de 500µg AI e a 

parti do primeiro ano de vida até o terceiro, a recomendação é de 300µg RDA, segundo 

as DRI´s (2001). 

Em populações bem nutridas, possuem uma concentração de vitamina A no leite 

numa média de 1,75 – 2,45 µmol/l, e em populações com deficiência da mesma, 

possuem uma média abaixo de 1,4 µmol/l. Com base nas necessidades de vitamina A 

nos leites para os bebês, e para monitorar o status de vitamina A nas mães, foi 

determinado um ponto de corte de ≤ 1,05 µmol/l, ou ≤8 µg/g de gordura do leite. Esse 

ponto de corte determina que, se a concentração de vitamina A no leite for de 1,05 

µmol/l, servirá para suprir as necessidades metabólicas, evitando uma deficiência no 

bebê por pelo menos 6 meses. Porém o armazenamento hepático será mínimo ou 

zerado (WHO, 1996), sendo assim necessário manter acima do ponto de corte. 

Há duas formas de transferir a Vitamina A da mãe para o bebê: na gestação via 

placenta, e durante a lactação, via glândula mamária (leite materno) (STOLTZFUS & 

UNDERWOOD, 1995). O leite materno protege os recém nascidos, que são os mais 

vulneráveis a deficiência de vitamina A, pois o leite se adapta ao longo da lactação. O 

primeiro leite, chamado de colostro, possui maior conteúdo proteico e lipídico em 

comparação ao leite maduro (PANG & HARTMANN, 2007), é rico em vitamina A, com 

aproximadamente 7 pmol / l (CHAPPELL, FRANCIS & CLANDININ, 1985), considerada 

uma excelente fonte para o bebê. Já no leite maduro, a concentração cai, e chega 

aproximadamente a 2,3 pmol / l de vitamina A, mesmo em mães bem nutridas 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 1991). Mesmo assim esse valor é considerado suficiente 



 

para corresponder as necessidades metabólicas do bebê, e para que ele possa estocar 

o suficiente no fígado (STOLTZFUS1 & UNDERWOOD, 1995). 

Os valores de Vitamina A durante a gravidez e lactação, seguem as DRI´s atuais 

(2001), sendo esses requisitos, estimados a partir dos requisitos básicos para uma 

mulher e adicionado os requisitos adicionais em relação ao feto (na gravidez) e ao leite 

materno (na lactação) (GANNON, et al., 2020). O cálculo para uma mulher maior de 19 

anos, é baseado no cálculo específico do sexo feminino, para uma ingestão que 

mantenha sua reserva mínima aceitável de VA para sua proteção por 4 meses com 

ingestão deficiente em VA. (DRI´s, 2001). E para a gravidez, os requisitos de VA é 

calculado a partir do cálculo específico do sexo feminino, e adicionado o valor estimado 

de VA que garanta o crescimento fetal e que o feto possa acumular em seu fígado, 

durante a gestação. Já os valores de VA para gestantes e lactentes, estão ligados um 

ao outro. Para a lactação, usa-se o cálculo referente ao sexo feminino e adiciona a 

média de VA que o leite humano fornece. Para os lactentes, usa-se o AI (Ingestão 

Adequada, valor estimado), que reflete a ingestão com leite humano. É calculado com a 

média do consumo de leite humano (0,78 L/d) e multiplicado pela média de VA do leite 

humano (concentração de 485 μg/L). O valor é arredondado para média de 400 μg 

RAE/d para lactentes de 0 a 6 meses de vida. Em relação aos Carotenoides vindo do 

leite e sendo convertidos em VA nos bebês, não está incluso nos cálculos, pois não há 

dados referentes a conversão destes em VA (DRI´s, 2001). 

Para avaliar a DVA (deficiência de vitamina A) na população, monitorar e avaliar 

as intervenções feitas com a suplementação da mesma, pode ser usado a 

concentração de retinol no leite humano, o qual irá indicar o nível de importância de um 

problema de saúde pública. Se as concentrações de retinol no leite forem ≤1,05 μmol / 

L e a prevalência na concentração de retinol no leite for <10% é considerada um 

problema de saúde leve, ≥10% a <25% é considerada moderada e >25% severa (WHO, 

2009). 

Daniels L, Gibson RS, Diana A, et al., (2019) avaliaram a ingestão de 

micronutrientes (incluindo a vitamina A) na dieta de mães indonésias que amamentam 

seus bebês exclusivamente e associaram com a concentração dos mesmos no leite 



 

materno. Em relação a Vitamina A, a média da ingestão materna diária foi de 501 μg 

RAE, em associação com a concentração de VA no leite dessas mães foi de 13,3 μg 

RAE / g de gordura. Isso mostrou um aumento de aproximadamente 24%, ou seja, com 

o aumento de um miligrama na ingestão materna, o retinol aumentou em torno de 24% 

no leite materno. 

Jiang, et al., (2016) observaram 102 mães chinesas de 3 regiões diferentes da 

China. Eles quantificaram o retinol no leite materno pós parto em 3 estágios de 

lactação: colostro, leite de transição e leite maduro, que foram coletados no dias 1, 14 e 

42 respectivamente. As concentrações de retinol das amostras foram determinadas 

pelo método HLPC e chegaram nos seguintes dados: a concentração de retinol no 

colostro foi de 146.9 ± 70.9 μg/100 g, no leite de transição foi de 81.8 ± 45.8 μg/ 100 g, 

e no leite maduro foi de 59.5 ± 51.6 μg/100 g. Observou-se uma tendência decrescente 

no nível de retinol no leite no decorrer da lactação, sendo maior no colostro e menor no 

leite maduro. Além disso, foi possível observar uma diminuição da concentração de 

retinol do colostro (dia 1) de 0.037 µg/100g por dia até o leite de transição (dia 14). E 

uma diminuição de 0.028 µg/100g por dia do leite de transição até o leite maduro (dia 

42). 

Souza, et al., (2012) quantificaram a concentração de vitamina A presente no 

leite maduro, avaliaram e compararam com condições sociodemográficas e com o 

conhecimento de nutrição. Participaram 196 mães do Rio de Janeiro, as quais foram 

distribuídas segundo algumas variáveis, como idade materna, grau de escolaridade, 

renda familiar total e per capita, quantidade de moradores na casa e número de 

consultas pré-natal. A média na concentração de vitamina A foi de 1,76 ±0,85 µmol/L, 

porém apresentou uma prevalência de DVA em 20,5% nas mães e bebês, de acordo 

com o indicador de concentração de vitamina A presente no leite delas, sendo 

considerado como moderado essa prevalência, pela OMS. Em relação às outras 

variáveis, não houve diferença significativa. Para a concentração de vitamina A no leite 

em que o bebê constitua sua reserva hepática adequada (≥ 2,3 µmol/L), apresentaram 

apenas 38,9% das nutrizes e também sem correlação às outras variáveis. Em relação 

ao conhecimento de nutrição e as outras variáveis, também não houve diferenças 



 

significativas em relação a concentração de vitamina A no leite dessas lactantes. Em 

suma, observou-se que não há relação de DVA e os fatores sociodemográficos, em 

exceção de situações de extrema pobreza, entre outros. Sendo assim, corrobora a tese 

de que a ingestão inadequada de vitamina A seria o principal fator etiológico de DVA, 

independente de fatores sociodemográficos, sendo necessário rever práticas 

alimentares e a qualidade das dietas das nutrizes, no combate à DVA (Ramalho, et al., 

2006). 

Bezerra, et al., (2010) estudaram o efeito de 2 doses diferentes de Vitamina A  

em mães imediatamente após o parto e avaliaram a concentração de vitamina A no  

leite dessas mulheres. Elas foram alocadas em 3 grupos, S1 as quais foram 

suplementadas imediatamente após parto com uma dose de 200 000 IU (60 mg), S2 as 

quais suplementadas com duas doses de 200 000 IU cada, tendo um espaço de 24 

horas entre elas. E o grupo C, as quais não foram suplementadas (0 IU). Ao final de 4 

semanas, as duas intervenções nos grupos S1 e S2 no pós-parto, evitaram uma queda 

maior na concentração de retinol no leite materno, o que já era esperado. E mostrou 

níveis durando mais tempo em relação ao grupo C. Embora os resultados dos grupos 

S1 e S2 sejam modestos em relação ao outro, o grupo S2 o qual tomou 2 doses (400 

000 IU), apresentou uma prevalência de níveis inadequados de 20%, comparado ao 

grupo S1 que foi de 34,5% e ao grupo C de 46,7%. Embora discreto, não deve ser 

ignorado. 

Núcleo 4 - Fórmula infantil versus vitamina A 

 
Segundo a OMS e o Ministério da Saúde, o leite materno é a melhor 

fonte de nutrição, o melhor alimento para bebês e crianças até 2 anos de vida, sendo 

considerada segura, saudável e sustentável. Prática essencial para proteção, promoção 

e apoio à saúde do bebê e criança. Recomenda-se que até os 6 meses de vida, ofereça 

o leite materno exclusivamente, e a partir dos 6º mês que seja complementado. (OMS, 

2001; BRASIL, 2002). Porém não é sempre possível, como no caso de mães 

soropositivas para vírus como HIV, HTLV1 e HTLV2, medicamentos incompatíveis com 

a amamentação (antineoplásicos), entre outros. Também não é recomendado pelo 

Ministério da Saúde (2015) a amamentação cruzada, a qual consiste na amamentação 



 

de um bebê por uma mulher que não é sua mãe, pelo risco de transmitir o vírus como 

HIV para o bebê, assim como hepatite B, que seus agentes causadores encontram-se 

presente no leite. Assim, como substituto do leite materno, existem as fórmulas infantis. 

A matéria-prima das fórmulas no mercado é o leite de vaca, o qual passa por 

números processos e adaptações para que o bebê possa digeri e absorver 

adequadamente, pois o leite de vaca não é apropriado principalmente ao recém nascido 

por conter alto teor de proteínas. Além de reduzir as proteínas, ele sofre outras 

modificações, como substituir parte de lipídios presente no leite de vaca, por óleo 

vegetal. E adição de carboidratos, vitaminas e minerais, entre outras (ACCIOLY et al, 

2005). 

Hoje em dia há uma vasta gama de fórmulas infantis, várias marcas, 

classificações e necessidades. Possui aquelas classificadas como fórmula de partida, a 

qual deve satisfazer as necessidades dos bebês durante seus primeiro 6 meses de vida 

(ANVISA, 2001a). Fórmula de seguimento, usada para a partir dos 6 meses até os 12 

meses incompletos (Anvisa, 2011b). Existem fórmulas com necessidades específicas, 

como para prematuros, fórmulas derivadas da soja, sem lactose e com hidrolisados 

proteicos. Todas se diferem entre teores de proteínas, lipídeos, carboidratos, fontes e 

micronutrientes. A cada dia mais as fórmulas infantis vem se modificando, para suprir 

as necessidades do lactente, e cada vez mais à uma formulação mais próxima possível 

ao leite humano (RUSSO, 2015). 

Em relação aos micronutrientes, em específico a Vitamina A, as RESOLUÇÃO- 

RDC Nº 43 DE 19 DE SETEMBRO DE 2011 e RESOLUÇÃO-RDC Nº 44 DE 19 DE 

SETEMBRO DE 2011 da ANVISA, as quais regulamentam as fórmulas infantis, dispõem 

no Art. 20 de ambas resoluções que: 

Art. 20. O conteúdo de vitaminas, minerais e outras 

substâncias deve atender ao disposto no Anexo II desta 

Resolução por 100 kcal disponíveis (ou por 100 kJ 

disponíveis) do produto pronto para consumo de acordo com 

as instruções do fabricante. 



 

Para as fórmulas infantis, na declaração de vitamina A presente, só deverá ser 

calculado o conteúdo de retinol pré-formado, excluindo do cálculo e declaração o 

conteúdo de carotenóides, inclusive o betacaroteno, por ser um composto pro vitamina 

A. Isso se explica pelo fato de que, não é bem estabelecida a equivalência do beta 

caroteno e do retinol em crianças. E os carotenóides, mesmo que possuam atividade 

pró vitamina A, não devem ser considerados presentes nos cálculos para conteúdo de 

vitamina A nas fórmulas, segundo o §1º do Art. 20 das Resoluções Nº 43 e 44 de 2011. 

Em relação à composição das fórmulas infantis, as recomendações de mínimo e 

máximo para os micronutrientes de Fórmula Infantil, e em relação a vitamina A, a 

Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica 

(ESPGHAN) (2005), Comissão do Codex Alimentarius (2007) e as especificações da 

legislação brasileira, estabelecem que o mínimo é de 60 µg RE /100kcal e máximo de 

180 µg RE /100kcal. 

Russo (2015), em seu estudo avaliou 31 fórmulas infantis, suas composições e 

suas adequações de nutrientes de acordo com as DRI´s – IOM, 2011. Das 31, foram 

divididas de acordo com suas classificações: 7 fórmulas para pré termo (0 a 6 meses) 

(A), 7 fórmulas de seguimento (6 a 12 meses) (B) e fórmulas especiais, 3 de anti- 

regurgitamento (R), 3 antialérgicas (H), 3 à base de soja (S) e 8 fórmulas enriquecida de 

prébioticos (E). Foram utilizados valores estabelecidos pela RDA, pois a mesma 

abrange todos os nutrientes avaliados no estudo. E para análise de porcentagem, foi 

utilizado os valores de referência descritos por Speridião (2013) para o volume de leite 

consumido pelos bebês de 0 a 12 meses. O valor é de 1000 ml leite/dia para lactentes 

de 0 a 6 meses e 600 ml leite/dia para lactentes de 6 a 12 meses. E para adequação, 

utilizou-se o percentual de 70% a 130% descrito por Gibson, (1993). Os resultados 

foram o seguinte em relação à concentração de vitamina A: Para fórmulas para pré 

termo, todas (A1-A7) ultrapassaram a faixa esperada de 130%, sendo 1 fórmula chegou 

a 172%. Para as fórmulas de seguimento (B1-B7), somente 2 fórmulas não chegaram 

ao mínimo esperado (70%). Para as fórmulas de anti-regurgitamento (R1-R3), para o 

valor de 1000 ml/dia (0-6 meses) todas ultrapassaram o máximo esperado, inclusive 1 

chegou a 187%. Para as fórmulas Especiais enriquecidas de prébioticos (E1-E8), 6 



 

fórmulas de 0-6 meses, ultrapassaram o valor máximo, chegando até 205%. E as outras 

referentes a 6-12 meses, 2 não chegaram ao mínimo esperado. Para as fórmulas 

antialérgicas (H1-H3), 1 fórmula de 0-6 meses ultrapassou o máximo esperado e 2 

fórmulas de 6-12 meses não chegaram ao mínimo. E finalmente, as fórmulas à base de 

soja (S1-S3), todas ultrapassaram o limite máximo de 130%. Observou-se que algumas 

fórmulas estudadas apareceram valores acima da RDA para vitamina A, de 400 μg/d e 

500 μg/d para lactentes de 0-6 meses e 6-12 meses respectivamente. Vale ressaltar 

que em excesso de vitamina A, ocorre a Hipervitaminose, que pode levar até uremia 

(MAGNONI, 2004). 

Jewell, et al., (2003), compararam a concentração de vitamina A nos leites 

humanos e em fórmulas infantis, na Irlanda do Norte. Foram 28 amostras de leite 

humano obtidos em momentos e dias diferentes e 6 fórmulas infantis usadas 

normalmente no hospital. Entre as amostras de leite materno, a mediana de 

concentração de retinol presente nos leites foi de 1,49 μmol/g de gordura (num alcance 

de 0,28-7,96 μmol/g de gordura). Para as fórmulas infantis específicas para prematuros, 

as medianas foram de 134 nmol/g de gordura (alcance de 112-148 nmol/g de gordura), 

116 nmol/g de gordura (alcance de 94-131 nmol/g de gordura) e 361 nmol/g de gordura 

(no alcance de 328-392 nmol/g de gordura). Já para fórmulas específicas para nascidos 

a termo, as medianas foram de 21 nmol/g de gordura (no alcance de 18-23 nmol/g de 

gordura), 85 nmol/g de gordura (no alcance de 81-91 nmol/g de gordura) e 63 nmol/g de 

gordura (no alcance de 55-70 nmol/g de gordura). Todos os leites de fórmulas foram 

fortificados com a vitamina A, segundo os fabricantes, observando-se altas 

concentrações dessa vitamina em algumas fórmulas. 

Francis, et al. (2018), simularam a alimentação do bebê em algumas 

mamadeiras, com amostras de leite humano e fórmulas, para analisar a concentração 

de retinol nos mesmo. Foram utilizadas 7 frascos de mamadeiras popularmente 

vendidas, sendo comparadas com o frasco Controle, que consistia num frasco de vidro 

e tampa de rosca. O leite humano era maduro e as fórmulas infantis, uma continha ferro 

(Fe) e a outra ácido docosahexaenóico (DHA), ambas popularmente comercializadas. 

Para a coleta das amostras, o leite era removido das mamadeira por um sistema de 



 

bomba, simulando o ato de sucção do bebê. Foi analisado se houve formação de 

bolhas no leite através da entrada de ar nas mamadeiras. As coletas eram realizadas 

em determinado tempo, 0, 5,10, 15 e 20 minutos. Observou-se diminuição da 

concentração de retinol no leite humano e fórmulas em todos os frascos. Em relação às 

fórmulas, a que possuía Ferro apresentou uma menor concentração de retinol em 

relação ao leite humano e fórmulas com DHA. Os autores explicam que possivelmente 

ocorreu a reação de Fenton, que no caso o Ferro presente na fórmula, é oxidado por 

peróxido de oxigênio, o qual é reduzido e convertido em radicais hidroxila (FRIEDRICH, 

et al. 2017). Observou-se que em relação a formação de bolhas, somente 1 mamadeira 

não houve formação, juntamente com a do Controle e que nesses frascos 

apresentaram menor redução de retinol concentrado em relação às outras mamadeiras. 

Em relação ao tempo x bolhas, em todos os frascos não apresentaram grandes 

mudanças na concentração de retinol até os 5 minutos, mas que a partir de 10 minutos, 

foi significativo as diferenças. A mamadeira e o frasco controle, os quais não 

apresentaram bolhas, após 20 minutos consistiam de uma concentração média de 96% 

em relação ao nível inicial. Porém os outros frascos que apresentaram bolhas, 

possuíam uma concentração média de retinol equivalente à 91,2% em relação ao nível 

inicial. Vale ressaltar que essas perdas geram uma diminuição na ingestão dessa 

vitamina para o bebê, sendo capaz de afetar a saúde do mesmo. 

 

 
4. Conclusão 

 
Diante do foi exposto, é possível afirmar que a vitamina A exerce papel 

fundamental na acuidade visual do lactente sendo que sua deficiência implica, 

principalmente, na doença macular relacionada à idade. 

 
 

5. Considerações finais 

 
O leite materno deve ser a primeira opção para alimentar os recém-nascido, por 

ser fonte rica em nutrientes necessário para seu desenvolvimento, deve-se esgotar 



 

todas as possibilidades para que aconteça, porém em caso de impossibilidade, as 

fórmulas servem como substituto, observando suas necessidades específicas. 

Foi observado que em muitas fórmulas infantis disponíveis, a concentração de 

vitamina A é acima do valor de adequação, porém mesmo assim, não garante uma 

entrega e absorção completa desse nutriente aos bebês, pois estudos mostram que 

pode ocorrer uma perda da vitamina na amamentação dela por mamadeiras. Sendo 

assim, é importante ficar atento a isso, podendo prejudicar o desenvolvimento e 

crescimento do bebê e até desenvolver uma deficiência da vitamina A. 

A vitamina A presentes nas fórmulas varia muito sua concentração e 

disponibilização nas fórmulas presentes nos mercados, sendo importante a avaliação 

dessas fórmulas e dos bebês que a consomem em uso exclusivo. E de futuros estudos 

que possam formular concentrações seguras para que possam ofertar a mesma 

biodisponibilidade do leite materno. 

Durante a lactação, a concentração de retinol no leite diminue ao longo do 

tempo, mas mesmo assim supre as necessidades do bebê. Durante a introdução 

alimentar, é de suma importância atenção à alimentação diária dos lactentes nessa 

fase, garantindo a disponibilidade dos mesmos, para que não ocorra uma deficiência e 

por assim prejudique o desenvolvimento da criança. Sugere-se, mais estudos nessa 

área, para que assim bebês alimentados por fórmula não sejam prejudicados 

futuramente em relação aos amamentados pelo leite materno. 

Atualmente há poucos estudos em relação a deficiência de vitamina A em 

crianças pequenas no Brasil, mesmo observando uma prevalência de 10 a 20% dessa 

deficiência no país. Sendo assim, recomenda-se mais estudos para que assim possa 

ser feita mais intervenções e assim diminuir essa prevalência, e de doenças 

relacionadas a falta. 

Observou-se que, a luteína presente nas fórmulas infantis, precisam aumentar 4 

vezes sua concentração, para que assim tenha uma equivalência na concentração 

sérica de vitamina A em bebês amamentados com leite materno em relação aos com 

fórmula. Porém isso acarretaria em um aumento exorbitando no preço, o que tornaria 



 

inviável. Seria interessante mais estudos e pesquisas para suplementar fórmulas com a 

luteína, para que esses bebês tenham níveis séricos equivalentes ao dos que se 

alimentam com leite materno. 

Há vários estudo documentando a importância da luteína e zeaxantina para os 

olhos, e a recomendação do uso deles em formulação como componentes essenciais 

para a diminuição do risco da progressão da doença macular relacionada a idade. 

Também é importante avaliar e adequar a ingestão desses caotenóides em pessoas 

que já possuam deficiência macular relacionada a idade, ou em pessoas com risco de 

desenvolver essa doença. 

O transporte, a absorção, a ação e biodisponibilização dos carotenóides nos 

pigmentos maculares ainda precisam ser bem mais estudados, para que assim 

tenhamos mais entendimento e uma adequação em suplementar esses carotenóides 

para prevenir e não somente diminuir a progressão das doenças maculares. 
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