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 Nesta edição de lançamento da Revis-
ta Tendências em Pediatria foram escolhidos 
quatro temas de interesse direto do pediatra 
que trabalha na ponta do atendimento assis-
tencial. Para isso, convidamos profissionais 
de saúde experientes para trazer ao leitor in-
formações mais atualizadas.
 Abrimos este número com o artigo 
sobre oligossacarídeos, que apresenta uma 
revisão atualizada da literatura sobre os be-
nefícios da utilização desses produtos para a 
saúde das crianças, uma vez que é crescente 
o uso de estratégias que auxiliem o funcio-
namento da microbiota intestinal.1 Apesar de 
sua importância, o texto demonstra que pou-
cos prebióticos são utilizados em crianças, 
sendo os mais frequentes FOS e GOS adicio-
nados em fórmulas infantis ou em outros ali-
mentos e/ou bebidas. Mais recentemente no 
Brasil, os oligossacarídeos do leite humano 
estão disponíveis em fórmulas infantis. Nos 
lactentes, o principal benefício observado é a 
melhora das evacuações, com predominân-
cia de fezes mais macias após consumo de 
no mínimo 28 dias. Também há alguma evi-
dência de que o uso de prebióticos reduz a 
ocorrência de dermatite atópica em crianças 
com histórico familiar de atopia, diminui o ris-
co de doenças infecciosas e pode regular po-
sitivamente o crescimento físico, contribuin-
do como estratégia de prevenção e controle 
do excesso de peso.
 Na sequência, vem o artigo de erros 
inatos do metabolismo (EIM), que teve como 
objetivo principal trazer o conhecimento atu-

al relacionado à identificação dessas doenças 
metabólicas na triagem neonatal, com enfo-
que no que o pediatra precisa saber, uma vez 
que os EIM podem ter sérios efeitos e o atraso 
no diagnóstico pode resultar em danos irre-
versíveis.2 A novidade está na aprovação da lei 
que amplia a triagem neonatal no Brasil, que 
entrará em vigor em 2022, com adequação em 
paralelo do sistema para garantir diagnóstico, 
acompanhamento e tratamento dos pacien-
tes com teste do pezinho alterado. Além disso, 
o artigo fornece informações específicas para 
a atuação na prática relacionadas ao manejo 
clínico e da rede assistencial de referência das 
principais doenças desse grupo.
 O próximo artigo versa sobre as possí-
veis consequências maternas, fetais e neo-
natais da alimentação vegetariana durante a 
gestação. A adoção dessas dietas por gestan-
tes tem sido apontada como fator de risco de 
deficiências nutricionais de macro e micronu-
trientes, o que, mesmo de forma clinicamente 
pouco perceptível, pode acarretar prejuízos na 
formação do organismo, no crescimento físico 
e no neurodesenvolvimento infantil.3 Os au-
tores destacam e alertam os profissionais de 
saúde quanto a esses aspectos, fornecendo 
conteúdo científico para a boa prática clínico-
-assistencial.
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 Por último, este número traz uma 
atualização sobre os aspectos epidemioló-
gicos das meningites imunopreveníveis em 
crianças e adolescentes no Brasil. Trata-se 
da evolução temporal e dos aspectos pre-
ventivos dessa doença infecciosa. O texto 
lembra que, apesar do progresso significati-
vo nas últimas décadas, a meningite ainda é 
uma doença temida em todo o mundo e um 
grande desafio para os gestores de saúde e a 
sociedade. Aproximadamente, 250 mil mor-
tes ocorreram devido às meningites em 2019, 
deixando um em cada cinco indivíduos afe-
tados com sequelas clínicas permanentes.4 
Além disso, a autora reforça que a melhor 
estratégia para prevenir a meningite cau-
sada pelos agentes Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae e Mycobacterium tuberculosis é a 
vacinação e que as vacinas específicas têm 
sido amplamente disponibilizadas na rede 
pública e privada.

1. Miqdady M, Al Mistarihi J, Azaz A, Rawat D. Prebiotics in the 
infant microbiome: the past, present, and future. Pediatr Gastro-
enterol Hepatol Nutr. 2020;23(1):1-14.
2. Landau YE, Waisbren SE, Chan LMA, Levy HL. Long-term out-
come of expanded newborn screening at Boston children’s hos-
pital: benefits and challenges in defining true disease. J Inherit 
Metab Dis [Internet]. 2017;40(2):209-18.
3. Sebastiani G, Barbero AH, Borrás-Novell C, Casanova MA, Alde-
coa-Bilbao V, Andreu-Fernández V, et al. The effects of vegeta-
rian and vegan diet during pregnancy on the health of mothers 
and offspring. Nutrients. 2019;11(3):557.
4. World Health Organization. Defeating meningitis by 2030: a glo-
bal road map. Geneva: World Health Organization; 2021. Disponí-
vel em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240026407
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 A busca por estratégias que auxiliem 
o funcionamento da microbiota intestinal é 
crescente, sendo probióticos e prebióticos 
amplamente utilizados com essa finalidade. 
Na população pediátrica, pesquisas que en-
volvem suplementação com o propósito de 
modular a microbiota são mais restritas ao 
uso de prebióticos, sendo os frutooligossa-
carídeos (FOS) e os galactooligossacarídeos 
(GOS) os mais testados. Dessa forma, este 
artigo teve como objetivo avaliar o uso tera-
pêutico de prebióticos em crianças. Para sua 
consecução, realizou-se uma revisão com 
uso dos descritores prebióticos e pediatria, 
combinados com constipação intestinal, 
obesidade e dermatite atópica, em perió-
dicos indexados nas bases LILACS e MedLi-
ne. Os resultados encontrados demonstram 
que poucos prebióticos são utilizados em 
crianças, sendo os mais frequentes FOS e 
GOS adicionados em fórmulas infantis ou 
em outros alimentos e/ou bebidas. Nos lac-
tentes, o principal benefício observado foi 
a melhora das evacuações, com predomi-
nância de fezes mais macias após consumo 
de no mínimo 28 dias. Em menor número 
de publicações, também se verificou a uti-
lização destes na incidência de dermatite 
atópica em crianças com histórico familiar 
de atopia, assim como estratégia terapêu-
tica para constipação e obesidade. Embora 
com ampla utilização entre adultos, incluin-

RESUMO

do terapia adjuvante para controle glicêmico 
e de dislipidemias, o uso em crianças ainda é 
bastante restrito aos desconfortos intestinais/
constipação. Pesquisas recentes vem sendo 
desenvolvidas na avaliação do uso de oligos-
sacarídeos sintéticos, semelhantes aos do leite 
materno, em fórmulas infantis, objetivando a 
redução de processos infecciosos em crianças 
que não podem ser amamentadas.

Palavras-chave: prebióticos, constipação in-
testinal, obesidade, alergia, dermatite atópica

 The search for strategies that help a 
better functioning of the intestinal micro-
biota has increased in recent years, with 
probiotics and prebiotics being widely used 
for this purpose. In the pediatric population, 
researches involving supplementation with 
the purpose of modulating the microbiota 
are more restricted to the use of prebioti-
cs, being the fructooligosaccharides (FOS) 
and galactooligosaccharides (GOS) the most 
used. Thus, this article aimed to evaluate the 
therapeutic use of prebiotics in children. To 
achieve it, a review was carried out using the 
descriptors: prebiotics and pediatrics, com-
bined with constipation, obesity and atopic 
dermatitis, in journals indexed in the LILACS 
and MedLine databases. The results found 
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 A procura de famílias por estratégias 
que melhorem a microbiota intestinal das 
crianças é crescente no dia a dia do consul-
tório, considerando o conhecimento atual da 
relação intestino com a saúde física e mental, 
referendada pela famosa frase de Hipócra-
tes (400 a.C.) de que “todas as doenças co-
meçam no intestino”. Preocupação esta que 
tem início já no nascimento, quando os pais 
visam evitar a cólica infantil, prevenir as do-
enças alérgicas e/ou tratar a constipação por 
meio da modulação da microbiota intestinal.
 Atualmente, sabemos que o perfil de 
micro-organismos que vivem em nosso in-
testino é determinante no processo de saú-
de ou doença, estabelecendo relação com 
as diferentes células que compõem o trato 
gastrointestinal e originando produtos. Estes 

INTRODUÇÃO

show that few prebiotics are used in children, 
the most frequent being FOS and GOS ad-
ded to infant formula or other foods and/or 
beverages. In infants, the main outcome ob-
served after use were related to improvement 
in bowel movements, with a predominance 
of softer stools after consumption for at least 
28 days. In a smaller number of publications, 
their use was also verified in the incidence of 
atopic dermatitis in children with a family his-
tory of atopy, as well as a therapeutic strategy 
for constipation and obesity. Although widely 
used among adults, including adjuvant the-
rapy for glycemic control and dyslipidemia, 
its use in children is still quite restricted to 
intestinal discomfort/constipation. Recent re-
searches have been developed in the evalua-
tion of the use of synthetic oligosaccharides, 
similar to those found in breast milk, in infant 
formulas, aiming to reduce infectious proces-
ses in children who could not be breastfed. 

Keywords: prebiotics, safety, constipation, 
obesity, dermatitis atopic

são provenientes da fermentação de compo-
nentes dietéticos ou sintéticos, os quais exer-
cem influência em inúmeros processos me-
tabólicos celulares, relacionados à digestão, 
à absorção, à motilidade intestinal, ao efeito 
de barreira e sobretudo à resposta imunoló-
gica1,2.
 Os benefícios à saúde promovidos 
pela microbiota intestinal só são possíveis em 
situações de eubiose, termo utilizado para 
descrever o equilíbrio do ecossistema micro-
biano intestinal, onde ocorre a predominân-
cia de espécies bacterianas potencialmente 
benéficas, pertencentes aos filos Firmicutes 
e Bacteroides, em detrimento de espécies 
como as Proteobacteria, que se encontram 
em quantidade reduzida, sendo o oposto o 
que encontramos em situações de disbiose3.
 Mas será que modular essa microbiota 
é tão fácil assim? Por que a disbiose ocorre? 
São perguntas que a ciência vem sistemati-
camente tentando responder, sendo impor-
tante lembrar que a diversidade microbiana, 
passada a fase inicial da vida onde tipo de 
parto e a alimentação são fortes determi-
nantes do padrão microbiano, é influenciada 
pelo genótipo do hospedeiro, ambiente onde 
ele está inserido e hábitos alimentares. Des-
sa forma, o fator mais susceptível à modifi-
cação é a alimentação, sendo os prebióticos 
elementos decisivos no processo de nutrição 
desses micro-organismos. 

PREBIÓTICOS

 Embora tenha sofrido mudança nas 
últimas décadas, a definição mais atual de 
prebiótico é a de um substrato utilizado sele-
tivamente por micro-organismos hospedei-
ros que conferem benefícios à saúde4. Nessa 
nova definição, o conceito de prebióticos 
passa a incluir compostos que não são car-
boidratos e que apresentam funcionalidade 
em outros locais do corpo que não o trato 
gastrointestinal, não sendo necessariamente 
de origem dietética2.
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QUADRO 1. PRINCIPAIS UTILIZAÇÕES CLÍNICAS 
DOS PREBIÓTICOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS 
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FIGURA 1. NOVA CLASSIFICAÇÃO DOS PREBIÓTICOS. 

CLAs: ácido linoleico 
conjugado PUFAs: ácido 
graxo poliinsaturado
FOS: frutooligossacarí-
deo, GOS: galactooligos-
sacarídeo

Adptado de Miqdady e 
col. (2020)2
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Lactentes em aleitamento também se bene-
ficiam dos prebióticos mediante consumo de 
leite humano, que contém aproximadamen-
te 150 tipos de oligossacarídeos não digeríveis 
pelas enzimas do trato gastrointestinal infan-
til, conferindo a esses carboidratos a função 
prebiótica.
Além do leite humano e da alimentação com 
frutas, legumes, grãos e sementes, sabida-
mente fontes naturais de prebióticos, a in-
dústria também proporciona a oferta desses 
compostos para utilização como suplemento 
isolado ou já adicionado em alimentos e fór-
mulas infantis10.

MECANISMO DE AÇÃO 

Os prebióticos exercem influência sobre a 
microbiota intestinal por mecanismos que 
variam em função da sua categoria e do tipo 
de micro-organismo capaz de metabolizar o 
mesmo. Dessa forma, os principais prebióti-
cos validados em estudos com a população 
pediátrica (inulina, GOS, FOS e lactulose) de-
terminam maior crescimento de lactobacilos 
e bifidobactérias, com produção de metabó-
litos como lactato e acetato, os quais podem 
ser utilizados como fonte de energia por ou-
tras bactérias, como a Eubacterium, Rosebu-
ria e Faecalibacterium, produtoras de butira-
to11,12.
 Esse processo, denominado “alimen-
tação cruzada”, acaba por promover a produ-
ção de outros metabólitos, importantes para 
a saúde intestinal, e estimular indiretamente 
o crescimento de outros micro-organismos 
com potencial probiótico, e/ou atuar de for-
ma antagônica em outras espécies11.
 Adicionalmente, a literatura refere o 
aumento na absorção de minerais e a redu-
ção da fermentação de proteínas em função 
dos metabólitos produzidos pela ação prebi-
ótica, que repercutem sobre o pH intestinal. 
Imunologicamente os prebióticos promo-
vem não apenas o crescimento seletivo de 
micro-organismos benéficos, mas também 

 Assim os fitoquímicos, até então con-
siderados compostos bioativos presentes em 
frutas, vegetais, grãos e outras plantas, mas 
sem valor nutritivo para os seres humanos, 
passam a integrar a categoria de prebióti-
cos. Os polifenóis e derivados, carotenoides 
e sulfetos importantes são componentes 
dietéticos que podem modular a composi-
ção da microbiota intestinal, auxiliando na 
manutenção das funções fisiológicas, sendo 
atualmente explorados como estratégia de 
tratamento para obesidade e doenças infla-
matórias em indivíduos adultos, mas sem 
pesquisas ainda na população pediátrica2,5.
 Destacam-se também nessa funcio-
nalidade os oligossacarídeos não digeríveis 
do leite humano, conhecidos como HMOs 
(do inglês Human Milk Oligosaccharides), os 
quais representam o 3º maior componente 
sólido produzido na glândula mamária, pro-
porcionando inúmeros benefícios à saúde do 
lactente. São encontrados em maior quan-
tidade no colostro, com uma concentração 
decrescente à medida que a lactação evolui, 
sofrendo ainda variações em função da ge-
nética materna6.
 Adicionalmente, para ser considerado 
um prebiótico, esse composto precisa aten-
der a critérios específicos, como ser resistente 
à degradação ácida no estômago, não sofrer 
hidrólise pelas enzimas do trato gastrointes-
tinal nem absorção em nenhum segmento 
digestivo, ser metabolizado por micro-orga-
nismos intestinais e estimular seletivamente 
o crescimento e/ou a atividade de bactérias 
benéficas à saúde7.

FONTES DE PREBIÓTICOS

 Os prebióticos encontram-se am-
plamente distribuídos na natureza, sendo 
possível obter seus benefícios por meio do 
consumo de cebola, alho, aspargos, chicória, 
alho-poró, banana, tomate, sementes de chia 
e de linhaça, aveia, amêndoas, própolis, entre 
outros8.
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a produção de ácidos graxos de cadeia curta 
(acetato, propionato e butirato), os quais têm 
propriedades imunomoduladoras, influen-
ciando a sinalização do Toll-like receptor 4 
(TLR4) e reduzindo a produção de citocinas 
pró-inflamatórias, efeito bem evidenciado pe-
los oligossacarídeos do leite humano - HMOs 
(do inglês human milk oligosaccharides)9,11-13.

UTILIZAÇÃO CLÍNICA 
DOS PREBIÓTICOS

Conforme foi demonstrado, embora o quan-
titativo de substâncias com propriedades 
prebióticas seja elevado, nem todas foram va-
lidadas para uso na pediatria, sendo de utili-
zação mais comum em adultos com objetivo 
de auxiliar no controle do peso, da glicemia 
e dos níveis de lipídeos séricos. Em crianças, 
um número limitado de prebióticos é utiliza-
do em intervenções para constipação, alergia, 
distúrbios gastrointestinais e, mais recente-
mente, na obesidade, como descrito a seguir.

CONSTIPAÇÃO

 A constipação funcional é comum na 
faixa etária pediátrica e acomete crianças de 
ambos os sexos e de diferentes classes so-
ciais. Para o tratamento, diversas vezes há a 
necessidade de recorrer aos medicamentos, 
assim como existe a orientação da aborda-
gem comportamental e dietética, sendo esta 
realizado pela oferta de fibras e líquidos14.
 Em um ensaio clínico controlado, ran-
domizado e duplo-cego, conduzido por Gar-
cia Contreras e col., envolvendo crianças com 
paralisia cerebral e histórico de constipação 
crônica, realizou-se a suplementação com 
4 gramas de inulina por 28 dias em um dos 
grupos de estudo, com melhora significativa 

no padrão evacuatório, associado à redução 
de episódios de defecação dolorosa15.
 Achado semelhante foi observado por 
Closa-Monasterolo e col.16, que avaliaram a 
suplementação com 4 gramas de uma mis-
tura de frutanos do tipo inulina derivados da 
chicória em crianças de 2 a 5 anos com cons-
tipação funcional. Observou-se a melhora 
progressiva da consistência das fezes durante 
as 6 semanas de intervenção, em compara-
ção ao grupo placebo que recebeu a mesma 
quantidade de maltodextrina. O mecanismo 
de ação que poderia explicar a melhora do 
padrão evacuatório após o uso da inulina está 
relacionado ao estímulo à síntese de ácidos 
graxos de cadeia curta (acetato, butirato e 
propionato), assim como ao próprio aumen-
to das bactérias do gênero Bifdobacterium, 
quando expostas a esse prebiótico17. 
 A inclusão de prebióticos em fórmulas 
infantis já demonstrou ser segura do ponto 
de vista de crescimento pôndero-estatural e 
vem sendo bastante utilizada por seu efeito 
sobre os transtornos gastrointestinais típicos 
da faixa etária18. Em estudo prospectivo ran-
domizado e duplo-cego, um grupo de lacten-
tes recebeu fórmula de seguimento enrique-
cida com uma mistura prebiótica contendo 
polidextrose (PDX) e galactooligossacaríde-
os (GOS) em uma concentração de 0,5 g de 
cada prebiótico por porção de 245 mL. Esta 
foi oferecida aos participantes 2 vezes ao dia, 
resultando na oferta de 2 g de PDX/GOS, en-
quanto o grupo controle utilizou apenas a 
fórmula de seguimento. Observou-se que os 
lactantes que receberam a fórmula enrique-
cida com a mistura de PDX/GOS apresenta-
ram aumento na frequência de evacuações e 
fezes mais macias, o que sugere que o uso de 
prebióticos é uma alternativa interessante na 
prevenção e no tratamento da constipação 
funcional19.
  A adoção de uma mistura de prebi-
óticos composto de frutooligossacarídeos, 
inulina, goma arábica, amido resistente, po-
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pacto da suplementação de prebióticos so-
bre a resposta imunológica, bebês que pre-
cisaram utilizar fórmula e que possuíam risco 
de atopia participaram de um ensaio clínico 
controlado, randomizado e duplo-cego, onde 
o grupo intervenção utilizou fórmula láctea 
com proteína do soro do leite extensamente 
hidrolisada, enriquecida com 0,8 g de GOS/
FOS, e o grupo placebo a mesma fórmula in-
fantil, com adição de 0,8 g de maltodextrina, 
durante os 6 primeiros meses de vida. Duran-
te o acompanhamento do estudo, a preva-
lência de 9,8% das crianças do grupo inter-
venção desenvolveu dermatite atópica, valor 
significativamente inferior em comparação 
aos 23,1% do grupo controle, o que sugere al-
gum impacto desses oligossacarídeos no de-
senvolvimento imunológico23.
 Arslanoglu e col. avaliaram lactentes a 
termo e com história parental de atopia ran-
domizadas em dois grupos em um ensaio 
conduzido, onde a intervenção consistia na 
oferta de uma fórmula infantil hipoalergê-
nica com adição de galactooligossacarídeos 
de cadeia curta (scGOS) e frutooligossacarí-
deos de cadeia longa (lcFOS) na proporção 
de 9:1, constituindo 0,8 g de prebiótico por 
100 mL. As participantes do grupo controle 
receberam a mesma fórmula infantil acres-
cida de 0,8 g de maltodextrina. Ao final de 6 
meses de intervenção, o grupo que recebeu 
a mistura de prebióticos (scGOS:lcFOS) ob-
teve menor incidência cumulativa quando 
comparado ao grupo controle para os se-
guintes desfechos: dermatite atópica (13,6% 
versus 27,9%), sibilância recorrente (7,6% ver-
sus 20,6%) e urticária (1,5% versus 10,3%). Es-
ses lactentes também apresentaram menos 
episódios de infecções que necessitassem de 
tratamento com antibiótico em vias aéreas 
superiores durante 18 meses após o término 
da intervenção. Esses resultados permitem 
supor que a suplementação precoce, duran-
te os 6 primeiros meses de vida, de scGOS 
e lcFOS via fórmula láctea em crianças não 

lissacarídeo de soja e celulose também se 
mostrou eficiente em aumentar a taxa diá-
ria de defecação em um grupo de crianças 
de 4 a 12 anos, com constipação crônica, que 
utilizou a mistura de fibras. A maciez das fe-
zes no referido ensaio foi avaliada pela Bris-
tol Stool Form Scale, onde o grupo placebo 
apresentou maior frequência de fezes do 
tipo II, enquanto as fezes do tipo IV (mais 
macias) foram mais comuns no grupo inter-
venção. Contudo, a utilização da mistura de 
prebióticos não evitou a necessidade do uso 
de laxantes orais ou enemas por alguns pa-
cientes20.
 O uso de GOS (1,7 g/ dia) durante um 
mês proporcionou melhor padrão evacuató-
rio em pacientes pediátricos de 4 a 16 anos, o 
que pode ser explicado pelo fato desse pre-
biótico estimular o crescimento e a atividade 
do gênero Bifdobacterium no cólon, que pro-
move a fermentação dos galactooligossaca-
rídeos em ácidos graxos de cadeia curta, os 
quais aumentam a atividade muscular do có-
lon por constituir substrato energético para 
os colonócitos, ampliando também o fluxo 
sanguíneo nessa região, além de contribuir 
para o aumento do bolo fecal e consequen-
temente viabilizar a defecação, o que escla-
rece seu efeito terapêutico na prevenção e no 
tratamento da constipação21,22.

ALERGIA

 O efeito modulador dos prebióticos so-
bre a microbiota intestinal é bem consolida-
do, assim como a função desses micro-orga-
nismos sobre a imunidade inata e adaptativa. 
Nesse sentido, inúmeras estratégias nutri-
cionais visam melhorar a função de barrei-
ra intestinal e a resposta imunológica desse 
órgão pela oferta de prebióticos específicos, 
mediante suplementação principalmente 
em fórmulas infantis.
 Em um dos estudos que avaliou o im-
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amamentadas, aparentemente induziu efei-
to em longo prazo24.
 Existem diferenças no microbioma de 
crianças alérgicas, como maiores concentra-
ções de Staphylococcus aureus e menores 
concentrações de Bacteroides e Bifidobac-
terium, quando comparadas a crianças não 
alérgicas. O leite materno é o padrão ouro 
de alimentação para as crianças, e seus oli-
gossacarídeos possuem grande potencial 
modulador, além de suas repercussões imu-
nológicas. Entretanto, na impossibilidade 
da amamentação, crianças que utilizaram 
fórmulas infantis acrescidas de prebióticos 
demonstraram o desenvolvimento da micro-
biota mais próxima a de bebês amamenta-
dos do que crianças que apenas receberam 
fórmulas infantis regulares23-25.

OBESIDADE

 Embora os prebióticos sejam bastante 
utilizado em conjunto com os probióticos na 
modulação da microbiota intestinal, visando 
prevenir ou tratar a obesidade em adultos, 
são escassos os estudos de aplicabilidade de 
prebióticos em crianças com sobrepeso/obe-
sidade com resultados sobre a redução de 
peso corporal.
 Ensaio clínico duplo-cego placebo 
controlado, conduzido em crianças de 7 a 12 
anos e com índice de massa corporal/idade > 
percentil 85, avaliou os efeitos da suplemen-
tação de inulina enriquecida com oligofruto-
se (8 g/dia) durante 16 semanas sobre o ape-
tite e a ingestão calórica, em comparação ao 
grupo controle que recebeu placebo (3,3 g de 
maltodextrina)26.
 Os achados demonstraram que o con-
sumo de prebiótico diminuiu a velocidade 
de ganho de peso no grupo intervenção em 
comparação ao placebo. Embora o peso cor-
poral absoluto tenha aumentado em ambos 
os grupos ao longo de 16 semanas, este foi 

significativamente maior no grupo placebo 
(2,4 vezes) em comparação com aquele que 
recebeu suplementação de inulina enrique-
cida com oligofrutose26.
 Estudos em adultos demonstraram 
que o consumo de prebióticos, principalmen-
te oligofrutose e inulina, resultam em au-
mento da saciedade, ocasionando a redução 
na ingestão alimentar e contribuindo, assim, 
para a perda de peso27,28. No entanto, estudos 
na população pediátrica obesa são limitados. 
O primeiro estudo randomizado, duplo-ce-
go, placebo-controlado a examinar especifi-
camente o controle do apetite em crianças 
com sobrepeso e obesidade, em resposta a 
oferta em longo prazo de prebióticos, sugere 
que estes podem conferir mais saciedade aos 
pequenos. A variação do apetite foi avaliada 
subjetivamente e incluía menor perspectiva 
de consumo de alimentos e aumento da ple-
nitude após 16 semanas de uso de inulina en-
riquecida com oligofrutose29.
 Cani e col. avaliaram que adultos sau-
dáveis utilizando oligofrutose por 2 semanas 
relataram aumento da plenitude e redução 
do consumo alimentar potencial após a refei-
ção do jantar, mas não para o desjejum, como 
se observou nas crianças. Essa diferença nas 
refeições pode ser atribuída ao momento da 
ingestão do prebiótico, onde os participantes 
adultos consumiram 4 g no café da manhã e 
4 g no jantar, enquanto as crianças consumi-
ram a dose completa de 8 g antes da refeição 
do jantar28.

DISTÚRBIOS GASTROINSTESTI-
NAIS FUNCIONAIS DA INFÂNCIA

 A saúde intestinal no início da vida é 
complexa e dinâmica. Bebês nascidos a ter-
mo e saudáveis podem experimentar distúr-
bios gastrointestinais funcionais (DGFs), com 
sinais e sintomas, que não podem ser explica-
dos por anormalidades estruturais ou bioquí-
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presentam o 3º maior componente sólido do 
leite, após a lactose e os lipídios respectiva-
mente, apresentando maior quantidade e 
complexidade estrutural do que os oligossa-
carídeos encontrados no leite de outros ma-
míferos34.
 Descobertos desde a década de 1950, 
os HMOS são formados pela combinação de 
no mínimo 3 dos seguintes monossacaríde-
os – glicose, galactose, N-acetilglucosamina, 
fucose e ácido siálico –, que originam os mais 
de 150 diferentes tipos de prebióticos existen-
tes no leite humano35.
 Os HMOS possuem concentração ele-
vada no colostro (25 g/L), mas os valores são 
decrescentes ao longo da lactação, reduzin-
do após a 20a semana e variando em termos 
de composição a depender do polimorfismo 
materno, que guarda relação com a capaci-
dade de sintetizar HMOs com a presença ou 
não do monossacarídeo fucose34.
 A função dos HMOs sobre o sistema 
imunológico do lactente é protegê-lo de in-
fecções respiratórias e relacionadas ao tra-
to gastrointestinal por exercer ação sobre o 
crescimento e o desenvolvimento de células 
intestinais, atuando de forma direta e indire-
ta sobre a colonização bacteriana e promo-
vendo o crescimento de bactérias do gênero 
Bifidobacterium, principalmente as espécies 
B. infantis, B. longum e B. bifidum34.
 A reduzida incidência das supracitadas 
infecções em lactentes amamentados de for-
ma exclusiva fez a indústria desenvolver tec-
nologia para produção de oligossacarídeos 
sintéticos estruturalmente semelhantes aos 
HMOs e adicioná-los em fórmulas infantis. 
 Dessa forma, ensaios clínicos que 
avaliaram o efeito de fórmulas infantis des-
tinadas a lactentes de até 6 meses, suple-
mentadas com oligossacarídeos sintéticos 
semelhantes aos HMOs, demostraram que a 
adição desses prebióticos é segura, com ma-
nutenção de crescimento pondero-estatural 
semelhante ao de crianças que utilizam fór-

micas30,31.
 Entre os DGFs, pode-se destacar a 
constipação, o choro excessivo e/ou a cólica 
infantil30,32. Em estudo prospectivo, duplo-
-cego, randomizado e controlado envolven-
do 432 bebês saudáveis a termo, com idade 
entre 0-28 dias, foi avaliado o uso de nova 
fórmula infantil fermentada (FERM) em 
combinação com uma mistura de scGOS/lc-
FOS (9:1), perfazendo 0,8 g dessa mistura de 
prebióticos por 100 mL. A fórmula FERM foi 
combinada em diferentes proporções com 
uma fórmula padrão, originando 4 grupos 
de comparação: um formado pela combi-
nação da mistura de scGOS/lcFOS + 50% da 
fórmula FERM, outro contendo scGOS/lcFOS 
+ 15% da fórmula FERM, o terceiro contendo 
apenas 50% da fórmula FERM sem adição 
de prebióticos e o último constituído apenas 
pela fórmula padrão com suplementação de 
scGOS/lcFOS na mesma proporção que os 
outros grupos. Os pesquisadores verificaram 
que todas as fórmulas foram bem toleradas 
e, em 4 semanas, a incidência geral de cóli-
ca infantil foi significativamente menor (8%) 
nos lactentes que receberam scGOS / lcFOS 
+ 50% de fórmula FERM, em comparação aos 
grupos que receberam apenas scGOS /IcFOS 
(p=0,034) ou 50% de fórmula FERM (p=0,036), 
demonstrando os benefícios da ingestão de 
pré e probióticos combinados33.

AMAMENTAÇÃO versus 
MICROBIOTA INTESTINAL: 
OS BENEFÍCIOS PROPORCIONA-
DOS PELOS HMOs

 O valor nutricional do leite humano 
para alimentação dos lactentes nos 6 primei-
ros meses de vida é inquestionável, sendo o 
mesmo fornecedor de nutrientes também 
para consolidação da microbiota do recém-
-nascido por meio dos seus HMOS. Estes re-
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mulas não suplementadas. Adicionalmente, 
Puccio e col. observaram menor ocorrência 
de comorbidades como bronquite e infecção 
do trato respiratório entre lactentes que re-
ceberam fórmula suplementada com HMOs, 
assim como menor uso de antitérmico e an-
tibiótico que persistiu seis meses após o tér-
mino do estudo36.
 A segurança e a hipoalergenicidade 
de uma fórmula à base de proteína do soro 
do leite, extensamente hidrolisada, com adi-
ção de dois HMOs sintéticos, 2’fucosil-lacto-
se (2’FL) e lacto-N-neotetraose (LNnT), foram 
avaliadas em um ensaio clínico com crianças 
de 2 meses a 4 anos com diagnóstico de aler-
gia à proteína do leite de vaca, sendo a mes-
ma bem tolerada pelos participantes37.
 O efeito dos HMOs em fórmulas para 
lactentes proporcionou também o cresci-
mento de microbiota com perfil de bactérias 
mais semelhante ao de bebês amamentados, 
cujas fezes foram utilizadas como parâmetro 
de referência, em ensaio clínico conduzido 
por Berger e cols.38. Os lactentes receberam 
fórmula com 1 g/L de 2’FL e 0,5 g/L de LNnT 
durante 6 meses e foram comparados com 
bebês amamentados ou que receberam fór-
mula sem HMOs pelo mesmo período de 
tempo38.
 Os resultados encontrados apontam 
para uma composição de microbiota intes-
tinal observada em lactentes que recebem 
leite materno, o alimento padrão para nutri-
ção infantil. Considerando a relação entre en-
fermidades e microbiota intestinal, os auto-
res sugerem que as crianças que receberam 
fórmulas suplementada com 2’FL e LNnT, 
dois dos principais HMOs existentes no leite 
humano, apresentariam risco reduzido para 
bronquite e infecções do trato respiratório in-
ferior, o que já é observado em bebês ama-
mentados38.

CONCLUSÃO

 Conforme pôde ser observado, ainda 
é limitado o número de pesquisas utilizando 
prebióticos em Pediatria, sendo a maioria re-
lacionada à sua aplicabilidade para interven-
ções como constipação, dermatite e, mais re-
centemente, para obesidade. 
Todavia, considerando seu papel ímpar na 
nutrição da microbiota e a relação desta com 
a saúde, torna-se necessária a ampliação de 
pesquisas que demonstrem a segurança e os 
eventuais efeitos terapêuticos dos diferentes 
prebióticos para o público infantil, sobretudo 
os novos compostos que se enquadram nes-
sa definição. 

Declaração de conflito de interesse: os auto-
res declaram não haver conflito de interesse.
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TRIAGEM NEONATAL PARA ERROS 
INATOS DO METABOLISMO: 
ATUALIZAÇÕES

Cláudia Bezerra de Almeida Ana Maria Martins

Objetivos: descrever a trajetória da tria-
gem neonatal no Brasil e no mundo. Rever 
o conhecimento atual sobre erros inatos 
do metabolismo identificados na triagem 
neonatal com enfoque no que o pediatra 
precisa saber.

Fontes de dados: artigos científicos se-
lecionados nos repositórios PubMed, Co-
chrane, Capes e Google Scholar usan-
do os descritores neonatal screening ou 
newborn screening ou triagem neonatal; 
livros médicos sobre genética e erros ina-
tos do metabolismo; leis, portarias e site do 
Ministério da Saúde.

Síntese dos dados: seguindo a tendên-
cia mundial, foi aprovada lei que amplia 
a triagem neonatal no Brasil, que entrará 
em vigor em 2022. A implementação prevê 
cinco etapas de inclusão progressiva das 
doenças, com adequação em paralelo do 
sistema para garantir diagnóstico, acom-
panhamento e tratamento dos pacientes 
com teste do pezinho alterado. Devido à 
complexidade e heterogeneidade dos er-
ros inatos do metabolismo, a ampliação da 
triagem neonatal, inclusive quanto às do-
enças metabólicas, implica em maior co-
nhecimento específico pelo pediatra.

Conclusões: a ampliação da triagem neo-
natal no Brasil representa um avanço para 
prevenir a morbimortalidade, o diagnósti-

RESUMO

co tardio e o subdiagnóstico das doenças raras 
tratáveis, em especial das doenças metabólicas. 
O aumento do número de diagnósticos ajudará 
a estimar a prevalência das doenças metabó-
licas no Brasil, implicando em desafios para a 
implantação do sistema de triagem neonatal e, 
principalmente, para a atuação do pediatra.

Palavras-chave: erros inatos do metabolismo, 
triagem neonatal, doença metabólica, doenças 
raras

ABSTRACT 

Objective: describe the trajectory of neonatal 
screening in Brazil and worldwide. Review cur-
rent knowledge about inborn errors of meta-
bolism focusing on what pediatricians should 
know.

Data source: scientific articles selected from 
Pubmed, Cochrane, Capes and Google Scho-
lar using the terms “neonatal screening” or 
“newborn screening” in Portuguese and En-
glish; medical books on genetics and inborn er-
rors of metabolism; laws and ordinances of the 
Ministry of Health of Brazil.

Data synthesis: following the global trend, the 
law, which expands neonatal screening, was 
approved in Brazil. It will enter into force in 2022. 
The implementation foresees five stages of 
progressive inclusion of diseases, with parallel 
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adaptation of the system to ensure diagno-
sis, monitoring and treatment of patients 
with altered screening. Due to the com-
plexity and heterogeneity of inborn errors 
of metabolism, the expansion of neonatal 
screening implies greater specific knowle-
dge by pediatricians.

Conclusions: the expansion of neonatal 
screening in Brazil represents an advan-
ce to prevent morbidity and mortality, late 
diagnosis and underdiagnosis of inborn 
errors of metabolism. The increase in the 
number of diagnoses will help to estima-
te the prevalence of metabolic diseases in 
Brazil, implying challenges for the imple-
mentation of the neonatal screening sys-
tem and, especially, for the pediatrician’s 
performance.

Keywords: inborn errors of metabolism, 
neonatal screening, metabolic diseases, 
rare diseases.

INTRODUÇÃO

 A triagem neonatal, do francês tria-
ge, significa seleção e tem por objetivo 
identificar, dentre os nascidos vivos as-
sintomáticos, aqueles em risco de desen-
volver alguma doença e que possam se 
beneficiar de algum tipo de intervenção. 
Segundo o Programa Nacional de Triagem 
Neonatal (PNTN): “a triagem deve ser ca-
paz de alterar a história natural da doença 
em uma parcela significativa da população 
elegível”. Por definição, o rastreio ocorre 
nas crianças de até 28 dias de vida, sen-
do investigadas alterações auditivas (teste 
da orelhinha), oculares (teste do olhinho), 
cardíacas (teste do coraçãozinho) e bioló-
gicas (teste do pezinho). Por meio do teste 
do pezinho, é possível identificar doenças 
genéticas, endocrinológicas, imunológicas, 
metabólicas, hemoglobinopatias, infec-

ções congênitas etc. O presente estudo enfoca 
especificamente a triagem neonatal para as do-
enças metabólicas ou os erros inatos do meta-
bolismo (EIM).
 Com a redução da mortalidade infantil 
por causas básicas, se destacam outros fatores 
de morbimortalidade como as doenças raras 
e, particularmente, os erros inatos do metabo-
lismo. As doenças metabólicas hereditárias ou 
EIM constituem o maior grupo de doenças den-
tre as doenças raras e, com o advento das novas 
descobertas no âmbito da Medicina, esse grupo 
tem crescido ainda mais1. 
 Além do grande número, as doenças 
metabólicas hereditárias apresentam manifes-
tações clínicas variáveis e inespecíficas, o que 
dificulta seu diagnóstico. E, embora ocorram 
em qualquer idade, são mais comuns na faixa 
etária pediátrica, constituindo importante área 
de atuação para o pediatra2–5.  
 Os EIM podem ter sérios efeitos e o atraso 
no diagnóstico pode resultar em danos irrever-
síveis6. A ampliação da triagem neonatal é uma 
estratégia essencial para promover o diagnósti-
co precoce dos EIM, e o pediatra deve estar fa-
miliarizado com os aspectos fundamentais des-
se grupo de doenças para saber como proceder 
frente a um teste do pezinho alterado ou a uma 
descompensação metabólica precoce5,7. Devido 
à importância da triagem neonatal e do papel 
do pediatra diante das crianças com EIM, este 
estudo busca traçar o caminho percorrido pela 
triagem neonatal no Brasil e no mundo, e rever 
o conhecimento atual sobre erros inatos do me-
tabolismo com enfoque no que o pediatra pre-
cisa saber.

TRIAGEM NEONATAL 
METABÓLICA

 A triagem neonatal surgiu há mais de 60 
anos com a triagem para fenilcetonúria elabo-
rada por Guthrie e Susi. Usava-se um meio de 
cultura de bactérias com crescimento inibido 
até o contato com a fenilalanina, que estimula-
va novamente o seu crescimento, detectando, 
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assim, a doença8. Ao longo dos anos, os avanços tecnológicos possibilitaram aumentar o núme-
ro de doenças investigadas, assim como rastrear mais doenças com amostra menor de sangue. 
Atualmente, com o advento da espectrometria de massa em tandem (MS/MS), é possível triar 
mais de 30 doenças metabólicas em uma única amostra de sangue seco em papel de filtro9, o 
que permitiu a ampliação da triagem neonatal em todo o mundo.
 O objetivo dos testes de triagem metabólica nos primeiros dias de vida é identificar do-
enças potencialmente graves antes do início dos sintomas, a fim de prevenir danos em longo 
prazo e até mesmo o óbito. Nem sempre é possível prevenir todas as complicações, mas pode-
-se limitar a morbimortalidade decorrente da doença, minimizar a gravidade das complicações, 
prevenir incapacidades e melhorar a qualidade de vida, o que também impacta direta ou indire-
tamente na redução de custos médicos e não médicos10. Estima-se a economia de mais de duas 
vezes em relação ao custo da implantação da triagem neonatal2. 
 Os 10 princípios de Wilson e Jungner (1968)11 são amplamente utilizados como critério 
para seleção das doenças triadas no teste do pezinho. 

TABELA 1. PRINCÍPIOS PARA A DETECÇÃO PRECOCE 
DE DOENÇAS, DE WILSON E JUNGNER (1968) 11

1. A condição deve ser um importante problema de saúde. 

5. Deve existir um exame adequado. 

3. Disponibilidade de facilidades para o diagnóstico e tratamento.

7. A história natural da doença, incluindo desenvolvimento da latência até   
 a doença declarada, deve ser entendida adequadamente.

9. O custo da detecção do caso (incluindo diagnóstico e tratamento do
            paciente diagnosticado) deve ser economicamente equilibrado em 
            relação aos possíveis gastos com cuidados médicos como um todo.

2. Deve existir um tratamento aceitável.  

6. O exame deve ser aceitável para a população.

4. Deve existir um estágio reconhecível de sintomas latentes ou precoces.

8. Deve haver uma política acordada de quem tratar.

10. O caso diagnosticado deve ser um processo contínuo e não um projeto                    
            de “uma vez e para todos”.
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No entanto, discute-se que esses princípios 
foram elaborados para detecção de câncer e 
hepatite em adultos, devendo ser adaptados 
para cada contexto12. 
 No Brasil, a triagem neonatal teve iní-
cio com a pesquisa da PKU, em 1976, no La-
boratório Apae de São Paulo. Outros estados 
só iniciaram a triagem nos anos 1980. E, em 
1990, foi mencionada na Lei nº. 8069/1990, 
que instituiu o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA). No artigo 10º, era definida a 
obrigatoriedade de “exames visando ao diag-
nóstico e à terapêutica de anormalidades no 
metabolismo do recém-nascido” aos hospi-
tais e estabelecimentos de atenção à saúde 
(ECA).
 Apenas em junho de 2001 foi criado 
o Programa Nacional de Triagem Neonatal 
(PNTN), com a instituição da Portaria n°. 822, 
do Ministério da Saúde, que estabelece as 
ações de triagem neonatal em todos os nasci-
dos vivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
O PNTN prevê busca ativa dos pacientes tria-
dos, confirmação diagnóstica, acompanha-
mento e tratamento dos pacientes identifi-

cados. O teste do pezinho foi implementado 
de forma gradual em 3 fases com a inclusão 
progressiva das doenças fenilcetonúria, hipo-
tireoidismo congênito, doença falciforme e 
outras hemoglobinopatias e fibrose cística. A 
quarta fase foi expandida em 2012, com a in-
clusão da hiperplasia adrenal congênita e da 
deficiência de biotinidase.
 Em 26 de maio de 2021, vinte anos 
após a criação do PNTN, foi sancionada a Lei 
nº. 14.154 que altera o ECA. Com a previsão de 
entrar em vigor um ano após sua publicação, 
a lei estabelece o rol mínimo de doenças a 
serem rastreadas pelo teste do pezinho. De 
acordo com o segundo parágrafo, os critérios 
de escolha para selecionar as doenças que 
fazem parte desse rol foram elaborados de 
acordo com os benefícios do tratamento, do 
diagnóstico e do tratamento precoces, sendo 
priorizadas as de maior prevalência no Brasil, 
com protocolo de tratamento aprovado e in-
corporado ao SUS. Está prevista a implemen-
tação da ampliação do teste do pezinho de 
forma gradual, em etapas, conforme o Qua-
dro 1. 

QUADRO 1. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL DO TESTE 
DO PEZINHO AMPLIADO NO SUS DE ACORDO COM 
A LEI N°. 14.154, DE 26 DE MAIO DE 2021.

Etapa 1:

 fenilcetonúria e outras hiperfenilalaninemias;
 hipotireoidismo congênito;
 doença falciforme e outras hemoglobinopatias;
 fibrose cística;
 hiperplasia adrenal congênita;
 deficiência de biotinidase; 
 toxoplasmose congênita.
 

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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com manifestações leves, quais se benefi-
ciam do diagnóstico precoce13. Para os que 
se beneficiam, as vantagens se sobrepõem. 
Quando comparados pacientes diagnostica-
dos clinicamente e os pela triagem neona-
tal, os primeiros apresentam maior incidên-
cia de deficiência intelectual14. Aos seis anos, 
observou-se que as crianças diagnosticadas 
pela triagem apresentavam menos óbitos e 
deficiências clínicas15. Em estudo semelhante 
realizado em Boston Children’s Hospital, ape-
nas 2% das crianças diagnosticadas por tria-
gem neonatal apresentam desfechos graves, 
comparadas aos 42% das diagnosticadas cli-
nicamente6.
 Atualmente, a triagem neonatal obri-
gatória é realizada em unidade de saúde 
referenciada ou na maternidade, de forma 
gratuita, e investiga hipotireoidismo, hemo-
globinopatias, fibrose cística, hiperplasia 
adrenal congênita, fenilcetonúria e deficiên-
cia de biotinidase. Como essa triagem ainda 
é reduzida, há escassez de dados epidemio-

Etapa 2:

 galactosemias;
 aminoacidopatias;
 distúrbios do ciclo da ureia;
 distúrbios da betaoxidação dos ácidos graxos.
 deficiência de biotinidase;
 toxoplasmose congênita.

Etapa 3: doenças lisossômicas.

Etapa 5: atrofia muscular espinhal.

Etapa 4: imunodeficiências primárias.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

 Cabe ressaltar que algumas doenças 
que têm tratamento e poderiam se benefi-
ciar da triagem neonatal não foram contem-
pladas, como as acidúrias orgânicas, que po-
dem ser englobadas nas aminoacidopatias, 
na segunda etapa, e outras doenças neuro-
musculares, como a distrofia muscular de 
Duchenne, a serem incluídas na terceira eta-
pa. No entanto, é prevista a revisão periódi-
ca das doenças conforme novas evidências 
científicas. Outra ressalva é que o tempo para 
implementação de cada etapa não foi deter-
minado. As sociedades médicas e civis de-
vem se mobilizar para acelerar esse processo 
e garantir a implantação no menor tempo 
possível (sendo razoável um ano para cada 
etapa).
 Com a ampliação da triagem neona-
tal, surgiram questões como a dificuldade 
em se estabelecer um diagnóstico conclu-
sivo e o desconhecimento sobre a história 
natural de algumas doenças, constituindo 
um desafio determinar, dentre as variações 



21

lógicos que contribuam para o subdiagnós-
tico das doenças metabólicas16. A triagem 
neonatal ampliada ou expandida no setor 
privado depende da iniciativa parental ou da 
suspeita clínica do pediatra, em caso de his-
tórico familiar compatível (história de óbitos 
inexplicados durante o período neonatal em 
uma mesma família) ou manifestação clínica 
precoce, o que justifica a importância da po-
lítica de expansão da triagem neonatal7,17. 
 No Brasil, em 2014, foi publicada a Por-
taria nº. 199, que “institui a Política Nacional 
de Atenção Integral às Pessoas com Doen-
ças Raras e aprova as Diretrizes para Atenção 
Integral às Pessoas com Doenças Raras no 
âmbito do SUS”. A partir dessa portaria é ga-
rantido o acesso aos exames diagnósticos e 
aos tratamentos, incluindo medicamentos e 
fórmulas nutricionais, reconhecidos pela Co-
missão Nacional de Tecnologias no SUS (Co-
nitec) – responsável pela incorporação de tec-
nologias e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) que estabelecem as re-
comendações de cuidado para o tratamento 
das doenças raras. No entanto, a Conitec in-
corporou poucos tratamentos (por exemplo, 
das mucopolissacaridoses I, II, IVA, VI e VII), o 
que implica em judicializações frequentes a 
fim de garantir os tratamentos pelo SUS.
 Já existem PCDTs para deficiência 
de biotinidase, doença de Wilson, doença 
de Gaucher, mucopolissacaridose I e II e fe-
nilcetonúria, e estão previstos PCDTs para 
englobar as aminoacidopatias, os EIM com 
manifestação aguda – incluindo intolerân-
cia a açúcares, defeitos de beta-oxidação dos 
ácidos graxos, distúrbios do ciclo da ureia, 
glicogenoses e acidúrias orgânicas –, adreno-
leucodistrofia ligada ao X, doenças peroxis-
somais e distúrbios do metabolismo dos me-
tais e porfirias. O PCDT para doença de Fabry 
está em fase de elaboração.
 Diante da suspeita diagnóstica, um 
centro de referência em doenças raras deve 
ser contatado precocemente para a realiza-

ção do diagnóstico e a instituição precoce da 
terapia apropriada a fim de melhorar o des-
fecho dessas crianças5,18–20. Os centros de re-
ferências atuam na triagem, no diagnóstico, 
no tratamento e no acompanhamento mul-
tidisciplinar de pessoas com doenças raras, 
além de fomentar pesquisas e desenvolver 
o ensino especializado. No entanto, acom-
panhamento clínico não é exclusivo do cen-
tro de referência e a criança deve manter o 
acompanhamento com o pediatra.

OS ERROS INATOS 
DO METABOLISMO

 Os EIM constituem doenças meta-
bólicas hereditárias, de caráter autossômico 
recessivo em sua maioria, o que implica em 
risco de ocorrência de 25% em cada gesta-
ção de pais heterozigotos e de 50% para que 
a mutação seja carreada à próxima geração. 
Quando as doenças mitocondriais são deter-
minadas por mutação no DNA da mitocôn-
dria, têm risco teórico de 100% de ocorrência 
em crianças de ambos os sexos, o que tem 
frequência de 20% no total das doenças mi-
tocondriais que são de herança autossômica 
recessiva21. 
 A maioria dos EIM é decorrente de al-
terações nas atividades enzimáticas (ausên-
cia ou diminuição) ou de defeitos no trans-
porte de proteínas. Como resultado, ocorre 
o acúmulo ou a deficiência de substâncias, 
que podem ser substratos, metabólitos inter-
mediários, produtos finais ou produtos noci-
vos das vias metabólicas alternativas21. 
 A base genética das alterações enzi-
máticas das doenças metabólicas foi relata-
da pela primeira vez no início do século 20. 
Em 1902, Archibald Garrod descreveu a al-
captonúria e, em 1909, descreveu outros dis-
túrbios como albinismo, cistinúria, porfiria e 
pentosúria, os quais denominou “erros inatos 
do metabolismo”22. Após 60 anos, foi publi-
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terogêneo de patologias que podem afetar 
qualquer órgão, com manifestações clínicas 
extremamente variáveis, e em qualquer ida-
de, desde a concepção até o envelhecimen-
to2,21,31. Em sua maioria, os EIM se manifestam 
clinicamente na faixa etária pediátrica, o que 
torna o pediatra o principal ator na suspeita e 
no manejo dessas patologias. 
 O diagnóstico dos EIM depende de 
laboratórios especializados e, idealmente, 
deve ser rápido 32. Para direcionar a suspeita, 
é realizada uma triagem laboratorial primá-
ria obrigatória, antes de iniciada a sequên-
cia de exames bioquímicos sofisticados, por 
meio de exames de urina, de análises séricas 
(hemograma, gasometria venosa, lactato, 
eletrólitos, glicemia, amônia, transaminases 
hepáticas, perfil lipídico, função renal e ácido 
úrico) e de cromatografias, em que é possível 
identificar os metabólitos acumulados32,33.
 O teste do pezinho constitui importan-
te recurso de triagem pelo baixo custo e pela 
celeridade na suspeita do diagnóstico. Um 
dos métodos utilizados – a espectrometria de 
massa em Tandem – possibilita a investiga-
ção de mais de 30 doenças do metabolismo 
em um único círculo do papel filtro preen-
chido com sangue seco (estima-se custo em 
torno de 10 dólares americanos por amostra), 
permitindo que alguns países tenham adota-
do a triagem neonatal expandida, o que au-
mentou o número de casos diagnosticados 
antes do aparecimento dos sintomas, assim 
como a incidência dos EIM2,31. 
 Os exames específicos apresentam 
crescente complexidade bioquímica e mo-
lecular, sendo frequentemente usados sem 
critério e sem controle. Os resultados deman-
dam tempo, são de alto custo e podem trazer 
dificuldades técnicas31. 
 Diversas estratégias com eficácia com-
provada são utilizadas para corrigir o dese-
quilíbrio metabólico causado pelos EIM: res-
trição dietética, ingestão de substratos que 
competem com o substrato tóxico, remoção 

cado o primeiro livro sobre o tema “As Bases 
Metabólicas das Doenças Hereditárias”, de 
Stanbury e colaboradores. Com o progresso 
dos EIM, em 2001 já eram descritos cerca de 
mil defeitos do metabolismo23, e entre 2011 a 
2016 foram descobertos mais 300 novos de-
feitos1.
 Apesar do aumento do número de 
EIM e das novas técnicas de identificação, 
não houve a expansão em paralelo da inci-
dência dos EIM, provavelmente devido ao 
subdiagnóstico. Alguns fatores contribuem 
para o subdiagnóstico como a investigação 
diagnóstica dos EIM apenas após a exclusão 
de outras patologias, dificuldade de coleta 
das amostras de sangue e urina no momen-
to adequado para a investigação dos EIM e as 
alterações intermitentes de muitas doenças 
metabólicas21.
 Embora individualmente raros, os EIM 
são coletivamente numerosos: sua incidên-
cia cumulativa pode variar de 1 em 784 a 1 em 
2.758. Influenciam nessa variação as etnias, a 
consanguinidade e a ampliação da investiga-
ção. Impactam diretamente na ampliação da 
investigação o aumento da triagem neona-
tal, o maior preparo dos médicos e o aperfei-
çoamento dos métodos diagnósticos24–27.
 Os EIM constituem o maior grupo de 
doenças raras2. As doenças raras são carac-
terizadas por apresentarem baixa prevalên-
cia, e sua definição pode variar de 1:20.000 a 
1:1.315, sendo mais frequente a definição de 
40 a 50 casos/100.000 casos (1:2.500 a 1:2.000) 
no mundo todo28. No Brasil, segundo a Polí-
tica Nacional de Atenção Integral às Pessoas 
com Doenças Raras, “considera-se doença 
rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 
100.000 indivíduos” (1,3:2.000). São conheci-
das aproximadamente 7.000 doenças raras, 
das quais 80% são de etiologia genética, afe-
tando 80 milhões de pessoas, o que corres-
ponde a 6-8% da população mundial29,30.
 Além de numerosos coletivamente, 
os EIM constituem grupo complexo e he-
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do metabólito tóxico, reposição de produto 
deficiente, bloqueio na formação do metabó-
lito tóxico, estímulo da atividade enzimática 
residual, reposição enzimática e transplante 
de órgãos34. Nos últimos anos, tem aumenta-
do o número de EIM que apresentam respos-
ta completa ou parcial ao tratamento. Desta-
cam-se alguns avanços como as terapias de 
pequenas moléculas, as terapias de reposi-
ção enzimática e os inibidores da síntese de 
substrato, assim como, a evolução do trans-
plante de órgãos com resposta satisfatória24. 
Além disso, cabe ressaltar que o tratamento 
também envolve equipe multidisciplinar que 
assegure tratamento abrange dos pacientes.

CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS 
INATOS DO METABOLISMO

 Para melhor entender o diagnóstico e 
o tratamento dos EIM, são essenciais noções 
básicas quanto à sua fisiopatologia, sendo 
necessária a divisão didática em categorias e 
grupos de acordo com as manifestações clí-
nicas. 
 Os EIM podem ser divididos em duas 
grandes categorias21. Na primeira categoria, 
os distúrbios envolvem um sistema ou um 
órgão, afetando, por exemplo, o sistema en-
dócrino, o sistema imune, os fatores de co-
agulação, o intestino, os túbulos renais, os 
eritrócitos, o tecido conjuntivo etc. Nessa 
categoria, as manifestações clínicas têm ca-
racterísticas decorrentes do sistema/órgão 
afetado, como nos defeitos dos fatores de co-
agulação em que ocorre a tendência ao san-
gramento, tornando mais frequente a busca 
pelo diagnóstico31.
 Na segunda categoria, a alteração bio-
química afeta uma via metabólica comum a 
várias células ou órgãos, como nas doenças 
mitocondriais, em que ocorre a deficiência 
energética, ou, embora o erro inato seja res-
trito a um órgão, pode levar a consequên-

cias sistêmicas, como a hiperamonemia, nos 
defeitos do ciclo da ureia, e a hipoglicemia, 
nas glicogenoses hepáticas. Devido à gran-
de diversidade de apresentação de sintomas, 
essas doenças metabólicas podem ser divi-
didas em três grupos, para auxiliar no racio-
cínio clínico e diagnóstico: (1) distúrbios que 
levam à intoxicação; (2) distúrbios que envol-
vem o metabolismo energético; (3) distúrbios 
que envolvem moléculas complexas21,31,35.
 O Grupo 1 inclui os erros inatos do 
metabolismo intermediário que levam à in-
toxicação aguda (acidose metabólica, vômi-
tos, letargia, desidratação, falência hepática, 
complicações tromboembólicas) ou progres-
siva (déficit de crescimento, atraso do de-
senvolvimento, subluxação do cristalino ou 
cardiomiopatia) devido ao acúmulo de subs-
tratos tóxicos proximais ao bloqueio da via 
metabólica21,35. 
 O metabolismo intermediário consti-
tui imensa rede de reações bioquímicas de 
degradação (catabolismo), síntese (anabolis-
mo) e reciclagem, que permite um ciclo con-
tínuo de trocas entre as células e os nutrien-
tes trazidos pela alimentação (carboidratos, 
lipídios, proteínas) e pela respiração (oxigê-
nio). Envolve milhares de proteínas, principal-
mente enzimas e transportadores, cuja defi-
ciência leva aos EIM31. 
 Nesse grupo, estão os defeitos do ca-
tabolismo de aminoácidos (fenilcetonúria, 
doença da urina do xarope de bordo, homo-
cistinúria, tirosinemia etc.), as acidúrias orgâ-
nicas (metilmalônica, propiônica, isovalérica 
etc.), os defeitos do ciclo da ureia, as intole-
râncias aos açúcares (galactosemia, intole-
rância hereditária à frutose), as intoxicações 
por metais (doença de Wilson, doença de 
Menkes, hemocromatose) e a porfiria21,31,35. 
 A principal característica desse grupo 
é a existência de períodos sem sintomas e a 
relação com a ingestão alimentar. Em geral, 
não interferem no desenvolvimento fetal e 
frequentemente as manifestações clínicas 
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são de início tardio, intermitentes ou relacionadas à introdução do substrato nocivo. A descom-
pensação metabólica aguda pode ser provocada por jejum, catabolismo e ingestão alimentar. 
O diagnóstico geralmente é feito a partir de cromatografia de aminoácidos, ácidos orgânicos e 
acilcarnitinas no plasma e na urina. Na maioria, são tratáveis e requerem a remoção da toxina 
por dietas especiais, procedimentos extracorpóreos, vitaminas ou fármacos21,31,35.  
 Apesar de ter uma fisiopatologia diferente, os erros inatos de síntese, catabolismo e trans-
porte de neurotransmissores (monoaminas, GABA e glicina) e os erros inatos da síntese de ami-
noácidos (serina, glutamina, asparagina, prolina e ornitina) também podem ser incluídos nesse 
grupo. Diferem do restante pelo início mais precoce, pela possibilidade de interferir no desenvol-
vimento fetal, por não apresentarem descompensação metabólica aguda e pela possibilidade 
de caráter progressivo21,31,35.

QUADRO 2. DOENÇAS METABÓLICAS DO GRUPO 1 INCLUIDAS 
NA TRIAGEM NEONATAL DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS 
PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT).

Fisiopatologia
Ausência ou atividade deficiente da enzima hepática fenilalanina-hidroxilase que con-
verte a fenilalanina, resultando no acúmulo de fenilalanina no sangue e, consequente-
mente, no líquor.
Clínica
Danos neurológicos: deficiência intelectual, microcefalia, retardo da fala, convulsões, 
distúrbios do comportamento, irritabilidade, hipopigmentação cutânea, eczemas e 
odor de rato na urina. Déficits de processamento da informação, de execução e de abs-
tração dependem da adesão ao tratamento.
Diagnóstico laboratorial
Níveis séricos de fenilalanina elevados em pelo menos duas amostras diferentes, na au-
sência de tratamento, e níveis de tirosina normais ou diminuídos, tendo sido excluídas 
hiperfenilalaninemia transitória, deficiências de BH4 e hiperfenilalaninemia por muta-
ções no gene DNAJC12.
Tratamento
Iniciar tratamento mesmo que as outras causas não tenham sido excluídas. 
Dieta restrita em fenilalanina e fórmula metabólica isenta de fenilalanina (quando ní-
veis de fenilalanina > 8mg/dL).
Dicloridrato de sapropterina (para mulheres em período periconcepcional).

Fenilcetonúria
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Fisiopatologia
Redução ou ausência da atividade catalítica da biotinidase, enzima responsável pela 
capacidade de obtenção da vitamina biotina a partir dos alimentos.
Clínica
Sinais clínicos iniciais mais comuns: manifestações neurológicas, como hipotonia, letar-
gia, convulsões e ataxia. 
Anormalidades respiratórias frequentes: estridor, hiperventilação, apneia.
Outros achados: rash cutâneo, alopecia, lesões eritematosas e exsudativas próximas dos 
orifícios, dermatite eczematosa, ceratoconjuntivite e queda de cabelo.
Diagnóstico
Medida da atividade enzimática em plasma por método colorimétrico ou fluorimétrico.
Tratamento
Todos os pacientes com menos de 30% da média da atividade sérica normal da biotini-
dase devem ser suplementados com biotina oral em sua forma livre (não conjugada). O 
uso deve ser diário e contínuo por toda a vida.

Deficiência de biotinidase

Fisiopatologia
Deficiência de galactose-1-fosfato uridil transferase (GALT) que converte a galactose-
-1-fosfato em glicose-1-fosfato, levando ao acúmulo de galactose e seus metabólitos 
quando há ingestão de lactose.
Clínica
Os neonatos apresentam dificuldades de alimentação e manifestações de intoxica-
ção como vômitos, diarreia, perda de peso, icterícia, hepatomegalia e ascite, podendo 
evoluir para cirrose, insuficiência hepática ou morte por sepse fulminante associada a 
Escherichia coli.
Diagnóstico
Determinação quantitativa ou total de galactose, determinação enzimática da GALT e 
testes genéticos moleculares.
Tratamento
Exclusão do leite materno e fórmulas à base de lactose após o diagnóstico ou suspeita 
clínica.

Galactosemia clássica
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Fisiopatologia
Deficiência de cistationina beta-sintase, cuja atividade é dependente de piridoxina 
(vitamina B6). Acarreta acúmulo de metionina, homocisteína e seus derivados, e em 
deficiência de cistationina e de cisteína.
Clínica
Comprometimento ocular (descolamento de retina, glaucoma etc.), esquelético (es-
coliose, osteoporose etc.), vascular (tromboembolismo, flush malar, livedo reticularis) 
e neurológico (acidentes vasculares cerebrais, manifestações psiquiátricas, deficiência 
intelectual etc.).
Diagnóstico
Dosagem dos metabólitos no sangue ou análise de DNA. Após o diagnóstico, deve-se 
avaliar o grau de responsividade à piridoxina.
Tratamento
Pacientes responsivos à piridoxina: cloridrato de piridoxina com ácido fólico.
Pacientes parcialmente responsivos à piridoxina: cloridrato de piridoxina com ácido fóli-
co + dieta com restrição de metionina e fórmula metabólica isenta de metionina.
Pacientes não responsivos à piridoxina: dieta isenta de proteína de alto valor biológico, 
de origem animal, e restrita em alimentos de origem vegetal com alto teor de metioni-
na + fórmula metabólica isenta de metionina + ácido fólico.

Homocistinúria clássica

 No Quadro 2, destacamos algumas 
doenças do Grupo 1 incluídas na triagem ne-
onatal expandida e que apresentam PCDT.
 O Grupo 2 é constituído pelas doenças 
cujos sintomas são decorrentes da produção 
deficiente de energia ou da utilização defi-
ciente de energia no fígado, no miocárdio, no 
músculo, no cérebro ou em outros tecidos35. 
Quando ocorrem deficiências de isoenzimas 
específicas de carreadores de membranas 
das moléculas de energia (glicose, ácidos 
graxos, corpos cetônicos e ácidos monocar-
boxílicos) como do transportador de glico-
se 1 (transportador cerebral de glicose) e do 
transportador de glicose 2 (transportador he-
patointestinal), essas deficiências ocasionam 
em sinais neurológicos ou hepáticos, respec-
tivamente31. 
 Os defeitos mitocondriais são mais 
graves, geralmente intratáveis e abrangem 

as acidemias lácticas congênitas (distúrbios 
do transporte do piruvato, da piruvato-car-
boxilase, do complexo piruvato-desidroge-
nase e do ciclo de Krebs), as doenças mito-
condriais da cadeia respiratória e os defeitos 
da oxidação dos ácidos graxos e dos corpos 
cetônicos35. Os defeitos citoplasmáticos de 
energia são geralmente menos graves e in-
cluem os distúrbios de glicólise, do metabo-
lismo do glicogênio e da gliconeogênese, o 
hiperinsulinismo, os defeitos do transporte 
de glicose (todos tratáveis), os distúrbios do 
metabolismo da creatina (parcialmente tra-
tável) e os erros inatos das vias da pentose-
-fosfato (ainda sem tratamento) 31. 
 Podemos destacar como sinais e sin-
tomas comuns: a hipoglicemia, a hiperlacta-
temia, a acidose, a hipercetonemia, a hipoce-
tonemia, a hepatomegalia, a hipotonia grave 
generalizada, a miopatia, cardiomiopatia, o 
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afetam sistemas envolvidos no tráfico de ve-
sículas intracelulares, no processamento de 
moléculas complexas e no processo de con-
trole de qualidade 31. 
 As doenças de depósito lisossômico (a 
maioria com defeito no catabolismo de es-
fingolipídeos, mucopolissacarídeos e oligos-
sacarídeos) são responsáveis pelo acúmulo 
de material insolúvel ou pouco solúvel, geral-
mente polímeros, nas células reticuloendote-
liais, onde podem ser vistos pela microscopia 
óptica ou eletrônica. Os tecidos afetados são 
aqueles em que a substância é normalmente 
catabolizada em grandes quantidades: linfó-
citos circulantes, fibroblastos, fígado, baço, 
conjuntiva, medula óssea e mucosa intestinal. 
São manifestações das doenças de depósito: 
hepatomegalia ou hepatoesplenomegalia, 
características dismórficas (fácies grosseiras) 
que estão presentes ao nascimento (gan-
gliosidose GM1) ou que se desenvolvem no 
primeiro ano de vida (mucopolissacaridose), 
envolvimento oftalmológico, ósseo, de arti-
culações e de sistema nervoso central21. 
 Além desses defeitos catabólicos bem 
conhecidos com depósito visível de material, 
número de novos distúrbios afetando a sín-
tese e a reciclagem de esfingolipídeos, mu-
copolissarídeos e oligossacarídeos tem sido 
descrito recentemente31. Nas doenças da bio-
gênese peroxissomal, ocorre o envolvimento 
das funções anabólicas e inclui a biossínte-
se de plasmalogênio, que é um dos maiores 
componentes da mielina, do colesterol e dos 
ácidos biliares. A deficiência generalizada da 
beta-oxidação dos peroxissomos pode re-
sultar em vários distúrbios devido à sobre-
posição das funções dos peroxissomos e de 
outras organelas como a mitocôndria e o re-
tículo endoplasmático21.
 Essas alterações bioquímicas resultam 
em defeitos específicos da migração neuro-
nal com malformações, disfunção neurológi-
ca grave, hipotonia, retardo mental e regres-

déficit de crescimento, a falência cardíaca, o 
colapso circulatório, a morte súbita na infân-
cia e o envolvimento de olhos (atrofia ótica) 
e cerebral. Nesse grupo, ocorrem crises re-
correntes desencadeadas por intercorrências 
devido ao catabolismo31. 
 Algumas das doenças mitocondriais 
e da via da pentose-fosfato podem interferir 
no desenvolvimento fetal, podendo levar ao 
dismorfismo, à displasia e às malformações, 
indicando processos anormais nas vias de 
energia fetal, como observado na deficiên-
cia do complexo piruvato-desidrogenase21,35. 
O diagnóstico é difícil e depende de testes 
funcionais de moléculas energéticas (glicose, 
lactato, cetonas etc.) em estado catabólico e 
anabólico (jejum e pós-refeição), análises en-
zimáticas que requerem biópsias ou cultura 
celular, e análises moleculares. Poucos dis-
túrbios desse grupo são tratáveis, dentre os 
quais podemos destacar os defeitos da oxi-
dação de ácidos graxos (incluídos na segun-
da etapa de implementação da triagem ne-
onatal expandida), as glicogenoses hepáticas 
e o defeito da síntese de coenzima Q1031.
 O Grupo 3 abrange as doenças que 
afetam a síntese, o processamento, o contro-
le de qualidade e o catabolismo das molécu-
las complexas, que acontecem em organelas 
citoplasmáticas (mitocôndria, lisossomos, pe-
roxissomos, retículo endoplasmático e com-
plexo de Golgi). Nesse grupo, os sintomas são 
permanentes, progressivos, independentes 
de eventos acidentais, sem relação com a in-
gestão alimentar, e a maioria não apresenta 
descompensações metabólicas agudas21,31. 
 Fazem parte desse grupo as doenças 
de depósito lisossômico, os distúrbios pero-
xissomais, os defeitos congênitos de glico-
silação (CDG), os erros inatos da purina e da 
pirimidina, os erros inatos da síntese de co-
lesterol e de ácido biliar, os erros inatos da 
síntese e da remodelação dos triglicerídeos 
intracelulares, dos fosfolipídeos e dos glico-
esfingolipídeos, e muitos outros defeitos que 
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são do desenvolvimento. Ao contrário das 
doenças de depósito, não ocorre acúmulo 
de polímeros. Um marcador útil para o seu 
diagnóstico é o acúmulo de ácidos graxos de 
cadeia longa no plasma, como a adrenoleu-
codistrofia ligada ao X (doença do óleo de Lo-
renzo). Esse grupo também inclui os defeitos 
no transporte intracelular e no processamen-
to de proteínas, por exemplo, a deficiência de 
alfa-1 antitripsina e a síndrome da glicoprote-
ína deficiente em carboidrato (CDG) 21.
 Dentre as doenças lisossômicas, al-
guns tipos de mucopolissacaridose (I, II, IVA, 
VI e VII) apresentam PCDT e embora o seu 
tratamento não seja curativo, apresentam 
tratamentos bem estabelecidos com terapia 
de reposição enzimática e, em alguns casos, 
transplante de células tronco hematopoiéti-
cas.

CONCLUSÕES

Devido à redução da mortalidade infantil por 
causas básicas em todo o mundo, os EIM sur-
gem como importante problema de saúde 
pública. A complexidade e a heterogeneida-
de das patologias que fazem parte dos EIM 
dificultam seu diagnóstico, cujo atraso pode 
representar danos permanentes por toda a 
vida da criança, ou até o óbito. A ampliação 
da triagem neonatal no Brasil é um avanço 
contra o diagnóstico tardio e o subdiagnós-
tico, que ajudará a estimar a prevalência dos 
EIM, mas também trará desafios para a im-
plantação e, principalmente, para a atuação 
do pediatra. 

Declaração de conflito de interesse: os auto-
res declaram não haver conflito de interesse.
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VEGETARIANISMO NA GESTAÇÃO: 
OPORTUNIDADES E DESAFIOS

 A quantidade de adeptos das dietas 
vegetarianas se ampliou nos últimos anos, 
estimulada pelas informações positivas 
quanto a contribuírem para a profilaxia de 
Diabetes tipo 2, neoplasias malignas e co-
ronariopatias. Porém, o impacto desse es-
tilo de vida, particularmente na gestação, 
tem atraído o interesse da ciência, pois essa 
situação especial da mulher, que promo-
ve tantas modificações, necessita de um 
aporte nutritivo adequado, e o risco de de-
ficiências de alguns elementos nas dietas 
à base de vegetais chama a atenção, como 
proteínas, ferro, vitamina D, cálcio, iodo, áci-
dos graxos e vitamina B12. A literatura tem 
dificuldade de avaliar todos os desfechos 
de maneira pormenorizada, considerando 
a heterogeneidade dos estudos e a extensa 
diferença no perfil de alimentação das di-
versas populações.   O equilíbrio en-
tre esses efetores, contando por vezes com 
suplementações planejadas segundo as 
evidências disponíveis, mostra que dietas 
vegetarianas podem ser consideradas se-
guras, o que exige sólida consciência para 
uma ingestão favorável de nutrientes es-
senciais e o aconselhamento profissional 
pré ou periconcepcional qualificado, capaz 
de programar intervenções nutricionais 
quando necessário – esses dois são recur-
sos imprescindíveis para contribuírem com 
a saúde materna e o adequado desenvolvi-
mento fetal e as suas influências posterior-
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mente ao longo da vida.

Palavras-chave: dietas vegetarianas, dietas 
baseadas em vegetais, nutrição, gravidez, mi-
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ABSTRACT

 The number of adherents of vegeta-
rian diets has expanded in recent years, sti-
mulated by positive information about con-
tributing to the prophylaxis of type 2 diabetes, 
malignant neoplasms and coronary artery 
disease. However, the impact of this lifestyle, 
particularly on pregnancy, has attracted the 
interest of science, as this special situation 
of women, which promotes so many chan-
ges, requires an adequate nutritional intake 
and the risk of deficiencies of some elements 
in vegetable-based diets stand out, such as 
proteins, iron, vitamin D, calcium, iodine, fat-
ty acids and vitamin B12. The literature has 
difficulty in assessing all outcomes in detail, 
considering the heterogeneity of the studies 
and the extensive difference in the diet pro-
file of different populations. The balance be-
tween these effectors, sometimes relying on 
planned supplements according to available 
evidence shows that vegetarian diets, can be 
considered safe, which requires a solid awa-
reness of a favorable intake of essential nu-
trients and qualified pre- or peri-conceptional 
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professional advice, capable of programming 
nutritional interventions, when necessary – 
these two are essential resources to contri-
bute to maternal health and adequate fetal 
development and their influences later in life.

Keywords: vegetarian diets; plant-based 
diets; nutrition; pregnancy; micronutrients; 
fetal development

INTRODUÇÃO

 A relevância da qualidade nutricional 
da gestante para a própria saúde e da sua 
prole é largamente reconhecida, pois a ali-
mentação adequada no período pré-gesta-
cional, após a concepção e durante a ama-
mentação é uma oportunidade em potencial 
para o desenvolvimento físico e cognitivo-
-comportamental dos descendentes.
 A qualidade de vida em geral, evitando 
hábitos nocivos, e a ingestão equilibrada que 
inclua os nutrientes mais requeridos durante 
a fase de crescimento fetal são etapas funda-
mentais para a garantia da homeostase.
 Por outro lado, a ingestão insuficiente 
dos principais nutrientes por mulheres jovens 
no menacme pode interferir no processo re-
produtivo, contribuindo para a ocorrência de 
resultados desfavoráveis para a genitora e o 
seu nascituro, além de favorecer para que a 
prole desenvolva processos crônico-degene-
rativos e de obesidade secundários às adap-
tações metabólicas acionadas.
 A gravidez é um período crítico duran-
te o qual a mãe necessita de diferentes quan-
tidades de nutrientes para uma gestação 
saudável, a fim de promover o desenvolvi-
mento fetal ideal e evitar a “reprogramação” 
do tecido fetal, o que predispõe a transtornos 
na vida adulta 1.
 No decurso da gestação normal, ocor-
re a expansão do volume plasmático, o que 
acarreta na diminuição das concentrações 

de vitaminas e minerais. No entanto, surgem 
os lipídios e o colesterol do plasma. Essas 
transformações são essenciais bem como o 
seu equilíbrio para garantir o adequado de-
senvolvimento fetal, o que inclui elevação dos 
estoques de gordura durante o início da ges-
tação e, no último trimestre, a da resistência 
periférica à insulina.
 Todas essas transformações podem in-
terferir no resultado perinatal, caso não ocor-
ram de maneira harmônica. Assim, o papel 
dos profissionais se avoluma. A Federação 
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, 
reconhecendo a relevância desse tema, pu-
blicou robusto artigo em 2015 intitulado “Re-
commendations on adolescent, preconcep-
tion, and maternal nutrition: Think Nutrition 
First” 2.
 Nesse cenário, é oportuno se conside-
rar a influência de dietas que possam limitar 
a oferta de substratos oriundos de alimenta-
ção de gestantes, como a dieta vegetariana. 
O estilo de vida vegetariano vem se expan-
dindo por motivos variáveis, quer seja consi-
derada mais saudável, quer chame a atenção 
crescente para os resultados oriundos dos 
hábitos de consumo, devido a preocupações 
ambientais e socioeconômicas, aos funda-
mentos éticos, espirituais e religiosas ou ain-
da ao contexto médico, como mulheres por-
tadoras de doença renal crônica buscando 
dirimir a ingestão proteica 3.
 O crescimento da população que se 
declara vegetariana é notório. Em 2012, a cifra 
era de apenas 8% das pessoas pesquisadas 
pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística - Ibope em 142 municípios, elevan-
do-se para 14% em 2018, o que representa 30 
milhões de brasileiros adeptos dessa opção 
alimentar.
 O consumo de subprodutos animais 
é a base de classificação para os indivíduos 
que seguem a dieta vegetariana, sendo prin-
cipalmente: a) ovolactovegetariano, que ado-
ta ovos, leite e laticínios em sua alimentação; 
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b) ovovegetariano, que consome ovos, mas 
não laticínios; c) lactovegetariano, consumi-
dores de leite e derivados, mas não de ovos; 
d) vegetariano estrito, que não se alimenta 
de nenhum derivado animal. Neste grupo, 
o indivíduo que não usa derivados animais 
não alimentícios, como vestimentas, e ainda 
produtos testados em animais, são denomi-
nados veganos 4. Existem ainda outros sub-
grupos, oriundos da grande variedade de pa-
drões alimentares.
 Informações científicas disponíveis 
apontam deficiências nutricionais nas die-
tas vegetarianas e veganas, particularmente 
vitamina B12, ferro, zinco e iodo 5. Muitos es-
tudos reconhecem as vantagens desse tipo 
de nutrição fora da gravidez, pela associação 
com a redução de doenças cardiovasculares, 
do índice de massa corporal, diabetes e cân-
cer, com consequente incremento na expec-
tativa de vida 6.
 Porém, exatamente o que a escassez 
dos elementos biológicos citados, entre ou-
tros, poderia influir na evolução da gravidez, 
tanto para a grávida quanto para o produto 
de concepção, é motivo de ampla especula-
ção e motiva revisões sobre o tema 7. De acor-
do com a American Dietetic Association, die-
tas vegetarianas bem planejadas são seguras 
para todas as faixas etárias, na gravidez e na 
lactação 6. Já a Sociedade Alemã de Nutrição 
não recomenda dietas vegetarianas ou vega-
nas durante a gravidez, a lactação e a infân-
cia, devido ao fornecimento inadequado de 
nutrientes essenciais 8.
 A literatura científica considera que a 
gestante possa ser vegetariana sem causar 
transtornos para a própria saúde ou a do feto 
e do recém-nascido, mas se forem providen-
ciadas suplementações dos efetores que se 
encontram reduzidos de modo habitual du-
rante a gravidez, contando com o benefício 
de não ocorrer aumento excessivo de peso 
durante o ciclo gravídico-puerperal 9.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL DA 
VITAMINA B12

 Entre os principais desafios, assinala-
-se que a hipovitaminose B12 poderá ser o 
maior transtorno, pois esse nutriente repre-
senta um dos mais comumente escassos no 
organismo da gestante 10.
 As dietas vegetarianas apresentam sé-
rio risco de depleção e/ou deficiência de vi-
tamina B12 (cobalamina), pois esta participa 
da síntese do DNA, da divisão dos glóbulos 
vermelhos e do metabolismo do carbono da 
conversão da homocisteína em metionina, e 
também é essencial para a síntese de ener-
gia na mitocôndria e da mielina, para a eritro-
poiese na medula óssea e para a manuten-
ção dos axônios neurais.
 A vitamina B12 é encontrada apenas 
em alimentos de origem animal e laticínios. 
Portanto, se o consumo de alimentos de ori-
gem animal estiver ausente, como nas dietas 
vegetarianas, isso resulta em baixa ingestão 
e deficiência de cobalamina devido à sua 
escassez em alimentos vegetais, embora os 
vegetarianos consumam alguns alimentos 
fortificados, como cereais e produtos de soja. 
Essa deficiência pode gerar alterações hema-
tológicas, comprometimento da eritropoiese 
e complicações neurológicas.
 Considere-se ainda que a alta ingestão 
de alimentos vegetais pode resultar em níveis 
elevados de folato, o que pode causar deple-
ção de vitamina B12 ao retificar as alterações 
hematológicas que estão presentes na insu-
ficiência dessa vitamina. Os veganos podem 
apresentar maior depleção de vitamina B12 
porque não consomem ovos, iogurte, queijo 
e leite, fontes naturais de cobalamina. A baixa 
ingestão crônica de vitamina B12 pode levar 
a uma deficiência progressiva que pode se 
tornar clinicamente evidente após anos, re-
sultando em dano neurológico permanente.
 A ingestão recomendada de vitamina 
B12 é de 2,6 microgramas por dia em gestan-
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tes e aumenta para 2,8 microgramas para 
nutrizes. Nesse contexto, valoriza-se a dispo-
nibilidade desse oligoelemento, oriundo ape-
nas de dieta originária de insumos animais 
ou em produtos que receberam beneficia-
mento com essa vitamina 11.
 O principal contribuinte para a hipovi-
taminose B12 entre os vegetarianos é a dura-
ção dessa prática alimentar, o que indepen-
dente das condições sociodemográficas do 
adepto e até mesmo do subtipo adotado de 
dieta. Inicialmente, o reservatório hepático 
humano supre algum déficit momentâneo 
de vitamina B12 no organismo 4, mas poderá 
não sustentar essa oferta por longo período.
 A ingestão de algas quanto a suprir 
idealmente a necessidade de vitamina B12 
é controversa, questionando-se a adequada 
biodisponibilidade orgânica a partir dessa 
fonte alimentar.
 De maneira geral, a hipovitaminose 
B12 está associada à hiperhomocisteinemia, a 
qual se observa em transtornos cardiovascu-
lares e neuropsiquiátricos, a fraturas ósseas, 
além de provocar distúrbios hematológicos e 
mucocutâneos 10.
 O organismo gravídico pode sofrer 
complicações decorrentes da deficiência de 
vitamina B12, destacando-se a anemia perni-
ciosa, com correlação com abortos precoces 
e pré-eclâmpsia 12.
 Deve-se frisar que se estima que a 
insuficiência de vitamina B12 pode afetar o 
equivalente a 62% das gestantes e 6% dos 
seus descendentes. A partir dessa informa-
ção, pode-se inferir o impacto perinatal dessa 
condição, pois, em uma randomização clíni-
ca que incluiu 366 gestantes, foi encontrada 
associação entre anemia (com incidência de 
30% na pesquisa) e os valores séricos reduzi-
dos de vitamina B12, o que se correlacionou 
com hipertensão e o incremento de 60% no 
risco de prematuridade 13.
 O desenvolvimento fetal também 
pode ser prejudicado devido à escassez de 

vitamina B12 materna, a partir de distúrbios 
no desenvolvimento embrionário, incluindo 
falhas no fechamento do tubo neural, a anen-
cefalia e distúrbios de crescimento. A condi-
ção neurológica neonatal também pode ser 
afetada 12, o que pode acarretar ausência de 
mielinização e atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor.
 Distúrbios neurológicos foram obser-
vados, reconhecendo que, em até 10 meses 
de vida, a deficiência de cobalamina pode 
provocar irritabilidade, atraso no crescimen-
to, anemia megaloblástica, apatia e anorexia. 
Por outro lado, um estudo com cerca de 8 mil 
neonatos não identificou nenhuma elevação 
de risco para a ocorrência de defeitos congê-
nitos, além de maior risco de hipospádia 10.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE ZINCO

 O zinco é fundamental para a reprodu-
ção, participando da diferenciação celular, do 
crescimento e da imunidade. Pesquisas iden-
tificaram que a deficiência de zinco se asso-
cia a hábitos alimentares quase exclusivos 
de produtos vegetais. Os critérios adotados 
sugeriram que as concentrações de zinco ca-
pilar e urinário foram afetadas pela gravidez 
mais do que pelas dietas ovolactovegetaria-
nas ou veganas 14, sugerindo a necessidade 
de mais estudos para clarificar essa indaga-
ção.
 A suplementação de zinco não se de-
monstrou efetiva na profilaxia dessa defi-
ciência nos países em desenvolvimento 14, 
estando associada ao prolongamento de 
idade gestacional e ao incremento do peso 
do recém-nascido. O zinco é menos biodis-
ponível quando obtido a partir de fonte de 
origem vegetal em comparação com fontes 
de alimentação animal. Os vegetarianos ge-
ralmente têm menor consumo de zinco, em 
comparação com os onívoros, e níveis séricos 
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mais baixos, mas normais 15.
 Durante a gravidez, a necessidade de 
zinco aumenta. Então, as mulheres são enco-
rajadas a aumentar a ingestão de zinco e a 
adotar métodos de preparação de alimentos 
que melhoram sua absorção (como fermen-
tação), reduzindo os níveis de fitato em ali-
mentos ricos em zinco.
 As recomendações para que se acon-
selhem as grávidas a adotarem dietas que 
contemplem a oferta de zinco advêm da ob-
servação de que a deficiência dessa subs-
tância esteve associada a abortamento, pre-
maturidade, anormalidades na evolução do 
trabalho de parto, restrição do crescimento e 
malformações fetais 16.
 É necessário identificar os fatores que 
influenciam na biodisponibilidade do zinco, 
como suplementação elevada de ferro (pelo 
menos 30 mg/dia), dieta rica em alimentos 
integrais e fitatos, estresse, fumo e consumo 
excessivo de álcool, o que justificaria a suple-
mentação de zinco (25 mg/dia).
 Embora a alta ingestão de zinco seja 
essencial durante a gravidez, as consequên-
cias da deficiência de zinco não são comple-
tamente conhecidas. Então, foi postulado que 
o corpo adapta a absorção de acordo com a 
ingestão média. Uma meta-análise compa-
rou a ingestão de zinco observando que a sua 
ingestão em vegetarianas foi menor do que a 
de não vegetarianos, mas em nenhum grupo 
foi alcançado o regime dietético recomenda-
do para o zinco. Em contraste, as evidências 
nessa revisão sistemática sugerem que não 
há diferença entre os grupos quanto a con-
centrações de zinco no soro/plasma, na urina 
e no cabelo ou nos resultados funcionais as-
sociados à gravidez 17.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE IODO

 A disponibilidade de iodo na dieta é 

imprescindível para a homeostase, pois par-
ticipa da síntese dos hormônios tireoidianos 
(T3 e T4), dependendo exclusivamente do 
consumo alimentar, por não ser sintetizado 
no organismo humano. Portanto, uma inges-
tão inadequada de iodo está relacionada a 
todas as complicações do hipotireoidismo 18. 
A literatura também aponta que a insuficiên-
cia de iodo no organismo da genitora aumen-
ta o risco de aborto, infertilidade e distúrbios 
durante a gestação. Reconhece-se ainda que 
a exposição inadequada do feto e do neonato 
se associa com déficits cognitivos e prejuízo 
no desenvolvimento fetal e infantil 18.
 Nesse sentido, é oportuno ressaltar 
que o iodo tem como destacadas fontes para 
o ser humano a carne, o peixe e os produtos 
lácteos. Portanto, potencialmente, dietas ve-
getarianas ou veganas poderiam provocar 
ingestão insuficientes desse micronutriente 
essencial. O sal iodado disponível é recomen-
dado para prevenir de forma abrangente a 
escassez desse elemento químico.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE FERRO

 Durante a gestação, as necessidades 
de ferro se elevam acentuadamente, exigin-
do uma adaptação dietética que permita o 
incremento da quantidade de glóbulos ver-
melhos, fornecendo ferro ao feto e à placen-
ta, além de repor a perda sanguínea pós-par-
to.
 Na gravidez, a anemia leve como con-
sequência do estado normal de hemodilui-
ção é esperada. Durante o segundo e terceiro 
trimestres da gravidez, ocorre aumento do 
volume sanguíneo materno e do transporte 
de ferro para a placenta e o feto, provocan-
do maior necessidade de ferro. A absorção 
de ferro do suprimento vegetal (não heme) 
e animal (heme) melhora durante a gravidez, 
aumentando trimestralmente. Os inibidores 
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da absorção de ferro incluem cálcio, café e fi-
bras. Por sua vez, a vitamina C pode ajudar 
a aumentar a absorção, reduzindo os efeitos 
inibitórios do fitato 19.
 As gestantes vegetarianas e veganas 
apresentam risco se não adaptarem as suas 
dietas para a demanda de ferro. Fontes vege-
tais são algas, cereais, feijão vermelho, grão-
-de-bico e lentilhas. Uma revisão sistemática 
e meta-análise mostraram que a população 
vegetariana exibe menores estoques de fer-
ro em comparação com a não vegetariana. 
Em mulheres grávidas vegetarianas, os re-
sultados são controversos. Um estudo com 
grávidas de idade entre 18-45 anos mostrou 
que as vegetarianas ingeriram ferro adequa-
do na dieta e seguiram a sua suplementa-
ção durante o primeiro e segundo trimestres 
mais do que as não vegetarianas. Um estudo 
transversal com grávidas indianas descreveu 
alta prevalência de anemia devido à frequên-
cia muito baixa de consumo de carne 20.
 A suplementação rotineira de ferro 
via oral, embora controversa, tem sido reco-
mendada devido à marcante prevalência da 
deficiência desse elemento durante a gra-
videz, particularmente em vegetarianas 21, o 
que seria um cuidado possivelmente capaz 
de prevenir os efeitos de sua carência, como 
taquicardia materna e fetal, astenia, dispneia 
e palidez cutaneomucosa 11.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE VITAMINA D E CÁLCIO

 Durante a gravidez, não há aumento 
nas necessidades de vitamina D. Seus níveis 
plasmáticos dependem da exposição à luz 
solar e da ingestão de alimentos com oferta 
abundante desse nutriente, fortificados ou 
suplementos. Existem deficiências de vitami-
na D na população em geral, especialmente 
naqueles com pele escura e vegetarianos. 
Dados disponíveis indicam que até 42% das 

mulheres afro-americanas e 4% das mulhe-
res brancas apresentam insuficiência de vita-
mina D 22.
 As dietas veganas têm mostrado inges-
tão média mais baixa de vitamina D do que os 
lacto-vegetarianos e onívoros 23. Um estudo, 
que descreveu os níveis séricos de vitamina 
D, cálcio e paratormônio em gestantes mora-
doras da zona urbana e rural, identificou va-
lores de vitamina D abaixo do ponto de corte 
(< 22,5 ng/mL) e baixo consumo de cálcio na 
população que não consome carne, com pre-
valência de 14% de osteomalácia bioquímica 
24. Outros dados em populações específicas 
encontraram resultados semelhantes em 
grávidas iranianas 25 e indianas, identificando 
que quase 42% dos casos tinham deficiência 
de vitamina D, 14% tinham insuficiência de 
vitamina D no primeiro trimestre, 63,63% que 
tinham níveis de 25 (OH) D < 20 ng/mL eram 
vegetarianos e não foi encontrada nenhuma 
associação entre os níveis de vitamina D e su-
plementos multivitamínicos ou ingestão de 
cálcio na dieta 26.
 No período gestacional e da lactação, 
a ingestão adequada de cálcio é considerada 
1.000 mg/dia. Vegetarianos e veganos devem 
consumir pelo menos 20% a mais do que os 
onívoros, o que significa que as grávidas e 
lactantes devam consumir no mínimo 8 por-
ções ricas em cálcio 6. Em uma pesquisa com 
grávidas chinesas vegetarianas demonstrou-
-se baixa ingestão de cálcio 27.
 Apesar das recomendações sobre a 
boa ingestão, as grávidas vegetarianas têm 
alto risco de deficiência de vitamina D e po-
dem sofrer comprometimento ósseo, osteo-
porose e hipocalcemia 28.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS

 Os ácidos graxos poli-insaturados LA 
(ω-6) e ALA (Ω-3) são convertidos em ácido 
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araquidônico e em EPA e DHA, respectiva-
mente, e obtidos de fontes alimentares. Eles 
são transferidos por meio da placenta para o 
feto a partir do plasma materno. O DHA é um 
componente importante das membranas 
neurais e retinianas, acumulando-se nesses 
tecidos durante a transição da gestação e da 
vida pós-natal. O fornecimento adequado de 
DHA é essencial para o desenvolvimento vi-
sual e neurológico 29.
 A literatura sobre os níveis de DHA 
na gravidez é limitada. Mulheres grávidas e 
lactantes aumentam a necessidade de uma 
fonte de DHA pré-formado. Proporções mais 
baixas de DHA foram encontradas no plasma 
fetal de mães vegetarianas quando compa-
radas com as onívoras, o que pode significar 
que o grupo de mulheres vegetarianas está 
em risco devido à exclusão de carne ou pei-
xe da dieta, que pode determinar a inges-
tão muito baixa de DHA. De acordo com um 
banco de dados mais abrangente, as mulhe-
res vegetarianas podem alcançar maiores 
ingestões de DHA (30 mg/dia). Por exemplo, 
ao consumirem produtos marinhos, podem 
atingir níveis elevados de ingestão de DHA (> 
1.000 mg/dia). A ingestão adequada de DHA é 
especialmente importante no último estágio 
da gravidez, pois a placenta é capaz de cana-
lizar a captação de DHA para o feto 30.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE PROTEÍNAS

 A demanda de proteínas durante a 
gravidez e a lactação aumenta até 71 g/dia em 
comparação com 46 g/dia para mulheres não 
grávidas. A deposição desse nutriente nos te-
cidos maternos e fetais se eleva durante o ter-
ceiro trimestre, quando ocorre aumento da 
síntese de proteínas e diminuição de síntese 
de ureia e do catabolismo de aminoácidos, o 
que permite a retenção de proteína.
 Proteínas derivadas de fontes vegetais 

são suficientes para atender a essas necessi-
dades. Legumes, nozes, tofu e ovos são boas 
fontes de proteínas. A proteína de soja pode 
atingir as necessidades adequadas. O teor de 
cereais é baixo em lisina, então esse amino-
ácido pode ser adquirido pela ingestão de 
mais grãos, produtos de soja e aumento em 
todas as fontes de proteína 31.
 Grávidas que aderem à dieta vegana 
correm maior risco de deficiência proteica, o 
que indica a necessidade de ofertar proteína 
adicional no segundo e terceiro trimestres: 
pelo menos 25 g de proteína podem ser adi-
cionados incluindo 1,5 xícara de lentilhas ou 
2,5 xícaras de leite de soja por dia 32.

CORRELAÇÃO ENTRE 
A SAÚDE MATERNA E A DIETA VE-
GETARIANA DURANTE 
A GRAVIDEZ

 Os estudos sobre os efeitos da dieta 
vegetariana e vegana no resultado materno 
produziram resultados incongruentes quan-
to à ocorrência de pré-eclâmpsia. Esta doen-
ça poderia ser causada por uma deficiência 
relativa de prostaciclina secundária a uma 
produção excessiva de tromboxano A2. Uma 
dieta vegana (baixa em ácido aracdônico) 
poderia fornecer proteção contra essa condi-
ção, especialmente se a conversão de ácido 
linoleico em aracdônico for inibida pela dimi-
nuição da atividade da enzima delta-6-des-
saturase 33. Um estudo caso-controle descre-
veu que os alimentos benéficos na redução 
do risco de pré-eclâmpsia foram frutas, vege-
tais, cereais, pão escuro e laticínios com baixo 
teor de gordura e alto teor de fibra, cálcio e 
potássio 34. Apesar das evidências apoiarem 
o efeito protetor das dietas à base de plan-
tas sobre o pré-eclâmpsia, esses resultados 
devem ser considerados com cautela devido 
à condição multifatorial dessa complicação 
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obstétrica. Reconhece-se o valor da suple-
mentação de cálcio quanto a contribuir para 
a profilaxia secundária da pré-eclâmpsia, 
particularmente nas mulheres de alto risco 
para a pré-eclâmpsia e com baixa ingestação 
desse elemento como a população brasileira 
35.
 Alguns estudos apontam que dietas 
vegetarianas e com alta ingestão de fibras 
podem colaborar para a prevenção do dia-
betes gestacional. No entanto, uma revisão 
da Cochrane mostrou que as intervenções 
dietéticas para prevenir o diabetes mellitus 
gestacional precisam de evidências de alta 
qualidade 36. Além disso, a revisão sistemáti-
ca de estudos observacionais sobre ganho de 
peso durante a gestação apontou que a in-
gestão de carboidratos e dietas vegetarianas 
foi associada a menor risco desse desfecho, 
ao contrário daquelas com maior ingestão 
de proteínas, gorduras animais e densas em 
energia, sugerindo que padrões dietéticos 
baseados em plantas podem ser benéficos 
na prevenção de ganho de peso corporal e, 
consequentemente, da diabetes gestacional 
37.
 A relação entre prematuridade e dietas 
vegetarianas é controversa. Estudos desen-
volvidos para analisar os padrões alimenta-
res antes da concepção sobre o crescimento 
fetal e parto prematuro 38 identificaram que 
o alto teor de proteína/frutas foi associado à 
diminuição da probabilidade desse desfecho.
 Um estudo prospectivo com mulhe-
res não fumantes investigou a associação 
da ingestão materna de uma dieta do tipo 
mediterrânea e identificou a redução de pre-
maturidade 39. Porém outra pesquisa com 
esse tipo de dieta não encontrou diferenças 
no nascimento prematuro 40. Um ensaio clí-
nico randomizado analisou o efeito de uma 
dieta redutora de colesterol sobre os lipídios 
plasmáticos maternos, do cordão umbilical e 
neonatais, e os resultados da gravidez: o nas-
cimento prematuro foi menor no grupo de 

intervenção 41. Pesquisas encontraram a rela-
ção do baixo consumo de frutos do mar com 
forte risco de prematuridade e baixo peso ao 
nascer e baixa concentração plasmática de 
ácido eicosapentaenoico e docosaexaenoico 
como fator de risco para o nascimento pre-
maturo posterior 42.
 As gestantes são particularmente vul-
neráveis aos efeitos adversos da má nutrição 
no humor porque a gravidez e a lactação 
aumentam as necessidades de nutrientes. 
Correlações entre nutrição e humor foram 
relatadas para folato, vitamina B12, cálcio, vi-
tamina D, ferro, selênio, zinco e ácidos graxos 
poli-insaturados, que são necessários para 
a biossíntese de vários neurotransmissores, 
como serotonina, dopamina e norepinefrina 
43. Estudos encontraram associação positiva 
entre níveis baixos de n-3 e maior incidência 
de depressão materna. No entanto, a evidên-
cia de ensaios clínicos randomizados é incon-
clusiva. Um estudo avaliou que a depressão 
pós-parto foi mais prevalente entre vegeta-
rianos do que em onívoros, talvez devido à 
inadequação de micronutrientes 44.

CORRELAÇÃO ENTRE 
O RESULTADO FETAL E A DIETA 
VEGETARIANA DURANTE 
A GRAVIDEZ

 A desnutrição materna pode levar ao 
comprometimento do desenvolvimento fetal 
devido a limitações de nutrientes para o seu 
crescimento, alterações placentárias e epi-
genéticas. Macro e micronutrientes podem 
regular a estabilidade do DNA e a adaptação 
fenotípica. Em modelos animais, o metabo-
lismo de aminoácidos e vitaminas (B6, B12 
e folato) fornecem doadores de metila para 
DNA e metilação de proteínas, enfatizando 
o papel do fornecimento de nutrientes por 
meio da placenta 45.
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 Os padrões dietéticos podem envolver 
alimentos diferentes que contêm variedade 
de nutrientes com funções interligadas, sen-
do difícil separar efeitos, incluindo a antropo-
metria fetal, sobre a qual os estudos diferem. 
Muitas investigações encontraram a correla-
ção positiva entre o peso ao nascer e a inges-
tão de itens alimentares, como leite, frutas e 
vegetais de folhas verdes 46. Outro 47 estabe-
leceu a associação entre dieta vegetariana e 
menor crescimento fetal durante o segundo 
trimestre. Pesquisas prospectivas acharam 
resultados semelhantes quanto ao peso ao 
nascer, ao perímetro cefálico e ao compri-
mento, mesmo após ajustes para altura ma-
terna, duração da gestação, paridade, sexo 
dos bebês e hábitos de fumar. Uma revisão 
sistemática 48 reconheceu evidências limita-
das de associação entre o consumo de frutas 
e vegetais durante a gravidez e o peso ao nas-
cer.
 Por outro lado, existem estudos que 
identificaram efeito protetor dos padrões 
dietéticos baseados em plantas sobre a an-
tropometria fetal, explicado pelo alto teor de 
vitaminas nessas dietas. Outras pesquisas en-
contraram resultados semelhantes, mas não 
foram ajustados para métodos de cozimento 
ou para a condição de desenvolvimento de 
cada país ou sobre índice de massa corporal 
ou ganho de peso maternos. Alguns traba-
lhos mostraram que o peso médio ao nascer 
dos recém-nascidos de genitoras vegetaria-
nas não difere significativamente de mães 
onívoras, mas com dados bastante heterogê-
neos e fatores confundidores. Considerando 
que o crescimento fetal é diretamente afeta-
do pela ingestão proteica, as gestantes preci-
sam consumir uma variedade ótima de plan-
tas em dietas vegetarianas ou veganas para 
alcançar a mesma biodisponibilidade protei-
ca da dieta onívora 49.
 Um estudo longitudinal relacionou o 
baixo peso do recém-nascido à deficiência de 
ferro e vitamina B12, inclusive que os recém-

-nascidos podem ter inadequado aporte de 
vitamina B12 se a ingestão materna for ina-
dequada 50, o que foi corroborado por uma re-
visão que associou o status de vitamina B12, 
baixo peso ao nascimento e prematuridade 
12. Outro estudo identificou que estoque de 
vitamina B12 materno é determinante para 
disponibilidade de vitamina B12 na prole e 
que é fator independente para defeitos de 
tubo neural 51, embora os efeitos da dieta ve-
getariana no desenvolvimento de tubo neu-
ral sejam contraditórios. Mesmo que o efeito 
direto sobre o desenvolvimento fetal não te-
nha sido definitivamente descrito, as mulhe-
res vegetarianas podem incluir fontes extras 
de vitamina B12 em sua dieta no intuito de 
suprir a escassez de vitamina B12 e zinco 10.
 A biodisponibilidade do ferro derivado 
de estoques oriundos da carne é melhor do 
que aquela alcançada a partir dos vegetais, 
o que justifica que as mulheres vegetarianas 
ingiram um teor maior de ferro para evitar o 
esgotamento dos estoques internos 32. Por 
outro lado, um estudo britânico identificou 
que a deficiência de ferro durante a gravidez 
não era maior em vegetarianos e que a in-
gestão de ferro era maior em mulheres vege-
tarianas durante o primeiro trimestre, o que 
foi atribuído ao planejamento dietético des-
sas mulheres. Esse aspecto é relevante por-
que a deficiência de ferro durante a gravidez 
foi associada a baixo peso ao nascer e anemia 
neonatal. O reduzido crescimento fetal tam-
bém foi associado à deficiência de vitamina 
D, o que é uma condição para as dietas vege-
tarianas 52.
 A dieta vegetariana ou vegana em es-
tudo ajustado devido ao aumento da inges-
tão de fitoestrogênios apresentou um risco 
aumentado de ocorrência hipospádia em 
comparação com o grupo de onívoras, mas 
não demonstrou correlação direta com in-
gestão de produtos à base da soja, que de-
veriam ser a primeira fonte de fitoestrógenos 
nesse grupo de mulheres que preferem deri-
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vados vegetais 53. Uma pesquisa prospectiva 
embasada na hipótese de que a falta de al-
guns aminoácidos essenciais pode produzir 
alguma deficiência durante a organogênese 
identificou maior possibilidade de hipospá-
dia em mulheres com dietas que excluem 
carne e peixe 54. Por outro lado, outro estu-
do encontrou uma correlação positiva entre 
hipospádia e o consumo frequente de peixe 
pelas gestantes 55. No entanto, os grandes 
estudos apresentavam conclusões baseadas 
em correlações indiretas derivadas de ques-
tionários autoaplicáveis retrospectivamente 
o que pode representar limitações. As inves-
tigações que mantiveram o foco na identifi-
cação da disponibilidade de fitoestrogênios 
na dieta, com a ocorrência de hipospádia, 
não identificaram esses mesmos resultados. 
A contradição das conclusões não supor-
ta definitivamente a hipótese que as dietas 
vegetarianas ou veganas aumentam o risco 
de anormalidades durante a organogênese 
genital, porém sugerem que o desequilíbrio 
de alguns nutrientes ou a ingestão de conta-
minantes alimentares podem influenciar na 
causa dessas anomalias.
 A literatura, considerando alguns ti-
pos de dieta, é controversa quanto à corre-
lação com defeitos abertos do tubo neural. 
O consumo alimentar no qual predomina o 
alto consumo de frutas e vegetais, escasso 
ou nenhum consumo dos principais efetores 
relacionados a essa complicação do sistema 
nervoso central, que sejam fontes exógenas 
de nitrato, nitrito e compostos N-nitrosos, 
como carnes curadas e peixes defumados, 
seria protetor para o risco de malformações 
congênitas. Porém, os vegetais em conserva 
foram apontados como fonte de nitrito e ou-
tros, e um estudo mostrou a associação entre 
o consumo periconcepcional de vegetais em 
conserva e defeito do tubo neural 56.

CONCLUSÃO

 De forma geral, a literatura ainda apre-
senta algumas lacunas quanto a conclusões 
definitivas das eventuais anormalidades se-
cundárias a dietas vegetarianas, quer sejam 
devido à heterogeneidade metodológica, 
quer sejam pela condição geralmente retros-
pectiva, baseada em questionários abertos 
que podem incluir erros de relato, quer sejam 
devido à interação não pareada entre os vá-
rios nutrientes a partir da cultura alimentar 
nas diferentes comunidades. Nesse aspecto, 
o acesso em termos de quantidade e quali-
dade de ingestão alimentar poderia influen-
ciar consideravelmente, a partir da condição 
econômica, etnia e outras peculiaridades, jus-
tificando estudos adicionais epidemiológicos 
e bioquímicos em populações específicas, a 
fim de estratificar os riscos de condições de 
desequilíbrio nutricional 11.
 As informações mais consistentes 
apontam que, com o objetivo de reduzir 
eventuais danos devido à escassez de oligo-
elementos na dieta vegetariana, recomen-
da-se a ingestão de algas, mas que esteja as-
sociada à própria suplementação vitamínica 
B12, para garantir a oferta desse nutriente, 
impossível de alcançar valores ideais apenas 
pela diversificação da dieta vegetal 7.
 Deve-se utilizar o sal iodado na ali-
mentação para expandir o depósito de iodo, 
bem como a suplementação oral de ferro 
idealmente ingerido com uma fonte rica em 
vitamina C. Essa orientação deve ser conside-
rada com a ingestão de alimentos ricos em 
ferro, como grão-de-bico, soja, folhas verde-
-escuras, feijão, lentilha, castanhas e grãos in-
tegrais.
 É perceptível nos estudos disponíveis 
que a dieta vegetariana tem o potencial de 
ser escassa em elementos muito importan-
tes para a saúde materna e fetal, mesmo que 
os estudos mais conhecidos priorizem infor-
mações em população de não gestantes, o 
que interfere no esclarecimento das melho-
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res evidências sobre o assunto, devendo o 
profissional de saúde – que tem o papel de 
exercer a orientação pré-concepcional e o 
acompanhamento pré-natal – ofertar a su-
plementação necessária, particularmente do 
iodo, zinco, ferro e vitamina B12.
 A desnutrição materna pode ser mul-
tifatorial. Por isso é importante mencionar as 
dificuldades para determinar os mecanismos 
moleculares promovidos por cada micronu-
triente que podem afetar especificamente o 
perfil nutricional dessas mulheres.
 Proporcionar o equilíbrio nutricional 
deve ser uma missão de destaque. Quanto 
ao atendimento das gestantes, particular-
mente para aquelas que preferem as dietas 
vegetarianas, é imprescindível reconhecer as 
potencialidades e as limitações dos diversos 
tipos de ingestão alimentar, o que em ampla 
perspectiva envolve frequentemente a es-
cassa sensibilidade para esse tema entre os 
profissionais. O bom senso e a oferta de cui-
dados amparados na ciência que consideram 
as preferências devem ser a égide da comu-
nicação efetiva e dinâmica que possa propor-
cionar o melhor desfecho materno e para o 
concepto.
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EVOLUÇÃO TEMPORAL E PREVENÇÃO 
DAS MENINGITES IMUNOPREVENÍVEIS EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL.

RESUMO

 Este artigo traz a atualização sobre a 
evolução temporal e os aspectos preventivos 
das meningites imunopreveníveis em crian-
ças e adolescentes no Brasil. A melhor estraté-
gia para prevenir a meningite causada pelos 
agentes Neisseria meningitidis, Streptococ-
cus pneumoniae, Haemophilus influenzae e 
Mycobacterium tuberculosis é por meio da 
vacinação. No País, ao longo dos anos, vacinas 
específicas têm sido disponibilizadas na rede 
pública e privada com o propósito de reduzir 
a incidência da doença. No período de 2007 a 
2019, foi possível observar a redução ou o con-
trole na incidência de meningites imunopre-
veníveis em crianças e adolescentes no Brasil, 
exceto na doença causada pelo H. influenzae, 
que apresentou ligeiro aumento em crianças 
menores de 5 anos.

Palavras-chave: meningite meningocócica, 
meningite pneumocócica, meningite por 
haemophilus, tuberculose meníngea, doen-
ças preveníveis por vacina, estudos de séries 
temporais

ABSTRACT

 This article provides a update on the 
temporal trend and preventive aspects of vac-
cine-preventable meningitis in children and 
adolescents in Brazil. The best strategy to pre-
vent meningitis caused by the agents Neisse-

ria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae and Mycobacte-
rium tuberculosis is through vaccination. In 
the country, over the years, specific vaccines 
have been made available in the public and 
private health services, with the purpose of 
reducing the incidence of the disease. In the 
period from 2007 to 2019, a reduction or con-
trol in the incidence of vaccine-preventable 
meningitis Brazil in children and adolescents 
in Brazil was observed, except for the disease 
caused by H. influenzae, which showed a sli-
ght increase in children under 5 years.

Keywords: meningococcal meningitis, pneu-
mococcal meningitis, haemophilus meningi-
tis; meningeal tuberculosis, vaccine-preven-
table diseases, time series studies

INTRODUÇÃO

 A meningite é o processo inflamató-
rio das membranas que envolvem o encéfa-
lo (cérebro, cerebelo e tronco encefálico) e a 
medula espinhal. Sua etiologia é variada, po-
dendo ocorrer devido a lesão física, neoplasia, 
doença autoimune, medicamentos e, mais 
frequentemente, por agentes infecciosos.1
 Apesar do progresso significativo nas 
últimas décadas, a meningite continua a ser 
uma doença muito temida em todo o mun-
do e um grande desafio para os sistemas de 
saúde, economias e sociedade. Segundo da-
dos da Organização Mundial de Saúde, cerca 
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de 250.000 mortes ocorreram por causa das 
meningites em 2019, deixando um em cada 
cinco indivíduos afetados com sequelas de-
vastadoras de longo prazo.2 
 Do ponto de vista de saúde pública, as 
meningites bacterianas e virais são as mais 
importantes, uma vez que constituem doen-
ças de grande magnitude e transcendência. 
As meningites virais são as mais frequentes, 
menos graves e não existe vacina para sua 
prevenção. Em contrapartida, as meningites 
bacterianas costumam ser menos incidentes 
e mais graves. Apesar de todas as espécies de 
bactérias serem capazes de causar meningi-
te, a Neisseria meningitidis, o Streptococcus 
pneumoniae, o Haemophilus influenzae e o 
Mycobacterium tuberculosis são os principais 
agentes etiológicos, do ponto de vista clínico 
e epidemiológico, para os quais há vacinas de 
grande efetividade.2
 No Brasil, ao longo dos anos, vacinas 
específicas têm sido disponibilizadas na rede 
pública e privada, sendo recomendadas prin-
cipalmente para crianças e adolescentes, 
cujo risco de adoecimento é elevado.3 Nesse 
contexto, este artigo pretende trazer a atuali-
zação sobre a evolução temporal e os aspec-
tos preventivos das meningites imunopreve-
níveis em crianças e adolescentes no Brasil.

MENINGITE POR NEISSERIA 
MENINGITIDIS

 A Neisseria meningitidis (meningo-
coco) é um diplococo Gram-negativo clas-
sificado em 13 sorogrupos de acordo com a 
composição antigênica da cápsula polissa-
carídica. Os sorogrupos A, B, C, W, X e Y são 
os principais responsáveis pela ocorrência de 
doença invasiva e surtos. Além da meningite, 
o meningococo pode causar meningococce-
mia, uma forma ainda mais grave da doença.1 
 Cerca de 5% a 15% dos indivíduos são 
portadores assintomáticos do meningococo, 

ou seja, têm a nasofaringe colonizada pelo 
meningococo e não apresentam sintomas. A 
transmissão é respiratória e ocorre por meio 
do contato direto com gotículas e secreções 
respiratórias de indivíduos portadores ou do-
entes e pode ocorrer enquanto houver me-
ningococo na nasofaringe. A probabilidade 
de desenvolver doença invasiva depende de 
fatores como a virulência da cepa e as condi-
ções imunológicas do hospedeiro. Em geral, 
a bactéria é eliminada após 24 horas de anti-
bioticoterapia adequada.4 
 No Brasil, o meningococo é a principal 
causa de meningite bacteriana em crianças 
e adolescentes. A suscetibilidade é geral e a 
doença acomete indivíduos de todas as fai-
xas etárias. Aproximadamente 30% dos ca-
sos notificados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) ocorrem em 
crianças menores de 5 anos, sendo a maior 
incidência entre crianças no 1º ano de vida. 
Em situações de epidemia, são observadas 
mudanças nas faixas etárias afetadas, com 
aumento de casos entre adolescentes e adul-
tos jovens. A letalidade da doença no País 
tem sido em torno de 20% nos últimos anos.3
 Desde 1990, sabe-se que os sorogru-
pos circulantes mais frequentes no Brasil são 
o C e o B, com predomínio deste último até 
2005. Houve, então, aumento no número e 
na proporção de casos atribuídos ao sorogru-
po C em diferentes regiões do País. Em 2010, 
devido à crescente circulação do sorogrupo 
C e a ascendência na incidência da doença 
observada, principalmente em crianças, a va-
cina meningocócica C (conjugada) foi intro-
duzida no Calendário Nacional de Vacinação, 
reduzindo de forma significativa a incidência 
desse sorogrupo nessa população (Figura 1).
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No período de 2007 a 2019, a incidência de 
meningite por N. meningitidis teve redução 
percentual anual média de aproximadamen-
te 10% na população de menores de 15 anos, 
como mostra a Figura 2.

MENINGITE POR 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

 O Streptococcus pneumoniae ou 
pneumococo é um coco Gram-positivo com 
91 sorotipos. Manifesta-se clinicamente por 
meio de doenças invasivas, como meningite, 
sepse e pneumonia, e não invasivas, como 
otite e sinusite. 
 A suscetibilidade ao pneumococo é 
geral. A maioria dos indivíduos portadores da 
bactéria na orofaringe permanece assinto-
mática. A transmissão é respiratória e ocorre 
por meio do contato direto com gotículas e 
secreções respiratórias. Em relação à menin-
gite pneumocócica, crianças menores de 5 
anos, idosos e indivíduos portadores de do-
enças crônicas ou imunossupressoras apre-
sentam maior risco de adoecimento.5
 O pneumococo é a segunda maior 
causa de meningite bacteriana no Brasil. 
Desde 2010, a vacina conjugada 10-valente, 
que protege contra 10 sorotipos do pneumo-
coco, é disponibilizada no Calendário de Vaci-
nação da rede pública para crianças menores 
de 1 ano.3 Tal medida de prevenção impactou 
na ocorrência da doença, especialmente em 
crianças com menos de 5 anos, cuja incidên-
cia apresentou queda percentual anual mé-
dia de 6,6% no período de 2007 a 2019 
(Figura 3).

FIGURA 1 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR NEIS-
SERIA MENINGITIDIS, SEGUNDO SORO-
GRUPO. BRASIL, 2007 A 2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

FIGURA 2 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR NEIS-
SERIA MENINGITIDIS, SEGUNDO FAIXA 
ETÁRIA. BRASIL, 2007 A 2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Notas:
- APC: Annual Percentage Change, calculada a partir do β1 do modelo 
de regressão de Prais-Winsten.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%, calculado a partir dos β1 míni-
mo e máximo do modelo de regressão de Prais-Winsten.
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FIGURA 3 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, SE-
GUNDO FAIXA ETÁRIA. BRASIL, 2007 A 
2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Notas:
- APC: Annual Percentage Change, calculada a partir do β1 do mode-
lo de regressão de Prais-Winsten.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%, calculado a partir dos β1 mí-
nimo e máximo do modelo de regressão de Prais-Winsten.

MENINGITE POR HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE

 O Haemophilus influenzae é uma bac-
téria Gram-negativa pleomórfica (formato 
variável) classificada em 6 sorotipos (A, B, C, 
D, E e F), de acordo com as diferenças antigê-
nicas da cápsula polissacarídica.1 
O H. influenzae pode ser encontrado na oro-
faringe de indivíduos assintomáticos, e sua 
transmissão ocorre por via respiratória. Após 
a transmissão, é capaz de invadir a corrente 
sanguínea e disseminar-se pelo organismo, 
causando desde inflamação da garganta e 
otite até doenças graves como meningite, 
pneumonia e pericardite.5
 No final da década de 1980, o H. in-
fluenzae tipo B (Hib) era a principal causa de 
meningite bacteriana na faixa etária de me-

nores de 5 anos, acometendo 1 em cada 200 
crianças. A letalidade chegava a 5% e 25% das 
crianças que adoeciam sofriam danos cere-
brais permanentes. Nos anos de 1990, após a 
introdução da vacina contra o Hib, foi obser-
vada a redução maciça no número de casos e 
óbitos causados pela doença no Brasil.3 Ape-
sar da baixa incidência, a análise de tendên-
cia da série histórica de 2007 a 2019 mostrou 
pequeno aumento nesse indicador na faixa 
etária de menores de 5 anos, com elevação 
percentual anual média de 2,3% (Figura 4).

FIGURA 4 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR HA-
EMOPHILUS INFLUENZAE, SEGUNDO 
FAIXA ETÁRIA. BRASIL, 2007 A 2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Notas:
- APC: Annual Percentage Change, calculada a partir do β1 do modelo 
de regressão de Prais-Winsten.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%, calculado a partir dos β1 míni-
mo e máximo do modelo de regressão de Prais-Winsten.

MENINGITE POR MYCOBACTE-
RIUM TUBERCULOSIS

 O Mycobacterium tuberculosis afeta 
prioritariamente os pulmões, embora possa 
acometer outros órgãos e sistemas. O bacilo 
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é transmitido via aerossóis, expelidos por tos-
se, espirro ou fala de doentes bacilíferos com 
tuberculose pulmonar ou laríngea. Do ponto 
de vista clínico-patológico, são reconhecidas 
várias formas de tuberculose do sistema ner-
voso central, que geralmente ocorrem em 
decorrência de complicação da forma pul-
monar, sendo a mais comum a meningite 
tuberculosa.6 
 O risco de adoecimento é maior nos 
primeiros anos de vida, embora a doença não 
seja frequente em crianças com menos de 6 
meses. E, apesar de a probabilidade de ado-
ecimento ser maior nos primeiros dois anos 
após a primo-infecção, uma vez infectado o 
indivíduo pode adoecer em qualquer mo-
mento da sua vida.6
A distribuição de meningite tuberculosa é 
mundial e tem estreita ligação com as pio-
res situações socioeconômicas. É um impor-
tante indicador de saúde de uma população, 
porque está relacionada à tuberculose respi-
ratória e à baixa cobertura vacinal com a va-
cina BCG.7
 Devido a maioria dos casos de menin-
gite tuberculosa ser diagnosticada somente 
nos estágios avançados, a doença tem alta le-
talidade e índice de sequelas, como aumento 
do perímetro da cabeça, retardamento men-
tal, contração muscular grave e aumento 
exagerado do tônus muscular.7
 No Brasil, no período de 2007 a 2019, 
houve redução percentual anual média de 
5,9% na incidência da meningite tuberculosa 
na faixa etária de 5 a 14 anos, enquanto a do-
ença permaneceu estável nos menores de 5 
anos (Figura 5).

PREVENÇÃO E CONTROLE DAS 
MENINGITES BACTERIANAS

 A melhor estratégia para prevenção 
e controle da doença é por meio da vacina-
ção, que é capaz de garantir a proteção direta 
contra a doença aos vacinados e proteção in-
direta entre indivíduos não vacinados. Cabe 
destacar que todas as vacinas podem ocasio-
nar eventos adversos, que em geral são leves 
e transitórios. Reações adversas graves asso-
ciadas à vacina são raras.
 Segundo a Agenda de Imunização 
2030 da Organização Mundial de Saúde, a 
sustentabilidade e a manutenção de progra-
mas nacionais de vacinação devem ser prio-
ridades e estratégias cruciais no combate às 
meningites.2 
 Atualmente, as vacinas contra as prin-
cipais causas de meningite bacteriana estão 
disponíveis no Calendário de Vacinação da 
criança do Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI) brasileiro.8 No entanto, há outras 
opções de vacinas que podem ser encontra-
das em clínicas privadas de vacinação e fa-
zem parte do calendário vacinal proposto por 
sociedades médicas.9,10

FIGURA 5 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR MY-
COBACTERIUM TUBERCULOSIS, SEGUN-
DO FAIXA ETÁRIA. BRASIL, 2007 A 2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Notas:
- APC: Annual Percentage Change, calculada a partir do β1 do modelo 
de regressão de Prais-Winsten.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%, calculado a partir dos β1 míni-
mo e máximo do modelo de regressão de Prais-Winsten
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 O calendário vacinal é elaborado para crianças e adolescentes hígidos (do nascimento até 
19 anos). Para grupos específicos, como crianças com imunodeficiências, as recomendações po-
dem ser diferentes de acordo com as características das vacinas. Quando a vacinação é iniciada 
com atraso, os esquemas podem ser adaptados, porém deve-se respeitar os intervalos mínimos 
entre as doses.11
 O Quadro 1 apresenta as características das vacinas que protegem contra meningites, 
como recomendações de doses de aplicação de acordo com a idade de início, observações 
quanto a proteção e grupos específicos de crianças e adolescentes e a disponibilidade nos ser-
viços de saúde públicos (unidades básicas de saúde) e privados (clínicas de vacinação).

QUADRO 1 - CARACTERÍSTICAS DAS VACINAS QUE PROTEGEM CONTRA 
MENINGITES: RECOMENDAÇÕES, OBSERVAÇÕES E DISPONIBILIDADE.
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SBIM: Sociedade Brasileira de Imunizações; PNI: Programa Nacional de Imunizações; CRIE: Centro De Referência de Imunobiológicos Especiais.
Nota: no Brasil estão licenciadas e disponíveis vacinas meningocócicas C conjugadas (MenC-CRM e MenC-TT) e vacinas meningocócicas ACWY con-
jugadas (MenACWY-CRM, MenACWY-D e MenACWY-TT). O esquema de doses varia conforme a vacina utilizada.
Fontes: SBIM (2021), PNI (2020) e SBP (2021).

QUADRO 2. CALENDÁRIO VACINAL COMPLETO: VACINAS QUE PROTEGEM CONTRA 
MENINGITES, RECOMENDAÇÕES DE IDADE E DE APLICAÇÃO.

* Não vacinados: 2 doses com intervalo de 5 anos. ** 2 doses com intervalo entre 1 e 2 meses.
Notas: sempre que possível, preferir vacinas combinadas. Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita. 
Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente. Eventos adversos significativos de-
vem ser notificados às autoridades competentes.
Fontes: SBIM (2021), PNI (2020) e SBP (2021).

 O Quadro 2 apresenta a proposta de calendário vacinal ideal dessas vacinas, segundo as 
recomendações do PNI, da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) e da Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria (SBP). Nele está indicada a idade de início da aplicação das primeiras doses e dos 
reforços, de acordo com o conhecimento científico atual.
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CONCLUSÃO

 No período de 2007 a 2019, ocorreu 
redução ou controle na incidência de me-
ningites imunopreveníveis no Brasil em 
crianças e adolescentes. Apesar da baixa in-
tensidade, apenas a incidência dessa doen-
ça causada por H. influenzae aumentou em 
crianças menores de 5 anos.
 O PNI do Brasil é reconhecido em 
todo o mundo pela sua abrangência e efeti-
vidade. A cobertura vacinal extensa poten-
cialmente contribuiu com a redução dessas 
taxas na última década. Por outro lado, a 
melhora constante da qualidade dos dados 
do Sinan e a não adesão às recomendações 
de vacinação podem ter levado ao aumen-
to das meningites causadas por H. influen-
zae.
 Por fim, cabe reforçar que a vacina-
ção é a estratégia com a melhor relação 
custo-benefício para prevenção e controle 
das meningites imunopreveníveis. Ações 
para manutenção e ampliação dos progra-
mas de imunização devem ser prioridades 
nas esferas da saúde pública e privada.

Declaração de conflito de interesse: os au-
tores declaram não haver conflito de 
interesse.
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NUTRIÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS GRAVEMENTE DOENTES

HIGHLIGHTS

 Nesta seção, vamos destacar a recente 
posição do Comitê de Nutrição da ESPGHAN 
(ESPGHAN-CoN) sobre o manejo nutricio-
nal de recém-nascidos gravemente doentes 
(Nutritional management of the critically ill 
neonate: a position paper of the ESPGHAN 
committee on nutrition), cujo conteúdo foi 
publicado no Journal of Pediatric Gastroen-
terology and Nutrition (JPGN) em agosto de 
2021.
A motivação dessa revisão científica sobre o 
suporte nutricional desses pacientes se ba-
seou na dificuldade e nas modificações fre-
quentes relacionadas a esse manejo nutricio-
nal, principalmente quanto à existência de 
controvérsias a respeito de quando iniciar a 
nutrição, do modo de alimentação, das ne-
cessidades energéticas e da composição da 
alimentação enteral e parenteral.
 O grupo realizou uma busca sistemá-
tica da literatura na base de dados Medline e 
da Biblioteca Cochrane, que incluiu estudos 
sobre o metabolismo básico. A qualidade das 
evidências foi revisada e discutida antes da 
votação das recomendações, e um consenso 
de 90% ou mais foi necessário para a aprova-
ção final.
Os autores contribuem com o pediatra apre-
sentando uma tabela com as variáveis fisio-
lógicas órgão-específicas e biomarcadores 
usados para o diagnóstico e a avaliação de 
doenças críticas em recém-nascidos. Além 
disso, são mostradas 3 figuras com conteúdo 
essencial para o manejo nutricional. A primei-
ra fornece uma visão geral simplificada das 
diferentes fases da doença crítica, a segunda 
destaca as diferenças do balanço energético 
em recém-nascidos saudáveis e em estado 

crítico, e a terceira mostra os diferentes ob-
jetivos nutricionais entre recém-nascidos a 
termo e prematuros.
As principais recomendações clínicas sobre o 
suporte nutricional durante as diferentes fa-
ses da doença crítica em neonatos prematu-
ros e a termo foram:
 • se houver suspeita de doença crítica, 
estabeleça o diagnóstico avaliando marcado-
res clínicos e biológicos;
 • conheça as necessidades teóricas de 
energia e macronutrientes durante as dife-
rentes fases da doença crítica;
 • a nutrição enteral mínima deve ser 
iniciada em 48 horas, se possível;
 • aumente gradualmente a ingestão 
de nutrientes (1,3-1,5 vezes o gasto energético 
basal) quando o estado clínico e a resposta 
inflamatória estiverem se resolvendo. A tran-
sição da fase catabólica para a anabólica pa-
rece começar entre 3 e 7 dias após o insulto, 
mas pode ocorrer mais cedo (24-48 horas) 
em bebês prematuros ou neonatos com me-
nor gravidade da doença ou atrasar em neo-
natos com lesões graves;
 • durante a fase de recuperação, con-
sidere aumentar a meta acima das necessi-
dades estimadas para cobrir déficits cumula-
tivos e promover o catch-up do crescimento 
físico;
 • avalie a fase da doença clínica a cada 
24 horas. Biomarcadores como PCR, glicose, 
variabilidade glicêmica, lactato, transtirretina 
e ureia podem ser usados com parâmetros 
clínicos para reconhecer a transição da fase 
aguda para a fase estável quando o metabo-
lismo da proteína anabólica ocorre novamen-
te;
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 • em caso de hiperglicemia, iniciar a in-
fusão de insulina se o nível de glicose perma-
necer superior a 10 mmol/L (180 mg/dL), ape-
sar da adaptação esperada da taxa de infusão 
de glicose;
 • bebês extremamente prematuros e 
pequenos para idade gestacional estão em 
risco de síndrome de realimentação, particu-
larmente hipofosfatemia. Monitore e substitua 
o fosfato e o potássio se os valores estiverem 
baixos.

 Detalhes dos estudos selecionados 
na estratégia de busca e o conteúdo cientí-
fico utilizado para embasar as recomenda-
ções estão na versão completa do artigo. O 
artigo (doi: 10.1097/MPG.0000000000003076) 
pode ser acessado e lido na íntegra no site 
do JPGN: https://journals.lww.com/jpgn/Full-
text/2021/08000/Nutritional_Management_
of_the_Critically_Ill.29.aspx

 Por fim, os autores concluíram que 
ainda há diversas lacunas no conhecimento 
científico, o que torna necessária a realiza-
ção de pesquisa básica e de ensaios clínicos 
metodologicamente consistentes para re-
solver as incertezas-chave sobre o metabo-
lismo e as necessidades de nutrientes nessa 
população heterogênea de pacientes.


