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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-

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 bet-
ter functioning of the intestinal microbiota has 
increased in recent years, with probiotics and 
prebiotics being widely used for this purpose. 
In the pediatric population, researches invol-
ving supplementation with the purpose of mo-
dulating the microbiota are more restricted to 
the use of prebiotics, being the fructooligosac-
charides (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 pediatri-
cs, combined with constipation, obesity and 
atopic dermatitis, in journals indexed in the LI-
LACS and MedLine databases. The results fou-
nd show that few prebiotics are used in chil-

ABSTRACT

ID

ID

ID
Programa de Pós-graduação em Pediatria e Ciências 
Aplicadas à Pediatria - Universidade Federal de São 
Paulo - São Paulo, SP - Brasil

Autora Correspondente: Monica Lopes de Assunção
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do Martins, Maceió - AL, Cep: 57072-970
+ 55 82 99611 7877
monica.assuncao@ebserh.gov.br

RESUMO

https://orcid.org/0000-0003-2985-9890
https://orcid.org/0000-0001-7644-2321
https://orcid.org/0000-0002-8464-8781


6

 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

dren, the most frequent being FOS and GOS 
added 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.



10

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-



14

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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