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Resumo   

A microbiota intestinal desempenha um papel fundamental na manutenção de um 

bom estado de saúde, sendo que o seu desenvolvimento coincide com a janela 

crítica de desenvolvimento na primeira infância. A alimentação é dos fatores que 

mais influencia a paisagem microbiana e é responsável pelas principais transições 

que ocorrem após o nascimento. Numa primeira fase, o leite materno fornece uma 

variedade de oligossacarídeos do leite humano, que promovem o crescimento de 

estirpes de bifidobactérias capazes de os metabolizar, abundantes em bebés 

amamentados. No entanto, o mesmo não acontece com bebés alimentados com 

fórmula infantil, uma vez que estes oligossacarídeos não fazem parte da sua 

composição, originando diferenças na sua composição microbiana intestinal. Num 

esforço de eliminar estas diferenças entre o leite materno e a fórmula infantil, 

começaram-se a estudar os efeitos da suplementação das fórmulas infantis com 

prebióticos e probióticos, tendo-se verificado resultados promissores. No entanto, 

chegou-se à conclusão de que ainda não é possível recomendar, de forma 

rotineira, a suplementação de fórmulas infantis. Numa segunda fase, a cessação 

da amamentação e a introdução de novos alimentos provoca uma alteração na 

microbiota intestinal para organismos pertencentes à classe Clostridia e ao género 

Bacteroides. Concomitantemente, surge um aumento na produção de ácidos 

gordos de cadeia curta, cujos efeitos sobre o hospedeiro são tanto locais como 

sistémicos. Estes compostos têm uma variedade de efeitos fisiológicos, servindo 

de mediadores das interações entre a microbiota e o hospedeiro durante a 

alimentação complementar, contribuindo assim para a saúde do mesmo. 

Palavras-chave: Amamentação, alimentação complementar, fórmula infantil, 

microbiota intestinal infantil, oligossacarídeos do leite humano.  
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Abstract 

The gut microbiota plays a key role in maintaining good health, and its 

development coincides with the critical window of development in early infancy. 

Diet is one of the most important factors influencing the microbial landscape and 

is responsible for the major transitions that occur after birth. In the early stages, 

breast milk provides a variety of human milk oligosaccharides, which promote the 

growth of HMO-degrading bifidobacteria strains, abundant in breastfed infants. 

However, the same does not apply for formula-fed infants, since infant formula 

lacks these oligosaccharides in its composition, leading to differences in gut 

microbial composition. In an effort to eliminate these differences between breast 

milk and infant formula, studies have tested the effects of infant formula 

supplementation with prebiotics and probiotics, with promising results. However, 

it has been concluded that much work remains to be done before routine 

supplementation of infant formulas can be recommended. Later on, the cessation 

of breastfeeding and the introduction of solid foods forces a shift in the gut 

microbiota toward organisms belonging to the Clostridia class and the genus 

Bacteroides. With this comes an increase in the production of short-chain fatty 

acids, whose effects on the host are both local and systemic. These compounds 

have a variety of physiological effects, mediating interactions between the 

microbiota and the host during complementary feeding and contributing to host 

health.   

Key-words: Breastfeeding, complementary feeding, human milk oligossacharides, 

infant formula, infant gut microbiota 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos  

AC Alimentação complementar 

BA Bebés amamentados  

BAF Bebés alimentados com fórmula  

CA Cessação da amamentação 

FI Fórmula infantil  

HMOs Oligossacarídeos do leite humano 

lcFOS Frutooligossacarídeos de cadeia longa  

LM Leite materno  

MI Microbiota intestinal  

OF Oligofrutose  

SCFAs Ácidos gordos de cadeia curta  

scGOS Galactooligossacarídeos de cadeia curta  
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Introdução 

Os primeiros dois anos de vida fazem parte da janela crítica de crescimento e 

desenvolvimento da primeira infância, durante a qual rapidamente se definem e 

maturam as vias metabólicas, endócrinas, neuronais e imunes, que influenciam e 

suportam fortemente o crescimento e o desenvolvimento da criança.(1) Este 

importante período crítico coincide com a colonização e o estabelecimento da 

microbiota intestinal (MI), que se refere a toda a população de microorganismos 

que coloniza os intestinos, considerada um fator crucial para um desenvolvimento 

adequado no início da vida, devido ao seu papel na hidrólise de compostos 

alimentares não digeríveis, na síntese de vitaminas, na manutenção da integridade 

estrutural da barreira intestinal e no desenvolvimento da imunomodulação e 

proteção contra agentes patogénicos.(2) Por outro lado, o sistema imunitário do 

hospedeiro deverá ter a capacidade de tolerar esta microbiota e evitar o seu 

crescimento excessivo, bem como a translocação de bactérias para o tecido 

subepitelial. Como tal, uma perturbação das comunidades microbianas, conhecida 

como disbiose, tem a capacidade de promover a suscetibilidade e progressão de 

doenças.(3, 4) Enquanto que a MI se demonstra estável e resistente à mudança 

durante a vida adulta, parece ser muito mais instável na primeira infância(5, 6), 

tendo em conta que o seu desenvolvimento é influenciado por vários fatores, entre 

eles a idade gestacional, tipo de parto, tipo de alimentação (leite materno (LM) 

vs fórmula infantil (FI)), alimentação complementar (AC) e ingestão de 

antibióticos, sendo que a alimentação é dos fatores que mais o influencia.(7) A MI 

de um bebé é estabelecida após o nascimento e passa geralmente por duas grandes 

transições na infância. A primeira transição ocorre logo após o nascimento, 
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durante a alimentação exclusivamente láctea, e resulta no domínio da MI pelo 

género Bifidobacterium. A segunda transição ocorre durante a cessação da 

amamentação (CA), com a introdução da AC, e resulta no estabelecimento de uma 

MI cada vez mais próxima à de um adulto, dominada por Bacteroidetes e 

Firmicutes, até aos 2 a 3 anos de vida.(8)   

A presente revisão irá incidir precisamente sobre as mudanças que ocorrem a nível 

da MI infantil provocadas pela alimentação nos primeiros dois anos de vida, 

salientando o papel e importância destes microorganismos no desenvolvimento da 

criança e posterior estabelecimento da saúde. 

Resultados 

Metodologia 

Para a pesquisa e recolha da informação, foram utilizadas as bases de dados 

Pubmed e Google académico. Como termos de pesquisa, foram usados 

“complementary feeding”, “infant gut microbiota”, “formula”, “breastfeeding”, 

“formula feeding”, “prebiotics”, “probiotics”, “human milk oligossacharides”, 

“early life nutrition”, “health” e “diet”, tendo estes sido relacionados entre si. 

A pesquisa foi restringida a artigos publicados a partir de 2015, cujo título e/ou 

resumo correspondiam aos objetivos desta revisão. Foram também consultadas as 

bibliografias dos artigos selecionados. 

Leite materno  

De acordo com as recomendações emitidas pela European Society for Paediatric 

Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) e Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o lactente deve ser exclusivamente amamentado durante os 

primeiros 6 meses de vida, não podendo ser fornecidos outros alimentos ou 
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líquidos, incluindo a água.(9, 10). Mesmo após a introdução da AC, que poderá 

ocorrer entre os 4 e os 6 meses (de acordo com a fase de desenvolvimento do 

bebé), recomenda-se que a amamentação se deverá manter até aos 12 a 24 meses 

de vida.(10) Por outro lado, caso a amamentação não seja possível, o bebé deve 

ser alimentado com uma FI.(11) É, portanto, nesta primeira fase, que surgem as 

primeiras alterações da MI, consoante o tipo de alimentação fornecido à criança. 

O LM é um fluido complexo adaptado às necessidades do bebé, que fornece 

macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas e gordura), micronutrientes 

(vitaminas e minerais) e compostos bioativos (citocinas, hormonas, fatores de 

crescimento, entre outros) que lhe conferem propriedades imunomoduladoras e 

antimicrobianas necessárias para o correto desenvolvimento da criança, 

contribuindo para o seu desenvolvimento neurocognitivo e para um bom 

funcionamento e estabelecimento do sistema imunitário no início da vida.(12-14) O 

LM também tem sido associado a uma diminuição do risco de obesidade infantil e 

diabetes tipo 2, bem como a conferir uma maior proteção contra doenças 

infeciosas.(10, 14, 15) Em particular, o LM é rico em prebióticos – “substratos que são 

seletivamente utilizados pelos microorganismos do hospedeiro, conferindo um 

benefício para a saúde", segundo a Associação Científica Internacional de 

Probióticos e Prebióticos (16) – que, neste caso, se tratam dos oligossacarídeos do 

leite humano (HMOs). Estes glicanos depois de ingeridos são posteriormente 

metabolizados pela MI, promovendo o crescimento seletivo de grupos específicos 

de bactérias, nomeadamente as Bifidobacterium, as quais têm demonstrado inibir 

o crescimento de microorganismos patogénicos e melhorar a função de barreira 

no intestino infantil.(17-19) Os HMOs constituem o terceiro componente mais 
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abundante do LM, sucedendo à lactose e aos lípidos. No colostro, os HMOs 

encontram-se entre os 20 a 24 g/L, enquanto que no LM maduro a sua 

concentração pode variar entre 5 a 15 g/L.(12, 14) Estes oligossacarídeos são 

compostos por 5 monossacarídeos básicos: glicose, galactose, fucose, ácido siálico 

e N-acetilglucosamina, que quando combinados de diferentes formas por ligações 

glicosídicas, podem gerar cerca de 200 tipos de HMOs diferentes.(20) Acresce 

referir que, tanto a quantidade como a composição destes componentes está 

dependente da genética da mãe. Portanto, nem todos os bebés serão expostos aos 

mesmos HMOs, uma vez que nem todas as mulheres sintetizam a mesma 

variedade.(21, 22) Para além disto, embora ainda não se entendam bem os fatores 

ambientais e genéticos que determinam a composição de HMOs do LM, há 

evidências que estes podem também variar com a localização geográfica, peso, 

índice de massa corporal, idade materna, assim como ao longo da lactação(23-25).  

Uma vez ingeridos pelo bebé, os HMOs não são digeridos, uma vez que resistem 

não só ao baixo pH do estômago, como também à digestão por enzimas 

pancreáticas e da bordadura em escova do intestino. Assim, chegam intactos ao 

intestino delgado distal e ao cólon, onde estarão disponíveis para modelar as 

comunidades microbianas.(20) Ainda assim, podem exercer funções diretas ao longo 

do trato gastrointestinal, tais como contribuir para a inibição da aderência de 

agentes patogénicos (nomeadamente Salmonella, Listeria, e Campylobacter)(26), 

para a modulação das respostas das células epiteliais e indução da sua maturação 

e para melhorar a função da barreira intestinal, protegendo o intestino infantil de 

infeções. Posteriormente, no cólon, servem como substratos metabólicos para as 

bifidobactérias intestinais, promovendo-se assim, o seu crescimento seletivo. (21, 

27) Neste contexto, foi demonstrado que bactérias pertencentes às estirpes 



5 

 

 

Bifidobacterium longum subsp. Infantis (B. infantis), Bifidobacterium bifidum (B. 

bifidum) e Bifidobacterium breve (B. breve) possuem enzimas específicas capazes 

de hidrolisar HMOs e estão presentes em grande abundância no intestino de bebés 

amamentados (BA), sendo que B. bifidum e algumas estirpes de B. longum utilizam 

enzimas sacarolíticas extracelulares para degradar os HMOs e internalizar mono- 

e dissacarídeos, enquanto que outras espécies, tais como B. breve e B. Infantis, 

importam os HMOs intactos e degradam-nos no compartimento intracelular.(28) 

Percebe-se, então, que esta capacidade de metabolizar os HMOs, torna as 

bifidobactérias predominantes no intestino dos BA, sendo há muito descritas como 

predominantes em BA comparativamente a bebés alimentados com fórmula (BAF). 

Geralmente, os BA apresentam contagens significativamente mais elevadas de 

bifidobactérias e Lactobacillus, enquanto que os BAF apresentam contagens mais 

elevadas de Bacteroides, Clostridium, e Enterobacteriaceae(29, 30), tendo até sido 

relatado cerca do dobro da abundância relativa de bifidobactérias em BA em 

comparação com os BAF.(31) Para além da abundância de bifidobactérias em BAF 

ser menor, verifica-se também alguma variação na diversidade das populações a 

nível das espécies.  Enquanto que B. longum e B. breve são as espécies dominantes 

em BA, os BAF possuem também espécies de bifidobactérias associadas a adultos, 

tais como B. adolescentis(29). As B. adolescentis, assim como outras espécies 

características de uma MI adulta, como B. catenulatum e B. angulatum, não são 

capazes de metabolizar HMOs, ao contrário das espécies predominantes em BA e, 

por isso, são menos abundantes na MI dos mesmos.(28) O conjunto de todas estas 

características poderão ajudar a explicar as diferenças encontradas, ao nível da 

composição microbiana entre BA e BAF – a proliferação das bifidobactérias típicas 
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de BA, utilizadoras de HMOs, será menor quando estes substratos são menos 

abundantes. Isto é o que se observa em BAF, uma vez que a estes não são 

fornecidos HMOs, e, portanto, as bifidobactérias não são tão abundantes nestes 

bebés. Como já referido anteriormente, o elevado conteúdo em HMOs do LM irá 

favorecer preferencialmente o crescimento das bifidobactérias, podendo ter um 

efeito fundamental no desenvolvimento do bebé, com efeitos duradouros na sua 

saúde. Esta riqueza em bifidobactérias tem vindo a ser associada a efeitos 

benéficos para a saúde infantil, como a produção de folato nos intestinos (que 

participa em muitas vias metabólicas, incluindo a biossíntese de ácidos nucleicos 

e aminoácidos)(32), a estimulação da proliferação epitelial do cólon, através da 

produção de pili de aderência apertada, podendo assim influenciar a maturação 

do intestino neonatal(33) e o imprinting do sistema imune(34). Relativamente a este 

último, um estudo recente demonstrou que bebés com 3 meses de vida, que 

careciam de espécies de bifidobactérias, apresentavam uma rede de células 

imunitárias comprometida e marcadores de inflamação intestinal elevados. Para 

além disso, parecem ser mais propensos a desenvolver doenças autoimunes e 

asmáticas, apesar de ainda não terem sido identificados os mecanismos 

moleculares que liguem diretamente a composição ou função microbiana com as 

etapas-chave do desenvolvimento imunitário dos humanos.(34) Verificou-se 

também que, bactérias específicas, nomeadamente B. infantis, contribuem para 

a diminuição da inflamação intestinal e influenciam eventos transitórios de 

ativação imunitária centrados na superfície da mucosa, principalmente no 

intestino. Existe assim uma influência na modulação das relações reguladoras das 

células imunitárias, com potenciais consequências a longo prazo para o imprinting 

imunológico e o risco de desenvolvimento de doenças imuno-mediadas.(34) Para 
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além disto, alguns estudos sugeriram o envolvimento de bifidobactérias capazes 

de degradar HMOs na redução do pH intestinal, através da produção de ácidos 

gordos de cadeia curta (SCFAs), nomeadamente acetato e lactato.(18, 19) Sabendo 

que o pH ambiental afeta a composição da MI, foi proposto que um pH baixo 

poderia contribuir para a inibição do crescimento excessivo de potenciais agentes 

patogénicos no intestino, protegendo-o assim de possíveis infeções.(17, 19, 35) 

Fórmula infantil 

A FI é um alimento fabricado para alimentar crianças com menos de 12 meses de 

idade, destina-se a substituir eficazmente o LM e é formulada para imitar a 

composição nutricional do mesmo, sendo indicada apenas em situações em que 

não haja outra alternativa, como a incapacidade de amamentar devido a 

problemas de saúde e razões socioeconómicas. Caso contrário, a amamentação 

deverá ser sempre a primeira escolha.(9-11) Apesar de as diferenças entre a FI e o 

LM serem cada vez menores, não apenas em termos de conteúdo proteico mas 

também em relação aos hidratos de carbono e componentes bioativos, como os 

HMOs, há ainda um longo caminho a percorrer. Ao contrário do LM, para além de 

um conteúdo proteico mais elevado, a FI possui uma quantidade ínfima de 

oligossacarídeos, devido ao facto de a maioria deste tipo de produtos ser feito à 

base de leite de vaca. Estes componentes estão praticamente ausentes no leite 

de qualquer animal de criação, com uma variedade também muito mais baixa (36). 

Assim, tendo em conta o efeito prebiótico dos HMOs na MI de BA, pensa-se que 

estas variações em HMOs entre o LM e a FI sejam responsáveis pelas diferenças 

verificadas e supramencionadas na composição da MI entre BAF e BA.(3) Posto isto, 

foi demonstrado que a alimentação exclusiva e parcial com FI altera a MI para 
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padrões adultos e aumenta as estirpes bacterianas pró-inflamatórias, levando a 

uma maior diversidade microbiana com menor abundância de espécies de 

bifidobactérias utilizadoras de HMOs e, muitas vezes, maior abundância de 

espécies de Clostridium (C. difficile e C. perfringens) e Enterobacteriaceae (E. 

coli).(29) Num estudo recente, verificou-se que a FI promoveu maior abundância 

de agentes patogénicos oportunistas tais como Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, e 

Clostridioides difficile, menor abundância de bactérias infantis típicas, tais como 

bifidobactérias e ainda uma abundância de genes de resistência a antibióticos(37) 

transportados por bactérias intestinais, em comparação com os BA.(38) Para além 

disso, aumenta a permeabilidade intestinal, e resulta em menores concentrações 

de SCFAs fecais em comparação com a amamentação exclusiva(39) que, como 

referido anteriormente, já demonstraram ter efeitos a nível de pH intestinal, 

sendo que uma maior concentração de SCFAs irá acidificar o pH intestinal e, assim, 

conferirá proteção contra possíveis agentes patogénicos. É de notar que a 

exposição a bactérias pró-inflamatórias durante o período neonatal pode 

influenciar profundamente a tolerância oral e ter consequências a longo prazo na 

saúde imunitária.(39) 

De maneira a reduzir as diferenças entre o LM e a FI, começaram-se a adicionar 

prebióticos à FI, sendo que os mais estudados são uma mistura 9:1 de 

galactooligossacarídeos de cadeia curta (scGOS) e fructooligossacarídeos de 

cadeia longa (lcFOS), havendo também outros prebióticos usados na 

suplementação de fórmulas, isoladamente ou em combinação, tais como GOS, 

FOS, polidextrose, lactulose, oligofrutose (OF) e inulina.(40) Em estudos 

envolvendo a suplementação de fórmulas com GOS, verificou-se um aumento da 
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abundância de bifidobactérias, Lactobacillus, inibição do crescimento de 

Clostridium (que resultou numa diminuição de presença de cólicas) e diminuição 

da diversidade microbiana.(41-43) Para além disto, a fórmula suplementada com GOS 

promoveu uma diminuição do pH fecal, diminuição da concentração de butirato e 

imunoglobulina A secretora. Observaram-se ainda, mudanças nas características 

fecais, como uma consistência mais mole e maior frequência de defecação.(41) Num 

outro estudo, constatou-se que, uma fórmula suplementada com OF promoveu um 

crescimento de bifidobactérias semelhante ao observado em BA, e fezes mais 

moles, em comparação com a fórmula controlo.(44) Resultados semelhantes foram 

observados com fórmulas suplementadas com oligossacarídeos prebióticos do tipo 

inulina, que também levaram a um aumento na contagem de bifidobactérias e 

fezes mais moles, tendo também havido um impacto benéfico no choro diário do 

bebé.(45, 46) No caso dos prebióticos mais estudados, GOS e FOS numa mistura de 

9:1, estudos revelam que fórmulas suplementadas com esta mistura promovem 

uma aproximação à MI de BA, com o aumento de bifidobactérias e fezes mais 

moles, tendo-se também verificado um maior conforto gastrointestinal e uma 

diminuição da concentração fecal de C. difficile, comparado com uma fórmula 

controlo.(47-49) No entanto, chegou-se à conclusão que, apesar de estes prebióticos 

terem demonstrado efeitos benéficos e seguros, não existe evidência científica 

robusta para recomendar fórmulas suplementadas com prebióticos, sendo a falta 

de dados suficientes sobre prebióticos específicos possivelmente responsável por 

esta conclusão.(50) 

Por outro lado, a suplementação de FIs com probióticos tem também demonstrado 

não suscitar preocupações de segurança em bebés saudáveis no que diz respeito 



10 

ao crescimento e efeitos adversos. Embora alguns efeitos benéficos sejam 

possíveis, - menos infeções gastrointestinais e diarreia, menor frequência de 

cólicas ou irritabilidade e melhor crescimento – concluiu-se que, assim como 

acontece com os prebióticos, existe uma falta de evidência científica robusta para 

recomendar a sua utilização habitual. Esta falta de provas sólidas, poder-se-á 

dever à pequena quantidade de dados sobre estirpes probióticas específicas, e não 

propriamente a uma ausência de efeito.(51) E em estudos recentes, é precisamente 

o já referido que se pode observar. Em todos eles, a suplementação das fórmulas 

é distinta, sendo que se avaliam os efeitos de diferentes estirpes, combinadas(52, 

53) ou isoladas(54-58). Verifica-se então, que os probióticos demonstram ser seguros 

e bem tolerados pelo bebé, alguns efeitos a nível da diminuição de episódios 

diarreicos e da prevalência de obstipação(57), bem como efeitos positivos no 

estabelecimento de uma MI mais saudável.(56, 58)  

Alimentação complementar 

Aquilo que acontece à MI quando os primeiros alimentos sólidos são introduzidos 

e substituem gradualmente a dieta exclusivamente láctea, tem sido ainda pouco 

estudado.(59) Apesar do aumento na nossa compreensão acerca do 

desenvolvimento microbiano intestinal no início da vida, e acerca da capacidade 

destes microorganismos metabolizarem vários compostos alimentares, sabemos 

surpreendentemente pouco sobre os efeitos causais da dieta na MI durante a 

AC.(60) A partir dos 6 meses de idade, uma alimentação exclusivamente láctea 

deixa de ser suficiente para suprir as necessidades nutricionais da criança, 

tornando-se necessária a introdução de novos alimentos na sua dieta. Em alguns 

casos, esta necessidade pode verificar-se mais cedo, devendo, por isso, ter-se 

sempre em conta o nível de crescimento e desenvolvimento de cada bebé. Assim, 
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de acordo com as recomendações, a introdução destes novos alimentos poderá 

ocorrer entre os 4 e os 6 meses de idade.(9) É, portanto, a partir deste momento 

que se irá verificar a segunda transição a nível da MI da criança, - o dito início da 

maturação da MI - que vai permitir a metabolização de uma dieta mais complexa, 

com a introdução de fibras (provenientes de frutas, legumes e cereais) e novas 

fontes de proteína (provenientes de laticínios, carnes e leguminosas).(6, 61, 62) Por 

sua vez, este perfil de microorganismos irá responder, consoante o tipo de 

alimentos fornecidos, acabando por atingir uma composição mais rica, 

diversificada e, eventualmente, mais estável.(6, 59) Verifica-se, então, que durante 

esta mudança nos substratos alimentares para alimentos mais ricos em fibra e 

proteína, as contagens de bactérias relacionadas com o LM – Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Enterobacteriaceae e Enterococcaceae – apresentam uma 

associação negativa com estes alimentos, ou seja, diminuem com a sua introdução 

e os géneros capazes de digerir nutrientes mais complexos e associados a uma MI 

adulta - Lachnospiraceae, Ruminococcaceae e Bacteroidaceae - proliferam.(6, 59, 62) 

Num estudo, onde se comparou a MI de crianças a seguir o método de Baby-led 

weaning e o método tradicional, o consumo de menos frutas, vegetais e fibras 

totais, por parte das crianças do Baby-led weaning, foi associado, não só a uma 

menor diversidade, como também a uma menor abundância de algumas espécies 

de Lachnospiraceae – nomeadamente Roseburia facies e Eubacterium rectale – 

bem como de Ruminococcaceae - Faecalibacterium prausnitzii.(63) Por outro lado, 

não só neste estudo como noutros, alimentos como pão, queijo, cereais e produtos 

cárneos foram os principais grupos de alimentos que promoveram uma maior 

diversidade, o que demonstra que é principalmente uma maior ingestão de fibra 
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e proteína que leva à diversificação da MI infantil na fase da AC(6, 63, 64). Observa-

se, portanto, um aumento da diversidade com a progressão para uma dieta mais 

complexa, dita “familiar”, que na fase da amamentação se encontra mais 

diminuída. No entanto, estas alterações na diversidade e composição, apenas se 

tornam mais evidentes com a CA. Ou seja, apesar de estas associações entre a 

progressão para uma dieta mais complexa rica em fibra e proteínas e as alterações 

observadas na MI da criança serem independentes da amamentação(59), a duração 

da mesma não deixa de ser também um fator que influencia esta transição, 

nomeadamente a nível da diversidade. Neste contexto, Bifidobacterium e 

Lactobacillus demonstraram ainda dominar a MI de BA aos 12 meses de idade, 

sendo que a maior capacidade de degradação dos polissacarídeos promovida pela 

introdução de alimentos sólidos só se tornou aparente quando os bebés deixaram 

de ser amamentados.(29) Isto mostra que, tanto a CA como a introdução de 

alimentos com maior teor de fibras e proteínas medeiam os efeitos na composição 

e diversidade da MI durante o período da AC, que leva principalmente ao aumento 

de estirpes pertencentes à classe Clostridia (Lachnospiraceae, Ruminococcaceae) 

e género Bacteroides (Bacteroidaceae) até ao segundo ano de vida, resultando 

também num aumento de SCFAs. Em particular, verifica-se um aumento das 

concentrações dos SCFAs propionato e butirato com a idade, que coincide com o 

período da AC, ao contrário do que acontece nos primeiros meses.(19) Os SCFAs são 

produzidos pelos microorganismos residentes do intestino, a partir da fermentação 

de hidratos de carbono não digeríveis, sendo os principais acetato, propionato e 

butirato. Dos grupos de microorganismos característicos de uma MI em 

desenvolvimento, estirpes pertencentes a Lachnospiraceae (como Anaerostipes, 

Roseburia, e Eubacterium) e Ruminococcaceae (como Faecalibacterium), são dos 
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principais produtores de butirato, enquanto que os Bacteroides são produtores de 

propionato(19, 65). Uma vez que os SCFAs têm uma variedade de efeitos fisiológicos, 

incluindo influência na função da barreira intestinal, metabolismo do hospedeiro, 

sistema imunitário e sistema nervoso, estes são considerados mediadores das 

interações entre a MI e o hospedeiro durante a AC, que afetam a saúde do 

mesmo.(66) Assim, os SCFAs são essenciais para a saúde intestinal neonatal, por 

fornecerem energia e manterem o crescimento e desenvolvimento 

gastrointestinal, estimulando também a absorção de minerais e fluidos no cólon e 

mantendo o ambiente ácido no lúmen do cólon.(67) Tanto o acetato como o 

propionato são anti-inflamatórios e absorvidos para a circulação, afetando tecidos 

distantes do intestino. O acetato é o SCFA mais abundante não só no lúmen 

intestinal, como também na circulação periférica. Este aumenta o fluxo sanguíneo 

do cólon e a motilidade ileal, podendo também mediar a acumulação de gordura 

e afetar o apetite através de um mecanismo homeostático central.(19) Por outro 

lado, o propionato é metabolizado no fígado, como substrato para a 

gliconeogénese, diminui o pH intestinal, inibindo o crescimento de patogénicos, e 

previne a proliferação, assim como induz a apoptose de células cancerígenas 

colorretais, contribuindo assim para a proteção contra o cancro do cólon.(67) Por 

fim, o butirato desempenha funções críticas principalmente dentro do intestino. 

A contribuição do butirato pode-se observar desde os 3-6 meses de idade com a 

expressão aumentada de enzimas de síntese de butirato na MI, numa altura em 

que a maioria dos organismos produtores de butirato são mais raros(68). Este 

composto fornece energia para o crescimento e diferenciação das células 

intestinais, estimula a produção de mucina e aperta as junções celulares, 
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contribuindo para a diminuição da permeabilidade e aumento da integridade do 

epitélio do cólon(69). Para além disso, o butirato auxilia o sistema imunitário 

intestinal, possui atividade anti-inflamatória e contribui também para a proteção 

contra colite e cancro do cólon(67). Portanto, alterações nas taxas de produção dos 

principais SCFAs pela MI podem ser de particular importância se as flutuações 

ocorrerem no início da vida, quando o controlo epigenético é vital para a função 

mais tarde na vida.(70) 

Discussão 

Nos primeiros meses de vida, os HMOs do LM desempenham um papel crucial na 

modulação da MI, que ao promover o crescimento seletivo de certas estirpes de 

bifidobactérias, contribuirá para a proteção contra possíveis infeções 

gastrointestinais e para o correto desenvolvimento do sistema imunitário da 

criança.(17, 34) Pelo já referido, considera-se que, a baixa diversidade e o domínio 

da MI infantil por bifidobactérias, proporcionada pela amamentação nos primeiros 

meses de vida, caracterizam um intestino infantil saudável.(59) Contudo, uma 

posterior progressão para uma MI diversificada durante a AC parece ser 

fundamental para a sucessão natural do ecossistema intestinal, característico de 

um desenvolvimento saudável, constituindo assim, uma transição 

simultaneamente necessária e benéfica.(61, 62, 71) A mesma (progressão) favorece 

uma comunidade microbiana mais capacitada para a metabolização e extração de 

energia a partir de uma dieta mais rica em fibras e proteínas, semelhante à dieta 

de um adulto.(6, 62) O aumento dos SCFAs, resultante desta mudança no 

metabolismo intestinal, pode ter potencial implicação no posterior crescimento e 

desenvolvimento neuronal e do sistema imunitário.(60) Pensa-se que, a MI adquirida 

na infância é fundamental para determinar a tolerância e a resposta imunitária.(8, 
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72) Por outro lado, as alterações do ambiente intestinal podem ser responsáveis 

pela inflamação da mucosa, patologia autoimune e perturbações alérgicas.(72, 73) 

No entanto, ainda não é claro o papel da alimentação no desenvolvimento da MI 

infantil. Adicionalmente, e apesar de existir uma associação entre alterações na 

MI e alguns estados patológicos, ainda não se conseguiu estabelecer uma relação 

de causalidade entre ambos.(74) 

Conclusão 

Em suma, a microbiota intestinal infantil sofre um desenvolvimento significativo 

durante os primeiros anos de vida. Entre vários fatores, a alimentação tem 

demonstrado influenciar diretamente a composição da MI, sendo assim, 

identificada como um dos mais influentes.  

Apesar de ainda não se conhecerem bem os mecanismos pelos quais a MI interage 

com o hospedeiro e de que modo isso poderá levar ao desenvolvimento de algumas 

doenças, a relação microbiota-hospedeiro demonstra ser fundamental na 

manutenção da saúde. Por isso, deve-se manter um equilíbrio saudável de 

microorganismos na MI da criança, a fim de otimizar as funções metabólicas e 

imunitárias e prevenir o desenvolvimento futuro de doenças. 
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