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Resumo
Com o objetivo de entender e discutir a relação do leite humano nas doenças inflamatórias intestinais em pediatria, além de esclarecer
como o aleitamento materno pode atuar no controle dessas doenças na infância, realizou-se um estudo de revisão do estado da arte no
qual ocorreu busca de informação nas bases eletrônicas de dados, PubMed/Medline, Lilacs e Scielo, entre os anos 2000 e 2018, utili-
zando-se os descritores “nutrição infantil”, “aleitamento materno”, “lactentes”, “criança” e “doença inflamatória intestinal”. A amostra
final contou com 13 artigos segundo os critérios de inclusão e exclusão e, após a leitura dos textos foram estabelecidos 4 núcleos de dis-
cussão: 1) desenvolvimento da microbiota intestinal; 2) fórmula infantil versus leite humano: vantagens e desvantagens; 3) papel da dieta
materna na composição do leite humano e; 4) papel protetor do aleitamento materno nas doenças inflamatórias intestinais. De acordo
com os estudos envolvidos nessa revisão, o aleitamento materno exclusivo tem papel protetor na colite ulcerativa e na doença de Crohn,
embora, sejam necessários mais esclarecimentos sobre o período mínimo do aleitamento e do mecanismo de ação do leite materno. 

Descritores: Aleitamento materno, Nutrição do lactente; Doença inflamatória intestinal

Abstract
With the objective to understand and discuss the relationship of human milk in inflammatory bowel diseases in pediatrics, in addition
to clarifying how breastfeeding can act to control these diseases in childhood, a state-of-the-art review study was carried out in which
the search information in the electronic databases, PubMed / Medline, Lilacs and Scielo, between the years 2000 and 2018, using the
descriptors "child nutrition", "breastfeeding", "infants", "child" and "inflammatory bowel disease ”. The final sample had 13 articles ac-
cording to the inclusion and exclusion criteria and, after reading the texts, 4 discussion groups were established: 1) development of
the intestinal microbiota; 2) infant formula versus human milk: advantages and disadvantages; 3) the role of the maternal diet in the
composition of human milk and; 4) protective role of breastfeeding in inflammatory bowel diseases. According to the studies involved
in this review, exclusive breastfeeding has a protective role in ulcerative colitis and Crohn's disease, although further clarification is
needed about the minimum period of breastfeeding and the mechanism of action of breast milk.

Descriptors: Infant nutrition; Breastfeeding; Inflammatory bowel disease

Introdução
As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças

de etiologia desconhecida e multifatorial, caracterizadas
por períodos de exacerbação e remissão da doença. As
DII são classificadas em Doença de Crohn (DC), Reto
Colite Ulcerativa (RCU) e Colite indeterminada (CI). As
DII são diferenciadas com base em algumas caracterís-
ticas clínicas, endoscópicas e histológicas. A DC pode
acometer qualquer porção do trato gastrointestinal da
boca ao ânus, de forma transmural e assimétrica. A
RCU acomete, predominantemente, a camada da mu-
cosa do reto e/ou cólon. A CI é uma forma de colite
mais grave com características que se sobrepõem à DC
e à RCU1,2. 
Dados de literatura apontam aumento na incidência

das DII no ocidente, incluindo o público pediátrico.
Apesar dos constantes avanços no tratamento das DII,
estudos epidemiológicos comprovam um aumento ex-
ponencial da sua incidência nos países industrializados
nos últimos anos, sendo considerado um problema de
saúde pública4,5. Na população pediátrica mundial,
ocorrem entre quatro a sete novos casos de DII para

cada 100.000 habitantes/ano3. No Brasil não existem
dados oficiais sobre a incidência de DII na pediatria,
mas, os centros de saúde registram um aumento pro-
gressivo de pacientes com DII1. Salienta-se que a rápida
velocidade no aumento da incidência se associa a fa-
tores ambientais, já que alterações genéticas depende-
riam de um tempo maior para resultar nesta manifesta-
ção. Já a prevalência mundial pode chegar a 25% da
população pediátrica e atinge ambos os sexos1,3,5. 
As DII costumam ser mais graves na faixa etária pe-

diátrica e podem acarretar outros problemas de saúde,
além de prejuízo no desenvolvimento adequado, assim
como a diminuição da velocidade de crescimento,
baixa estatura, redução da densidade mineral óssea (re-
dução na absorção de cálcio e vitamina D), atraso pu-
beral, desnutrição, perda de peso, anemia (redução da
absorção de ferro, vitamina B12 e folato), comprome-
timento do desenvolvimento neuropsicomotor e im-
pacto emocional2,3. O déficit de crescimento e o pre-
juízo do estado nutricional é observado entre 65% e
85% dos pacientes pediátricos com DC6. 
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Vale ressaltar, a importância do aleitamento materno
no acompanhamento de crianças com DII, já que o
leite humano tem sido estudado por seu potencial de
proteção do trato gastrointestinal, além de auxiliar o
desenvolvimento do bebê como um todo nos dois pri-
meiros anos de vida. O leite humano apresenta com-
posição específica que se ajusta às necessidades do
lactente, além de ser compatível com as limitações fi-
siológicas e metabólicas do recém-nascido. O aleita-
mento materno está associado à diminuição da morta-
lidade infantil por diarréia e desnutrição, além da
diminuição da incidência de alergias, doenças infec-
ciosas, doenças respiratórias e doenças autoimunes7,8.
A ausência da amamentação está associada ao aumento
da gravidade de doenças tais como, diabetes, pneu-
monias, atopias e doenças inflamatórias intestinais8. 
A partir da amamentação, o lactente coloniza o in-

testino por meio de grande variedade de microorganis-
mos benéficos, presentes no leite materno. O aleita-
mento é um dos fatores que influenciam a composição
da microbiota intestinal, sendo que esta se desenvolve
e se estabelece nos primeiros mil dias após o nasci-
mento, assemelhando-se em seguida, à microbiota da
fase adulta, permitindo a criação de barreira intestinal
adequada contra microorganismos e substâncias estra-
nhas8. Além disso, garantir a formação adequada da
microbiota intestinal com ampla variedade de micro-
organismos benéficos está diretamente relacionado à
diminuição do risco de desenvolvimento de doenças
crônicas não transmissíveis8,9. 
O leite humano também é rico em substâncias que

atuam no sistema de defesa, como imunoglobulinas,
fatores anti-inflamatórios e imunoestimuladores. O leite
humano é rico em citocinas que podem interagir com
receptores na mucosa do trato gastrointestinal, contri-
buindo com os mecanismos de defesa. Nos três primei-
ros meses de lactação, os agentes imunomoduladores
(interleucinas, fator de necrose tumoral e prostaglandi-
nas) estão presentes em concentrações elevadas8.
Assim, considerando-se os aspectos benéficos do leite

humano e os fatores de proteção relacionados ao alei-
tamento materno, este estudo objetivou entender e dis-
cutir o seu papel nas DII, proporcionando maior escla-
recimento sobre como o aleitamento materno pode
atuar como fator externo positivo no comportamento e
controle das DII na infância, o que pode contribuir
para a melhora do estado nutricional desses pacientes.

Revisão da Literatura
Trata-se de um estudo de revisão narrativa no qual

realizou-se busca de informações nas bases eletrônicas
de dados: PubMed/Medline, Lilacs e Scielo. Foram em-
pregados os descritores na língua portuguesa e inglesa:
“nutrição infantil”, “infant nutrition”, “aleitamento ma-
terno”, “breastfeeding”, “lactentes”, “infants” e “doença
inflamatória intestinal” “inflammatory bowel disease”.
A busca foi relativa ao período entre os anos 2000 e
2018.

Foram selecionados 13 artigos que atenderam aos
seguintes critérios de inclusão: publicações apresenta-
das em inglês ou português ou espanhol e estudos ori-
ginais e revisão que relacionaram o tipo de nutrição
nos primeiros anos de vida com o desenvolvimento e
progressão da doença inflamatória intestinal. Os estudos
não disponíveis na íntegra, estudos com gestantes, sem
a participação de casuística pediátrica, estudos com
animais e estudos que não tratavam da temática abor-
dada, foram excluídos. A Figura 1 apresenta o fluxo-
grama de seleção dos estudos incluídos na pesquisa.
Dos estudos selecionados para o corpus dessa pes-

quisa, foi possível estabelecer 4 núcleos de discussão
para nortear essa revisão, sendo: 1) Desenvolvimento
da microbiota intestinal; 2) Formula infantil versus leite
humano: vantagens e desvantagens; 3) Papel da dieta
materna na composição do leite humano e; 4) Papel
protetor do aleitamento materno nas doenças inflama-
tórias intestinais. No Quadro 1 encontram-se destacados
os 4 núcleos norteadores do estudo.

Discussão
Considerando a própria definição28, a presente revi-

são do estado da arte pretendeu mapear e apresentar
os aspectos do papel do aleitamento materno de acordo
com as diferentes dimensões estabelecidas nos 4 nú-
cleos de discussão. É importante ressaltar que o presente
estudo, assim como todos os estudos de revisão do es-
tado da arte, pode oferecer novas perspectivas sobre a
questão do papel do aleitamento materno relacionado
às doenças inflamatórias intestinais, além de destacar
que essa temática, ainda requer mais investigação29. 

Núcleo 1  – Desenvolvimento da microbiota intestinal
É visto que os fatores etiológicos envolvidos no de-

senvolvimento das DII são complexos de entender, mas
já é consenso na literatura que as DII são resultantes
de gatilhos genéticos, imunológicos e ambientais. Lane
et al.21 enfatizam a ideia que pacientes pré-dispostos a
desenvolver as DII que tenham alterações patológicas
na microbiota, podem ter resposta imune exacerbada
em sua mucosa intestinal, o que levaria ao desenvolvi-
mento da DII. O mesmo é discutido por Alverdy et
al.18, os quais destacam que as perturbações na micro-
biota intestinal, frequentemente, levam à disbiose, tor-
nando-se fator essencial no desenvolvimento de doença
intestinal e, não só uma consequência da inflamação
crônica18,21. 
Outro ponto destacado na literatura é a dieta, que

parece exercer maior influência na composição e fun-
ção da microbiota, como também no risco de desen-
volvimento das DII. A composição da microbiota in-
testinal e a redução no risco do desenvolvimento da
DII foram associadas às crianças que receberam leite
materno12,15. Vale enfatizar que a microbiota intestinal
é majoritariamente composta por espécies que fazem
parte de quatro filos bacterianos: firmicutes, bacteroi-
detes, proteobacteria e actinobacteria, e que as pro-
porções da microbiota podem variar bastante entre 
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos incluídos no estudo sobre o papel do aleitamento materno
na doença inflamatória intestinal em pediatria

Núcleo 1 Desenvolvimento da microbiota intestinal

Núcleo 2 Fórmula infantil versus leite humano: vantagens e desvantagens

Núcleo 3 Papel da dieta materna na composição do leite humano

Núcleo 4 Papel protetor do aleitamento materno nas doenças inflamatórias intestinais

Quadro 1. Núcleos que nortearam a discussão sobre o papel do aleitamento materno na doença inflamatória intestinal em
pediatria 

indivíduos, podendo ocorrer mudanças significativas,
tendo por base a idade do organismo hospedeiro (a
microbiota intestinal entre 1 e 2 anos de idade começa
a assemelhar-se à do adulto, com redução de aeróbios
e anaeróbios facultativos e aumento de anaeróbios (ob-
rigatórios), a dieta e estado de saúde15,19. De acordo
com Ribeiro23, populações pediátricas com DII, contam
com concentração bacteriana na mucosa intestinal,
mais elevada quando comparado à população geral.
Contudo, existe perda de diversidade microbiana, es-
pecialmente, à custa de anaeróbios. Foi demonstrado
diminuição da concentração de firmicutes, especial-
mente, à custa da classe Clostridia, e aumento de pro-
teobacteria e bacteroidetes23.  
Backhed et al.17 analisaram a maturação da micro-

biota intestinal em lactentes na descontinuidade do
aleitamento materno e introdução de alimentos sólidos.

Os resultados foram consistentes com a maioria dos
achados na literatura, pois, a microbiota dos lactentes
amamentados era rica em Lactobacillus casei, Lacto-
bacillus paracasei, L. johnsonii e Bifidobacterium lon-
gum, bactérias pertencentes ao filo Firmicutes. Uma
das explicações para isso é que o leite humano é rico
em fatores bioativos como os oligossacarídeos que
atuam como prebióticos e bactérias benéficas como as
bifidobacterias pertencentes ao filo das actinobactérias.
Bergstrom et al.16 mostraram que a interrupção do alei-
tamento materno é o fator que mais afeta a composição
da microbiota até o primeiro ano de vida19. 
O número e o tipo de bactérias no intestino são fato-

res importantes, mas, a atividade metabólica dessas
bactérias é também a chave para entender o impacto
no corpo do hospedeiro. Atividades metabólicas simi-
lares podem ser fornecidas por diferentes grupos de



bactérias, e a espécie exata responsável por determinada
função pode não ser tão importante quanto à capacidade
metabólica do grupo. O perfil metabólico da microbiota
pode ser influenciado pela dieta e fatores ambientais.
O entendimento dos fatores modificáveis e não modifi-
cáveis para determinar quais bactérias estão presentes
e o resultante perfil metabólico, pode ser a chave para
o esclarecimento do papel das bactérias da microbiota,
no desenvolvimento e progressão das DII22.

Núcleo 2 – Fórmula infantil versus leite humano:
vantagens e desvantagens
Sabe-se leite materno é o melhor alimento para lac-

tentes após o nascimento, pois, reduz o risco da ocor-
rência de doenças. Além disso, o aleitamento materno
está associado a benefícios na saúde, a longo prazo.
Comparando-se com a fórmula infantil, o leite materno
é muito complexo e capaz de fornecer ótima nutrição
para o recém-nascido, além dos componentes bioativos
que direcionam o crescimento do intestino e contri-
buem para o desenvolvimento das defesas da mucosa
intestinal. Huerou-Luron et al.13, discutem a existência
de muitas razões que podem estar relacionadas ao di-
ferente impacto atribuído ao leite humano, na saúde,
principalmente, quando comparado ao uso de fórmulas
infantis. O leite humano possui composição complexa
que varia durante o período da lactação, sendo talvez,
o principal fator da diferença entre o leite humano e as
fórmulas infantis. Além disso, o leite humano também
contém hormônios, fatores de crescimento, imunoglo-
bulinas, citocinas, enzimas que auxiliam no cresci-
mento e nas defesas do lactente13.
A exposição ao leite humano tem efeito protetor sig-

nificativo contra o desenvolvimento precoce de doen-
ças inflamatórias intestinais de acordo com Barclay12,
porém, também se discute a necessidade de mais estu-
dos prospectivos para elucidar essa relação.
Huerou-Luron et al.13 compararam o efeito do alei-

tamento materno e da fórmula infantil no desenvolvi-
mento do trato gastrointestinal após o nascimento e
discutiram as possíveis consequências desses, ao longo
da vida. Destaque foi dado a avaliação da composição
da microbiota fecal de bebês que receberam leite hu-
mano e daqueles que receberam fórmula. Os bebês
que recebem fórmulas também desenvolvem uma mi-
crobiota complexa, mas, com bactérias anaeróbias fa-
cultativas, bacteroides e Clostridia em níveis mais altos
do que bebês amamentados. Os bebês que recebem
fórmulas também têm bifidobactérias de forma predo-
minante, contudo, em quantidade menor quando com-
parado aos bebês que recebem leite humano. Entre-
tanto, Azad et al.15 não observaram essa tendência para
bacteroides e Clostridia, que se mostraram em número
menor nos bebês que receberam fórmula infantil. Po-
rém, os autores destacaram a maior diversidade de bac-
térias na microbiota dos bebês que receberam fórmula,
além da menor quantidade de bifidobactérias. O estudo
de Azad et al.15 se mostrou concordante com os acha-
dos de Videhult e West19 no tocante ao impacto do

aleitamento misto (leite humano e fórmula) na micro-
biota de recém-nascidos. Os bebês que contaram com
aleitamento exclusivo, apresentaram menor diversidade
de bactérias em sua microbiota, quando comparados
aos bebês que receberam fórmula e leite humano. 
Lee et al.24 caracterizaram os efeitos do tipo de ali-

mentação na microbiota de 20 lactentes. Amostras fe-
cais foram coletadas após quatro semanas em que dez
bebês receberam, exclusivamente, leite humano e ou-
tras dez, receberam fórmula infantil. Cinco espécies de
bactérias estavam presentes nas amostras fecais de todos
os lactentes de ambos os grupos (Bifidobacterium lon-
gum, Streptococcus salivarius, Streptococcus lactarius,
Streptococcus pseudopnumoniae e Lactobacillus gas-
sers), o que mostrou que alguns tipos de bactérias in-
dependem do tipo de alimentação. Contudo, a abun-
dância de cada tipo de bactéria é diferente em ambos
os grupos. B. longum, Streptococcus pseudopnumoniae
e Lactobacillus gassers foram encontrados em maior
quantidade nos bebês que receberam leite humano,
enquanto que Streptococcus salivarius e Streptococcus
lactarius foram encontrados em maior quantidade nos
bebês que receberam fórmula infantil. A microbiota de
bebês que recebem fórmula infantil apresenta tendência
de ser mais diversificada, com maiores níveis de bac-
térias anaeróbicas facultativas ou anaeróbias estritas.
As amostras fecais de bebês amamentados são menos
complexas e contém maior quantidade de bactérias
aeróbias22.
Lane et al.21 discutiram as alterações da microbiota

intestinal de crianças que foram amamentadas em com-
paração com crianças que receberam fórmulas. Crian-
ças que foram amamentadas, exclusivamente, tinham
maior quantidade de actinobactéria, enquanto que as
crianças que receberam fórmulas infantis tinham níveis
mais altos de Y-proteobactéria. Esses resultados se en-
contram em consonância com os resultados dos outros
estudos13,15,19, os quais mostraram que a microbiota
de crianças que foram amamentadas, era significativa-
mente menos diversa que a microbiota intestinal de
crianças que receberam fórmula. Entretanto, os genes
microbianos demonstraram robusta interação com o
sistema imune, metabolismo e biossíntese22.
Por razões éticas, estudos que objetivam avaliar o

efeito das fórmulas infantis em comparação com o leite
materno na microbiota humana, se concentram exclu-
sivamente, na microbiota fecal. Entretanto, embora re-
flita o conteúdo colônico e intestinal, as amostras fecais
não representam a microbiota luminal. Assim, não é
possível conhecer as bactérias da mucosa aderente que
interagem com as células do epitélio intestinal que po-
dem modular a fisiologia intestinal e o sistema imune13.
Acredita-se que a fórmula infantil induz a hipertrofia

do intestino e acelera a maturação da capacidade hi-
drolítica. Este fenômeno pode resultar da adaptação
do intestino em responder à composição de nutrientes
das fórmulas, o que poderia levar a maiores taxas de
absorção desses, em crianças que recebem fórmula in-
fantil, quando comparadas com aquelas que recebem
leite materno. O efeito da mudança na arquitetura da
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mucosa colônica em bebês que usam fórmula infantil,
ainda não é claro24. Os bebês que recebem fórmulas
infantis apresentam menores quantidades de ácido lá-
tico, mas, maiores níveis de ácido butírico e propiônico.
Nesse sentido, vale ressaltar que o ácido butírico está
associado à redução da inflamação no colón24,25.

Núcleo 3 – Papel da dieta materna na composição
do leite humano
Fator contribuinte no aumento da incidência de DII

é a mudança na ingestão de gorduras, principalmente,
o aumento da ingestão de ácidos graxos poliinsaturados
ômega-6. O aumento da ingestão de ácidos graxos
ômega-6 inclui o maior e modificável fator ambiental,
responsável por aumentar a resposta inflamatória atra-
vés da síntese de eicosanóides, incluindo prostaglandina
da série 2 e leucotrienos da série 4 e, consequente ini-
bição na síntese de ácidos graxos ômega-3 (EPA e DHA).
Innis11 destaca que o aumento da ingestão de ácidos
graxos ômega-6, afeta indivíduos de todas as faixas etá-
rias, incluindo lactentes em aleitamento materno, em
razão do aumento da ingestão de ácidos graxos ômega-
6 na dieta materna10.
A concentração de ácidos graxos ômega-6 no leite

materno pode resultar no aumento de ácidos graxos
ômega-6 nos fosfolipídeos do colón e, desencadear res-
posta inflamatória exacerbada, podendo induzir a co-
lite. De modo inverso, o aumento de ácidos graxos
ômega-3 e redução de ácidos graxos ômega-6, atenuam
a resposta inflamatória11. 
Os eicosanoides derivados do ácido eicosapentae-

nóico (EPA) atenuam a resposta inflamatória, por serem
substratos da síntese de prostanglandinas da série 3 e
leucotrienos da série 5, família de eicosanoides que di-
minuem a expressão de genes envolvidos na inflamação,
incluindo a codificação de certas moléculas de adesão
endotelial, e diminuição da produção de fator de ne-
crose tumoral alfa, IL-1beta e IL-6, através de diversos
mecanismos que incluem a ativação mitogênica de pro-
teína quinase e o sinal de transdução do fator nuclear
kappa beta. Já os ácidos docosaexaenoicos (DHA) tem
potente ação anti-inflamatória por serem responsáveis
por bioativar decosanóides que levam a atenuação de
leucócitos dentro de sítios de inflamação10,11. 
Visto isso, as evidências sugerem que a ingestão au-

mentada de ácidos graxos ômega-6 no início da vida,
pode resultar em resposta inflamatória exacerbada, le-
sionando o trato gastrointestinal, e esta resposta pro-
longada, poderia resultar no desenvolvimento de DII.
Assim, acredita-se que, promover a diminuição da re-
lação ômega-6 e ômega-3 no leite materno contribuiria
com a diminuição da incidência de DII nas populações
pediátricas, principalmente, nas populações ocidentais
que tem alto consumo de ácidos graxos ômega-610,14.
É amplamente discutido na literatura que a composi-

ção da gordura do leite humano reflete a dieta materna
e que o aumento de ácidos graxos ômega-6 na sua
composição tem aumentado drasticamente, como re-
sultado das mudanças na ingestão de gorduras. Um

fato importante apontado por Innis11 se refere ao fato
de que os níveis de DHA no leite humano nos EUA e
Canadá são os menores no mundo, em torno de 0,2 a
0,3% comparado a 0,8% ou mais em países da Ásia,
onde os peixes são amplamente consumidos, entre-
tanto, este último grupo, apresenta menor incidência
de DII.
Por muitos anos a correlação entre os níveis de ácidos

graxos ômega-6 e ômega-3 no leite humano e a ingestão
materna foi fracamente apreciada em razão da extra-
polação imperfeita de que, a média da composição de
ácidos graxos ômega 6 e ômega 3 do leite humano nos
EUA, é o melhor modelo de base para a composição
de fórmulas infantis. Assim, fórmulas infantis podem
conter em torno de 16 a 20% de ácido linoléico, re-
presentando 7 a 10% da energia diária. O leite humano
nos anos 50 continha em torno de 4% de energia pro-
veniente de ácidos linoleicos. Contudo, não foram en-
contrados estudos prospectivos para entender a atuação
os ácidos graxos na modulação do sistema imune e no
desenvolvimento das DII14. 

Núcleo 4 – Papel protetor do leite humano nas
doenças inflamatórias intestinais
A composição do leite humano é influenciada pela

idade gestacional do bebê, e pode acelerar o desen-
volvimento das defesas do lactente. Seu teor de proteína
diminui durante os primeiros meses de lactação, rapi-
damente (14-16g/L no início, 8-10g/L no 3º a 4º mês e
7-8g/L no sexto mês).  Assim, o conteúdo de aminoáci-
dos varia ao longo da lactação13. O leite humano con-
tém ampla variedade de proteínas que desempenham
diversas funções biológicas no organismo: modulação
da digestão, utilização de macro e micronutrientes, ati-
vidades imunomoduladoras, efeitos tróficos na mucosa
intestinal e atividades hormonais, fazendo com que es-
sas e outras substâncias que estão presentes no leite
humano, o torne único e essencial na proteção do or-
ganismo contra diversas doenças13.
As concentrações de lipídeos são baixas no leite hu-

mano, no primeiro período de lactação. A média da
quantidade de gordura no leite humano é de 35g/L,
contudo, apesar de sempre presente, a concentração
de ácidos graxos poliinsaturados varia, amplamente,
entre as mulheres e pode exercer um papel antiinfla-
matório no intestino13.
Os carboidratos são fornecidos, principalmente, pela

lactose e oligossacarídeos. Os oligossacarídeos do leite
humano são açúcares não digeríveis, constituindo-se
no terceiro maior componente do leite. Acredita-se que
sejam responsáveis por promover o crescimento de
bactérias protetoras no cólon. De acordo com Alben-
berg e Wu26, os oligossacarídeos específicos do leite
humano, viajam através do trato intestinal até o cólon,
onde irão nutrir bactérias colônicas específicas. Fun-
cionam como prebióticos, promovendo seletivamente,
o crescimento de bactérias do gênero Bifidobacterium,
que possuem atividade antiaderente para inúmeros mi-
croorganismos causadores de doenças gastrintestinais. 
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Uma proporção aumentada de bifidobactérias na mi-
crobiota de bebês amamentados se associa à saúde,
haja vista a fortificação da barreira mucosa intestinal
através de atividades contra patógenos, além da pre-
sença de bifidobactérias, estarem relacionadas à capa-
cidade de modulação do sistema imunológico intestinal.
Embora, as bífidobactérias sejam predo mi nantemente,
encontradas na microbiota dos bebês que recebem fór-
mula e leite humano, essas, aparecem em maior quan-
tidade no último grupo, como já destacado. É impor-
tante ressaltar que nem todas as bífidobactérias são
capazes de degradar os oligossacarídeos22.
Dentre os trabalhos incluídos nessa narrativa, não se

encontrou estudos que discutiram os demais elementos
do leite humano, aqueles que atuam como fator de pro-
teção contra o desenvolvimento das DII. Contudo, sabe-
se que a IgA, a lisozima, a lactoferrina, a glutamina, entre
outras, atuam, sinergicamente, na proteção intestinal13. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde27,

a prática do aleitamento materno exclusivo é recomen-
dado nos 6 primeiros meses e que o leite materno, seja
oferecido até 2 anos de idade ou mais. Entretanto, é
alto o índice de interrupção do aleitamento materno
antes do tempo recomendado. Os benefícios do aleita-
mento materno na saúde, a curto e longo prazo, de-
pende diretamente do tempo de prática desse aleita-
mento. A curto prazo os benefícios no trato digestório
incluem redução do risco de infecção, diarréia e ente-
rocolite necrosante. A longo prazo os benefícios do
aleitamento materno vêm recebendo atenção especial,
visto que pode ter efeito protetor contra o desenvolvi-
mento de doenças inflamatórias intestinais e outras
doenças crônicas.  
O presente estudo pontuou como o leite humano

promove a proteção do trato intestinal e fortalece as
defesas intestinais, destacando a promoção do cresci-
mento de bactérias benéficas, como as bifidobactérias.
Entretanto, nos estudos selecionados para essa revisão,
observou-se alguma limitação justificada por conclu-
sões derivadas apenas e tão somente, das análises fe-
cais. É necessária a realização de mais estudos, a fim
de compreender o papel dessas bactérias nas células
de adesão da mucosa, além de esclarecer a atividade
metabólica de cada grupo de bactéria, possibilitando
melhor entendimento desta relação com o desenvolvi-
mento das DII. Além disso, existem evidências de que
os bebês que recebem fórmulas infantis, também de-
senvolvem microbiota complexa, semelhante à dos in-
divíduos com DII, portanto, diferente dos bebês ama-
mentados. Outro destaque importante deste estudo se
refere à dieta materna, que deve ser promotora da com-
posição nutricional, adequada do leite humano, a fim
de favorecer equilíbrio na relação dos ácidos graxos
ômega-3/ ômega-6.

Conclusão
É importante destacar a grande relevância do papel

protetor do aleitamento materno contra doenças infla-
matórias intestinais, ainda que não se conheça até o

momento, o impacto do tempo de duração do aleita-
mento materno no curso e progressão dessas doenças,
bem como, dos consequentes agravos nutricionais na
população pediátrica.
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