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Apresentação
A infância é um período de pleno crescimento e
desenvolvimento, por isso é essencial garantir uma
alimentação saudável, com a ingestão adequada e
necessária dos nutrientes para promover a saúde da
criança.
Entre os nutrientes importantes, estão as fibras, que
garantem uma boa saúde intestinal, ajudando a reduzir
alguns dos problemas comuns entre crianças, como a
constipação de forma crônica.
As fibras contribuem também para manter os
níveis saudáveis de glicose e lipídeos no sangue.
Níveis alterados desses marcadores predispõem ao
surgimento de dislipidemias e diabetes, condições que
têm chamado a atenção por sua grande ocorrência em
crianças nos últimos anos.
Além disso, as fibras são capazes de contribuir para
a sensação de saciedade e auxiliam no controle da
ingestão alimentar. Isso é especialmente importante
quando observamos a prevalência atual de obesidade
em crianças.
Infelizmente, dados populacionais brasileiros
indicam que o consumo de fibras está aquém das
recomendações oficiais. Por isso, estratégias para
garantir a ingestão adequada por meio de alimentos
fontes, bem como o desenvolvimento de produtos ricos
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nesse nutriente, e de educação alimentar e nutricional,
são urgentes e essenciais, sobretudo na infância,
quando se estimulam e incentivam hábitos saudáveis
de vida.

A importância do consumo de fibras na alimentação infantil e o papel da polidextrose

5

2

Fibras: conceitos gerais
Os carboidratos são uma de nossas principais fontes de
energia. Há diferentes classes químicas de carboidratos
e, por isso, a contribuição específica de cada uma delas
é diferente.
O amido é a fonte quantitativamente mais
importante de energia na dieta global, seguido dos
monossacarídeos (glicose e frutose) e dos dissacarídeos
(sacarose, maltose e lactose) (Hervik e Svihus, 2019).
O restante dos carboidratos que compõem
regularmente a dieta são oligossacarídeos não
digeríveis e polissacarídeos não-amido, chamados
de fibra dietética (FD) ou fibra alimentar (FA). Estas
fibras, ou carboidratos não digeríveis, constituem um
grupo variado de sacarídeos de baixo peso molecular
que contém três ou mais monômeros (unidades
de monossacarídeos), conectados por ligações
não passíveis de digestão pelas enzimas humanas.
Desta forma, não podem ser fragmentados em
monossacarídeos. Portanto, não podem ser absorvidos
e não servem como fonte de energia. No entanto, são
prontamente fermentados pela microbiota intestinal
e, em quantidades adequadas, podem ter efeitos
benéficos à saúde intestinal e, consequentemente,
a todo o organismo. As principais fontes desses
carboidratos são frutas, verduras, legumes, cereais e
grãos integrais (Hervik e Svihus, 2019).
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As fibras são referidas na história da humanidade desde
130 A.C. quando o físico Galeno, sem saber exatamente
que se tratava de fibras, observou que havia alimentos
que “impulsionavam” o funcionamento do intestino e
outros que o “travavam” (Jones, 2014).
No entanto, foi em 1976 que os aspectos nutricionais
das fibras foram entendidos, após a definição de
Trowell: “fibra alimentar é constituída, principalmente, de
polissacarídeos não-amido e lignina que são resistentes
à hidrólise pelas enzimas digestivas humanas” (Giuntini
et al., 2019).
Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) define fibras como “qualquer material
comestível que não seja hidrolisado pelas enzimas
endógenas do trato digestivo” (ANVISA, 2003).
A CODEX Alimentarius Commission (CAC) adotou
uma definição mais abrangente de fibra dietética,
com o objetivo de estabelecer uma padronização e
reconhecer todas as substâncias que se comportam
como fibra dietética, independentemente de sua forma
de produção; além de promover a harmonização
internacional para rotulagem e tabelas de composição
de alimentos (Jones, 2014).
Nesse sentido, em 2009, a CAC segmentou a fibra
dietética (FD) em três categorias:
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A. FD natural, presente nos alimentos consumidos;
B. FD obtida a partir de matéria-prima alimentar
por meios físicos, enzimáticos ou químicos;
C. Polímeros de carboidratos sintéticos com efeito
fisiológico benéfico comprovado sobre a saúde
humana, de acordo com evidências científicas
propostas e aceitas por autoridades competentes.
Os itens nas categorias B e C devem apresentar efeitos
fisiológicos que comprovadamente confiram benefício
à saúde. Em contraste, a fibra que ocorre naturalmente
nos alimentos consumidos (item A) não precisa
demonstrar, comprovadamente, tais benefícios.
Na categoria C, destaca-se a polidextrose, um polímero
de glicose altamente ramificado, não digerível
(resistente à digestão e absorção), que tem efeitos
fisiológicos da fibra alimentar, e é utilizado em uma
ampla variedade de alimentos e bebidas (Flood,
Auerbach, Craig, 2004; Dossiê Fibras, 2014; Williams et
al., 2019).
As fibras também podem ser classificadas como
“solúveis” ou “insolúveis”. Esta diferenciação tem como
base a capacidade de dispersão das fibras quando
misturadas com água (Williams et al., 2019).
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Importância das fibras
para a fisiologia orgânica
Existem quatro mecanismos principais que evidenciam a
importância das fibras para a saúde:
1. As fibras contribuem com estímulos aos
movimentos peristálticos e com o trânsito intestinal,
favorecendo o funcionamento adequado do
intestino e a redução da constipação.
2. As fibras proporcionam maior volume ao bolo
alimentar, o que é relevante para a sensação de
saciedade e controle da ingestão alimentar.
3. As fibras ajudam a retardar o esvaziamento
gástrico e a lentificar a absorção de carboidratos e/
ou gorduras reduzindo, por exemplo, a resposta
glicêmica e/ou os níveis de colesterol sérico.
4. As fibras atuam como substrato para a
fermentação microbiana, particularmente no
intestino grosso, o que pode estimular seletivamente
o crescimento de bactérias benéficas e produzir
substâncias importantes à saúde intestinal e global
do indivíduo.
Esses mecanismos são inerentes às características físicoquímicas individuais das fibras e também definem
funções na formação das fezes, como a capacidade
de retenção de água, a viscosidade, a capacidade
de ligação, a capacidade de absorção, o volume e a
fermentabilidade (Williams et al., 2019).
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As fibras alimentares são uma das principais estratégias
dietéticas para promoção da saúde intestinal e global
do indivíduo, assim como para lidar com uma variedade
de doenças do trato gastrointestinal (Rastall et al., 2005).
Nesse contexto, a modulação da microbiotaintestinal
é um dos mecanismos mais explorados pelos
pesquisadores de todo o mundo.
A colonização do intestino humano por bactérias começa
logo após o nascimento e continua durante os três
primeiros anos de vida. Os fatores determinantes para
a formação da microbiota intestinal incluem desde a via
de parto até fatores dietéticos, ambientais e próprios do
hospedeiro. Após o nascimento, a microbiota intestinal
muda rapidamente e, em poucas semanas, apresenta
grande quantidade de bifidobactérias, provenientes
do aleitamento materno. Assim, ela difere em bebês
alimentados com leite materno daqueles alimentados
com fórmula infantil. (Scalabrin et al., 2012).
A microbiota desempenha um papel crítico na
estimulação da maturação do sistema imunológico na
primeira infância. Portanto, os primeiros anos de vida são
essenciais para formação de uma microbiota saudável,
responsável por desempenhar importantes funções no
organismo em formação do bebê (Scalabrin et al., 2012).
Uma abordagem para a manutenção da saúde ao
longo da vida é o uso de suplementos probióticos e
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de carboidratos (não digeríveis) na dieta, considerados
prebióticos, e que ajudam as comunidades bacterianas
endógenas do hospedeiro a formar uma barreira contra
patógenos invasores (Rastall et al., 2005). Por outro lado,
uma baixa ingestão de fibra dietética leva à redução
da diversidade microbiana, provocando diminuição da
produção de substâncias benéficas, como os ácidos
graxos de cadeia curta, alterando, assim, o metabolismo
microbiano intestinal (Makki et al., 2018).
O benefício mais comum associado à fibra dietética é
a saúde gastrointestinal (Scalabrin et al., 2012). Dentre
as condições gastrointestinais que mais podem se
beneficiar com o consumo adequado de fibras, estão
as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de
Crohn, a síndrome do intestino irritável e o câncer de
cólon (Rastall et al., 2005).
Estudos observacionais apontaram que as pessoas
que consomem mais fibras têm uma redução de 15%
a 30% na mortalidade por todas as causas; têm menor
incidência de doença cardíaca coronária; de mortalidade
por acidente vascular cerebral; de diabetes tipo 2 e
de câncer colorretal, comparados aos que consomem
menores quantidades de fibras alimentares (Reynolds et
al., 2019).
Os estudos observaram também que a redução de risco
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dessas doenças foi maior quando a ingestão diária em
adultos estava entre 25 g e 29 g de fibras dietéticas. As
curvas de dose-resposta indicaram que a ingestão de
fibra alimentar em quantidades de 25 g a 29 g podem
trazer maior benefício na vida adulta, protegendo contra
doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e câncer
colorretal e de mama. Em estudos randomizados, a
ingestão de fibra dietética reduziu o peso corporal,
o colesterol no sangue e a pressão arterial sistólica
(Reynolds et al., 2019).
Um estudo realizado com crianças americanas avaliou se
o aumento na ingestão de fibras alimentares melhorava
a qualidade da dieta no geral. Os resultados mostraram
que as crianças que consumiram maiores quantidades
de fibras ingeriram menores teores de gorduras totais e
saturadas e também maiores quantidades de vitamina
B6, magnésio, ferro e potássio. Os autores observaram
que os alimentos mais presentes no padrão alimentar
rico em fibras foram frutas, vegetais, leguminosas, cereais
integrais e manteiga de castanhas (Finn et al., 2019).
Outro estudo que incluiu 1.385 crianças entre 4 a 10 anos
incentivou o consumo de fibras alimentares de acordo
com a regra “idade + 5”, ou seja, elas deveriam consumir
diariamente uma quantidade de fibra igual à sua idade
+ 5 g de fibras dietéticas de fontes diversas. As crianças
que ingeriram menores teores de fibras apresentaram um
maior consumo energético, de gorduras e de colesterol.
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Por outro lado, aquelas que atingiram a meta “idade +
5” ingeriram uma maior quantidade de vitaminas A e E,
folato, magnésio e ferro (Hampl et at., 1998).
Nas últimas décadas, inúmeras pesquisas têm se
dedicado à elucidação dos benefícios potenciais das
fibras para a saúde. Estudos epidemiológicos e clínicos
demonstram que a ingestão de fibra alimentar está
inversamente relacionada à obesidade, diabetes tipo
2, câncer e doenças cardiovasculares (Lattimer e Haub,
2010).
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Consumo de fibras por
crianças brasileiras
Segundo a Organização Mundial da Saúde, adultos
devem ingerir pelo menos 25 gramas de fibras ao dia
(WHO, 2003). De acordo com as diretrizes específicas de
diferentes países, as recomendações para a ingestão de
fibras para indivíduos adultos podem variar de 25 a 38 g/
dia (Stephen et al., 2017). Já para as crianças, a Sociedade
Brasileira de Pediatria recomenda o consumo baseado
na idade, estabelecendo que a ingestão diária deve ser
calculada somando-se a idade da criança a 5 gramas de
fibras (“idade + 5 g”), até o limite de 25 g/dia (SBP, 2018).
Desta forma, se obtém a recomendação de ingestão de
fibras por dia em crianças de todas as idades.
Porém, a média de consumo entre os brasileiros é baixa:
em média, brasileiros consomem 12,5 gramas diárias,
e cerca de 68% da nossa população não atinge as
recomendações indicadas (IBGE, 2011a). Nos Estados
Unidos (EUA), menos de 5% da população atende as
recomendações de consumo de fibras dietéticas, apesar
dos esforços para conscientização da população sobre os
benefícios do aumento do consumo (Mobley et al., 2013;
Storey & Anderson, 2014). De fato, o consumo de fibra
alimentar abaixo das recomendações é um fato comum,
encontrado em países de todo o mundo.
Os alimentos ricos em fibras são pouco aceitos entre as
crianças, devido à seletividade alimentar nessa fase da
vida (Taylor et al., 2016). Estudo de base populacional
americana, NHANES 2001-2010, apontou que crianças e
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adolescentes apresentaram consumo de fibras dietéticas
abaixo do recomendado, isto é, em média, 13,2 g de
ingestão diária (Mc Gill et al., 2015).
No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamento Familiar
(POF) mostrou que a alimentação das crianças consiste
no baixo consumo de frutas, hortaliças e fibras e elevado
consumo de frituras, produtos extrusados e açúcar (IBGE,
2011b).
Em outro estudo, Nogueira et al. (2020) também
mostraram que mais da metade das crianças avaliadas
(53%) apresentaram consumo de fibras abaixo das
recomendações, calculados a partir da recomendação
proposta pela Sociedade Brasileira de Pediatria (idade +
5 g/dia).
Estudo observacional multicêntrico realizado com 3058
crianças de escolas brasileiras, públicas e privadas,
apontou que apenas 22% das crianças menores de
4 anos apresentaram consumo de fibras acima do
recomendado (19 gramas, AI/DRIs) nas escolas públicas e
28,2% das crianças nas escolas privadas. Entre as crianças
com mais de 4 anos, apenas 5% apresentaram consumo
adequado (Bueno et al., 2013).
Cabe ressaltar que os estudos brasileiros que descrevem
o consumo de fibras entre crianças são escassos e
apresentam diferenças na metodologia, faixas etárias
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muito amplas e foram realizados em ambulatórios ou
escolas, sem dados de base populacional. Porém, a
maioria destes estudos revela o consumo inadequado de
fibras e a associa à constipação intestinal em crianças.
De forma geral, os dados sobre benefícios das fibras
relacionados à saúde infantil ainda são inconsistentes. No
entanto, até que recomendações bem fundamentadas
para benefícios definidos possam ser desenvolvidas, é
importante continuar a promover a ingestão de fibras
para ajudar as crianças a desenvolver padrões de dieta
mais adequados (Kranz et al., 2012).
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Estratégias para
aumentar o consumo
de fibras por crianças
A utilização de fibras na alimentação das crianças é
importante a partir do segundo ano de vida, quando
existe a maior prevalência de constipação intestinal.
Entretanto, observamos que a preferência entre as
crianças e adolescentes brasileiros é o consumo
de alimentos ricos em carboidratos refinados e em
gorduras e, portanto, com baixo teor de fibra dietética.
Importante considerar que a rotina familiar e os hábitos
dos pais influenciam as preferências alimentares da
criança e do adolescente (Krebs-Smith et al., 1996;
Ramos e Stein, 2000; Johannsen et al., 2006).
Nesse cenário, os profissionais da saúde devem orientar
a família e promover a introdução de frutas, verduras e
legumes na alimentação, já que estas contribuem com
maior oferta de fibras e também de outros nutrientes.
Os grãos integrais e aveia devem fazer parte da rotina
alimentar e podem ser adicionados às preparações
oferecidas às crianças. Outras estratégias que auxiliem
na inclusão de fibras na alimentação das crianças
também são úteis.
5.1. Alimentação saudável e equilibrada
Para garantir o aporte adequado de fibras, é importante
estimular a criança a aderir a uma alimentação saudável
e balanceada. Entre as recomendações básicas
importantes para estimular o consumo de fibras nesta
faixa de idade, destacam-se:
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• Alimentação rica em frutas, verduras e legumes –
consumir estes alimentos é essencial para garantir o
acesso a fibras por meio da dieta;
• Dar preferência para uma alimentação variada –
aqui vale a dica do “quanto mais colorido”, melhor;
• Esmerar-se na apresentação dos vegetais –
nem todas as crianças gostam de comer vegetais,
por isso, a apresentação vale muito; usar de
criatividade e imaginação para deixar os alimentos
mais atrativos, por exemplo, explorar formatos de
bichinhos, letras, ou utilizar nome de personagens
associados às cores;
• Preferir alimentos integrais sempre que possível:
estes alimentos contêm, além das fibras, vitaminas
importantes para a fase do crescimento.
5.2. Complementos e suplementos de fibras
De acordo com os hábitos alimentares das crianças, a
quantidade ideal de fibras nem sempre é alcançada.
Alimentos enriquecidos com fibras podem ajudar a
alcançar uma ingestão mais adequada desse nutriente,
com efeito fisiológico similar às fibras naturalmente
presentes nos alimentos.
Fibras adicionadas a alimentos e bebidas, bem
como suplementos de fibras, são de especial valia
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quando a criança apresenta grande seletividade,
com baixa ingestão alimentar, e quando há sintomas
de constipação intestinal ou um diagnóstico
de inadequação nutricional. O objetivo da fibra
complementar ou suplementar é de atingir as
recomendações diárias necessárias para o crescimento
e desenvolvimento saudáveis.
Seguem abaixo alguns exemplos de como podemos
incluir estas fibras de forma complementar ou
suplementar na alimentação:
• No café da manhã e nos lanches intermediários
(lanche da manhã e lanche da tarde): pode-se
oferecer alimentos enriquecidos com fibras como
leite ou sucos; biscoitos integrais ou bolos e tortas
feitos com farinhas igualmente enriquecidas;
• Nas refeições principais (almoço e jantar):
preparações que incluam leite e/ou farinhas
enriquecidos com fibras;
• Em todas as ocasiões, quando oferecer suco, na
impossibilidade do consumo de sucos de frutas
naturais, a opção por sucos enriquecidos com fibra
é a mais recomendável. Leites enriquecidos com
fibra também são opção para bater com frutas.
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• Pode-se também utilizar cereais ricos em fibras,
como a aveia, ou lançar mão de fibras na forma
de suplementos, geralmente apresentadas em
pó, que podem ser misturadas a alimentos ou
bebidas, mantendo a aceitabilidade ao tempo que
aumentam o aporte de fibras na alimentação.
Vale lembrar que a fortificação de alimentos em nível
industrial se constitui, além de altamente segura
do ponto de vista sanitário, em um dos melhores
processos para a correção das deficiências nutricionais,
principalmente na infância.
5.3. Como reconhecer fontes de fibras em alimentos e
bebidas enriquecidos?
Ler a lista de ingredientes é fundamental, pois nela
consta tudo que foi usado para a elaboração de
alimentos e bebidas. Algumas nomenclaturas mais
técnicas podem aparecer na lista de ingredientes,
fazendo referência às fontes de fibras presentes no
alimento ou bebida. Esses termos são definidos pelos
órgãos reguladores como, por exemplo, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou o Ministério
da Agricultura. Porém, muitas vezes são desconhecidos
pelo público em geral. Polidextrose, por exemplo, é um
nome técnico de uma fibra alimentar muito comumente
utilizada em alimentos e bebidas, sendo frequentemente
encontrada nos rótulos de alimentos e bebidas.
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Caracterização da fibra
solúvel Polidextrose
A polidextrose é um polímero resistente (carboidrato
não digerível), cujo valor calórico é de apenas 1 kcal/g
(Stumm e Batles, 1997; Figdor e Rennhard, 1981).
Classificada como fibra dietética solúvel, é considerada
um ingrediente funcional, pois não é hidrolisada pelas
enzimas digestivas, sendo parcialmente fermentada no
intestino grosso e, em grande parte, excretada nas fezes
(Achour et al., 1994).
6.1. Polidextrose: uma fibra, não açúcar
Os carboidratos digeríveis (que liberam glicose
ao passar pelo processo de digestão no trato
gastrointestinal) podem ser classificados como açúcares
(moléculas de carboidrato com uma ou duas unidades
monoméricas, também chamados mono e dissacarídeos,
respectivamente), oligossacarídeos e polissacarídeos (> 9
monossacarídeos) (Scapin, Fernandes e Proença, 2017).
A polidextrose é um carboidrato formado por
subunidades de dextrose (glicose). Porém, não é um
carboidrato digerível que libera glicose; suas moléculas
se unem aleatoriamente numa conformação que não
pode ser hidrolisada pelas enzimas digestivas humanas.
Portanto, ela não é um açúcar; trata-se de uma fibra
dietética, que não sofre digestão e, portanto, não libera
moléculas de glicose.
Por esta razão, a polidextrose pode contribuir com
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a redução do valor calórico dos alimentos, quando
substitui carboidratos glicêmicos, como a sacarose
(Flood et al., 2004).
6.2. Polidextrose no funcionamento e saúde do
instestino
Em muitos países desenvolvidos, a constipação crônica
é uma condição comum entre adultos e crianças (DGAC,
2015). Nesse aspecto, em particular, a polidextrose,
demonstrou em inúmeros estudos ter benefícios
positivos para a função intestinal.
Os estudos clínicos até o momento demonstraram que o
consumo de polidextrose aumenta a massa e/ou o peso
fecal (Timm et al., 2013; Jie et al., 2000; Endo et al.,1991;
Saku et al., 1991; Tomlin et al., 1988), a consistência
fecal (Costabile et al., 2012; Timm et al., 2013; Saku et
al., 1991), a facilidade de evacuação e a frequência de
evacuação (Timm et al., 2013; Jie et al., 2000), e diminui o
tempo de trânsito intestinal (Endo et al., 1991) em adultos
saudáveis. Todos esses aspectos são conhecidos por
contribuir para a saúde intestinal.
6.3. Benefícios sobre a resposta glicêmica e de
insulina
A ação da polidextrose no organismo se assemelha à
de outras fibras solúveis (Govers et al., 1999) e fornece
efeitos fisiológicos semelhantes a outras fibras dietéticas
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(do Carmo et al., 2016; Dris et al., 2018), sendo capaz, por
exemplo, de exercer efeitos benéficos sobre a resposta
glicêmica e de insulina (Flood, Auerbach e Craig, 2004),
apoiando uma glicemia saudável (Chandalia et al., 2000).
6.4. Saciedade e peso corporal
A polidextrose pode também ser um adjuvante no
controle de peso e na saciedade, por meio de seu baixo
valor calórico e seu efeito potencial no apetite e ingestão
de calorias.
Estudos demonstram que o consumo de polidextrose
afeta significativamente a sensação subjetiva de apetite,
incluindo diminuição no desejo de comer, o que
pode explicar reduções na ingestão de calorias em
uma refeição subsequente (Ibarra et al., 2015; Ibarra
et al., 2016). No estudo de Konings et al. (2014), a
substituição de 30% da ingestão diária de carboidratos
por polidextrose, no café da manhã e no almoço, reduziu
a fome, os picos de glicose e insulina pós-prandiais, e
aumentou a oxidação de gordura corporal.
Outros estudos corroboram o papel positivo da
polidextrose na redução do tempo de esvaziamento
gástrico em humanos (Magro et al., 2014; Timm et al.,
2013), prolongando a saciedade e a plenitude pósprandial (Parkman et al., 2016).
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6.5. Outros benefícios da polidextrose
A polidextrose é capaz de estimular o crescimento
de lactobacilos e bifidobactérias e a fermentação ao
longo do cólon intestinal (Jie et al., 2000). Devido à sua
estrutura complexa, uma infinidade de microorganismos
é necessária para a sua fermentação e esse processo
ocorre lentamente. Essa fermentação gradual da
polidextrose dá origem a quantidades moderadas de
produtos de fermentação, como ácidos graxos de cadeia
curta, típica das fibras consideradas prebióticas. Estes
metabólitos têm a propriedade de reduzir o pH do
cólon intestinal conduzindo, por exemplo, a uma melhor
absorção de minerais, dentre os quais, podemos citar o
cálcio, o magnésio e o ferro (Röytiö e Ouwehand, 2014).
Como se sabe, existem oligossacarídeos presentes
naturalmente no leite materno, ao contrário do leite de
vaca. A polidextrose, por sua vez, pode ser adicionada
a fórmulas infantis para que a composição fique
semelhante ao leite materno, como uma alternativa para
apoiar a digestão em crianças (Vandenplas et al., 2014).
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Segurança alimentar
Efeitos indesejáveis relacionados ao consumo de
carboidratos não digeríveis, como as fibras, podem
ocorrer principalmente devido à produção de gases
a partir da rápida fermentação e ligação com a água
no intestino grosso, provocando desconforto gástrico
e episódios de flatulência, fezes amolecidas e diarreia
(Vester Boler et al., 2011).
Entretanto, estudos demonstram que a polidextrose
apresenta uma ótima tolerância digestiva quando
comparada à inulina e aos frutooligossacarídeos (Jie
et al., 2000; Flood, Auerbach e Craig, 2004; Costabile
et al., 2012; Timm et al., 2013; Vester Boler et al., 2011).
A polidextrose produz menos gases durante sua
fermentação, o que contribui para sua melhor tolerância
intestinal (Vester Boler et al., 2011; Hernot et al., 2009).
Flood, Auerbach e Craig, 2004; avaliaram nove estudos
clínicos conduzidos com polidextrose para verificar
a extensão de tais sintomas gastrointestinais. Esses
estudos mostraram que a polidextrose foi melhor
tolerada do que a maioria dos outros carboidratos não
digeríveis ou de baixa digestão (por exemplo, polióis).
Isso ocorre por causa de um peso molecular mais alto
e da fermentação colônica parcial, levando a um risco
menor de diarreia osmótica. Fibras de cadeia molecular
menor (baixo peso molecular) têm maior probabilidade
de causar flatulência, inchaço e efeitos laxantes ou
diarreia.
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Depois de avaliar esses estudos, o Comitê Conjunto
FAO / OMS de Especialistas em Aditivos Alimentares
(JECFA) e o Comitê Científico da Comissão Europeia
para Alimentos (CE / SCF) concluíram que a ingestão
de até 90 gramas de polidextrose ao dia (1,3 g / kg
de peso corporal) ou 50 gramas em dose única em
adultos não está associada a efeitos gastrointestinais
indesejáveis (Flood, Auerbach e Craig, 2004).
A tolerância da polidextrose em bebês ainda não foi
avaliada de forma independente. Entretanto, estudos
demonstram que 2 g de polidextrose associada a 2 g de
frutooligossacarídeo em fórmulas infantis consumidas
diariamente não causam efeitos colaterais em crianças
com até 4 meses de idade (Ashley et al., 2012; Scalabrin
et al., 2012).

A importância do consumo de fibras na alimentação infantil e o papel da polidextrose

26

8

Conclusões
Os estudos citados concluem que:
• As fibras alimentares possuem efeito fisiológico
benéfico comprovado sobre a saúde humana.
• O consumo de fibras pela população,
inclusive infantil, é inadequado e não atinge as
recomendações de ingestão das autoridades de
saúde.
• Os alimentos enriquecidos com fibras, assim como
suplementos de fibras, podem ser uma estratégia
importante para cobrir lacunas nutricionais.
• A polidextrose é uma fibra que apresenta
benefícios à saúde intestinal, favorece uma
resposta de glicose e insulina favoráveis e tem uma
excelente tolerância gastrointestinal.
• A introdução de fibras na dieta, auxiliando no
consumo de quantidades mais próximas às
recomendações, é desejável devido a sua ampla
gama de possibilidades, do ponto de vista
nutricional.
• As dietas ricas em fibras também tendem a ser ricas
em micronutrientes e mais baixas em gordura. Elas
contribuem para reduzir a ingestão excessiva de
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energia, de açúcar e de gordura e, portanto, podem
diminuir também o risco associado à obesidade e
outras doenças crônicas não transmissíveis.
• O consumo da polidextrose pode contribuir para o
aumento da ingestão de fibras na população infantil.
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