
INTRODUÇÃO

• Os oligossacarídeos do leite humano (HMOs) são encontrados em abundância no leite materno 
e constituem o maior componente sólido depois da lactose e dos lipídeos;1-4 

• O leite de vaca, em contraste com o leite materno, contém níveis relativamente baixos de 
oligossacarídeos, e a prevalência de oligossacarídeos fucosilados, em particular, é bastante baixa;5 

• 2’fucosilactose (2’FL) é um trissacarídeo composto de glicose, galactose e fucose, e é um dos 
HMOs mais abundantes. O teor de 2´FL varia dependendo do status do grupo sanguíneo secretor 
de cada mulher, bem como da etnia e do estágio de lactação, com níveis de 2’FL de cerca de 0,9 a 
acima de 4 g/L no leite maduro entre as secretoras;6-14 

• Outro HMO presente no leite materno é a lacto-N-neotetraose (LNnT), em concentrações que 
variam de 0,1 a 0,6 g / L, com níveis mais elevados no primeiro mês de lactação;7-10,15-17

• Recentes evidências indicam que os HMOs desempenham um papel importante no 
desenvolvimento de uma microbiota intestinal equilibrada e no apoio à proteção imunológica 
em lactentes amamentados.18-20 Modelos pré-clínicos indicaram que tanto o 2’FL quanto o LNnT 
promovem o crescimento de espécies de Bifidobacterium;21,22 

• Os avanços na tecnologia de fabricação agora permitem a síntese de HMOs e estudos pré-
clínicos estabeleceram sua segurança para fins de adição em fórmulas infantis;25,26 

• Segurança, tolerância e crescimento adequado, bem como benefícios clínicos potenciais, foram 
demonstrados em ensaios clínicos randomizados (ECRs) de fórmulas infantis para lactentes a termo 
com 2’FL isoladamente e em combinação com LNnT;23,27,28 

• Embora as evidências fornecidas até o momento em ECRs apoiem   a segurança e a tolerância das 
fórmulas infantis com HMOs, estudos adicionais são necessários em um ambiente do mundo real 
porque os resultados de um ECR altamente controlado nem sempre se traduzem fora do ambiente 
da pesquisa;29 

• Além disso, uma proporção relativamente grande de lactentes em ambientes do mundo real 
são alimentados com leite materno e fórmula30-32, um regime alimentar misto não estudado em 
ECRs anteriores; 

• Este estudo foi, portanto, projetado para complementar e aprimorar os ECRs existentes, avaliando 
o crescimento, segurança e tolerância em lactentes saudáveis   a termo consumindo uma fórmula 
infantil com HMOs, exclusivamente ou de forma mista em um ambiente real.
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PARTICIPANTES E MÉTODOS

DESENHO DO ESTUDO

Estudo prospectivo de três grupos, não 
randomizado, aberto, em lactentes saudáveis   a 
termo (37-42 semanas de gestação) com idade 
de 7 dias a 2 meses na inclusão:

Grupo FF = lactentes alimentados exclusivamente 
com fórmula infantil com proteína parcialmente 
hidrolisada 100% do soro de leite e dois HMOs 
(1,0 g/L de 2´FL e 0,5 g/L de LNnT). A fórmula 
infantil também continha Lactobacillus reuteri 
(DSM17938);

Grupo MF = lactentes alimentados tanto com 
leite humano quanto com fórmula infantil;

Grupo BF = lactentes alimentados exclusivamente 
com leite materno, servindo como grupo de 
referência. 

O estudo foi conduzido entre outubro de 2018 
e março de 2019 em seis centros na Espanha. 

No início do estudo, os lactentes FF e MF 
receberam a fórmula infantil (FI) teste e 
continuaram a ser alimentados com a mesma 
por aproximadamente 8 semanas (56 dias). A FI 
foi preparada e administrada em casa, oferecida 
ad libitum. Os lactentes passaram por uma visita 
clínica presencial na inscrição (linha de base) e 
novamente no dia 56±3 dias (visita da semana 
8). Uma visita telefônica com os pais também foi 
realizada no dia 28±3 dias (visita da semana 4).

 

MEDIDAS DE ESTUDO

No início do estudo, as medidas 
antropométricas foram obtidas, incluindo 
peso, comprimento e perímetro cefálico. Os 
parâmetros antropométricos foram medidos 
novamente durante a visita clínica na semana 
8. O IMC foi calculado como peso (kg) / 
comprimento (m)2. Os escores Z para peso 
para idade, comprimento para idade, perímetro 
cefálico para idade e IMC para idade foram 
calculados usando os Padrões de Crescimento 
Infantil da OMS.33

O impacto de sintomas gastrointestinais (GI) 
no lactente foi avaliado por meio do Infant 
Gastrointestinal Symptom Questionnaire 
(IGSQ), um questionário validado de 13 itens que 
avalia os sintomas e sinais relacionados ao trato 
GI observados pelos pais na semana anterior em 

5 domínios: evacuação, regurgitação / vômito, 
gases, choro, e agitação.34 

O IGSQ foi aplicado no início do estudo, semana 
4 e semana 8.

Um questionário de satisfação foi aplicado aos 
pais de lactentes nos grupos alimentados com a 
FI nas semanas 4 e 8, incluindo três perguntas 
sobre a experiência dos pais com o produto 
em estudo. As perguntas incluíram “Seu filho 
gostou do que consumiu?”, “Quão satisfeito 
você está com o produto do estudo?” e “Você 
continuaria a fornecer a fórmula de estudo 
para o seu filho?”

Os eventos adversos (EA) foram registrados 
desde o momento da inscrição até o final do 
estudo, tendo sido todos avaliados pelo 
investigador do centro quanto à duração, 
intensidade, frequência e relação com a FI de 
estudo. Os EAs foram classificados em Sistema, 
Órgão e Classe (Códigos SOC MedDRA). 

RESULTADOS

DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES E DEMOGRAFIA

Neste estudo, 207 lactentes foram alocados, 
incluindo 82 alimentados exclusivamente 
com fórmula (FF), 62 alimentados com 
alimentação mista (MF) e 63 lactentes em 
aleitamento materno exclusivo (BF). O número 
de pacientes no conjunto de análise (aqueles 
com medidas de tolerância e crescimento 
no final de 8 semanas de estudo) foram 66, 
48 e 45, respectivamente, nos grupos 
FF, MF e BF, sendo desvios de protocolo e 
perdas de acompanhamento os principais 
motivos de exclusão. 

O grupo FF era ligeiramente mais jovem no 
recrutamento em comparação com o grupo 
MF e com o grupo BF (p <0,01) e com mais 
lactentes do sexo masculino em comparação 
aos grupos MF ou BF. A distribuição por gênero, 
entretanto, não foi estatisticamente diferente 
entre os grupos (p> 0,05). Outras características 
básicas também foram comparáveis   entre os 
grupos, incluindo idade, nível de escolaridade 
e tabagismo das mães e pais. As características 
da linha de base do conjunto de análise (n = 159) 
foram semelhantes aos de todos os lactentes 
inscritos para todos os grupos de estudo (dados 
não mostrados).
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CRESCIMENTO

No geral, o crescimento adequado à idade foi 
observado em todos os três grupos de estudo. 
O peso e comprimento basal foram ligeiramente 
menores no grupo FF (peso médio no grupo FF 
de 3,34 kg versus 3,75 e 3,93kg nos grupos MF 
e BF, respectivamente; comprimento médio no 
grupo FF de 50,62 cm versus 51,86 e 52,82 cm 
nos grupos MF e BF, respectivamente), o que é 
consistente com a idade ligeiramente menor. 

Na semana 8, não houve diferenças 
significativas entre os grupos de estudo para 
quaisquer medidas antropométricas (todos 
os valores de ANCOVA entre os grupos de 
alimentação > 0,05). Os escores Z médios para 
peso, comprimento, perímetro cefálico e IMC no 
início e na semana 8 são mostrados na figura 1. 

0

0,5

-0,5

1

-1

1,5

-1,5

2

-2

z-
es

co
re

Peso por idade

Início Semana 8

0

0,5

-0,5

1

-1

1,5

-1,5

2

-2

z-
es

co
re

Comprimento por idade

Início Semana 8

0

0,5

-0,5

1

-1

1,5

-1,5

2

-2

z-
es

co
re

Perímetro cefálico por idade

Início Semana 8

0

0,5

-0,5

1

-1

1,5

-1,5

2

-2

z-
es

co
re

IMC por idade

Início Semana 8

BF MF FF

Figura 1
Medidas antropométricas (z-escore) no início do estudo e semana 8, por tipo de 

alimentação (n=159). As barras representam intervalos de confiança de 95% (bicaudal)

Os escores z de peso para idade, comprimento 
para idade e IMC para idade foram 
semelhantes entre todos os grupos, e os 
escores z médios estavam dentro de ±0,5 das 
medianas da OMS na semana 8.

Os escores z do perímetro cefálico para a idade 
também foram semelhantes entre os grupos e 
acompanhados de perto pelos padrões da OMS.

TOLERÂNCIA GASTROINTESTINAL

As pontuações compostas do IGSQ 
demonstraram baixo desconforto GI em todos 
os grupos de estudo no início, na semana 4 
ou na semana 8. 

Dentro de cada grupo de estudo, para quatro 
dos cinco domínios do IGSQ (flatulência, 
agitação, choro e regurgitação / vômitos) não 
houve diferenças significativas nas pontuações 
entre a linha de base e a semana 4 ou 8. 

Para o quinto domínio, evacuações, lactentes do 
grupo FF apresentaram escores significativamente 
diferentes dos do grupo AM (p <0,001) no início 
do estudo e apresentaram melhora significativa 
na semana 8 (mudança média [intervalo de 
confiança de 95%] = -0,79 [-1,35, -0,23], p <0,01), 
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DISCUSSÃO

Este é o primeiro “real world study” (estudo 
em condições reais) em lactentes alimentados 
com uma fórmula infantil com HMOs 2’FL 
e LNnT, em que um grupo em aleitamento 
materno exclusivo e um grupo em aleitamento 
misto estão incluídos.

Os resultados demonstram que lactentes 
alimentados com fórmula infantil com 
HMOs, exclusivamente ou com alimentação 
mista, apresentaram:

• Crescimento adequado para a idade, de 
acordo com os padrões da OMS, e que o 
crescimento também foi comparável ao 
observado em estudos anteriores com 
populações infantis na Europa.35

• O produto foi bem tolerado, conforme 
indicado pelos baixos escores do IGSQ, e 
a tolerância GI nos lactentes alimentados 
com fórmula infantil foi comparável a 
dos lactentes em aleitamento materno 
exclusivo. 

• Também houve baixa incidência de 
eventos adversos em todos os grupos 
e, apesar da estação do ano (outono-

inverno), os casos de bronquiolite foram 
menores do que o esperado na literatura.36 

•  Os pais relataram altos índices de 
satisfação com a FI adicionada de 2 HMOs.

Os resultados deste estudo RWE são 
semelhantes aos de ECRs anteriores que também 
examinaram fórmulas infantis adicionadas 
de HMOs. 

A concordância entre os ECRs anteriores e o 
estudo atual em um ambiente do mundo real, 
no entanto, asseguram que o crescimento, 
a segurança e a tolerância da fórmula 
adicionada de HMOs são consistentes e 
robustos em todos os estudos.

Este estudo incluiu vários pontos fortes: 

- O desconforto gastrointestinal foi medido 
usando um instrumento validado, o IGSQ de 13 
itens com base em cinco domínios separados 
de tolerância alimentar. O uso de um instrumento 
validado fornece informações que são 
interpretáveis   e significativas para os clínicos; 

- Este foi um estudo RWE, um desenho distinto 
de um ECR, mais simples, menos restritivo 
e em linha com as práticas clínicas atuais, 
aumentando a generalização dos resultados 
e fornecendo informações úteis adicionais; 

- A prevalência publicada de lactentes 
que recebem alimentos mistos, na Espanha30 
e nos EUA31, indica que, com 1 mês de idade, 
30% dos lactentes recebem alimentação 
mista, semelhante ao presente estudo. 
Assim, a demonstração de crescimento 
adequado e efeitos de boa tolerância no grupo 
em aleitamento misto neste estudo fornece 
evidências importantes não encontradas nos 
ECRs realizados até o momento;

- Algumas limitações do estudo também 
devem ser observadas. Um desenho aberto, 
não randomizado, aumenta o risco de 
viés, em particular para viés de resposta 
(também para questionários validados), e 
taxas de atrito mais altas e dados ausentes. 
Em um estudo com regimes de alimentação 
especificamente definidos como este, a 
randomização não é possível. O principal 
objetivo da randomização é ter grupos de 
estudo com características iguais. 

Quase todos os pais relataram satisfação 
com o produto do estudo. Mais de 90% dos 
pais também relataram na semana 4 e na 
semana 8 que seus filhos gostaram da FI e que 
continuariam a fornecê-la.

EVENTOS ADVERSOS

A incidência de eventos adversos foi baixa em 
geral e não foi significativamente diferente nos 
três grupos de alimentação.

aproximando-se do perfil de evacuações do 
grupo AM. 

Os escores para evacuação de lactentes do 
grupo MF foram significativamente diferentes 
daqueles dos lactentes do grupo BF no início 
do estudo (p <0,05) e na semana 8 (p <0,05).

SATISFAÇÃO COM A FÓRMULA INFANTIL
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O leite materno contém 
vários componentes bioativos. Os 
oligossacarídeos do leite humano (em 
inglês “human milk oligosaccharides”, 
abreviados como HMOs) promovem a 
função imunológica saudável através 
da modulação da microbiota. 

Os HMOs são carboidratos não 
digeríveis que não são absorvidos, 
mas servem como um verdadeiro 
“combustível” para o desenvolvimento 
de Bifidobacterias e Bacteroides, que 
são espécies bacterianas benéficas ao 
microbioma na infância.

Até há pouco tempo, os HMOs não 
estavam presentes nas fórmulas 
infantis. Dois desses oligossacaríde-
os, 2‘-fucosilactose (2′FL) e lacto-N-
neotetraose (LNnT), estão agora 
disponíveis nas fórmulas mais 
modernas. 

Vários estudos clínicos controlados 
e randomizados demonstraram a 
tolerância, a segurança e eficácia 
das fórmulas contendo HMOs em 
lactentes.

Esse estudo aqui resumido reforça os 
achados de estudos anteriores em um 
ambiente de “vida real” ao comparar 
lactentes alimentados exclusivamente 
com fórmula infantil e lactentes 
alimentados com aleitamento misto 
a um grupo em aleitamento materno 
exclusivo.

Não há dúvidas de que o leite humano 
é a melhor opção na alimentação do 
lactente. No entanto, a busca pelo 
aprimoramento das fórmulas infantis 
através de pesquisas científicas 
criteriosas visa oferecer a melhor 
opção quando o aleitamento materno 
não é disponível ou necessita ser 
suplementado.

Dessa forma, as características basais dos 
três grupos foram comparadas e não houve 
diferenças substanciais, exceto para a idade, 
que foi menor no FF em comparação com os 
grupos MF e BF. Como os modelos estatísticos 
foram corrigidos com a idade inicial, os autores 
assumem, portanto, que os resultados não 
são significativamente afetados pela ligeira 
diferença na idade inicial entre os grupos 
e, assim, também não pela natureza não 
randomizada do estudo. 

Os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados em cenários de ECR mais 
rigidamente controlados, indicando efeitos robustos para o crescimento, segurança e 
tolerância em associação com fórmulas infantis adicionadas de HMOs.

     Comentários

A fórmula infantil com HMOs estudada 
tinha apenas um único teor de 2’FL e LNnT 
e este estudo não pode avaliar se os efeitos 
de crescimento e tolerância observados 
podem diferir em uma faixa mais ampla de 
concentração desses HMOs.

Em conclusão, este é o primeiro estudo RWE 
a examinar a eficácia da suplementação de 
fórmulas infantis com HMOs. 
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NOTA IMPORTANTE: A nutrição ideal para mães e bebês durante os primeiros 1.000 dias de vida é fundamental para a saúde ao longo da vida. Acreditamos que o 
aleitamento materno é a melhor opção para o lactente proporcionando benefícios nutricionais, de proteção contra doenças e afetivos, demonstrando sua superioridade 
quando comparado aos seus substitutos. É fundamental que a gestante e a nutriz tenham uma alimentação equilibrada e saudável durante a gestação e amamentação, 
para apoiar uma gravidez saudável e preparar e manter a lactação. A amamentação é recomendada de forma exclusiva até o 6º mês de vida e sua manutenção é indicada 
até os 2 anos de idade ou mais. O uso desnecessário de mamadeiras, bicos e chupetas, bem como a introdução desnecessária ou inadequada de alimentos artificiais e de 
demais alimentos e bebidas, devem ser desencorajados, pois podem prejudicar o aleitamento materno e a saúde do lactente, além de dificultar o retorno à amamentação. 
Caso a mãe opte por não amamentar e decida utilizar outros alimentos ou substitutos do leite materno, ela deve receber orientações sobre as instruções de preparo 
dos produtos. Fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas devem ser utilizadas sob supervisão médica, após a consideração de todas as opções de 
alimentação, incluindo a amamentação. Seu uso continuado deve ser avaliado caso-a-caso considerando o progresso do bebê. É importante garantir a adequada higienização e 
esterilização de mamadeiras e utensílios, e o uso de água previamente fervida para evitar prejuízos à saúde do bebê. A mãe deve estar ciente das implicações econômicas 
e sociais do não aleitamento ao seio. O leite materno não é somente o melhor, mas também o mais econômico alimento para o bebê, e o uso de seus substitutos aumenta 
significativamente os custos no orçamento familiar. É importante que a família tenha uma alimentação equilibrada e que, no momento da introdução de alimentos 
complementares, respeitem-se os hábitos educativos e culturais para a realização de escolhas alimentares saudáveis. Como bebês crescem em ritmos diferentes, os profissionais
de saúde devem orientar pais e responsáveis sobre o momento apropriado para iniciar a alimentação complementar.

Em conformidade com a Lei 11.265/06 e regulamentações subsequentes; e com o Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno da OMS (Resolução 
WHA 34:22, maio de 1981).

* Na impossibilidade do aleitamento materno exclusivo
** Pesquisa de mercado IQVIA/IPSOS, 2017-2020
*** Comparado à FI sem HMOs.

O leite materno deve ser sempre a primeira opção para a alimentação do lactente. Quando não for possível a manutenção do aleitamento materno, 
as fórmulas infantis são os substitutos mais adequados para o primeiro ano de vida, conforme orientação do médico ou nutricionista. (SBP,2018)


