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O material comentado na presente separata
refere-se a um texto opinativo, publicado na
revista Obesity em julho de 2018.1 O autor, Prof.
Holly R. Hull, destaca a relevância de se atuar
preventivamente em relação à epidemia de
obesidade, chamando a atenção para as janelas de
oportunidade de prevenção. Segundo Hull, fatores
comportamentais, psicológicos e biológicos podem
estar envolvidos.1
O rápido ganho de peso durante o primeiro ano
de vida pode ser considerado um dos fatores
chave para o início do processo de obesidade e os
estudos epidemiológicos demonstram que esse é
um importante fator de risco a ser considerado.2-4

Sabe-se que as crianças amamentadas com leite
humano estão bastante protegidas desse risco5,
6
, entretanto, quando a alimentação láctea é feita
através de fórmulas infantis, o teor proteico desses
produtos deve ser verificado cuidadosamente. Hull
destaca a publicação de Totzauer e colaboradores7,
que conduziram um extenso estudo multicêntrico
randomizando lactentes para receberem dois tipos
de fórmulas infantis que diferiam apenas no teor
proteico: limite inferior ou superior dentro da faixa
recomendada. Aqueles que receberam a fórmula
com mais proteína apresentaram, aos seis anos de
idade, maior acúmulo de adiposidade. Resultados
semelhantes já haviam sido demonstrados por
outros autores.2,4
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Hull destaca que, segundo a “hipótese da proteína”3,
o consumo excessivo de proteínas no começo
da vida, tal como ocorre com leite de vaca não
modificado e fórmulas de teor proteico elevado,
leva ao estímulo da secreção de insulina e IGF1,
tendo como consequência rápido ganho de peso
e hiperplasia de adipócitos. Mesmo dentro da
variação permitida pelos organismos reguladores,
fórmulas contendo 2 g de proteína por 100 calorias
ultrapassam em 20% as necessidades de lactentes
no primeiro semestre de vida e fórmulas contendo
3 gramas de proteína por 100 calorias ultrapassam
em 80%. Aos 12 meses, fórmulas contendo 2 e 3
gramas, fornecem, respectivamente, 7 e 60% a
mais de proteínas que as necessidades.7
Por fim, o autor destaca a importância do estímulo
ao aleitamento materno, como a estratégia
principal para a prevenção da obesidade nos
primeiros anos de vida.
O artigo traz uma visão interessante do impacto do
consumo de proteína na programação metabólica.
Sabemos que a programação metabólica é o
resultado que um insulto ou estímulo promove
na expressão de genes, quando ocorrida em um
período sensível, por exemplo, os primeiros 1000
dias. Isto pode promover efeitos duradouros e
persistentes sobre a estrutura genética.3
Sabe-se que a alta ingestão de proteínas na
primeira infância está associada com maior massa
gorda corporal aos 6 anos de idade e com maiores
concentrações sanguíneas de BCAA (aminoácidos
de cadeia ramificada: valina, leucina e isoleucina),
crescimento inadequado e obesidade. Além disso,
esses aminoácidos em excesso trazem alguns
efeitos negativos ao organismo, como por exemplo:
aumento de IGF-1, fator que também contribui para
um aumento da adiposidade.3,4,8,9

Em uma revisão publicada recentemente, levantouse os principais metabólitos que promovem
impacto na obesidade futura. Da relação
apresentada, quando avaliado os nutrientes
de fórmulas infantis, apenas a proteína possui
comprovação na literatura com relação direta na
programação metabólica e aumento do sobrepeso
na infância.10
O principal fator limitante na redução da
concentração total de proteína em fórmulas
infantis para lactentes é a capacidade de, mesmo
com a redução proteica, fornecer quantidades
suficientes de aminoácidos essenciais. O padrão
a ser seguido é o perfil de aminoácidos do leite
humano, afinal o leite materno contém proteína de
alto valor biológico.3,11
A utilização de proteínas do soro com tecnologia
exclusiva permite não apenas a redução do teor
proteico, mas uma melhor qualidade com menor
oferta dos aminoácidos indutores de insulina e IGF1 (aminoácidos insulinogênicos). Essa modificação
permite um crescimento adequado similar a de um
lactente amamentado, sem apresentar riscos.12,13
Fica claro em relação a diversos aspectos da
programação metabólica que o ambiente e a
nutrição (proteína em excesso e desequilíbrio do
perfil de aminoácidos insulinogênicos – leucina,
isoleucina, valina e treonina), principalmente
nos primeiros 1000 dias, promovem repercussões
futuras no desencadear de doenças crônicas não
infecciosas na idade adulta e a influenciam nos
padrões de crescimento atual. 3,4,10
Para o pediatra, na impossibilidade do aleitamento
materno ou como complemento, ter fórmulas
infantis que visam fornecer uma composição
nutricionalmente mais adequada aos seus
pacientes é de grande importância.
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NOTA IMPORTANTE: O aleitamento materno é a melhor opção para a alimentação do lactente proporcionando não somente benefícios nutricionais e de
proteção como também afetivos, demonstrando sua superioridade quando comparado aos seus substitutos. É fundamental que a gestante e a nutriz
tenham uma alimentação equilibrada durante a gestação e amamentação. O aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês e a partir desse
momento deve-se iniciar a alimentação complementar mantendo o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais. O uso de mamadeiras, bicos
e chupetas deve ser desencorajado, pois pode prejudicar o aleitamento materno e dificultar o retorno à amamentação. No caso de utilização de outros
alimentos ou substitutos do leite materno, devem seguir rigorosamente as instruções de preparo para garantir a adequada higienização de utensílios e
objetos utilizados pelo lactente, para evitar prejuízos à saúde. A mãe deve estar ciente das implicações econômicas e sociais do não aleitamento ao seio.
Para uma alimentação exclusiva com mamadeira será necessária mais de uma lata de produto por semana, aumentando os custos no orçamento familiar.
Deve-se lembrar à mãe que o leite materno não é somente o melhor, mas também o mais econômico alimento para o bebê. A saúde do lactente pode ser
prejudicada quando alimentos artificiais são utilizados desnecessária ou inadequadamente. É importante que a família tenha uma alimentação equilibrada
e que, no momento da introdução de alimentos complementares na dieta da criança ou do lactente, respeitem-se os hábitos culturais e que a criança seja
orientada a ter escolhas alimentares saudáveis. Em conformidade com o Decreto nº 8.552/15; a Lei 11265/06; Resolução Anvisa nº 222/02; OMS – Código
Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno (Resolução WHA 34:22, maio de 1981): e Portaria M.S nº 2051 de 08 de novembro de 2001.
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