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Introdução: O sistema gastrointestinal serve para processar e absorver os nutrientes
necessários para manutenção dos processos metabólicos e como suporte para o
desenvolvimento e crescimento, sendo que o mesmo continua amadurecendo após o
nascimento. Com o crescimento, maturação intestinal do sistema imune, diminui-se o
risco de infecções e alergias, porém, continuam as reações de hipersensibilidade
secundárias a infecções gastrointestinais, ou outras patologias que implicam lesões na
mucosa e alterações na permeabilidade intestinal. Portanto, conhecer as modificações
do trato gastrointestinal no primeiro ano de vida é fundamental para definir alimentos a
serem introduzidos. Objetivo: Realizar uma revisão sobre o desenvolvimento e a
estrutura do trato gastrointestinal de crianças menores que um ano. Metodologia: Para
a construção do texto, utilizou-se informações de artigos publicados em revistas
cientificas nacionais, selecionados a partir das bases de dados científicos como scielo,
medline e LILACS. Os artigos selecionados foram pesquisados em bases de dados,
considerando o período de 2006 a 2010, além de pesquisa em livro didático.
Resultados: Boas práticas alimentares fornecem, em quantidade e qualidade, alimentos
adequados para suprir as necessidades nutricionais definidas pelo crescimento e
desenvolvimento da criança não excedendo a capacidade funcional dos sistemas
orgânicos. Ao nascer, a capacidade gástrica da criança é bastante reduzida,
aumentando-se no decorrer do primeiro ano de vida. O tempo de esvaziamento
gástrico varia entre uma e três horas e é dependente da vários fatores, incluindo a
composição da alimentação, osmolaridade e pH. Sabe-se que após o sexto mês o trato
gastrointestinal do lactente já se encontra preparado para receber novos alimentos. O
lactente ao ser exposto precocemente aos alimentos complementares pode desenvolver
distúrbios de motilidade como vômitos, diarréia e refluxo gastroesofágico, pois seu
trato gastrointestinal por estar imaturo, tem uma menor eficiência da barreira gástrica,
além de epitélio intestinal e do sistema imune e permeabilidade intestinal com
funcionalidade reduzida. Isso poderá predispor o lactente a uma alergia alimentar que
nos primeiros meses de vida encontram-se mais susceptíveis a absorção de
macromoléculas e ao desenvolvimento de reações de hipersensibilidade. Conclusão: O
trato gastrointestinal não está preparado para receber alimentação complementar antes
dos seis meses, pois está imaturo, e isso pode desencadear vômito, diarréia, refluxo
esofágico, além de alergias a proteínas estranhas. Faz-se necessário o aleitamento
materno exclusivo, pois, esse desempenha um papel fundamental modulando o
crescimento e maturação funcional.

Palavras-chave: Alimentação complementar. Trato gastrointestinal. Alergias. 

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


