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INTRODUÇÃO
A introdução da suplementação com ferro e
vitaminas ACD inicia na internação neonatal. O
zinco é oligoelemento fundamental nos
processos fisiológicos que envolvem função
imune, defesa antioxidante e influencia no
crescimento e no desenvolvimento de tal forma
que a sua deficiência pode causar déficit de
crescimento pôndero-estatural.

OBJETIVO
Realizar uma revisão sistemática da literatura
sobre as evidências existentes relacionadas aos
efeitos da suplementação de zinco de recémnascidos prematuros.

MÉTODOS
Revisão sistemática na base de dados PubMed,
utilizando expressões como "premature" AND
"zinc" AND "nutrition", com suas respectivas
variações segundo o MeSH. Os filtros utilizados
foram “Humans”, “5 years”, “Full text”, sendo
escolhidos 5 artigos diretamente relacionados ao
tema dentre os 140 encontrados na pesquisa.

RESULTADOS
O zinco talvez seja o microelemento mais
estudado em nutrição do recém-nascido, pois é
importante para o crescimento, diferenciação
celular, metabolismo de proteínas, carboidratos
e lipídeos. Prematuros têm vários fatores de
risco para deficiência: baixos estoques, perdas
aumentadas pelo trato intestinal e rins imaturos,
crescimento rápido e, ainda, a concentração de
zinco no leite materno diminui rapidamente nas
primeiras semanas. Restrição de zinco na
gestação diminui o crescimento fetal, e
prematuros pequenos para idade gestacional
têm alto risco de deficiência de zinco. A
deficiência de zinco manifesta-se a partir do 3º
mês de vida com falha de crescimento,
dermatite e infecções. Como a suplementação
de zinco melhora significativamente o
desenvolvimento cognitivo e motor em
pacientes prematuros de muito baixo peso;
sendo o crescimento é o fator principal para
determinar as necessidades de zinco em
prematuros.

FONTE: Terrin G, et al. Zinc in Early Life: A Key Element in the Fetus and
Preterm Neonate. Nutrients 2015; 7: 10427–10446.

CONCLUSÃO
A suplementação de zinco melhora o
crescimento, sugerindo benefício na morbidade
neonatal e neurodesenvolvimento. A dose ideal
a ser suplementada ainda não está estabelecida
e existe preocupação com o uso de altas doses
zinco, pois diminui a absorção de cobre e ferro.
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