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RESUMO
Introdução: Diarreia causa aproximadamente dois milhões 

de mortes infantis anualmente. A suplementação de zinco po-
deria ajudar a reduzir a duração e a gravidade da diarreia e é re-
comendada pela Organização Mundial de Saúde e pela Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef ). 

Objetivo: Avaliar a suplementação oral de zinco no trata-
mento de crianças com diarreia aguda ou persistente.

Critérios para considerar estudos para esta revisão:1 Foram 
pesquisadas as seguintes bases de dados: Cochrane Infectious 
Diseases Group Specialized Register, Central (The Cochrane 
Library 2007, Edição 4), Medline, Embase, Lilacs, CINAHL e 
listas de referências. Pesquisadores também foram contatados.  

Critérios de seleção: Ensaios clínicos randomizados e contro-
lados comparando a suplementação com zinco oral (≥ 5 mg/dia, 
com qualquer duração) com placebo em crianças com idades 
entre um mês a cinco anos com diarreia aguda ou persistente, 
incluindo disenteria.

Coleta e análise dos dados: Os autores avaliaram a elegibili-
dade e a qualidade metodológica dos estudos, extraíram e anali-
saram os dados e elaboraram a revisão. A duração e a gravidade 
da diarreia foram os desfechos primários. Os desfechos dicotô-
micos foram resumidos com razões de risco (RR) e os desfechos 
contínuos, através de diferenças de médias (MD), com interva-
lo de confiança de 95% (IC). Quando apropriado, os dados fo-
ram combinados na meta-análise (usando os modelos de efeitos 
fixo ou randômico) e a heterogeneidade foi avaliada.

Resultados principais: Dezoito estudos incluíram 6.165 
participantes que preencheram os critérios de inclusão. Na 
diarreia aguda, o zinco resultou em um menor tempo de diar-
reia (MD -12,27 h, 95% IC -23,02 a -1,52 h; 2.741 crianças, 
nove estudos), e menos diarreia no terceiro dia (RR 0,69, IC 

95% 0,59-0,81; 1.073 crianças, dois ensaios), no quinto dia 
(RR 0,55, IC 95% 0,32-0,95; 346 crianças, dois estudos), e 
no sétimo dia (RR 0,71, IC 95% 0,52-0,98; 4.087 crianças, 
sete estudos). Os quatro ensaios (1.458 crianças) que avalia-
ram a gravidade da diarreia utilizaram diferentes momentos e 
unidades de medida e, assim, o efeito do zinco foi menos claro. 
Análises de subgrupos por idade (ensaios com apenas crianças 
de menos de seis meses) não mostraram nenhum benefício com 
o zinco. As análises de subgrupos segundo o estado nutricional, 
região geográfica, antecedente de deficiência de zinco, tipo de 
formulação de zinco e cenário do estudo não afetaram signifi-
camente os resultados. O zinco também reduziu a duração da 
diarreia persistente (MD -15,84 h, 95% IC -25,43 a -6,24 h, 
529 crianças, cinco estudos). Poucos estudos informaram so-
bre a gravidade da diarreia e os resultados foram inconsistentes. 
Nenhum estudo relatou eventos adversos graves, mas o vômito 
foi mais comum em crianças com diarreia aguda que receberam 
zinco (RR 1,71, 95% 1,27-2,30; 4.727 crianças, oito estudos).

Conclusões dos autores: Em áreas onde a diarreia é uma 
importante causa de mortalidade infantil, esta revisão mostra 
evidências de que o zinco é claramente benéfico em crianças 
com idade de seis meses ou mais.

REFERÊNCIA
1. Lazzerini M, Ronfani L. Oral zinc for treating diarrhoea in children. Cochrane 

Database Syst Rev. 2008;(3):CD005436.

INFORMAÇÕES
Este é o resumo de uma Revisão Sistemática Cochrane publicada na Co-
chrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 2008, Issue 3, DOI: 
10.1002/14651858.CD005436.pub2 (www.thecochranelibrary.com). Para ci-
tação completa e detalhes sobre os autores, veja referência 1. O comentário 
independente foi escrito pelo Dr. Mauro Batista de Morais.

IAssistente de pesquisa do Centro Cochrane do Brasil.
IIPresidente do Departamento de Gastroenterologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, professor associado, livre-docente da Disciplina de Gastroenterologia Pediátrica e chefe do Departamento de Pediatria da 
Universidade Federal de São Paulo — Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM), São Paulo, Brasil.

Destaques Cochrane



Diagn Tratamento. 2011;16(3):144-5.

Rachel Riera | Mauro Batista de Morais 145

Tradução e adaptação:
Centro Cohrane do Brasil
Rua Pedro de Toledo, 598
Vila Clementino — São Paulo (SP)
CEP 04039-001
Tel. (11) 5579-0469/5575-2970
E-mail: cochrane.dmed@epm.br
http://www.centrocochranedobrasil.org.br/

Para a América Latina e Caribe, o texto completo desta revisão está disponí-
vel gratuitamente em: http://www.thecochranelibrary.com/userfiles/ccoch/
file/CD005436.pdf

Responsável pela edição desta seção: equipe do Centro Cochrane do Brasil

COMENTÁRIOS
No século 20 criou-se e aplicou-se de forma efetiva a terapia 

de reidratação oral nas crianças com doença diarreica. Foi consi-
derada a modalidade terapêutica que de forma isolada salvou o 
maior número de vidas naquele século. Assim, solidificaram-se os 
dois pilares do tratamento da diarreia aguda e diarreia persistente 
(aquela que se inicia em episódio de diarreia aguda presumivel-
mente infecciosa e se estende por mais de 14 dias, em menores de 
cinco anos, e ocasionando repercussões negativas no estado nu-
tricional): 1. terapia de reidratação oral e 2. prevenção e combate 
da desnutrição por meio de alimentação adequada.

A partir de então, criou-se espaço para que os princípios te-
rapêuticos da diarreia aguda fossem ampliados, procurando-se 
objetivos adicionais, especialmente a redução e da duração da 
doença diarreica e a redução das perdas fecais anormais. Neste 
contexto, as pesquisas clínicas focalizaram o papel terapêutico 
do zinco, probióticos, redutores da secreção intestinal como a 
racecadotrila e subsalicilato de bismuto e a vitamina A, entre 
outros. Essas medidas terapêuticas, coadjuvantes aos cuidados 

com a nutrição e da reidratação oral, foram recentemente ana-
lisadas em detalhes nos Guidelines da Sociedade Europeia de 
Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição em Pediatria1 e no 
Guia de Prática Clínica Ibero-latinoamericano.2

A revisão sistemática e metanálise de Lazzerini e Ronfani3 

demonstrou que a administração de zinco associou-se com 
redução na média de duração da diarreia aguda e persistente, 
em 12,3 e 15,8 horas, respectivamente, em crianças com idade 
entre seis meses e cinco anos. Considerando que os ensaios clí-
nicos foram realizados em países não desenvolvidos, os autores 
concluem que, em áreas nas quais a diarreia é causa importante 
de mortalidade no lactente e na criança, as evidências científi-
cas apontam que a terapia com zinco é eficaz. A Organização 
Mundial da Saúde considera, ainda, que o zinco reduz o risco 
futuro de novo surto de diarreia nos dois a três meses subse-
quentes. A adição de tal medida no cenário da saúde pública 
do Brasil requer uma análise de custo-efetividade, considerando 
a necessidade de preparação e distribuição dos produtos com 
zinco, a exemplo do que foi feito no passado com os sais de 
reidratação oral. 
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