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RESUMO
Introdução: A adolescência caracteriza-se por um período de grande e diversifi cada demanda nutricional que, devido 
a infl uências grupais e à percepção corporal, pode resultar em hábitos alimentares inadequados e com repercussões 
importantes para a saúde. Objetivo: Discutir sobre a importância do zinco para a saúde do adolescente. Métodos: Revisão 
analítica de artigos da literatura nacional e internacional, publicados nos últimos 10 anos nas bases de dados LILACS, 
PubMed e Scientifi c Library Online e que abordaram o papel do zinco na saúde do adolescente. Conclusão: O zinco assume 
papel relevante para a saúde visto participar de inúmeras estruturas e funções vitais. Portanto, é fundamental conhecer 
o cardápio diário e a composição dos alimentos mais comumente consumidos pelos adolescentes no sentido de prevenir 
carências desse mineral.
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ABSTRACT
Introduction: Adolescence is a period of heavy and diversifi ed nutritional demands that can lead to  poor eating habits due 
to peer infl uence and body awareness, with signifi cant repercussions on health. Objective: To discuss the importance of 
zinc for adolescent health. Methods: Analytical review of papers in Brazilian and international literature published during 
the past ten years in the LiLACS, PubMed and SciELO databases  exploring the role of zinc in adolescent health. Conclusion: 
Zinc plays a leading role in health as it is needed by many vital structures and functions.  It  is thus crucial to know the daily 
menus and compositions of foods commonly consumed by adolescents in order to prevent defi ciencies of this mineral.
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Está envolvido em vários processos meta-
bólicos desempenhando papéis catalítico (como 
constituinte importante de mais de 300 meta-
loenzimas, dentre elas: transcriptase reversa, 
RNA sintetase, DNA polimerase, álcool-desidro-
genase, superóxido-dismutase, lactato-dehidro-
genase, carboxipeptidase, fosfatase alcalina, ani-
drase carbônica, proteína C-quinase, colagenase 
corneal e leucina aminopeptidase) e regulador 
(favorecendo a estabilização da membrana ce-
lular, a regulação de genes e a integridade do 
endotélio vascular)6,7.

Além disso, o zinco está intimamente rela-
cionado com as células do sistema imunológico 
participando ativamente das ações relacionadas 
à imunidade natural, de neutrófi los, macrófagos, 
fagocitose e produção de citocinas, incluindo 
atividade das células T-helper, desenvolvimento 
de linfócitos T-citotóxicos, hipersensibilidade re-
tardada, proliferação de linfócitos T, produção 
de interleucina-2 e morte programada de cé-
lulas de origem mieloide e linfoide6,7. Também 
exerce importantes funções cognitivas atuando 
na acuidade olfativa e visual, percepção gustató-
ria, função tireiodiana, mineralização óssea, se-
creção hormonal, reprodução e funcionamento 
adequado do sistema nervoso central8,9.

Recomendações e fontes

O elemento químico zinco foi descoberto 
em 1509, e desde décadas vem sendo reconheci-
do como nutriente essencial para a vida. Porém, 
somente a partir dos anos 1960 é que foram 
descritos os primeiros casos de defi ciência desse 
micronutriente, inicialmente entre adolescentes 
iranianas. Mais tarde, vários outros casos foram 
descobertos entre os egípcios, nos quais se ob-
servou anemia grave, retardo de crescimento, hi-
pogonadismo, geofagia, dermatites e alterações 
mentais10,11. A partir de então, tornou-se crescente 
o interesse na identifi cação de defi ciências, prin-
cipalmente nos casos leves e moderados, cuja sin-
tomatologia clínica pode passar despercebida12.

As recomendações diárias para adolescen-
tes, segundo o Food and Nutrition Board13, estão 
apresentadas no Quadro 1.

INTRODUÇÃO

A segunda década de vida do ser humano 
é marcada por várias e intensas transformações, 
principalmente físicas, decorrentes do cresci-
mento e da maturação estrutural dos diferentes 
tecidos e órgãos. Embora sejam bem conhecidas 
suas necessidades nutricionais e as recomenda-
ções de ingestão das quantidades dos diferentes 
nutrientes, verifi ca-se, frequentemente, que os 
adolescentes estão sujeitos a desvios em relação 
ao consumo das diversas fontes nutricionais e, 
portanto, predispostos às consequências, seja da 
carência ou do excesso de nutrientes importan-
tes para o seu organismo.

Para o adolescente, hábitos alimentares e 
adequação nutricional parecem aspectos distan-
tes do seu cotidiano, pois nessa fase da vida as 
preocupações estão voltadas para questões con-
sideradas mais imediatas e relevantes, relaciona-
das ao aspecto físico e comportamento grupal. 
As infl uências da sociedade são muito fortes e 
determinantes do que deve ou precisa ser consu-
mido, o que o coloca em posição de vulnerabili-
dade também sob o ponto de vista nutricional1,2.

Nas mais diferentes culturas, a alimentação 
vem passando por modifi cações entre as quais 
se destaca o maior consumo de alimentos indus-
trializados em detrimento dos produtos frescos e 
naturais, o que acarreta defi ciências nutricionais 
refl etidas tanto na carência de macronutrientes 
quanto dos oligoelementos1. Especifi camente 
em relação à ingestão de zinco, a defi ciência 
encontrada varia de 20% a 35%, dependendo 
das condições socioeconômicas, dos hábitos ali-
mentares e culturais, predominando nos países 
menos desenvolvidos3,4.

O íon intracelular zinco é o segundo mi-
cronutriente com maiores concentrações no 
organismo humano. É classifi cado entre os ele-
mentos traços, assim denominado porque suas 
concentrações variam de picogramas a micro-
gramas por grama de tecido, sendo considera-
do elemento fundamental para os processos de 
crescimento, diferenciação e divisão celular, sín-
tese de DNA, transcrição de RNA e crescimento 
do tecido conjuntivo, entre tantos outros5.
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Uma dieta normal e equilibrada pode ofe-
recer entre 10 e 15 mg/dia de zinco. Dentre os 
alimentos mais ricos nesse micronutriente, des-
tacam-se peixes, carnes, aves, leite e derivados 
que podem oferecer cerca de 80% desse total. 
Deve ser considerada, também, a biodisponibi-

lidade do zinco nessas fontes alimentares, que 
pode variar de 10% a 30%, dependendo das 
diferentes composições da dieta14.

O Quadro 2 apresenta as quantidades de 
zinco nas diferentes fontes alimentares mais 
consumidas pela população brasileira15.

Quadro 1. Recomendações diárias (mg/dia) de zinco para adolescentes.

Idade (anos) Masculino Feminino

10 a 13 8,0 8,0

14 a 18 11,0 9,0

18 11,0 8,0

Gestante

14 a 18 13,0

>18 11,0

Lactante

14 a 18 14,0

>18 12,0

Quadro 2. Quantidade de zinco nos alimentos

Alimento (100 g) Zinco (mg)

Arroz cozido 0,35

Feijão cozido 1,00

Macarrão instantâneo 0,50

Batata 0,31

Beterraba 0,59

Cenoura 0,38

Mandioca 0,65

Couve-flor 0,64

Tomate 0,18

Abobrinha 0,26

Alface 0,21

Almeirão 0,27

Brócolis 0,79

Chuchu 0,19

Espinafre 0,35

Abacate 0,25
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Alimento (100 g) Zinco (mg)

Banana 0,27

Goiaba vermelha 0,22

Laranja 0,07

Maçã 0,09

Maracujá amarelo 0,36

Melão 0,19

Pão francês/pão de forma 0,88

Pão doce 1,44

Biscoito cream-cracker 1,97

Biscoito maisena 0,93

Biscoito recheado doce 0,90

Contrafilé 3,48

Filé mignon 3,07

Patinho 4,14

Fígado 5,10

Coxa de frango 2,01

Peito de frango 0,72

Sobrecoxa de frango 1,40

Lombo de porco 2,95

Pernil 2,56

Presunto 2,02

Linguiça 2,20

Salsicha 1,27

Merluza 0,90

Pescada 1,10

Salmão 0,50

Atum sólido 0,71

Sardinha em óleo 2,16

Ovo 1,58

Leite integral ou desnatado 0,42

Iogurte 0,40

Queijo minas frescal 2,73

Mussarela 3,50

Requeijão cremoso 1,53

Chocolate 1,10

Modifi cado de Ferreira KS et al., 2002
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Fisiologia do zinco: absorção e metabolismo

A quantidade total de zinco no organismo 
é de 1,5 g a 2,5 g, distribuindo-se por todas as 
estruturas, principalmente nos músculos estria-
dos (60%), ossos (20% a 30%) e fígado (4% 
a 6%). Também pode ser encontrado nos rins, 
pâncreas, olhos, cabelos, unhas, fl uido prostáti-
co e espermatozoides. Apenas 0,1% do zinco to-
tal encontra-se na corrente sanguínea e, desses, 
90% estão nos eritrócitos, 9% no plasma e 1% 
nos leucócitos16. Oitenta por cento do zinco plas-
mático está ligado à albumina e outras proteínas 
como alfa microglobulina e transferrina16. Sua 
absorção, processo que ocorre no jejuno e parte 
do cólon, está relacionada com a composição da 
dieta e a concentração na luz intestinal. Depois 
de absorvido pela célula intestinal, o zinco che-
ga aos capilares mesentéricos de onde é envia-
do ao sangue do sistema portal, sendo captado 
pelo fígado e distribuído para todo o organismo. 
Importantes mecanismos adaptativos permitem 
que o organismo aumente a captação intestinal 
e reduza as perdas endógenas pelo intestino e 
pela urina quando a dieta cronicamente apre-
senta quantidades diminuídas de zinco6.

Alguns fatores intraluminais atuam no pro-
cesso de absorção de zinco, sendo reconhecido 
que aminoácidos (histidina, glicina, cisteína, lisi-
na e metionina), fosfatos, citrato, ácidos orgâni-
cos e algumas prostaglandinas agem no sentido 
de favorecer a absorção, enquanto que fi bras, 
fi tatos, hemicelulose, lignina, oxalato, taninos, 
polifenóis, ferro e cálcio em grandes quantida-
des, presente nos alimentos reduzem a biodis-
ponibilidade desse oligoelemento.

Até 2 mg de zinco podem ser eliminados 
diariamente pelas fezes, que contêm a fração 
não absorvida da dieta e as frações excretadas 
pela bile, secreções mucosas e células mortas. 
Cerca de 0,5 mg/dia são eliminados pela urina, 
embora 95% do zinco da fração fi ltrável do plas-
ma possa ser reabsorvido na parte distal do tú-
bulo renal17. A concentração plasmática de zinco 
varia entre 70 e 120 mcg/dl, sendo 60% ligados 
à albumina e 30% ligados à macroglobulina.

As principais causas de defi ciência de zinco 
podem ser classifi cadas como:
a) diminuição da ingestão: restrições alimen-

tares, vegetarianismo, interações com com-
ponentes da dieta (fi tatos, fi bras, ligninas, 
fl avonoides, caseína, cádmio, cálcio) ou 
com medicamentos (penicilamina, diuréti-
cos, EDTA, suplementos com ferro), expo-
liação parasitária intestinal.

b) baixa absorção: atresia biliar ou pancreá-
tica, doenças infl amatórias intestinais, res-
secção gástrica ou de intestino, síndromes 
malabsortivas.

c) aumento na utilização: gravidez, lactação, 
obesidade, estresse, crescimento rápido, 
anemias, estados hipercatabólicos, cirur-
gias extensas, infecções graves, tumores.

d) aumento das perdas: sangramentos crôni-
cos, menstruação excessiva, enteropatias, 
queimaduras extensas, dermatites esfolia-
tivas, sudorese excessiva em temperaturas 
ambientais elevadas, traumatismos, parasi-
toses intestinais, diuréticos tiazídicos.

Algumas doenças podem causar diminui-
ção de zinco, como no caso de anemia falcifor-
me, doenças renais e hepáticas crônicas7.

Quadro clínico e diagnóstico da defi ciência

O quadro clínico pode variar dentro de um 
amplo espectro que depende diretamente do 
tempo e da intensidade da defi ciência de zinco, 
combinando sinais e sintomas como anorexia, 
hipogeusia, estomatite, glossite, fotofobia, retar-
do no crescimento por redução da concentra-
ção de IGF-1, perda de peso, hipogonadismo, 
retardo na maturação sexual, ataxia cerebelar, 
atrofi a testicular, cicatrização lenta, diarreia, alo-
pecia, dermatites, distrofi a ungueal, diminuição 
de produção de insulina e intolerância à glicose, 
atraso na maturação sexual e esquelética, fragi-
lidade dos eritrócitos, anemia, disfunções imu-
nológicas (linfopenia diminuição das células T4 
auxiliares, das células natural killer, menor capa-
cidade de formação de anticorpos, redução da 
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capacidade fagocitária e de destruição intrace-
lular de granulócitos, macrófafos e monócitos), 
restrição da utilização de vitamina A, cegueira 
noturna, diminuição da atividade da interleuci-
na-2; desordens comportamentais, de aprendi-
zado e de memória14,18,19.

O diagnóstico de carência de zinco pode 
ser suspeitado a partir da historia clínica do ado-
lescente, conhecendo-se sua ingestão alimentar 
diária. Ainda no contexto da anamnese, é pos-
sível identifi car queixas relacionadas a doenças 
ou eventos que estejam associados à maior utili-
zação ou perda desse micronutriente. Porém, o 
diagnóstico defi nitivo é feito pela dosagem do 
micronutriente seja no plasma, nos eritrócitos, 
neutrófi los, linfócitos, plaquetas, urina e nos ca-
belos. As concentrações séricas normais de zinco 
variam entre 70 e 120 mcg/dia20.

CONCLUSÃO

Em razão das inúmeras funções bioquími-
cas que o zinco desenvolve no organismo, da 
necessidade do ser humano em obter esse mi-
cronutriente da natureza, visto que ele não pode 
ser sintetizado no corpo humano, e da alta pre-
valência de defi ciência principalmente na faixa 
etária da adolescência, o reconhecimento da 
ingestão e dos níveis de zinco torna-se extrema-
mente importante para o bom desenvolvimento 
e saúde do adolescente. Além de ser necessário 
oferecer orientações sobre dieta saudável, é im-
portante conhecer a composição do cardápio e 
as quantidades dos nutrientes mais comumente 
consumidos pelos adolescentes, visando preve-
nir as carências nutricionais decorrentes de há-
bitos alimentares inadequados.
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