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REZUMAT
Scopul studiului a fost evaluarea relaţiei dintre greutatea nou-născuţilor şi administrarea fi erului, acidului 

folic şi a suplimentelor cu vitamine şi minerale în sarcină. S-a realizat un studiu transversal pe un eşantion 
care a inclus un număr de 400 de lehuze şi nou-născuţii acestora, internaţi la Spitalul Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie „Cuza Vodă“ din Iaşi, în perioada august-septembrie 2010. Durata şi tipul de suplimente 
administrate în sarcină a fost evaluată retrospectiv, prin autoraportare. Greutatea nou-născuţilor a fost 
determinată imediat după naştere.

Greutatea medie a nou-născuţilor a fost semnifi cativ mai mare (3.585,714 g) în situaţia administrării 
acidului folic în sarcină o perioadă mai mare de 4 luni comparativ cu cea în care s-a realizat pentru o 
perioadă mai redusă de timp (între 1 şi 4 luni) sau deloc (3.330,337 g, p = 0,005; respectiv 3.247,981 g, p = 
0,038). Mamele care nu au avut nici o lună de suplimentare cu fi er au născut copii cu o greutate medie mai 
mică (3.244,475 g) comparativ cu cele care l-au utilizat între 1 şi 4 luni sau mai mult (3.328,192 g, p = 
0,034, respectiv 3.386,667 g, p = 0,03). Femeile care au benefi ciat de suplimentarea cu vitamine peste 4 luni 
au născut copii cu o greutate medie mai mare (3.377,536 g) comparativ cu cele la care s-au administrat o 
perioadă mai redusă sau deloc (3.257,463 g, p = 0,02, respectiv 3.249,844 g, p = 0,02).

Rezultatele studiului evidenţiază infl uenţa favorabilă a administrării suplimentelor alimentare asupra 
greutăţii la naştere.

Cuvinte cheie: sarcină, greutate la naştere, suplimente alimentare

ABSTRACT
The aim of the study was to establish the relationship between the newborn’s weight and the supplementa-

tion with iron, folic acid and multivitamins during pregnancy. A cross-sectional study was performed on a 
sample of 400 women with history of recent birth and their newborns, who were hospitalized with the Ob-
stetrics and Gynecology Hospital „Cuza Vodă“ Iaşi, throughout August and September 2010. The duration 
and type of supplements been administrated during pregnancy was retrospectively analyzed, by means of 
self-reporting. The newborns were weighted immediately aft er birth.
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Their average weight was signifi cantly much higher (3,585.714 g) in the case of having folic acid admin-
istrated throughout pregnancy for more than 4 months by comparison to a shorter period of time (1 to 4 
months) or a total lack of its administration (3,330.337 g, p = 0.005; respectively 3,247.981 g, p = 0.038). 
Those mothers that had no iron supplements for their entire period of pregnancy gave birth to children with 
a lower average weight (3,244.475 g) by comparison to those that used it 1 to 4 months or even longer 
(3,328.192 g, p = 0.034, respectively 3,386.667 g, p = 0.03). The women who undertook a vitamin supple-
mentation for more than 4 months, gave birth to heavier infants (3,377.536 g) while those who did take them 
for a shorter period of time or not at all had their newborns weighing lesser (3,257.463 g, p = 0.02, respec-
tively 3,249.844 g, p = 0.02). 

The results oft his study stresses the benefi cial eff ect of vitamins and mineral supplementation on the birth-
weight. 

Key words: pregnancy, birth-weight, vitamins and minerals supplementation 

INTRODUCERE
Tot mai multe dovezi susţin importanţa unei 

alimentaţii adecvate pentru menţinerea sănătăţii 
mamei şi copilului. Nutriţia gravidei infl uenţează 
creşterea şi dezvoltarea fetală, dar şi sănătatea 
copilului pe termen lung. Orice constrângere, de 
orice natură, inclusiv nutriţională, survenită în 
cursul dezvoltării determină alterări ale structurii 
şi funcţiilor difi cil sau imposibil de recuperat ul-
terior (1). Aportul de vitamine şi minerale (2) 
poate infl uenţa greutatea nou-născutului, chiar 
în condiţiile unui aport proteic şi energeti c adec-
vat.

Ipoteza denumită „thrift y-phenotype“ presu-
pune existenţa unor modifi cări metabolice cu 
rol adaptati v ale fătului malnutrit. Programarea 
fetală reprezintă procesul prin care un sti mul 
sau un factor nociv, care acţionează într-o pe-
rioadă criti că a dezvoltării, determină efecte pe 
întreaga durată a vieţii (3). Studiile epidemiolo-
gice au relevat asocieri între greutatea la naştere 
şi afecţiuni cu debut după câteva decade de 
viaţă (4). Baker a demonstrat că întârzierea în 
creşterea intrauterină programează fătul într-o 
manieră care creşte riscul evenimentelor cardio-
vasculare şi al altor boli degenerati ve (5).

Datele Insti tutului pentru Ocroti rea Mamei şi 
Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“, din 2005, 
arată că media greutăţii la naştere a copiilor din 
România se situează sub standardele ţărilor eu-
ro pene (6,7). Această constatare a fost corelată 
cu o dietă dezechilibrată în ti mpul sarcinii, în 
special în privinţa grupelor alimentare bogate în 
proteine (6) și cu prevalenţa crescută a anemiei 
explicată prin aderenţa scăzută la programul de 
suplimentare cu fi er și acid folic (6,7).

Obiecti vul acestui studiu a fost cel de a des-
crie relaţia dintre durata administrării supli men-
telor de vitamine şi minerale în sarcină şi greuta-
tea la naştere a copiilor.

MATERIAL ŞI METODĂ

Am efectuat un studiu transversal pe un 
eşan ti on care a inclus un număr de 400 de le-
huze şi nou-născuţii acestora, internaţi conse-
cu ti v la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Cuza Vodă“ din Iaşi, în perioada august-sep-
tembrie 2010. Criteriile de excludere au fost 
sarcina gemelară, refuzul pacientei şi patologia 
obstetricală.

Administrarea preparatelor de vitamine şi 
minerale a fost evaluată printr-un chesti onar 
structurat care a inclus întrebări privind ti pul de 
supliment, denumirea comercială şi perioada 
de ti mp în cursul cărora au fost consumate în 
sar cină, exprimată în luni.

Greutatea nou-născuţilor a fost măsurată de 
către medicul neonatolog imediat după naştere 
cu cântarul pentru nou-născuţi şi sugari PS3001, 
produs de Laica, în conformitate cu directi va 
93/42/EEC pentru dispoziti ve medicale. Cânta-
rele electronice au avantajul de a putea fi  cali-
brate prin aducerea la zero a scalei în momentul 
cântăririi, permiţând o determinare rapidă şi 
pre cisă a greutăţii (8). Greutatea nou-născutului 
s-a determinat cu o precizie de 10 grame imediat 
după naştere, având în vedere scăderea fi ziolo-
gică în greutate a nou-născutului (9).

Esti marea mărimii eşanti onului s-a realizat 
prin aplicarea următoarei formule:

n = t2 * p * (1-p)/e2, unde:

n – mărimea eşanti onului;
t – consti tuie valoarea teoreti că a probabilităţii 
acceptate (t = 1,96 pentru 95% CI);
e – este eroarea limită de reprezentati vitate ad-
misă (1-5%).

Folosind această formulă, a rezultat urmă-
toa rea mărime a eşanti onului: 

n = 1,962 * 0,5 * (1-0,5)/0,052 = 384,16.
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Această valoare a fost corectată în funcţie de 
mărimea populaţiei totale: n1 = n/[1+(n-1)N], 
unde n1 reprezintă mărimea eşanti onului co-
rectat, n mărimea eşanti onului obţinut din for-
mula anterioară şi N este populaţia totală. Ca 
populaţie totală am uti lizat populaţia de nou-
născuţi vii din judeţul Iaşi din 2009. Am uti lizat 
datele furnizate de site-ul Insti tutului Naţional 
de Stati sti că. Numărul nou-născuţilor vii din ju-
deţul Iaşi în anul 2009 a fost de 9.499. Mărimea 
stabilită a eşanti onului corectat a fost: n1 = 
384,16 / [1+ (384,16-1) / 9499] = 369.

Datele obţinute au fost incluse într-o bază de 
date, folosind programul Microsoft  Offi  ce Excel 
2007. Pentru prelucrarea stati sti că a datelor s-a 
uti lizat programul SPSS ver. 13.0. Pentru testarea 
diferenţei între medii s-a folosit testul ANOVA şi 
analiza post-hoc Bonferroni. Testul chi-pătrat 
(χ2) a fost folosit pentru compararea proporţiilor, 
în cazul variabilelor categoriale.

Aplicarea chesti onarelor şi înregistrarea gre-
utăţii nou-născuţilor s-a realizat după obţinerea 
avizului conducerii Spitalului Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie „Cuza Vodă“ Iaşi şi a Comisiei de 
Eti că a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. 
T. Popa“ Iaşi. Studiul l-am efectuat în baza con-
sim ţământului mamei exprimat în cunoşti nţă de 
cauză sub semnătură. Am respectat confi den-
ţialitatea şi inti mitatea subiecţilor în manevrarea 
datelor şi păstrarea înregistrărilor.

REZULTATE
În lotul studiat, frecvenţa femeilor din mediul 

rural a fost de 45,8%, iar a celor din mediul 
urban de 54,3%. Vârsta medie a fost de 27,53 
ani, ponderea cea mai mare având-o gravidele 
cu vârsta între 19 şi 30 de ani (63,8%). Frecvenţa 
sarcinii la adolescente a fost de 5,3%, iar a celei 
la femeile peste 35 de ani, de 8,8%. În privinţa 
nivelului de şcolarizare, s-a remarcat că 25,5% 
dintre femei nu au terminat 8 clase, iar 34% au 
absolvit studii superioare. Sarcina a survenit în 

80,75% dintre cazuri la cupluri căsătorite, iar în 
19,25% dintre cazuri la cupluri necăsătorite. În 
eşanti onul analizat a predominat proporţia pri-
miparelor (49,5%) şi a femeilor care au născut al 
doilea copil (32,3%). Ponderea multi parelor (gra    - 
vide cu mai mult de 3 sarcini) a fost de 18,2%. 
Un procent de 10% dintre gravide au de clarat 
sarcina actuală ca nedorită.

S-a remarcat că 96% dintre femei au fost în 
evidenţa medicului de familie. Cele mai multe 
gravide s-au prezentat la prima consultaţie pre-
natală la medicul de familie în luna a doua (61%) 
sau a treia (19%) de sarcină. Numai 9% dintre 
gravide au fost luate în evidenţă după luna a 
cincea de sarcină. Numărul mediu de controale 
la medicul de familie a fost de 4,82 controale, 
variind între 0 şi 17 vizite. Un procent de 44,3% 
dintre parti cipante a avut un număr mai mic de 
4 controale la medicul de familie (3,8% fără con-
trol la medicul de familie, 40,5% cu 1-4 con-
troale). 

Acidul folic a fost uti lizat în medie 1,45 luni, 
de 48% dintre gravide. Fierul a fost administrat 
în medie 1,65 luni, la 45,3% dintre femei, iar 
vita minele 3,06 luni, la 68% dintre gravide.

Greutatea medie a nou-născuţilor a fost de 
3.296,45 grame (mediana 3.300 g), variind între 
1.750 și 4.800 grame. În lotul studiat, 92,5% 
copii au avut o greutate normală la naștere, 
6,3% au fost macrosomi, iar 1,3% au avut o gre-
utate mai mică de 2.500 de grame la naștere.

S-a constatat că greutatea medie a nou-năs-
cuţilor a fost mai mare în cazul gravidelor care 
au declarat o perioadă mai mare de 4 luni de 
suplimentare cu acid folic (Tabelul 1). Am com-
parat greutatea medie a nou-născuţilor fe meilor 
care nu au benefi ciat de nici o lună de su pli-
mentare, cu cea acopiilor gravidelor care au 
uti lizat acid folic între 1 și 4 luni, și respecti v, mai 
mult de 4 luni.

În urma acestor comparaţii, s-a remarcat 
fap tul că femeile care au benefi ciat peste 4 luni 
de suplimentare cu acid folic au născut copii cu 

TABELUL 1. Greutatea medie a nou-născuţilor şi numărul de luni de suplimentare

Acid folic Fier Vitamine
Nr. luni N Media σ N Media σ N Media σ
0 208 3.247,98 436,63 181 3.244,47 424,42 128 3.249,844 456,7292
1 20 3.475,00 467,77 54 3.341,29 497,06 18 3.433,333 519,6152
2 26 3.317,30 466,67 48 3.336,45 379,91 32 3.150,000 388,1303
3 110 3.342,72 444,63 50 3.330,20 436,93 40 3.186,250 388,2881
4 22 3.152,27 383,74 25 3.280,00 453,22 44 3.328,409 355,4227
5 2 3.700,00 424,26 12 3.507,50 471,59 42 3.368,810 509,1658
6 4 3.725,00 28,867 13 3.519,23 519,02 38 3.361,842 484,4102
7 8 3.500,00 442,53 13 3.130,76 376,68 58 3.394,138 399,8598

4 3.425,0 805,70
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o greutate medie semnifi cati v mai mare 
(3.585,714 g) comparati v cu cele care nu l-au 
luat nicio lună (3.247,981 g; p = 0,038) şi cu cele 
care au declarat o perioadă de administrare cu-
prinsă între 1 şi 4 luni (3.330,337 g; p = 0,005). 
Menţionăm şi faptul că greutatea medie a nou-
născuţilor gravidelor care au folosit acid folic 
între 1 şi 4 luni a fost mai mare (3.330,337 g) 
decât a celor care nu l-au întrebuinţat deloc în 
sarcină (3.247,981 g; p = 0,03 – one-sided) (Ta-
belul 2).

TABELUL 2. Semnifi caţia variaţiei greutăţii 
nou-născuţilor în funcţie de numărul de luni de supli-
mentare cu acid folic

Nr. 
luni

N Media Minim Maxim Σ p

0 208 3.247,981↓ 2.450 4.500 436,6360
1-4 178 3.330,337↓ 1.750 4.800 447,0947 0,034

Peste 
4

14 3.585,714 2.900 4.300 344,9797 0,038; 
0,005

În cazul suplimentării cu fi er, am constatat 
aceeaşi variaţie ca şi în cazul acidului folic şi am 
realizat aceleaşi comparaţii ale greutăţii medii 
ale nou-născuţilor, la grupurile menţionate în 
situaţia anterioară (Tabelul 1). S-a evidenţiat 
fap tul că mamele care nu au benefi ciat nici o 
lună de suplimentare cu fi er au născut copii 
cu o greutate medie semnifi cati v mai mică 
(3.244,475 g) comparati v cu cele care l-au folosit 
peste 4 luni (3.386,667 g; p = 0,03 – one-sided) 
şi cu cele care au declarant o perioadă cuprinsă 
între 1 şi 4 luni de suplimentare cu fi er (3.328,192 
g; p = 0,034 – one-sided) (Tabelul 3).

TABELUL 3. Semnifi caţia variaţiei greutăţii nou-născuţilor 
în funcţie de numărul de luni de suplimentare cu fi er
Nr. luni N Media Minim Maxim σ p

0 181 3.244,475↓ 1.750 4.450 424,4243
1-4 177 3.328.192 1.850 4.800 441,0333 0,034

Peste 4 42 3.386.667 2.500 4.350 508,2282 0,03

Gravidele care au benefi ciat de suplimentarea 
cu preparate de vitamine şi multi minerale peste 
4 luni au născut copii cu o greutate medie semni-
fi  cati v mai mare (3.377,536 g) comparati v cu 
cele la care s-au administrat între 1 şi 4 luni 
(3.257,463 g; p = 0,02) şi cu cele care nu le-au 
uti  lizat nicio lună (3.249,844 g; p = 0,02) (Tabelul 
4).

TABELUL 4. Semnifi caţia variaţiei greutăţii nou-născuţilor 
în funcţie de numărul de luni de suplimentare cu vitamine

Nr. 
luni

N Media Minim Maxim σ p

0 128 3.249,844↓ 1750 4500 456,7292
1-4 134 3.257,463↓ 2.400,000 4.800,000 405,9940

Peste 
4

138 3.377,536 1.850,000 4.450,000 455,7304 0,02

Greutatea mai mică de 2.500 g a nou-năs-
cutului a fost semnifi cati v relaţionată cu lipsa 
suplimentării cu fi er; as  el, 80% dintre copiii cu 
greutate mică la naștere au avut mame care nu 
au luat fi er în cursul sarcinii. Numai 20% dintre 
acești a au avut mame care au declarat că au 
luat fi er în cursul sarcinii (χ2 = 4,35; p = 0,037) 
(Figura 1). Nu s-au observat diferenţe semni-
fi cati ve în cazul acidului folic și al preparatelor 
de vitamine (63,7% dintre nou-născuţii cu greu-
tate mică la naștere au avut mame care au de-
clarat că nu au luat acid folic în sarcină, respecti v 
60% în cazul celor care nu au luat vitamine).
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FIGURA 1. Suplimentarea cu fi er și greutatea 
nou-născutului

Lipsa suplimentării cu fi er a dietei mamei a 
infl uenţat greutatea nou-născuţilor. Sensi bili ta-
tea a fost de 0,57, iar specifi citatea destul de 
ma re, oferindu-ne indicaţii referitoare la faptul 
că suplimentarea cu fi er poate infl uenţa greu ta-
tea la naștere a copiilor, asigurarea unui aport 
nor mal de fi er crescând probabilitatea de a 
naște copii cu greutate normală (Tabelul 5).

TABELUL 5. Indicatorii forţei asocierii suplimentării cu 
fi er cu greutatea mică a nou-născutului

Factori
Factori în relaţie semnifi ca  vă cu greutatea 

mică
Se Sp VPP% VPN% RR RA% OR

Lipsa su-
p limen-
tării cu fi er 

0,57 0,93 80 82,35 8,51 94,64 18,67

Legenda: Se = sensibilitatea; Sp = specifi citatea; VPP = valoarea 
predicti vă poziti vă; VPN = valoarea predicti vă negati vă, RR = ris -
cul relati v; RA = riscul atribuibil; OR = odds rati o

DISCUŢII
OMS defi nește greutatea mică la naștere ca 

o greutate mai mică de 2.500 g, indiferent de 
vârsta gestaţională. În categoria copiilor cu greu-
tate mică la naștere sunt incluși atât copiii pre-
maturi, cât și cei cu greutate mică pentru vârsta 
gestaţională.

Fără suplimentare cu Fe Suplimentare cu Fe
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Spre deosebire de ţările industrializate, în 
ţările în curs de dezvoltare principala cauză a 
gre utăţii scăzute la naștere este întârzierea în 
creș terea intrauterină (IUGR) și nu nașterea pre-
matură. IUGR se asociază cu creșterea mortalită-
ţii perinatale și a morbidităţilor reprezentate de 
hi potermie, hipoglicemie, prematuritate. Nou-
năs cuţii cu o greutate de 2.000-2.499 grame au 
un risc de 4 ori mai mare de mortalitate în pe-
rioada neonatală, comparati v cu cei cu greutate 
la naştere 2.500-2.999 g şi de 10 ori mai mare ca 
a celor cu greutate de 3.000-3.499 g. Acest risc 
se menţine în primul an de viaţă, cu o amploare 
mai redusă. Greutatea la naştere infl uenţează 
per formanţele şcolare. Se consideră că greuta-
tea opti mă din punct de vedere al dezvoltării cog-
  niti ve este între 3,5 şi 4 kg (10).

Greutatea medie a nou-născuţilor din eşan ti -
onul pe care l-am analizat a fost de 3.296,45 g, 
iar mediana a fost de 3.300 g, valori situate între 
cele ale studiilor desfăşurate în România (6) şi 
media la nivel european (3.400 g). Menţio năm 
că lotul analizat nu a inclus nou-născuţii internaţi 
în unitatea de terapie intensivă, ceea ce ar putea 
conduce la o supraapreciere a greutăţii medii, 
iar examinarea s-a realizat într-o perioadă relati v 
scurtă de ti mp (august-septembrie).

Media şi mediana greutăţii la naştere în stu-
diul realizat de Insti tutul de Ocroti re a Mamei şi 
Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“ din 2005 se 
situează în jurul valorii de 3.200 de grame. 
Această situaţie s-a observat constant, încă din 
studiile desfăşurate în anul 1991, şi a fost înre gis-
 trată în programele naţionale de supraveghere 
nutriţională desfăşurate între anii 1991-2003 (7).

Infl uenţa favorabilă a administrării prepa ra-
telor de fi er asupra greutăţii la naştere este larg 
recunoscută, mai ales în ţările cu o prevalenţă 
ri di cată a carenţei acestui micronutrient la fe-
meile de vârstă ferti lă. În cazul preparatelor de 
vitamine şi minerale în combinaţii, nu există un 
consens în ceea ce priveşte infl uenţa acestora 
asupra greutăţii la naştere. Studiile obser va ţio-
nale au constatat însă o creştere a greutăţii la 
naştere şi o îmbunătăţire a prognosti cului ma-
tern şi fetal prin administrarea preparatelor cu 
combinaţii de vitamine şi minerale (11). Alte 
analize au furnizat date contradictorii, eviden-
ţiind că suplimentarea cu preparate de vitamine 
şi minerale a fost asociată cu un risc semnifi cati v 
mai redus de greutate scăzută la naştere, în com-
paraţie cu administrarea de acid folic şi fi er (12).

În eşanti onul nostru, mamele care au be-
nefi ciat peste 4 luni de suplimentare cu acid 
folic au născut copii cu o greutate medie sem-
nifi cati v mai mare comparati v cu cele care l-au 

luat o perioadă mai redusă sau deloc. S-a cons-
tatat o greutate medie semnifi cati v mai mare şi 
în cazul nou-născuţilor a căror mame au declarat 
un consum de acid folic pe o perioadă mai scurtă 
(între 1 şi 4 luni) în sarcină.

În ceea ce priveşte administrarea preparatelor 
de fi er, diferenţa dintre greutatea medie a nou-
născuţilor femeilor care au benefi ciat de supli-
mentare cu fi er între 1 şi 4 luni şi a celor care 
le-au folosit peste 4 luni nu a fost semnifi cati vă. 
Se poate afi rma, în eşanti onul pe care l-am ana-
lizat, că suplimentarea cu fi er a contribuit sem-
ni fi cati v la o valoare medie mai mare a greutăţii 
nou-născuţilor, chiar dacă şi atunci când s-a 
realizat pe o perioadă mai mică de ti mp. 

În cazul administrării de preparate de vita-
mine şi minerale, grupul de mame care a be-
nefi ciat de suplimentarea cu vitamine peste 4 
luni a născut copii cu o greutate medie sem ni-
fi cati v mai mare comparati v cu cele care au le-
au uti lizat o perioadă mai redusă sau deloc. Dat 
fi ind că în grupul celor care au benefi ciat de su-
plimentare cu vitamine între 1 şi 4 luni greutatea 
medie a nou-născuţilor nu a diferit semnifi cati v 
faţă de grupul celor care au declarat că nu le-au 
folosit în sarcină, am putea avansa ideea că su-
plimentarea cu vitamine poate infl uenţa greu-
tatea nou-născutului, dacă se realizează pe o 
perioadă mai mare de 4 luni.

În studiul Camden privind impactul supli-
men  tării cu multi vitamine asupra sarcinii, reali-
zat într-un mediu urban defavorizat în Statele 
Unite ale Americii, s-a remarcat o reducere sem-
ni fi cati vă a riscului naşterii copiilor cu greutate 
mică prin uti lizarea suplimentelor de minerale şi 
vitamine în primul şi al doilea trimestru de sar-
cină. Aceste rezultate sunt susţinute de datele 
unor metanalize în care s-au remarcat benefi cii 
semnifi cati ve ale suplimentării cu preparate de 
vitamine şi micronutrienţi în combinaţii. S-a re-
marcat o scădere semnifi cati vă a numărului de 
nou-născuţi cu greutate mică la naştere în com-
paraţie cu administrarea singulară a fi erului-acid 
folic, în ţările în care  este asigurată asistenţa ca-
lifi cată la naştere (13,14).

Rezultatele unei metanalize au evidenţiat că 
uti lizarea preparatelor cu mai mulţi micronutri-
enţi a dus la o scădere semnifi cati vă a numărului 
de copii cu greutate scăzută la naştere (risc re-
lati v (RR) 0,83; interval de încredere 95% (IC) 
0,76-0,91), a numărului nou-născuţilor cu gre-
utate mică pentru vârsta gestaţională (RR 0,92; 
95% IC 0,86-0,99) şi a frecvenţei anemiei ma-
terne (RR 0,61; CI 0,52-0,71). De menţionat că 
aceste di ferenţe au pierdut semnifi caţia stati sti -
că atunci când suplimentarea a fost comparată 
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cu admi nis trarea de suplimente de fi er şi acid 
folic în monoterapie (15).

Rezultatele studiului nostru sunt însă în con-
tradicţie cu rezultatele unui studiu de cohortă 
prospecti v, şi anume The Caff eine and Reproduc-
ti ve Health (CARE), în care s-a remarcat că ad mi-
nistrarea zilnică a oricărui supliment de vitamine 
şi minerale în ti mpul oricărui trimestru de sar-
cină nu a fost semnifi cati v asociată cu greutatea 
la naştere (16). Într-un trial clinic desfăşurat în 
Mexic, în Cuernavaca, de către Emory University 
şi Insti tuto Nacional de Salud Publica, s-au ur-
mă rit efectele suplimentării cu preparate de vi-
tamine şi multi minerale, faţă de cea numai cu 
fi er (indicată la nivel populaţional) asupra greu-

tăţii la naştere. Nu s-a remarcat o diferenţă a 
greutăţii medii la naştere între cele două grupuri, 
explicată prin adăugarea zincului în suplimentul 
de vitamine şi minerale, care ar putea interac-
ţiona cu absorbţia altor nutrienţi (17).

CONCLUZII
Rezultatele studiului nostru evidenţiază infl u-

enţa favorabilă a administrării suplimentelor ali-
mentare, indiferent de ti pul acestora asupra 
gre utăţii la naştere. S-au remarcat diferenţe în 
ceea ce priveşte infl uenţa duratei administrării 
asupra greutăţii nou-născuţilor între ti purile de 
suplimente de minerale şi vitamine. 
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