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VEGETARIANISMO NA GESTAÇÃO: 
OPORTUNIDADES E DESAFIOS

 A quantidade de adeptos das dietas 
vegetarianas se ampliou nos últimos anos, 
estimulada pelas informações positivas 
quanto a contribuírem para a profilaxia de 
Diabetes tipo 2, neoplasias malignas e co-
ronariopatias. Porém, o impacto desse es-
tilo de vida, particularmente na gestação, 
tem atraído o interesse da ciência, pois essa 
situação especial da mulher, que promo-
ve tantas modificações, necessita de um 
aporte nutritivo adequado, e o risco de de-
ficiências de alguns elementos nas dietas 
à base de vegetais chama a atenção, como 
proteínas, ferro, vitamina D, cálcio, iodo, áci-
dos graxos e vitamina B12. A literatura tem 
dificuldade de avaliar todos os desfechos 
de maneira pormenorizada, considerando 
a heterogeneidade dos estudos e a extensa 
diferença no perfil de alimentação das di-
versas populações.   O equilíbrio en-
tre esses efetores, contando por vezes com 
suplementações planejadas segundo as 
evidências disponíveis, mostra que dietas 
vegetarianas podem ser consideradas se-
guras, o que exige sólida consciência para 
uma ingestão favorável de nutrientes es-
senciais e o aconselhamento profissional 
pré ou periconcepcional qualificado, capaz 
de programar intervenções nutricionais 
quando necessário – esses dois são recur-
sos imprescindíveis para contribuírem com 
a saúde materna e o adequado desenvolvi-
mento fetal e as suas influências posterior-
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ABSTRACT

 The number of adherents of vegeta-
rian diets has expanded in recent years, sti-
mulated by positive information about con-
tributing to the prophylaxis of type 2 diabetes, 
malignant neoplasms and coronary artery 
disease. However, the impact of this lifestyle, 
particularly on pregnancy, has attracted the 
interest of science, as this special situation 
of women, which promotes so many chan-
ges, requires an adequate nutritional intake 
and the risk of deficiencies of some elements 
in vegetable-based diets stand out, such as 
proteins, iron, vitamin D, calcium, iodine, fat-
ty acids and vitamin B12. The literature has 
difficulty in assessing all outcomes in detail, 
considering the heterogeneity of the studies 
and the extensive difference in the diet pro-
file of different populations. The balance be-
tween these effectors, sometimes relying on 
planned supplements according to available 
evidence shows that vegetarian diets, can be 
considered safe, which requires a solid awa-
reness of a favorable intake of essential nu-
trients and qualified pre- or peri-conceptional 
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professional advice, capable of programming 
nutritional interventions, when necessary – 
these two are essential resources to contri-
bute to maternal health and adequate fetal 
development and their influences later in life.

Keywords: vegetarian diets; plant-based 
diets; nutrition; pregnancy; micronutrients; 
fetal development

INTRODUÇÃO

 A relevância da qualidade nutricional 
da gestante para a própria saúde e da sua 
prole é largamente reconhecida, pois a ali-
mentação adequada no período pré-gesta-
cional, após a concepção e durante a ama-
mentação é uma oportunidade em potencial 
para o desenvolvimento físico e cognitivo-
-comportamental dos descendentes.
 A qualidade de vida em geral, evitando 
hábitos nocivos, e a ingestão equilibrada que 
inclua os nutrientes mais requeridos durante 
a fase de crescimento fetal são etapas funda-
mentais para a garantia da homeostase.
 Por outro lado, a ingestão insuficiente 
dos principais nutrientes por mulheres jovens 
no menacme pode interferir no processo re-
produtivo, contribuindo para a ocorrência de 
resultados desfavoráveis para a genitora e o 
seu nascituro, além de favorecer para que a 
prole desenvolva processos crônico-degene-
rativos e de obesidade secundários às adap-
tações metabólicas acionadas.
 A gravidez é um período crítico duran-
te o qual a mãe necessita de diferentes quan-
tidades de nutrientes para uma gestação 
saudável, a fim de promover o desenvolvi-
mento fetal ideal e evitar a “reprogramação” 
do tecido fetal, o que predispõe a transtornos 
na vida adulta 1.
 No decurso da gestação normal, ocor-
re a expansão do volume plasmático, o que 
acarreta na diminuição das concentrações 

de vitaminas e minerais. No entanto, surgem 
os lipídios e o colesterol do plasma. Essas 
transformações são essenciais bem como o 
seu equilíbrio para garantir o adequado de-
senvolvimento fetal, o que inclui elevação dos 
estoques de gordura durante o início da ges-
tação e, no último trimestre, a da resistência 
periférica à insulina.
 Todas essas transformações podem in-
terferir no resultado perinatal, caso não ocor-
ram de maneira harmônica. Assim, o papel 
dos profissionais se avoluma. A Federação 
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, 
reconhecendo a relevância desse tema, pu-
blicou robusto artigo em 2015 intitulado “Re-
commendations on adolescent, preconcep-
tion, and maternal nutrition: Think Nutrition 
First” 2.
 Nesse cenário, é oportuno se conside-
rar a influência de dietas que possam limitar 
a oferta de substratos oriundos de alimenta-
ção de gestantes, como a dieta vegetariana. 
O estilo de vida vegetariano vem se expan-
dindo por motivos variáveis, quer seja consi-
derada mais saudável, quer chame a atenção 
crescente para os resultados oriundos dos 
hábitos de consumo, devido a preocupações 
ambientais e socioeconômicas, aos funda-
mentos éticos, espirituais e religiosas ou ain-
da ao contexto médico, como mulheres por-
tadoras de doença renal crônica buscando 
dirimir a ingestão proteica 3.
 O crescimento da população que se 
declara vegetariana é notório. Em 2012, a cifra 
era de apenas 8% das pessoas pesquisadas 
pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística - Ibope em 142 municípios, elevan-
do-se para 14% em 2018, o que representa 30 
milhões de brasileiros adeptos dessa opção 
alimentar.
 O consumo de subprodutos animais 
é a base de classificação para os indivíduos 
que seguem a dieta vegetariana, sendo prin-
cipalmente: a) ovolactovegetariano, que ado-
ta ovos, leite e laticínios em sua alimentação; 
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b) ovovegetariano, que consome ovos, mas 
não laticínios; c) lactovegetariano, consumi-
dores de leite e derivados, mas não de ovos; 
d) vegetariano estrito, que não se alimenta 
de nenhum derivado animal. Neste grupo, 
o indivíduo que não usa derivados animais 
não alimentícios, como vestimentas, e ainda 
produtos testados em animais, são denomi-
nados veganos 4. Existem ainda outros sub-
grupos, oriundos da grande variedade de pa-
drões alimentares.
 Informações científicas disponíveis 
apontam deficiências nutricionais nas die-
tas vegetarianas e veganas, particularmente 
vitamina B12, ferro, zinco e iodo 5. Muitos es-
tudos reconhecem as vantagens desse tipo 
de nutrição fora da gravidez, pela associação 
com a redução de doenças cardiovasculares, 
do índice de massa corporal, diabetes e cân-
cer, com consequente incremento na expec-
tativa de vida 6.
 Porém, exatamente o que a escassez 
dos elementos biológicos citados, entre ou-
tros, poderia influir na evolução da gravidez, 
tanto para a grávida quanto para o produto 
de concepção, é motivo de ampla especula-
ção e motiva revisões sobre o tema 7. De acor-
do com a American Dietetic Association, die-
tas vegetarianas bem planejadas são seguras 
para todas as faixas etárias, na gravidez e na 
lactação 6. Já a Sociedade Alemã de Nutrição 
não recomenda dietas vegetarianas ou vega-
nas durante a gravidez, a lactação e a infân-
cia, devido ao fornecimento inadequado de 
nutrientes essenciais 8.
 A literatura científica considera que a 
gestante possa ser vegetariana sem causar 
transtornos para a própria saúde ou a do feto 
e do recém-nascido, mas se forem providen-
ciadas suplementações dos efetores que se 
encontram reduzidos de modo habitual du-
rante a gravidez, contando com o benefício 
de não ocorrer aumento excessivo de peso 
durante o ciclo gravídico-puerperal 9.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL DA 
VITAMINA B12

 Entre os principais desafios, assinala-
-se que a hipovitaminose B12 poderá ser o 
maior transtorno, pois esse nutriente repre-
senta um dos mais comumente escassos no 
organismo da gestante 10.
 As dietas vegetarianas apresentam sé-
rio risco de depleção e/ou deficiência de vi-
tamina B12 (cobalamina), pois esta participa 
da síntese do DNA, da divisão dos glóbulos 
vermelhos e do metabolismo do carbono da 
conversão da homocisteína em metionina, e 
também é essencial para a síntese de ener-
gia na mitocôndria e da mielina, para a eritro-
poiese na medula óssea e para a manuten-
ção dos axônios neurais.
 A vitamina B12 é encontrada apenas 
em alimentos de origem animal e laticínios. 
Portanto, se o consumo de alimentos de ori-
gem animal estiver ausente, como nas dietas 
vegetarianas, isso resulta em baixa ingestão 
e deficiência de cobalamina devido à sua 
escassez em alimentos vegetais, embora os 
vegetarianos consumam alguns alimentos 
fortificados, como cereais e produtos de soja. 
Essa deficiência pode gerar alterações hema-
tológicas, comprometimento da eritropoiese 
e complicações neurológicas.
 Considere-se ainda que a alta ingestão 
de alimentos vegetais pode resultar em níveis 
elevados de folato, o que pode causar deple-
ção de vitamina B12 ao retificar as alterações 
hematológicas que estão presentes na insu-
ficiência dessa vitamina. Os veganos podem 
apresentar maior depleção de vitamina B12 
porque não consomem ovos, iogurte, queijo 
e leite, fontes naturais de cobalamina. A baixa 
ingestão crônica de vitamina B12 pode levar 
a uma deficiência progressiva que pode se 
tornar clinicamente evidente após anos, re-
sultando em dano neurológico permanente.
 A ingestão recomendada de vitamina 
B12 é de 2,6 microgramas por dia em gestan-
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tes e aumenta para 2,8 microgramas para 
nutrizes. Nesse contexto, valoriza-se a dispo-
nibilidade desse oligoelemento, oriundo ape-
nas de dieta originária de insumos animais 
ou em produtos que receberam beneficia-
mento com essa vitamina 11.
 O principal contribuinte para a hipovi-
taminose B12 entre os vegetarianos é a dura-
ção dessa prática alimentar, o que indepen-
dente das condições sociodemográficas do 
adepto e até mesmo do subtipo adotado de 
dieta. Inicialmente, o reservatório hepático 
humano supre algum déficit momentâneo 
de vitamina B12 no organismo 4, mas poderá 
não sustentar essa oferta por longo período.
 A ingestão de algas quanto a suprir 
idealmente a necessidade de vitamina B12 
é controversa, questionando-se a adequada 
biodisponibilidade orgânica a partir dessa 
fonte alimentar.
 De maneira geral, a hipovitaminose 
B12 está associada à hiperhomocisteinemia, a 
qual se observa em transtornos cardiovascu-
lares e neuropsiquiátricos, a fraturas ósseas, 
além de provocar distúrbios hematológicos e 
mucocutâneos 10.
 O organismo gravídico pode sofrer 
complicações decorrentes da deficiência de 
vitamina B12, destacando-se a anemia perni-
ciosa, com correlação com abortos precoces 
e pré-eclâmpsia 12.
 Deve-se frisar que se estima que a 
insuficiência de vitamina B12 pode afetar o 
equivalente a 62% das gestantes e 6% dos 
seus descendentes. A partir dessa informa-
ção, pode-se inferir o impacto perinatal dessa 
condição, pois, em uma randomização clíni-
ca que incluiu 366 gestantes, foi encontrada 
associação entre anemia (com incidência de 
30% na pesquisa) e os valores séricos reduzi-
dos de vitamina B12, o que se correlacionou 
com hipertensão e o incremento de 60% no 
risco de prematuridade 13.
 O desenvolvimento fetal também 
pode ser prejudicado devido à escassez de 

vitamina B12 materna, a partir de distúrbios 
no desenvolvimento embrionário, incluindo 
falhas no fechamento do tubo neural, a anen-
cefalia e distúrbios de crescimento. A condi-
ção neurológica neonatal também pode ser 
afetada 12, o que pode acarretar ausência de 
mielinização e atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor.
 Distúrbios neurológicos foram obser-
vados, reconhecendo que, em até 10 meses 
de vida, a deficiência de cobalamina pode 
provocar irritabilidade, atraso no crescimen-
to, anemia megaloblástica, apatia e anorexia. 
Por outro lado, um estudo com cerca de 8 mil 
neonatos não identificou nenhuma elevação 
de risco para a ocorrência de defeitos congê-
nitos, além de maior risco de hipospádia 10.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE ZINCO

 O zinco é fundamental para a reprodu-
ção, participando da diferenciação celular, do 
crescimento e da imunidade. Pesquisas iden-
tificaram que a deficiência de zinco se asso-
cia a hábitos alimentares quase exclusivos 
de produtos vegetais. Os critérios adotados 
sugeriram que as concentrações de zinco ca-
pilar e urinário foram afetadas pela gravidez 
mais do que pelas dietas ovolactovegetaria-
nas ou veganas 14, sugerindo a necessidade 
de mais estudos para clarificar essa indaga-
ção.
 A suplementação de zinco não se de-
monstrou efetiva na profilaxia dessa defi-
ciência nos países em desenvolvimento 14, 
estando associada ao prolongamento de 
idade gestacional e ao incremento do peso 
do recém-nascido. O zinco é menos biodis-
ponível quando obtido a partir de fonte de 
origem vegetal em comparação com fontes 
de alimentação animal. Os vegetarianos ge-
ralmente têm menor consumo de zinco, em 
comparação com os onívoros, e níveis séricos 
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mais baixos, mas normais 15.
 Durante a gravidez, a necessidade de 
zinco aumenta. Então, as mulheres são enco-
rajadas a aumentar a ingestão de zinco e a 
adotar métodos de preparação de alimentos 
que melhoram sua absorção (como fermen-
tação), reduzindo os níveis de fitato em ali-
mentos ricos em zinco.
 As recomendações para que se acon-
selhem as grávidas a adotarem dietas que 
contemplem a oferta de zinco advêm da ob-
servação de que a deficiência dessa subs-
tância esteve associada a abortamento, pre-
maturidade, anormalidades na evolução do 
trabalho de parto, restrição do crescimento e 
malformações fetais 16.
 É necessário identificar os fatores que 
influenciam na biodisponibilidade do zinco, 
como suplementação elevada de ferro (pelo 
menos 30 mg/dia), dieta rica em alimentos 
integrais e fitatos, estresse, fumo e consumo 
excessivo de álcool, o que justificaria a suple-
mentação de zinco (25 mg/dia).
 Embora a alta ingestão de zinco seja 
essencial durante a gravidez, as consequên-
cias da deficiência de zinco não são comple-
tamente conhecidas. Então, foi postulado que 
o corpo adapta a absorção de acordo com a 
ingestão média. Uma meta-análise compa-
rou a ingestão de zinco observando que a sua 
ingestão em vegetarianas foi menor do que a 
de não vegetarianos, mas em nenhum grupo 
foi alcançado o regime dietético recomenda-
do para o zinco. Em contraste, as evidências 
nessa revisão sistemática sugerem que não 
há diferença entre os grupos quanto a con-
centrações de zinco no soro/plasma, na urina 
e no cabelo ou nos resultados funcionais as-
sociados à gravidez 17.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE IODO

 A disponibilidade de iodo na dieta é 

imprescindível para a homeostase, pois par-
ticipa da síntese dos hormônios tireoidianos 
(T3 e T4), dependendo exclusivamente do 
consumo alimentar, por não ser sintetizado 
no organismo humano. Portanto, uma inges-
tão inadequada de iodo está relacionada a 
todas as complicações do hipotireoidismo 18. 
A literatura também aponta que a insuficiên-
cia de iodo no organismo da genitora aumen-
ta o risco de aborto, infertilidade e distúrbios 
durante a gestação. Reconhece-se ainda que 
a exposição inadequada do feto e do neonato 
se associa com déficits cognitivos e prejuízo 
no desenvolvimento fetal e infantil 18.
 Nesse sentido, é oportuno ressaltar 
que o iodo tem como destacadas fontes para 
o ser humano a carne, o peixe e os produtos 
lácteos. Portanto, potencialmente, dietas ve-
getarianas ou veganas poderiam provocar 
ingestão insuficientes desse micronutriente 
essencial. O sal iodado disponível é recomen-
dado para prevenir de forma abrangente a 
escassez desse elemento químico.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE FERRO

 Durante a gestação, as necessidades 
de ferro se elevam acentuadamente, exigin-
do uma adaptação dietética que permita o 
incremento da quantidade de glóbulos ver-
melhos, fornecendo ferro ao feto e à placen-
ta, além de repor a perda sanguínea pós-par-
to.
 Na gravidez, a anemia leve como con-
sequência do estado normal de hemodilui-
ção é esperada. Durante o segundo e terceiro 
trimestres da gravidez, ocorre aumento do 
volume sanguíneo materno e do transporte 
de ferro para a placenta e o feto, provocan-
do maior necessidade de ferro. A absorção 
de ferro do suprimento vegetal (não heme) 
e animal (heme) melhora durante a gravidez, 
aumentando trimestralmente. Os inibidores 



35

da absorção de ferro incluem cálcio, café e fi-
bras. Por sua vez, a vitamina C pode ajudar 
a aumentar a absorção, reduzindo os efeitos 
inibitórios do fitato 19.
 As gestantes vegetarianas e veganas 
apresentam risco se não adaptarem as suas 
dietas para a demanda de ferro. Fontes vege-
tais são algas, cereais, feijão vermelho, grão-
-de-bico e lentilhas. Uma revisão sistemática 
e meta-análise mostraram que a população 
vegetariana exibe menores estoques de fer-
ro em comparação com a não vegetariana. 
Em mulheres grávidas vegetarianas, os re-
sultados são controversos. Um estudo com 
grávidas de idade entre 18-45 anos mostrou 
que as vegetarianas ingeriram ferro adequa-
do na dieta e seguiram a sua suplementa-
ção durante o primeiro e segundo trimestres 
mais do que as não vegetarianas. Um estudo 
transversal com grávidas indianas descreveu 
alta prevalência de anemia devido à frequên-
cia muito baixa de consumo de carne 20.
 A suplementação rotineira de ferro 
via oral, embora controversa, tem sido reco-
mendada devido à marcante prevalência da 
deficiência desse elemento durante a gra-
videz, particularmente em vegetarianas 21, o 
que seria um cuidado possivelmente capaz 
de prevenir os efeitos de sua carência, como 
taquicardia materna e fetal, astenia, dispneia 
e palidez cutaneomucosa 11.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE VITAMINA D E CÁLCIO

 Durante a gravidez, não há aumento 
nas necessidades de vitamina D. Seus níveis 
plasmáticos dependem da exposição à luz 
solar e da ingestão de alimentos com oferta 
abundante desse nutriente, fortificados ou 
suplementos. Existem deficiências de vitami-
na D na população em geral, especialmente 
naqueles com pele escura e vegetarianos. 
Dados disponíveis indicam que até 42% das 

mulheres afro-americanas e 4% das mulhe-
res brancas apresentam insuficiência de vita-
mina D 22.
 As dietas veganas têm mostrado inges-
tão média mais baixa de vitamina D do que os 
lacto-vegetarianos e onívoros 23. Um estudo, 
que descreveu os níveis séricos de vitamina 
D, cálcio e paratormônio em gestantes mora-
doras da zona urbana e rural, identificou va-
lores de vitamina D abaixo do ponto de corte 
(< 22,5 ng/mL) e baixo consumo de cálcio na 
população que não consome carne, com pre-
valência de 14% de osteomalácia bioquímica 
24. Outros dados em populações específicas 
encontraram resultados semelhantes em 
grávidas iranianas 25 e indianas, identificando 
que quase 42% dos casos tinham deficiência 
de vitamina D, 14% tinham insuficiência de 
vitamina D no primeiro trimestre, 63,63% que 
tinham níveis de 25 (OH) D < 20 ng/mL eram 
vegetarianos e não foi encontrada nenhuma 
associação entre os níveis de vitamina D e su-
plementos multivitamínicos ou ingestão de 
cálcio na dieta 26.
 No período gestacional e da lactação, 
a ingestão adequada de cálcio é considerada 
1.000 mg/dia. Vegetarianos e veganos devem 
consumir pelo menos 20% a mais do que os 
onívoros, o que significa que as grávidas e 
lactantes devam consumir no mínimo 8 por-
ções ricas em cálcio 6. Em uma pesquisa com 
grávidas chinesas vegetarianas demonstrou-
-se baixa ingestão de cálcio 27.
 Apesar das recomendações sobre a 
boa ingestão, as grávidas vegetarianas têm 
alto risco de deficiência de vitamina D e po-
dem sofrer comprometimento ósseo, osteo-
porose e hipocalcemia 28.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS

 Os ácidos graxos poli-insaturados LA 
(ω-6) e ALA (Ω-3) são convertidos em ácido 
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araquidônico e em EPA e DHA, respectiva-
mente, e obtidos de fontes alimentares. Eles 
são transferidos por meio da placenta para o 
feto a partir do plasma materno. O DHA é um 
componente importante das membranas 
neurais e retinianas, acumulando-se nesses 
tecidos durante a transição da gestação e da 
vida pós-natal. O fornecimento adequado de 
DHA é essencial para o desenvolvimento vi-
sual e neurológico 29.
 A literatura sobre os níveis de DHA 
na gravidez é limitada. Mulheres grávidas e 
lactantes aumentam a necessidade de uma 
fonte de DHA pré-formado. Proporções mais 
baixas de DHA foram encontradas no plasma 
fetal de mães vegetarianas quando compa-
radas com as onívoras, o que pode significar 
que o grupo de mulheres vegetarianas está 
em risco devido à exclusão de carne ou pei-
xe da dieta, que pode determinar a inges-
tão muito baixa de DHA. De acordo com um 
banco de dados mais abrangente, as mulhe-
res vegetarianas podem alcançar maiores 
ingestões de DHA (30 mg/dia). Por exemplo, 
ao consumirem produtos marinhos, podem 
atingir níveis elevados de ingestão de DHA (> 
1.000 mg/dia). A ingestão adequada de DHA é 
especialmente importante no último estágio 
da gravidez, pois a placenta é capaz de cana-
lizar a captação de DHA para o feto 30.

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL 
DE PROTEÍNAS

 A demanda de proteínas durante a 
gravidez e a lactação aumenta até 71 g/dia em 
comparação com 46 g/dia para mulheres não 
grávidas. A deposição desse nutriente nos te-
cidos maternos e fetais se eleva durante o ter-
ceiro trimestre, quando ocorre aumento da 
síntese de proteínas e diminuição de síntese 
de ureia e do catabolismo de aminoácidos, o 
que permite a retenção de proteína.
 Proteínas derivadas de fontes vegetais 

são suficientes para atender a essas necessi-
dades. Legumes, nozes, tofu e ovos são boas 
fontes de proteínas. A proteína de soja pode 
atingir as necessidades adequadas. O teor de 
cereais é baixo em lisina, então esse amino-
ácido pode ser adquirido pela ingestão de 
mais grãos, produtos de soja e aumento em 
todas as fontes de proteína 31.
 Grávidas que aderem à dieta vegana 
correm maior risco de deficiência proteica, o 
que indica a necessidade de ofertar proteína 
adicional no segundo e terceiro trimestres: 
pelo menos 25 g de proteína podem ser adi-
cionados incluindo 1,5 xícara de lentilhas ou 
2,5 xícaras de leite de soja por dia 32.

CORRELAÇÃO ENTRE 
A SAÚDE MATERNA E A DIETA VE-
GETARIANA DURANTE 
A GRAVIDEZ

 Os estudos sobre os efeitos da dieta 
vegetariana e vegana no resultado materno 
produziram resultados incongruentes quan-
to à ocorrência de pré-eclâmpsia. Esta doen-
ça poderia ser causada por uma deficiência 
relativa de prostaciclina secundária a uma 
produção excessiva de tromboxano A2. Uma 
dieta vegana (baixa em ácido aracdônico) 
poderia fornecer proteção contra essa condi-
ção, especialmente se a conversão de ácido 
linoleico em aracdônico for inibida pela dimi-
nuição da atividade da enzima delta-6-des-
saturase 33. Um estudo caso-controle descre-
veu que os alimentos benéficos na redução 
do risco de pré-eclâmpsia foram frutas, vege-
tais, cereais, pão escuro e laticínios com baixo 
teor de gordura e alto teor de fibra, cálcio e 
potássio 34. Apesar das evidências apoiarem 
o efeito protetor das dietas à base de plan-
tas sobre o pré-eclâmpsia, esses resultados 
devem ser considerados com cautela devido 
à condição multifatorial dessa complicação 
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obstétrica. Reconhece-se o valor da suple-
mentação de cálcio quanto a contribuir para 
a profilaxia secundária da pré-eclâmpsia, 
particularmente nas mulheres de alto risco 
para a pré-eclâmpsia e com baixa ingestação 
desse elemento como a população brasileira 
35.
 Alguns estudos apontam que dietas 
vegetarianas e com alta ingestão de fibras 
podem colaborar para a prevenção do dia-
betes gestacional. No entanto, uma revisão 
da Cochrane mostrou que as intervenções 
dietéticas para prevenir o diabetes mellitus 
gestacional precisam de evidências de alta 
qualidade 36. Além disso, a revisão sistemáti-
ca de estudos observacionais sobre ganho de 
peso durante a gestação apontou que a in-
gestão de carboidratos e dietas vegetarianas 
foi associada a menor risco desse desfecho, 
ao contrário daquelas com maior ingestão 
de proteínas, gorduras animais e densas em 
energia, sugerindo que padrões dietéticos 
baseados em plantas podem ser benéficos 
na prevenção de ganho de peso corporal e, 
consequentemente, da diabetes gestacional 
37.
 A relação entre prematuridade e dietas 
vegetarianas é controversa. Estudos desen-
volvidos para analisar os padrões alimenta-
res antes da concepção sobre o crescimento 
fetal e parto prematuro 38 identificaram que 
o alto teor de proteína/frutas foi associado à 
diminuição da probabilidade desse desfecho.
 Um estudo prospectivo com mulhe-
res não fumantes investigou a associação 
da ingestão materna de uma dieta do tipo 
mediterrânea e identificou a redução de pre-
maturidade 39. Porém outra pesquisa com 
esse tipo de dieta não encontrou diferenças 
no nascimento prematuro 40. Um ensaio clí-
nico randomizado analisou o efeito de uma 
dieta redutora de colesterol sobre os lipídios 
plasmáticos maternos, do cordão umbilical e 
neonatais, e os resultados da gravidez: o nas-
cimento prematuro foi menor no grupo de 

intervenção 41. Pesquisas encontraram a rela-
ção do baixo consumo de frutos do mar com 
forte risco de prematuridade e baixo peso ao 
nascer e baixa concentração plasmática de 
ácido eicosapentaenoico e docosaexaenoico 
como fator de risco para o nascimento pre-
maturo posterior 42.
 As gestantes são particularmente vul-
neráveis aos efeitos adversos da má nutrição 
no humor porque a gravidez e a lactação 
aumentam as necessidades de nutrientes. 
Correlações entre nutrição e humor foram 
relatadas para folato, vitamina B12, cálcio, vi-
tamina D, ferro, selênio, zinco e ácidos graxos 
poli-insaturados, que são necessários para 
a biossíntese de vários neurotransmissores, 
como serotonina, dopamina e norepinefrina 
43. Estudos encontraram associação positiva 
entre níveis baixos de n-3 e maior incidência 
de depressão materna. No entanto, a evidên-
cia de ensaios clínicos randomizados é incon-
clusiva. Um estudo avaliou que a depressão 
pós-parto foi mais prevalente entre vegeta-
rianos do que em onívoros, talvez devido à 
inadequação de micronutrientes 44.

CORRELAÇÃO ENTRE 
O RESULTADO FETAL E A DIETA 
VEGETARIANA DURANTE 
A GRAVIDEZ

 A desnutrição materna pode levar ao 
comprometimento do desenvolvimento fetal 
devido a limitações de nutrientes para o seu 
crescimento, alterações placentárias e epi-
genéticas. Macro e micronutrientes podem 
regular a estabilidade do DNA e a adaptação 
fenotípica. Em modelos animais, o metabo-
lismo de aminoácidos e vitaminas (B6, B12 
e folato) fornecem doadores de metila para 
DNA e metilação de proteínas, enfatizando 
o papel do fornecimento de nutrientes por 
meio da placenta 45.
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 Os padrões dietéticos podem envolver 
alimentos diferentes que contêm variedade 
de nutrientes com funções interligadas, sen-
do difícil separar efeitos, incluindo a antropo-
metria fetal, sobre a qual os estudos diferem. 
Muitas investigações encontraram a correla-
ção positiva entre o peso ao nascer e a inges-
tão de itens alimentares, como leite, frutas e 
vegetais de folhas verdes 46. Outro 47 estabe-
leceu a associação entre dieta vegetariana e 
menor crescimento fetal durante o segundo 
trimestre. Pesquisas prospectivas acharam 
resultados semelhantes quanto ao peso ao 
nascer, ao perímetro cefálico e ao compri-
mento, mesmo após ajustes para altura ma-
terna, duração da gestação, paridade, sexo 
dos bebês e hábitos de fumar. Uma revisão 
sistemática 48 reconheceu evidências limita-
das de associação entre o consumo de frutas 
e vegetais durante a gravidez e o peso ao nas-
cer.
 Por outro lado, existem estudos que 
identificaram efeito protetor dos padrões 
dietéticos baseados em plantas sobre a an-
tropometria fetal, explicado pelo alto teor de 
vitaminas nessas dietas. Outras pesquisas en-
contraram resultados semelhantes, mas não 
foram ajustados para métodos de cozimento 
ou para a condição de desenvolvimento de 
cada país ou sobre índice de massa corporal 
ou ganho de peso maternos. Alguns traba-
lhos mostraram que o peso médio ao nascer 
dos recém-nascidos de genitoras vegetaria-
nas não difere significativamente de mães 
onívoras, mas com dados bastante heterogê-
neos e fatores confundidores. Considerando 
que o crescimento fetal é diretamente afeta-
do pela ingestão proteica, as gestantes preci-
sam consumir uma variedade ótima de plan-
tas em dietas vegetarianas ou veganas para 
alcançar a mesma biodisponibilidade protei-
ca da dieta onívora 49.
 Um estudo longitudinal relacionou o 
baixo peso do recém-nascido à deficiência de 
ferro e vitamina B12, inclusive que os recém-

-nascidos podem ter inadequado aporte de 
vitamina B12 se a ingestão materna for ina-
dequada 50, o que foi corroborado por uma re-
visão que associou o status de vitamina B12, 
baixo peso ao nascimento e prematuridade 
12. Outro estudo identificou que estoque de 
vitamina B12 materno é determinante para 
disponibilidade de vitamina B12 na prole e 
que é fator independente para defeitos de 
tubo neural 51, embora os efeitos da dieta ve-
getariana no desenvolvimento de tubo neu-
ral sejam contraditórios. Mesmo que o efeito 
direto sobre o desenvolvimento fetal não te-
nha sido definitivamente descrito, as mulhe-
res vegetarianas podem incluir fontes extras 
de vitamina B12 em sua dieta no intuito de 
suprir a escassez de vitamina B12 e zinco 10.
 A biodisponibilidade do ferro derivado 
de estoques oriundos da carne é melhor do 
que aquela alcançada a partir dos vegetais, 
o que justifica que as mulheres vegetarianas 
ingiram um teor maior de ferro para evitar o 
esgotamento dos estoques internos 32. Por 
outro lado, um estudo britânico identificou 
que a deficiência de ferro durante a gravidez 
não era maior em vegetarianos e que a in-
gestão de ferro era maior em mulheres vege-
tarianas durante o primeiro trimestre, o que 
foi atribuído ao planejamento dietético des-
sas mulheres. Esse aspecto é relevante por-
que a deficiência de ferro durante a gravidez 
foi associada a baixo peso ao nascer e anemia 
neonatal. O reduzido crescimento fetal tam-
bém foi associado à deficiência de vitamina 
D, o que é uma condição para as dietas vege-
tarianas 52.
 A dieta vegetariana ou vegana em es-
tudo ajustado devido ao aumento da inges-
tão de fitoestrogênios apresentou um risco 
aumentado de ocorrência hipospádia em 
comparação com o grupo de onívoras, mas 
não demonstrou correlação direta com in-
gestão de produtos à base da soja, que de-
veriam ser a primeira fonte de fitoestrógenos 
nesse grupo de mulheres que preferem deri-
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vados vegetais 53. Uma pesquisa prospectiva 
embasada na hipótese de que a falta de al-
guns aminoácidos essenciais pode produzir 
alguma deficiência durante a organogênese 
identificou maior possibilidade de hipospá-
dia em mulheres com dietas que excluem 
carne e peixe 54. Por outro lado, outro estu-
do encontrou uma correlação positiva entre 
hipospádia e o consumo frequente de peixe 
pelas gestantes 55. No entanto, os grandes 
estudos apresentavam conclusões baseadas 
em correlações indiretas derivadas de ques-
tionários autoaplicáveis retrospectivamente 
o que pode representar limitações. As inves-
tigações que mantiveram o foco na identifi-
cação da disponibilidade de fitoestrogênios 
na dieta, com a ocorrência de hipospádia, 
não identificaram esses mesmos resultados. 
A contradição das conclusões não supor-
ta definitivamente a hipótese que as dietas 
vegetarianas ou veganas aumentam o risco 
de anormalidades durante a organogênese 
genital, porém sugerem que o desequilíbrio 
de alguns nutrientes ou a ingestão de conta-
minantes alimentares podem influenciar na 
causa dessas anomalias.
 A literatura, considerando alguns ti-
pos de dieta, é controversa quanto à corre-
lação com defeitos abertos do tubo neural. 
O consumo alimentar no qual predomina o 
alto consumo de frutas e vegetais, escasso 
ou nenhum consumo dos principais efetores 
relacionados a essa complicação do sistema 
nervoso central, que sejam fontes exógenas 
de nitrato, nitrito e compostos N-nitrosos, 
como carnes curadas e peixes defumados, 
seria protetor para o risco de malformações 
congênitas. Porém, os vegetais em conserva 
foram apontados como fonte de nitrito e ou-
tros, e um estudo mostrou a associação entre 
o consumo periconcepcional de vegetais em 
conserva e defeito do tubo neural 56.

CONCLUSÃO

 De forma geral, a literatura ainda apre-
senta algumas lacunas quanto a conclusões 
definitivas das eventuais anormalidades se-
cundárias a dietas vegetarianas, quer sejam 
devido à heterogeneidade metodológica, 
quer sejam pela condição geralmente retros-
pectiva, baseada em questionários abertos 
que podem incluir erros de relato, quer sejam 
devido à interação não pareada entre os vá-
rios nutrientes a partir da cultura alimentar 
nas diferentes comunidades. Nesse aspecto, 
o acesso em termos de quantidade e quali-
dade de ingestão alimentar poderia influen-
ciar consideravelmente, a partir da condição 
econômica, etnia e outras peculiaridades, jus-
tificando estudos adicionais epidemiológicos 
e bioquímicos em populações específicas, a 
fim de estratificar os riscos de condições de 
desequilíbrio nutricional 11.
 As informações mais consistentes 
apontam que, com o objetivo de reduzir 
eventuais danos devido à escassez de oligo-
elementos na dieta vegetariana, recomen-
da-se a ingestão de algas, mas que esteja as-
sociada à própria suplementação vitamínica 
B12, para garantir a oferta desse nutriente, 
impossível de alcançar valores ideais apenas 
pela diversificação da dieta vegetal 7.
 Deve-se utilizar o sal iodado na ali-
mentação para expandir o depósito de iodo, 
bem como a suplementação oral de ferro 
idealmente ingerido com uma fonte rica em 
vitamina C. Essa orientação deve ser conside-
rada com a ingestão de alimentos ricos em 
ferro, como grão-de-bico, soja, folhas verde-
-escuras, feijão, lentilha, castanhas e grãos in-
tegrais.
 É perceptível nos estudos disponíveis 
que a dieta vegetariana tem o potencial de 
ser escassa em elementos muito importan-
tes para a saúde materna e fetal, mesmo que 
os estudos mais conhecidos priorizem infor-
mações em população de não gestantes, o 
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que interfere no esclarecimento das melho-
res evidências sobre o assunto, devendo o 
profissional de saúde – que tem o papel de 
exercer a orientação pré-concepcional e o 
acompanhamento pré-natal – ofertar a su-
plementação necessária, particularmente do 
iodo, zinco, ferro e vitamina B12.
 A desnutrição materna pode ser mul-
tifatorial. Por isso é importante mencionar as 
dificuldades para determinar os mecanismos 
moleculares promovidos por cada micronu-
triente que podem afetar especificamente o 
perfil nutricional dessas mulheres.
 Proporcionar o equilíbrio nutricional 
deve ser uma missão de destaque. Quanto 
ao atendimento das gestantes, particular-
mente para aquelas que preferem as dietas 
vegetarianas, é imprescindível reconhecer as 
potencialidades e as limitações dos diversos 
tipos de ingestão alimentar, o que em ampla 
perspectiva envolve frequentemente a es-
cassa sensibilidade para esse tema entre os 
profissionais. O bom senso e a oferta de cui-
dados amparados na ciência que consideram 
as preferências devem ser a égide da comu-
nicação efetiva e dinâmica que possa propor-
cionar o melhor desfecho materno e para o 
concepto.
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