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QUESTÃO CLÍNICA 
As mulheres grávidas devem evitar consumir amendoim ou 

nozes durante a gestação, a fim de reduzir o risco de doenças 
alérgicas em seus filhos?

RESUMO 
Esse estudo1 não encontrou associação significativa entre o 

consumo de amendoim e nozes na gravidez e aumento no risco 
de asma nas crianças. Na verdade, a ingestão materna de amen-
doim e de nozes, pelo menos uma vez por semana durante a 
gravidez, foi associada a risco significativamente reduzido de 
asma em seus filhos. 

DESENHO DO ESTUDO
Estudo de coorte (prospectivo). 
Nível de evidência: 2b.2

CASUÍSTICA 
Gestantes e seus filhos (acompanhados até os sete anos de idade).

DISCUSSÃO
Evitar o consumo de nozes e de amendoim durante a gravi-

dez para reduzir o risco de doenças alérgicas em crianças ainda 
é questão controversa. Os autores dessa pesquisa relacionaram 
dados da Coorte Nacional Dinamarquesa de Nascimentos 
(um estudo de coorte prospectivo sobre dados pré-natais em 
gestantes e doenças em seus filhos) a registros médicos e far-
macêuticos nacionais da Dinamarca. De um total de 101.045 
gestantes recrutadas entre janeiro de 1996 e outubro de 2002, 
foram obtidos os dados completos de 61.902 delas. As partici-
pantes forneceram informações sobre o consumo de amendoim 
e nozes durante a gestação com o uso de questionário validado 

de frequência alimentar. As categorias de consumo incluíram: 
nenhuma vez, uma vez por mês, uma a três vezes por mês, e 
uma ou mais vezes por semana. As mães foram questionadas so-
bre a ocorrência de asma infantil diagnosticada por um médico, 
sintomas de sibilância e número desses episódios desde o nas-
cimento em entrevista 18 meses após o parto, e novamente aos 
7 anos de idade da criança. Além disso, os autores recuperaram 
informações sobre consultas ambulatoriais, visitas a hospitais e 
a serviços de emergência relacionados à asma, bem como infor-
mações em âmbito individual sobre prescrições relacionadas ao 
tratamento da asma. Foram realizadas múltiplas análises estatís-
ticas para o controle de variáveis de confusão, incluindo status 
socioeconômico, idade materna no parto, tabagismo materno 
durante a gravidez, duração da amamentação, idade gestacio-
nal, sexo da criança e história familiar de doença alérgica. Um 
total de 61% das mulheres relatou não consumir esses alimen-
tos durante a gravidez, enquanto 3% consumiram amendoim e 
9% consumiram nozes uma ou mais vezes por semana.

A ingestão materna de amendoim e nozes foi, de maneira 
significativa, inversamente associada com o diagnóstico de asma 
em crianças aos 18 meses de idade (odds ratio [OR] = 0,79, 
intervalo de confiança, IC, 95%: 0,67-0,97). Na avaliação de 
acompanhamento, as crianças cujas mães consumiram amen-
doins ou nozes pelo menos uma vez por semana eram significa-
tivamente menos propensas a ter asma (OR = 0,66, 0,44-0,98) 
do que as crianças cujas mães que não ingeriram esses alimentos 
durante a gestação. Também não houve associação significativa 
entre esse consumo e diagnósticos de rinite alérgica.

COMENTÁRIO
Esse estudo de coorte baseou-se na hipótese de que essas ole-

aginosas seriam um fator de risco para desfechos gestacionais 
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indesejáveis, mas acabou constatando o contrário. Para avaliar 
esse efeito “protetor” com menor chance de incerteza, no en-
tanto, será necessário um ensaio clínico randomizado com qua-
lidade metodológica e poder amostral suficiente.
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