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1. Introdução 
Há algum tempo, ser vegetariano era 

ser diferente, motivo de ironia, desdenho e 

até preconceito. Quem não se lembra de 

uma propaganda que mostrava pessoas se 

divertindo muito em um churrasco e, em 

oposição, em ouro lugar uma pessoa com 

voz e físico melancólicos, dizendo-se 

vegetariano? Apesar disso, nos últimos 

anos, cresceu a adesão ao vegetarianismo, 

tendo como principais razões as 

preocupações com a saúde, questões éticas 

e sociais (Leitzmann, 2014). 

No Brasil, o declínio da prática de 

atividades físicas associado às práticas 

alimentares poucos saudáveis, com 

substituição de alimentos in natura ou 

minimamente processados, de origem 

vegetal (arroz, feijão, mandioca, batata, 

legumes e verduras), por um padrão 

dietético rico em alimentos com alta 

densidade energética e baixa concentração 

de nutrientes, além de alimentos ultra 

processados e o consumo excessivo de 

alguns nutrientes, como sódio, gorduras e 

açúcar, são as principais causas para o 

aumento da ocorrência das doenças 

crônicas não transmissíveis, como as 

doenças do aparelho circulatório, o 

diabetes e o câncer (Brasil, 2013). 

As dietas baseadas em vegetais e pouco 

ou nenhum alimento de origem animal, 

como por exemplo, a dieta do 

Mediterrâneo, de Okinawa, além das dietas 

ovolactovegetariana, vegetariana e vegana, 

são as mais indicadas para a prevenção de 

doenças crônicas e metabólicas, além de 

serem efetivas no controle do peso, 

hiperglicemia, hiperlipidemia, níveis 

pressóricos e colesterol elevados 

(Yokoyama et al., 2014).  

Dessa forma, este texto tem como 

objetivo verificar os riscos e benefícios da 

dieta vegetariana, com o intuito de 

responder as seguintes questões:  

1. Quais os benefícios e riscos?  

2. A dieta vegetariana supre as 
necessidades nutricionais do corpo 
humano?  

3. Ser vegetariano vale à pena?  

Trata-se de uma mini revisão da 

literatura. O tema tem recebido muita 

atenção e ampara-se nos 437 estudos 

publicados e encontrados somente no 

PubMed, em cujos títulos tem a expressão 

“vegetarian diet” ou “vegetarian diets”. 

2. Benefícios do Vegetarianismo 
A saúde é o principal motivo para a 

adesão a dieta vegetariana, principalmente 

pela redução do risco de diversas doenças 

crônicas não transmissíveis, como 

hipertensão arterial, infarto do miocárdio, 
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acidente vascular encefálico, diabetes 

mellitus, de cânceres etc. Os estudos EPIC 
Oxford (European Prospective 

Investigation on Cancer) e o AHS-2 

(Adventist Health Study-2) apontam que os 

vegetarianos são mais magros que os 

onívoros, sugerindo que a dieta onívora 

está associada ao maior risco de obesidade 

(Rosell et al., 2006; Spencer et al., 2003; 
Tonstad et al., 2009).  

O estudo de coorte de Orlich et al 

(2015) acompanhou membros da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia durante cinco 

anos. Foram envolvidos 77.659 indivíduos a 

fim de comparar os casos de câncer de 

colón e reto entre vegetarianos e não 

vegetarianos. Os vegetarianos exibiram 

risco 22% menor de ocorrência para todos 

os cânceres cólon-retais, sendo 19% menor 

risco de câncer de cólon e um risco 29% 

menor de câncer retal. Os autores 

concluíram que a dieta vegetariana estaria 

relacionada ao menor risco de desenvolver 

câncer de colón e reto, não só pela exclusão 

da carne vermelha, que está associada à 

elevado risco, como também à presença de 

mais fibras que estão associadas ao menor 

risco da doença. 

Tonstad et al. (2009) identificaram, nos 

vegetarianos, 46% a 49% menor risco de 

desenvolver diabetes tipo 2 do que nos 

onívoros, especialmente entre os veganos 

(OR = 0,51) e ovolactovegetarianos (OR = 

0,54), respectivamente. Já Pedro (2010) 

observou que, além de diabetes, também 

há melhor controle de doenças como 

hipertensão arterial e obesidade. Esses 

benefícios se justificariam pelo consumo 

reduzido de gorduras saturadas e maior 

ingestão de fibras solúveis, grãos integrais, 

legumes, nozes e proteínas de soja (Wang 
et al., 2014), resultando em menores níveis 

de colesterol total e LDL-colesterol 

(lipoproteína de baixa densidade), menor 

peso corporal e menor incidência de 

hipertensão e diabetes. 

3. Aspectos Ecológicos e Éticos do 
Vegetarianismo 
Ainda sobre os benefícios da dieta 

vegetariana, além da saúde humana, 

existem outros pontos a serem discutidos. 

Winclker (2004) destaca que a preocupação 

não deve ser apenas com a saúde do 

homem, mas que existem outras razões 

para se aderir ao vegetarianismo, entre 

elas, a ecologia, uma vez que as queimadas 

e os desmatamentos para pastagens e 

criação de gado causam desequilíbrio 

ecológico. Cerca de 30% das áreas 

produtivas são utilizadas para a produção 

de gado e outros 33% para a ração desses 

animais (Springmann et al., 2016), 

afetando o ar, por meio da produção de 

gases como o metano, que são poluentes e 

contaminam solos e mananciais.  

Outro fator de preocupação é a 

economia, por conta das mortes precoces e 

dos dias de trabalho perdidos, pois a 

criação de animais demanda mais recursos 

e alimenta menos pessoas do que a 

plantação de grãos, fazendo com que o 

rendimento da terra seja centenas de vezes 

menor. Boa parte das terras da pecuária 

poderiam ser aproveitadas para lavouras, 

aumentando a produção de alimentos 

saudáveis e em quantidade que alimentaria 

mais pessoas, o que contribuiria para 

minimizar a fome da população e melhorar 

sua saúde. Essa noção está associada à 

transição que ocorreu nas causas de mortes 

de 1990 a 2010. Em 2010, 2 em cada 3 

óbitos foram por doenças crônicas não 

transmissíveis (Lozano et al., 2012) e os 

principais fatores de risco para esses óbitos 

foram fatores dietéticos e inatividade física, 

sendo que o baixo consumo de frutas e o 

alto consumo de sódio foram os mais 

proeminentes (Lim et al., 2012). 

Também existem questões éticas, visto 

que, para a carne chegar à mesa dos 

consumidores, muitos animais são tratados 

de forma cruel, em más condições e 

cuidados. Animais usados somente para a 

produção, como por exemplo, de ovos, 

leite e produção de novilhas, as fêmeas 

produtoras são exploradas diariamente e 

intensivamente em sua vida produtiva, 

além de morte violenta, sendo descartadas 

por diversos motivos quando dão prejuízos 

aos negócios, entre eles: doenças do 

sistema reprodutor, mastites severas, 

reincidência de abortos, término da fase 

reprodutiva e até mesmo a baixa produção 

(Winclker, 2004). 

4. Prescrição Bíblica 
Por fim, a dieta vegetariana foi prescrita 

inicialmente no livro de Gênesis, capítulo 1, 

versos 29 e 30, no velho testamento: “E 
disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a 
erva que dê semente, que está sobre a 

face de toda a terra; e toda a árvore, em 
que há fruto que dê semente, ser-vos-á 
para mantimento. E a todo o animal da 
terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o 
réptil da terra, em que há alma vivente, 
toda a erva verde será para mantimento; e 
assim foi.” Esses textos apoiam o 

argumento religioso, especialmente dos 

cristãos, para a dieta vegetariana. A carne 

não era necessária para suprir a 

alimentação humana. Ainda da perspectiva 

cristã, quando Deus restaurar a “Nova 
Terra” (Isaías 65:17; Apocalipse 21:1-4), a 

dieta será, novamente, a vegetariana, tanto 

para o ser humano quanto para os animais 

(Isaías 11:7). 

5. Riscos do Vegetarianismo 
Por outro lado, existe a noção de que a 

dieta vegetariana não seria capaz de 

fornecer alguns nutrientes e 

micronutrientes. Baena (2015), por 

exemplo, revisou o assunto e apontou que, 

de modo geral, os riscos se relacionariam às 

quantidades e à disponibilidade, 

especialmente de proteínas, vitamina B12, 

zinco, vitamina D, ferro, cálcio e ômega-3. 

Se de fato a dieta vegetariana fosse incapaz 

de fornecer esses nutrientes e 

micronutrientes, seria grande o risco de 

desenvolvimento de doenças carenciais, 

tais como, doenças neuromusculares, 

anemia perniciosa, anemia ferropriva, 

retardo do crescimento, doença 

imunossupressora e dificuldades de 

aprendizado. 

Em relação às proteínas, apesar dos 

vegetais proporcionarem menor oferta 

proteica por grama de alimento, em 

relação aos alimentos de origem animal, o 

consenso é que a correta combinação de 

alimentos vegetais facilmente supriria tais 

necessidades. Verduras, legumes, grãos 

integrais, soja, nozes e sementes, 

consumidos ao longo do dia, são 

comparáveis aos alimentos de origem 

animal (Couceiro et al., 2008).  

A vitamina B12 é uma das maiores 

preocupações para os vegetarianos e, em 

especial, para os veganos, pois apresentam 

redução que se agrava com a duração da 

dieta. No estudo EPIC-Oxford, a deficiência 

de vitamina B12 foi de 52% em veganos, 7% 

nos vegetarianos e em 1% dos onívoros 

(Gilsing et al., 2010). Koebnick et al. (2004) 

explica que isso ocorre devido à falta de 
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suplementação ou uso de alimentos 

enriquecidos, o que pode ocasionar 

deficiências em longo prazo, e, para evitar 

essa necessidade nutricional, a vitamina 

B12 deve ser utilizada como 

suplementação, principalmente para os 

veganos. 

O ferro não heme, encontrado em 

vegetais, apresenta menor absorção do que 

o ferro heme, presente na carne. Hunt 

(2003), estudando vegetarianos, observou 

que poucos apresentaram deficiência de 

ferro e explicou que, nutrientes como a 

vitamina C e o ferro – encontrados na soja 

e outros alimentos – compensam o déficit 

nutricional de ferro dos vegetais. 

Noronha et al. (2018) explicou que não 

há diferença entre vegetarianos e não 

vegetarianos na deficiência de zinco, pois 

as dietas vegetarianas, em geral, são ricas 

em vários alimentos como nozes, sementes 

e grãos integrais, sugerindo, então, que há 

boa disponibilidade deste nutriente nas 

duas dietas.  

A falta de vitamina D é considerada um 

problema de saúde pública para toda a 

população, visto que seu déficit é 

associado, além da saúde óssea, a outras 

morbidades, como as neoplasias, doenças 

cardíacas, reumáticas, doença vascular, 

degenerativa e, até mesmo, à depressão. 

Koebnick et al. (2004) explicou que, para os 

ovolactovegetarianos que realizam uma 

dieta adequada de consumos de ovos e 

laticínios, não haveria falta dessa vitamina 

no organismo. Porém, entre os veganos, 

sem suplementação ou alimentos 

enriquecidos, poderia ocasionar 

deficiências em longo prazo, sendo, nesse 

caso, necessária suplementação de 

vitamina D. Alguns estudos, como o 

Adventist Health Study-2, não 

identificaram diferenças no nível sérico de 

vitamina D em vegetarianos, sugerindo 

outros fatores como fonte de obtenção da 

mesma, como, por exemplo, a luz solar. 

Ressalta-se que a luz solar é a maior fonte 

de vitamina D, sendo necessário apenas um 

banho de sol de 15 minutos ao dia para 

suprir a necessidade, dessa forma tal 

carência poderia ser suprida sem a 

necessidade do uso de suplementos (Chan 
et al., 2009). 

O cálcio é disponibilizado com maior 

concentração no leite, logo, as dietas 

vegetarianas que incluem esse alimento, 

como os ovolactovegetarianos, não 

apresentaram dificuldade em suprir sua 

necessidade (Couceiro et al., 2008). Em 

contrapartida, as dietas que não incluem o 

leite, como a vegana, a ingestão de cálcio é 

menor, como mostra a pesquisa de Weaver 

et al. (1999). Porém, tal nutriente poderia 

ser suprido por meio de produtos de soja 

fortificados e inúmeros vegetais como 

manjericão, couve, espinafre, brócolis, 

acelga e orégano. 

O ômega 3 precisa ser utilizado pelos 

vegetarianos em maior quantidade, pois, 

nessa dieta, o organismo deve convertê-lo 

em ácido eicosapentaenoico (EPA) e 

docosaexaenoico (DHA), formas já 

presentes nos derivados animais. Como nos 

seres humanos essa conversão é baixa, a 

ingesta deve ser otimizada por meio de 

suplementos de DHA ou do consumo de 

alimentos fortificados (Rosell et al., 2006). 

6. Considerações Finais 
Com base nos estudos aqui expostos, é 

possível concluir que a dieta vegetariana 

vale a pena, e está associada a um Estilo de 
Vida mais saudável, uma vez que, ao 

eliminar ou restringir a gordura saturada de 

origem animal e o indivíduo passar a 

consumir verduras, frutas e legumes, 

haverá inúmeros benefícios para sua saúde 

– entre eles, a prevenção de doenças como 

obesidade, neoplasias, hipertensão e 

diabetes. Além da saúde, há também 

influencia nos fatores ecológico, ético, 

econômico e religioso. 

Embora o risco de carências exista, 

pode ser o menor possível, pois os 

nutrientes encontrados no consumo de 

carne podem ser supridos por uma dieta 

equilibrada, com substituição por outros 

alimentos vegetais e uso de suplementos e 

alimentos fortificados. 
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