
VEGETARIANISMO 

Fonte: Dr. George Guimarães 

É considerada vegetariana a pessoa q ue elimina de seu cardápio o consumo de 

todo tipo de carne vermelha e branca, isso inclui frutos do mar. Os motivos que 

levam uma pessoa a adotar uma dieta vegetariana são diversos. Entre eles estão: 

saúde, meio ambiente, compaixão pelos animais e religião. Existem várias 

formas de vegetarianismo, classificadas de acordo com o grau de restrição de 

alimentos:Ovo-Lacto-Vegetarianos 

Consomem ovos, leite e derivados. É a forma mais comum de 

vegetarianismo.Lacto-Vegetarianos 

Consomem leite e derivados. Não consomem ovos. Geralmente relacionados 

com filosofias indianas. Esta é a característica alimentar da maioria da 

população indiana, ou ainda porque a maioria das produções provem de 

animais tratados a base de hormônios.Vegans ou Vegetarianos Puros 

Não consomem nenhum produto de origem animal, inclusive ovos, leite e 

derivados, gelatina e mel. Os vegans vão ainda além da questão alimentar, 

abstendo-se também do consumo de lã, couro e cosméticos que contenham 

derivados animais ou que tenham sido testados em animais. É a forma mais 

completa e mais rara de vegetarianismo, apesar do número de adeptos estar 

crescendo ultimamente.Pessoas que incluem carnes em sua alimentação são 

chamadas de onívoras.Estudos científicos constantemente provam os benefícios 

que uma dieta vegetariana proporciona, que vão desde melhor desempenho nos 

esportes à reversão de doenças do coração:Controle de Peso: Uma dieta isenta 

de produtos animais é pobre em gordura, o que reduz o conteúdo calórico da 

refeição. Além disto, outros fatores como o conteúdo de fibras da dieta também 

contribuem para a redução e manutenção do peso ideal. Para obter a mesma 

quantidade de calorias, a pessoa precisa ingerir uma quantidade maior de 

alimentos, o que possibilita mais saciedade com menos calorias. 

1. Redução do Risco de Doenças do Coração: 

Além de ser mais pobre em gordura, uma dieta sem produtos animais (carnes, 

ovos, leite e derivados) é totalmente isenta de colesterol. A abundância de fibras 

da dieta ainda ajuda o organismo a eliminar o colesterol excessivo. 

2. Redução do Risco de Desenvolver Câncer: 

Os alimentos de origem vegetal são muito ricos em vitaminas e minerais que são 

de fundamental importância para uma boa saúde. A baixa quantidade de 

gordura e a abundância de fibras presentes nestes alimentos também 

contribuem para a redução do risco de desenvolver várias formas de câncer. 

 

3.Outros Benefícios: 
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Melhora a disposição e energia, possibilita a descoberta de novos alimentos, 

reduz o risco ou amenizar os efeitos de doenças degenerativas como 

osteoporose, obesidade e hipertensão, reduz os sintomas ou elimina alergias e 

artrites, evita sofrimento de animais, reduz as agressões ao meio ambiente.Uma 

dieta vegetariana é um passo obrigatório no caminho de uma vida saudável! 

Muitos se perguntam o que resta para um vegetariano puro (vegano) comer já 

que ele elimina todos os alimentos de origem animal de sua alimentação. Veja 

só quantos alimentos ainda sobram: 

 Vegetais: folhas, legumes, brotos 

 Cereais: arroz integral, trigo, aveia, milho e cevada 

 Leguminosas: feijão, lentilha, grão-de-bico, soja, ervilha 

 Tubérculos: batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame 

 Frutos oleaginosos: nozes, amêndoas, castanhas, avelã 

 Frutas: banana, caqui, pinha, fruta do conde, mamão, figo, tâmara, frutas 

secas, manga, uvas, ameixa doce, pêssego doce, pêra, maçã, abacaxi, 

morango, maracujá, frutas cítricas, carambola, kiwi, tomate, maçã fuji e 

maçã verde, melão, melancia. 

Enfim, tudo que é vegetal. Dá pra comer bem, não dá? Os ovo-lacto-

vegetarianos ainda incluem em seus cardápios os ovos, o leite e seus 

derivados.O mais provável é que a dieta vegetariana traga muitos benefícios 

para quem a pratica, mas alguns cuidados são necessários. 

Em primeiro lugar, a pessoa deve procurar a orientação profissional de um 

nutricionista, como em qualquer transição alimentar. Não é incomum que 

vegetarianos se queixem de terem procurado um nutricionista e terem sido mal 

orientados na sua opção alimentar, muitas vezes tendo recebido a 

recomendação de voltar a comer carne. A verdade é que os profissionais desta 

área estão mal preparados, desde a faculdade, para lidar com pacientes 

vegetarianos, por isso é importante buscar dentre os poucos nutricionistas que 

se especializam em dietas vegetarianas ou alternativas.A informação é a 

principal arma de quem busca adotar uma dieta vegetariana. É preciso conhecer 

novos alimentos, aprender novas receitas e saber quais são as fontes dos 

nutrientes mais importantes. Quanto mais informada a pessoa estiver, mais 

apta ela estará a discernir entre fatos e mitos, o que é muito importante quando 

se trata de nutrição vegetariana.Uma das questões mais rodeadas de mitos no 

vegetarianismo é a questão em torno da proteína. Os alimentos vegetais são 

capazes de suprir o organismo com toda a proteína necessária, seja para uma 

criança, um idoso ou até mesmo um atleta. Na verdade, existem muitos atletas 

vegetarianos famosos, como Emerson Fittipaldi, Éder Jofre, Carl Lewis. 
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Vale saber também que existem muitas crianças vegetarianas (e até mesmo 

vegans) e elas podem crescer saudáveis e felizes neste estilo alimentar desde o 

nascimento. Neste caso, alguns cuidados especiais devem ser observados e se 

torna ainda mais importante a presença de um profissional especializado em 

nutrição vegetariana. 

Mitos sobre o Ferro 

Boas fontes de proteína são as leguminosas (feijão, soja, grão-de-bico, ervilha, 

lentilha), as castanhas e o brócolis. Quando a dieta não é rica em alimentos 

refinados, não há grandes preocupações com a proteína ou o ferro. 

O ferro é outro nutriente polêmico da alimentação vegetariana, dizem que o 

vegetariano corre risco de anemia por não consumir carne vermelha. É verdade 

que a carne vermelha tem muito ferro, mais ferro que os vegetais em geral, mas 

isto não significa que os vegetais não possam suprir as necessidades de ferro do 

organismo. Desde que se assegure que alguns estejam presentes na dieta, o 

vegetariano pode ficar tranqüilo. Boas fontes de ferro são: soja, tofu (queijo de 

soja), feijão, vegetais de folha verde-escura (brócolis, couve), amêndoas, 

semente de girassol, damasco seco e figo seco. 

 


