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COMPARAÇÃO ENTRE A ADEQUAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 
DE ONIVOROS E VEGETARIANOS 

 
Gabriella Oliveira da Silva 

 
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 

 
Resumo: O indivíduo vegetariano é aquele que não se alimenta de 

nenhum tipo de carne nem de produtos feitos com carnes. Tem se 

provado que os alimentos de origem vegetal podem fornecer carboidratos, 

proteínas, gorduras, vitaminas e minerais em quantidades excelentes e 

são capazes de suprir todas as nossas necessidades.  O objetivo geral 

desta pesquisa é verificar se existe diferença entre adequação do 

consumo recomendado de grupos de alimentos entre indivíduos 

ovolactovegetarianos (OVOL) e onívoros (ONI). Trata-se de um estudo 

descritivo, exploratório e do tipo transversal, que fez parte de um projeto 

de pesquisa multidisciplinar sobre saúde periodontal de indivíduos 

vegetarianos e onívoros, desenvolvido na Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo (USP). A população desse estudo foi 

constituída de indivíduos adultos, 27 OVOL e 27 ONI. Foram coletadas 

informações referentes a idade, sexo, peso, altura e circunferência da 

cintura. Para avaliar a adequação do consumo de grupos de alimentos 

segundo a recomendação dos guias alimentares para a população 

brasileira e para vegetarianos, foi quantificado o consumo diário de 

porções de cada grupo de alimentos segundo a padronização de tamanho 

de porção baseada em valor calórico e comparado com as 

recomendações por grupo botânico de alimentos assim como o consumo 

segundo o grau de processamento. A maior parte da população estuda 

foi composta por mulheres, sendo 66,66% dentre os OVOL e 62,96% 

dentre os ONI. A média de idade dos vegetarianos foi de 31,52 anos e 

36,52 anos para os onívoros. Foi observado também que os ONI 
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possuíam um IMC maior com média de 25,97 kg/m2 e os OVOL 22,98 

kg/m2. Os resultados encontrados neste estudo demonstraram que houve 

um maior consumo de porções de leguminosas, carnes e doces e um 

consumo abaixo do recomendado de frutas, legumes e verduras pelos 

onívoros. Em comparação a população ovolactovegetariana apresentou 

um consumo adequado de cereais frutas, legumes e verduras, e feijões. 

Quanto ao consumo de óleos e doces as duas populações estudadas 

consumiram mais que o recomendado, sem diferença significativa entre 

os dois grupos. Foi observado também que os ovolactovegetarianos 

consumiram 20% e 30,13% de alimentos processados e ultraprocessados 

respectivamente a mais que os onívoros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Dieta vegetariana, Alimentos, Dieta. 
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Abstract: The case is vegetarian that is not of any type of meat nor of 

products made with meats. It has been proven that plant foods can contain 

carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals and are able to meet 

all of our needs. The objective of this research is to verify if there are 

differences between the adequacy of the consumption of food groups 

between the ovolactovegetarian (OVOL) and omnivorous (ONI) options. 

This is a descriptive, exploratory and cross-sectional study that was part 

of a multidisciplinary research project on the periodontal health of 

vegetarian and dream readers, based on the Faculty of Dentistry of the 

University of São Paulo (USP). The teaching base was organized in 

adults, 27 OVOL and 27 ONI. Data on age, gender, weight, height and 

waist circumference were collected. To obtain a food group adequacy 

according to a food guide recommendation for each food group and 

vegetarian group, the daily intake of portions of each food group was 

quantified according to standard Asterware size by botanic group of foods. 

The majority of the children studied were women, with 66.66% between 

OVOL and 62.96% between ONI. The average age of vegetarians was 

31.5 years and 36.52 years for omnivores. It was also observed that the 

ONI had a larger BMI with an average of 25.97 kg / m2 and OVOL 22.98 

kg / m2. The results obtained in this study demonstrated that there was a 

greater consumption of portions of legumes, meats and sweets and a 

consumption below the recommended of fruits, legumes and vegetables 

by omnivores. In comparison to ovolactovegetariana a population has 

been responsible for fruits, legumes and vegetables, and beans. As for the 

consumption of oils and sweets, as two variables studied, they are 

consumed more than the original, without significant distinction between 

the two groups. Ovulovaro vegetarian foods also consumed 20% and 

30.13% of processed and ultraprocessed foods, respectively, more than 

omnivores. 
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1  INTRODUÇÃO  

1.1 Vegetarianismo 

 

O indivíduo que se intitula vegetariano é aquele que não come nenhum tipo de 

carne (vaca, frango, peixe, carneiro, avestruz, escargot, “frutos” do mar, entre outros) 

alimentos que contenham carne (presunto, salsicha, hambúrguer, salame etc.) ou 

alimentos de origem animal (Leites, ovos, etc) [1]. 

Os individuos vegetarianos são classificados de acordo com sua restrição ao 

consumo de alimentos de procedência animal, vegetariano estrito é aquele que não 

consome nenhum tipo de carne, ovos, mel, laticínios e produtos originários de animais 

como gelatinas, albumina, proteínas do leite, alguns corantes e espessantes. É 

também conhecido como vegetariano puro; lactovegetariano é o vegetariano que não 

consome nenhum tipo de carne nem ovos, mas faz uso de leite e laticínios; 

ovovegetariano não consome nenhum tipo de carne nem laticínios, mas come ovos; 

o ovolactovegetariano é o vegetariano que não consome nenhum tipo de carne, mas 

utiliza ovo, leite e laticínios na alimentação; e o vegano não utiliza nada procedente 

de animais, como vestimentas de couro, lã e seda, assim como produtos testados em 

animais [1]. 

Na literatura cientifica encontramos também o termo “semivegetariano” que é 

designado aos indivíduos que comem carne branca em até três vezes por semana, 

esse indivíduo consome menos carne que os onívoros, porém não é considerado 

vegetariano [2]. 

As dietas vegetarianas trazem grandes benefícios na prevenção de doenças 

crônicas como cardiopatias, câncer, diabetes, obesidade, doenças da vesícula biliar e 

hipertensão arterial. Estudos demonstram que as populações vegetarianas têm 31% 

a menos de cardiopatias, 50% a menos de diabetes, vários cânceres a menos, sendo 

88% a menos de câncer de intestino grosso e 54% a menos de câncer de próstata [3]. 

 

1.2 Consumo alimentar de Indivíduos vegetarianos 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Estudos sugerem que indivíduos vegetarianos consomem quantidade maior de 

carboidratos comparado aos onívoros, porém ainda assim não ultrapassam a 

recomendação de 65% do valor calórico total, demonstram também consumo menor 
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de gordura, de 23% a 34% do valor calórico total (VCT), enquanto os onívoros 

consomem entre 30,7% a 36% do VCT [4,5,6-7]. 

Em relação ao tipo de lipídio ingerido, foi demonstrado que a principal diferença 

encontrada entre onívoros e vegetarianos é a ingestão menor de gordura saturada e 

maior de gordura poli-insaturada pelos vegetarianos [7].          

         A dieta vegetariana estrita excede a necessidade de aminoácidos essenciais. 

Uma ampla meta-análise sobre o assunto demonstrou que não há diferença na 

incorporação da proteína no corpo humano, seja ela do reino animal ou vegetal. A 

proteína é um dos nutrientes mais fáceis de obter, mesmo com hábitos alimentares 

inadequados, desde que não haja restrição da quantidade de energia consumida. A 

literatura científica não demonstra risco aumentado de deficiência de proteínas em 

populações e grupos vegetarianos [7]. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a American Dietetic 

Association (ADA) a deficiência de ferro é a desordem nutricional mais comum na 

atualidade e ocorre tanto nos países pobres quanto nos ricos. Estima-se que cerca de 

um terço da população mundial (mais de dois bilhões de pessoas) padeça de carência 

de ferro. Os estudos científicos demonstram que a incidência de anemia por 

deficiência de ferro é similar em vegetarianos e não vegetarianos [8]. 

Quanto à comparação a ingestão de nutrientes entre vegetarianos e não 

vegetarianos estudos mostram que a ingestão de ferro por vegetarianos estritos 

costuma ser maior do que a de ovolactovegetarianos, que também é maior do que a 

de não vegetarianos. Como o consumo de vitamina C tende a ser bem maior entre os 

vegetarianos, há maior absorção do ferro vegetal [9].      

A dieta vegetariana, inclusive na forma estrita, pode atender às necessidades 

diárias de cálcio. Em geral, a ingestão de cálcio é igual ou maior em 

ovolactovegetarianos do que em não vegetarianos. Por outro lado, a ingestão de 

cálcio por vegetarianos estritos tende a ser menor do que a de não vegetarianos [9]. 

 Não foi encontrada deficiência clínica de zinco em estudos realizados com 

vegetarianos ocidentais. A preocupação com o zinco é apenas teórica, pois se 

acredita que a proteína animal melhore a absorção de zinco e que o fitato ou ácido 

fítico (composto presente em grãos e sementes) dificulta a absorção do zinco. Caso a 

dieta apresente baixo teor de zinco, ela pode ser corrigida com um bom planejamento 

[9].      
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Há dois tipos de lipídios (gorduras) que nosso organismo não consegue 

produzir: o ômega-6 (Ω-6) e o ômega-3 (Ω-3), também chamados de óleos essenciais. 

Quem não os ingere na quantidade adequada apresenta deficiência depois de 

determinado período. A maioria dos estudos mostra que os níveis sanguíneos de EPA 

e DHA são mais baixos em vegetarianos (especialmente em vegetarianos estritos) do 

que em não vegetarianos, assim como o tempo de coagulação. O uso de linhaça 

corrige essas alterações. O consumo de dieta com pelo menos 2,2 a 3,2 gramas de 

Ω-3 por dia (referência para dieta com 2.000 kcal) e manutenção da relação de ômega-

6 para ômega-3 de 2:1 a 4:1 é recomendado [9]. 

A vitamina B12 é o único nutriente que o vegetariano talvez precise 

complementar, mesmo com uma alimentação bem planejada, pois a vitamina B12 só 

está presente em quantidade significativa nos alimentos de origem animal. Devemos 

lembrar que leite, queijos e ovos são de origem animal e contêm essa vitamina. Logo, 

quem consome esses alimentos regularmente talvez não precise de complementação. 

Cerca de 50% dos vegetarianos apresentam deficiência dessa vitamina, mas essa 

deficiência não depende apenas da ingestão de B12, mas também de como a 

gastamos e de como conseguimos reciclá-la. Estudos demonstram que a população 

não vegetariana mundial está bastante sujeita a essa deficiência, que atinge 40% da 

população da América Latina [9,7]. 

 

 

1.3 Recomendações de Consumo Alimentar  

 

O ministério da saúde propôs os Guias Alimentares para a População Brasileira 

[10,11] a fim de orientar a alimentação saudável e a prevenção de doenças crônicas 

não-transmissiveis, tais como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e 

obesidade.  

O antigo guia alimentar para a população brasileira [10] apresenta 

recomendações quanto ao consumo dos grupos de alimentos. Deve- se consumir 

diariamente seis porções do grupo de cereais, tubérculos e raízes; dar preferência aos 

grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural; comer diariamente pelo 

menos três porções de legumes e verduras como parte das refeições e três porções 

ou mais de frutas nas sobremesas e lanches; consumir uma porção de leguminosas 
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diariamente; comer feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes por 

semana, na proporção de uma parte de feijão para duas partes de arroz, cozidos; 

consumir diariamente três porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, 

peixes ou ovos; consumir, no máximo, uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, 

manteiga ou margarina e no máximo uma porção do grupo dos açúcares e doces [10]. 

O novo guia alimentar para a população brasileira recomenda o consumo de 

alimentos segundo seu grau de processamento. Os alimentos in natura ou 

minimamente processados devem ser a  base de sua alimentação; os alimentos 

processados devem ser limitados e consumidos em pequenas quantidades, como 

ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em 

alimentos in natura ou minimamente processados; os alimentos ultraprocessados 

como biscoitos recheados, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes e macarrão 

“instantâneo” devem ser evitados ao máximo, pois os ingredientes principais dos 

alimentos ultraprocessados fazem com que, eles sejam ricos em gorduras ou 

açúcares e, muitas vezes, simultaneamente ricos em gorduras e açúcares, é comum 

também que apresentem alto teor de sódio, por conta da adição de grandes 

quantidades de sal, necessárias para estender a duração dos produtos e intensificar 

o sabor, ou mesmo para encobrir sabores indesejáveis oriundos de aditivos ou de 

substâncias geradas pelas técnicas envolvidas no ultraprocessamento, tornando-os 

incompatíveis com as recomendações dietéticas para manutenção da saúde [11]. 

No Guia alimentar de dietas vegetarianas para adultos recomenda-se que a 

substituição da carne deve ser feita pelo grupo dos feijões o leite de vaca substituído 

por leite vegetal enriquecido com cálcio que fornece o mesmo teor de cálcio. Tanto 

vegetarianos quanto não vegetarianos devem conhecer os grupos de alimentos e 

aprender a combiná-los para a melhor obtenção de nutrientes [12]. 

  Na literatura atual existem poucos estudos populacionais comparando a 

adequação de nutrientes e a diferença entre o consumo de grupos de alimentos entre 

onívoros e vegetarianos. 

O presente estudo buscou verificar a adequação de nutrientes das dietas 

vegetarianas e onívoras, identificando quais delas se adequam mais as 

recomendações dos guias alimentares para a população brasileira em geral, para 

através disso, contribuir para a promoção da saúde e qualidade de vida de onívoros e 

vegetarianos. 



 10  
 

O objetivo da presente pesquisa foi verificar se existe diferença entre a 

adequação do consumo recomendado de grupos de alimentos entre indivíduos 

vegetarianos e onívoros. 
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2  MÉTODOS  

 

2.1 Tipo de Estudo  

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e do tipo transversal. Esta 

pesquisa fez parte de um projeto de pesquisa multidisciplinar sobre saúde periodontal 

de indivíduos vegetarianos e onívoros, que aconteceu na Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo (USP). 

 

2.2 Local e Período do Estudo  

 

O presente estudo foi desenvolvido na Faculdade de Odontologia da USP, 

supervisionado e coordenado por profissionais de nível superior com graduação em 

Odontologia e Nutrição, durante o período de agosto de 2017 a maio de 2018. 

 

2.3 Amostra 

 

A população desse estudo foi constituida de indivíduos adultos (≥ 20 anos) 

ovolactovegetarianos (OVOL) (n=27) e onívoros (ONI) (n=27) que aceitaram 

livremente participar, compareceram a coleta de dados e assinaram o termo de 

compromisso livre e esclarecido (TCLE) (anexo 3).  

 

2.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos nesse estudo, indivíduos que aceitaram participar por meio da 

assinatura do TCLE, e que tiveram os dados completos sobre o consumo alimentar. 

 

2.3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo, os registros de indivíduos com alterações 

cognitivas que não tenham possibilitado ou tenham dificultado a referência da ingestão 

alimentar. 
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2.4 Coleta de dados 

 

Foram coletadas informações referentes a idade, data de nascimento, sexo e 

escolaridade (anexo 1). 

Para este estudo, foram coletadas informações sobre as seguintes variáveis 

antropométricas: peso inicial, altura e circunferência da cintura.  

O peso foi verificado em balança digital com o avaliado descalço, vestindo 

somente roupas leves, posicionado em pé e de costas para a escala da balança em 

posição anatômica, com a massa corporal igualmente distribuída entre ambos os pés. 

A altura foi verificada com o paciente em posição anatômica sobre a base do 

estadiômetro, encostando a parte posterior do corpo e a cabeça posicionada no Plano 

de Frankfurt (NACIF, VIEBIG, 2011).  

Para medida da circunferência da cintura o indivíduo permanece ereto com os 

braços relaxados ao longo do corpo, com a região da medida livre de roupas. A medida 

é realizada com fita métrica inextensível, no ponto médio entre a última costela e a 

crista ilíaca, com o abdômen relaxado, ao fim da expiração. (LEAN et al., 1995). O 

valor de CC foi utilizado para identificar o risco cardiovascular (HAN et al., 1995; WHO, 

1997).  

Para avaliação do consumo alimentar foi sendo utilizada a média de três 

questionários de alimentação habitual (anexo 2), que permite o cálculo do valor 

calórico e dos nutrientes ingeridos a partir de tabelas de composição dos alimentos 

(IBGE, 2008/2009; NEPA/UNICAMP, 2011). 

Para avaliar a adequação do consumo de grupos de alimentos segundo a 

recomendação, foi quantificado o consumo diário de porções de cada grupo de 

alimentos segundo a padronização de tamanho de porção baseada em valor calórico 

determinada no Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2008). O 

consumo diário de porções de cada grupo de alimentos foi comparado com as 

recomendações por grupo botânico de alimentos, assim como é comparado o 

consumo de alimentos com a recomendação de consumo segundo o grau de 

processamento de alimentos (BRASIL, 2014). 

A coleta de dados foi realizada por alunos treinados, sob supervisão de 

nutricionista.  
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2.5 Aspectos éticos 

 

A coleta de dados do presente estudo teve autorização ética pois fez parte da 

Pesquisa “Dieta e saúde periodontal: quanto, de fato, a dieta influencia o acúmulo de 

cálculo dentário”, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da USP sob o número CAAE 44197115.1.1001.0075.  

 
 
2.6 Benefícios 

 

Como benefício direto para os participantes os dados oriundos deste projeto de 

pesquisa permitiram avaliar o consumo alimentar, embasando orientações 

nutricionais para adequação da dieta dos indivíduos avaliados.  

 

2.7 Riscos 

 

O estudo ofereceu risco mínimo, uma vez que utilizou dados coletados por meio 

de entrevista sobre dados sóciodemográficos, técnicas não invasivas de avaliação 

antropométrica e questionário sobre o consumo alimentar. 

 

2.8 Análise dos dados 

 

Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva e analítica se 

necessário para correlação de dados e apresentados em quadros, tabelas e gráficos.  

O teste t-Student foi utilizado para avaliar diferenças de médias e o teste qui-

quadrado para avaliar diferenças entre as proporções. Em todos os testes, o nível de 

significância considerado foi de 5%. 
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3  RESULTADOS  

 

Foi analisado o consumo médio por porções de grupos de alimentos de 

indivíduos onívoros (ONI) e ovolactovegetarianos (OVOL). Ao todo foram analisados 

o consumo alimentar de 54 individuos, sendo 27 vegetarianos e 27 onivoros. 

A maior parte da população estuda foi composta por mulheres, sendo 66,7% 

dentre os OVOL e 55,6% dentre os ONI. A média de idade dos OVOL foi de 31,52 

anos (±7,71) e 36,52 anos (±10,85) para os ONI. Foi observado também que os ONI 

possuíam um IMC maior com média de 25,96 kg/m2 (±5,49) e os OVOL 22,98 kg/m2 

(±4,18) (p=0,028) (tabela 1). 

 

Tabela 1. Características da população estudada. São Paulo, 2018. 

 OVOL 
(n=27) 

ONI 
(n=27) 

p 

SEXO    

MASC (n, %) 9, 33,3% 12, 44,4 % 0,402 

FEM (n, %) 18, 66,7% 15, 55,6%  

IDADE (anos), média ± DP 31,52 ±7,71 36,52 ±10,85 0,057 

IMC (kg/m2), média ± DP 22,98 ±4,18 25,96 ±5,49 0,028* 

CC (cm), média ± DP 78,92 ±13,53 83,08 ±10,82 0,227 

OVOL: ovolactovegetarianos, ONI: onívoros, IMC: índice de massa corporal, CC: 

circunferência da cintura; DP: desvio-padrão. *P<0,05 
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O consumo de porções de alimentos processados e ultra processados foi 2,0 

±2,3 e 7,3 ±4,9 para os OVOL e 1,6 ±1,8 e 5,1 ±3,9, sem diferença significante entre 

os grupos.  

Os OVOL apresentaram maior consumo de porções legumes (2,9 ±2,1) dos 

que os ONI (1,5 ±2,1) (p=0,021) e maior consumo de porções de legumes e verduras 

juntos (3,6 ±2,5 vs. 1,9 ±2,5, p=0,018) (tabela 2). 

 
Tabela 2. Consumo de porções segundo grupo de alimentos. São Paulo, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVOL: ovolactovegetarianos, ONI: onívoros, DP: desvio-padrão. 
 
*P<0,05 

 

Os OVOL apresentaram maior adequação no consumo de frutas, legumes e 

verduras, e leguminosas dos que os ONI. A adequação do consumo de cereais de 

lácteos foi melhor para os OVOL, porém sem diferença significante entre os grupos. 

Os dois grupos estudados consumiram mais óleos e doces do que o recomendado, 

porém sem diferença significativa entre os dois grupos.  

A adequação do consumo de carnes/ovos para os ONI e de ovos para os OVOL 

foi de 144,8 ±27,9 e 25,6 ±30,4, respectivamente. Isso provavelmente se deve ao fato 

dos OVOL optarem por não ingerirem ovos diariamente (tabela 3). 

 

 

Grupos de 
alimentos 

OVOL 
(n=27) 

MÉDIA ± DP 

ONI 
(n=27) 

MÉDIA ± DP 

p 

Frutas 3,0 ±3,2 1,7 ±1,9 0,070 
Legumes 2,9 ±2,1 1,5 ±2,1 0,021* 
Verduras 0,7 ±1,5 0,4 ±1,0 0,340 

Legumes e 
verduras 3,6 ±2,5 1,9 ±2,5 

 
 0,018* 

Cereais 6,0 ±2,6 5,4 ±2,3 0,403 
Leguminosas 3,8 ±4,2 2,3 ±2,1 0,092 
Oleaginosas 1,4 ±2,9 0,3 ±0,9 0,071 

Lácteos 1,9 ±1,9 1,6 ±1,7 0,507 
Carnes 0 ±0 1,7 ±1,6 <0,001* 
Ovos 0,1 ±0,3 0,1 ±0,3 1,000 
Óleos 2,1 ±3,6 1,7 ±1,7 0,596 
Doces 1,1 ±1,6 2,0 ±2,3 0,092 

Processados 2,0 ±2,3 1,6 ±1,8 0,554 
Ultraprocessados 7,3 ±4,9 5,1 ±3,9 0,071 
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Tabela 3. Adequação do consumo de grupos de alimentos, segundo tipo de dieta. São Paulo, 2018. 

Grupos de alimentos Recomendação1 OVOL Adequação 
OVOL (%) 

Recomendação
2 

ONI Adequação 
(%) 

p 

Frutas 3 3,0 ±3,2 104,2 ±106,6 3 1,7 ±1,9 55, 9 ±60,7 0,048* 

Legumes e verduras 3 3,6 ±2,5 120,9 ±86,1 3 1,9 ±2,5 66,2 ±82,1 0,020* 

Cereais 6 6,0 ±2,6 100,3 ±41,2 6 5,4 ±2,3 89,7 ±37,1 0,325 

Leguminosas e 
oleaginosas 4,5 3,8 ±4,2 

 
115,6 ±114,2 1 2,3 ±2,1 

 
250,7 ±221,1 

 
0,007* 

Lácteos 3 1,9 ±1,9 64,0 ±64,5 3 1,6 ±1,7 49,9 ±51,1  0,380 

Carnes e ovos 1 (somente ovos) 0,1 ±0,3 25,6 ±30,4 1 1,7 ±1,6 144,8 ±27,9 0,000* 

Óleos 1 2,1 ±3,6 208,9 ±351,4 1 1,7 ±1,7 160,7 ±165,5 0,524 

Doces 1 1,1 ±1,6 123,3 ±151,3 1 2,0 ±2,3 202,6 ±217,4 0,127 

 

OVOL: ovolactovegetarianos, ONI: onívoros. 

1 Guia Alimentar para Vegetarianos. 

2 Guia Alimentar para a população Brasileira. 

*P<0,05 na comparação dos percentuais de adequação do consumo dos grupos alimentares entre onívoros e vegetarianos. 
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4 DISCUSSÃO 

 

O antigo guia alimentar (padroniza todas as letras minúsculas em guia alimentar) 

para a população brasileira [10] traz as seguintes recomendações quanto ao consumo dos 

grupos de alimentos por porções: deve- se consumir seis porções do grupo de cereais, 

comer diariamente pelo menos três porções de legumes e verduras como parte das 

refeições e três porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches; consumir uma 

porção de leguminosas diariamente; consumir diariamente três porções de leite e 

derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos; consumir, no máximo, uma 

porção por dia de óleos vegetais, e no máximo uma porção do grupo dos açúcares e doces 

[10].  

Já o novo guia Alimentar para a população brasileira [11] traz orientações de 

consumo alimentar segundo o grau de processamento dos alimentos, ele orienta que os 

alimentos processados devem ser limitados e consumidos em pequenas quantidades, 

como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em 

alimentos in natura ou minimamente processados; os alimentos ultraprocessados devem 

ser evitados ao máximo, pois são ricos em gorduras e açúcares e é comum também que 

apresentem alto teor de sódio, por conta da adição de grandes quantidades de sal, 

necessárias para estender sua duração e intensificar o sabor, ou mesmo para encobrir 

sabores indesejáveis oriundos de aditivos ou de substâncias geradas pelas técnicas 

envolvidas no ultraprocessamento, tornando-os incompatíveis com as recomendações 

dietéticas para manutenção da saúde [11]. 

No guia alimentar de dietas vegetarianas recomenda-se que a substituição da carne 

deve ser feita pelo grupo dos feijões o leite de vaca substituído por leite vegetal 

enriquecido com cálcio que fornece o mesmo teor de cálcio. Tanto vegetarianos quanto 

não vegetarianos devem conhecer os grupos de alimentos e aprender a combiná-los para 

a melhor obtenção de nutrientes [12]. 

Os resultados encontrados neste estudo demonstraram que houve maior consumo 

de porções do grupo dos cereais, oleaginosas e óleos pelos OVOL comparado a 

recomendação do guia alimentar para a população brasileira e aos indivíduos onívoros, 

os dados mostram que os vegetarianos consumiram 2,1 porções de óleos 110% a mais 

do que a recomendação e 19% a mais que os ONI que consumiram 1,7 porções de óleos. 

Os óleos e gorduras quando consumidos em excesso são prejudiciais à saúde, podendo 

contribuir para várias doenças crônicas como doença cardiovascular, diabetes mellitus, 
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obesidade, derrame cerebral e câncer. Além disso, podem comprometer também os 

aspectos sensoriais, visuais ou mascarar outros elementos sápidos [24]. 

Houve também o consumo de 6,0 e 5,4 porções de cereais pelos OVOL e ONI 

respectivamente o que vai de acordo com o recomendado pelo guia, com exceção da dieta 

ONI que o consumo foi 10% a menos do que o recomendado. O consumo de leguminosas 

também foi maior pelos OVOL do que pelos ONI, porém a dieta ONI não ficou abaixo da 

recomendação. O guia de dietas vegetarianas recomenda que a carne deve ser 

substituída pelo grupo dos feijões. Na dieta vegetariana os feijões são os melhores 

substitutos das carnes 1 porção de feijão equivale a 55 kcal, enquanto uma porção de 

carne equivale a 190 kcal, sendo assim a carne vermelha (190 kcal) é substituída por 3,5 

porções de feijão garantindo que com o mesmo valor calórico, teremos o dobro do ferro 

encontrado na carne vermelha. Isso, automaticamente, já compensa a menor 

biodisponibilidade de ferro vegetal que é metade da encontrada na carne, ao ingerir o 

dobro presente nos feijões a absorção será a mesma [12].  

Outra grande diferença entre as duas dietas foi o consumo de frutas verduras e 

legumes. Observou-se através dos dados que os OVOL ingeriram uma maior quantidade 

do grupo das frutas 3 porções 43,3% a mais que os ONI que consumiram 1,7 porções e 

3,6 porções de verduras e legumes 47,2% a mais que os ONI que teve o consumo médio 

de apenas 1,9 porções ficando 36,6% abaixo do consumo recomendado. O guia Alimentar 

para a população brasileira de 2008 recomenda o consumo de pelo menos 3 porções de 

legumes e verduras e 3 porções ou mais de frutas, pois são ricos em vitaminas, minerais 

e fibras e contribuem para a proteção à saúde e diminuição do risco de ocorrência de 

várias doenças [10].  

Um estudo em Grande Vitória/ES teve como objetivo analisar o risco cardiovascular 

em vegetarianos e onívoros. A maioria dos vegetarianos eram OVOL. O estudo contou 

com a colaboração de 67 pessoas que informaram não ter consumido carne nos últimos 

5 anos, este foi o tempo mínimo estipulado pelo estudo. No entanto, o tempo médio entre 

os participantes desta avaliação foi de 19±10 anos. Assim sendo, foram encontradas 

diferenças com melhores resultados para o grupo VEG em relação ao ONI em todos os 

fatores de risco cardiovascular estudados como pressão arterial, glicemia de jejum, 

colesterol total, colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol) e 

triglicerídeos exceto o colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-colesterol) que 

não foi diferente entre os grupos [25].  
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Outros estudos também demonstram que os vegetarianos apresentam pressão 

arterial mais baixa que os ONI [26], menor prevalência de hipertensão arterial [27], menor 

mortalidade por doença isquêmica do coração (DIC), comparado aos ONIs, sendo ainda 

mais baixo entre os OVOL [28]. O baixo risco cardiovascular entre vegetarianos poderia 

ser explicado, em parte, pela ocorrência de níveis mais baixos de colesterol nesses 

indivíduos [29]. De acordo com estudo experimental de seguimento de um ano em 

coronariopatas [30], as dietas vegetarianas seriam ainda capazes de reduzir a estenose 

coronariana secundária à aterosclerose. A redução das placas, ainda que modesta, 

poderia explicar a redução da angina nos pacientes que adotaram a dieta vegetariana 

nesse estudo [30].  

Notou-se também que tanto os ONI como os OVOL tiveram o consumo menor do 

que o recomendado do grupo dos lácteos, sendo consumido em média 1,9 e 1,6 porções 

do grupo dos lácteos na dieta OVOL e ONI, com diferença apenas de 15%. O guia para a 

população brasileira salienta que leite e derivados são fontes de proteínas, vitaminas e, é 

a principal fonte de cálcio da alimentação, nutriente fundamental para a formação e 

manutenção da massa óssea e o consumo desse grupo de alimentos é importante em 

todas as fases do curso da vida [10]. O guia alimentar de dietas vegetarianas para adultos, 

diz que não há diferença entre a prescrição nutricional de cálcio para OVOL e para ONI já 

que o leite e seus derivados são a fonte usual para a maioria e também porque grande 

parte dos leites vegetais encontrados no mercado brasileiro são enriquecidos com cálcio 

[12].  

O consumo do grupo das carnes na dieta ONI foi de 1,7 porções, 41% a mais que 

o recomendado pelo guia [10]. Já o consumo do grupo dos ovos foram iguais entre as 

duas populações que ficaram bem abaixo das recomendações propostas tendo média de 

consumo de 0,1 [10]. O alto consumo de carne vermelha, de carne altamente processada 

e de ácidos graxos trans está relacionado às doenças cardiovasculares e ao diabetes [31]. 

Outra diferença observada foi um maior consumo de doces pela dieta ONI, 

consumindo 2 porções do grupo quase duas vezes mais que os OVOL com 1,1 porções. 

O antigo guia [10] orienta um consumo de no máximo 1 porção de açucares e doces por 

dia para a população em geral, pois o seu consumo frequente e em grandes quantidades 

aumenta o risco de se desenvolver obesidade e diabetes [10]. 

Alimentos processados e ultraprocessados foram um pouco mais consumidos pelo 

grupo dos OVOL que consumiram 2 e 7,3 porções respectivamente, 20% e 30% a mais 

que o grupo dos ONI com 1,6 e 5,1 porções de alimentos processados e ultraprocessados. 
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As recomendações do guia são de que os alimentos processados devem ser limitados e 

consumidos em pequenas quantidades e os alimentos ultraprocessados devem ser 

evitados ao máximo pois podem acarretar danos à saúde [11].  

Por fim o ministério da saúde informa que os padrões de alimentação adotados nas 

últimas décadas podem ser prejudiciais à saúde. Por exemplo, o consumo excessivo de 

sal aumenta o risco de hipertensão e eventos cardiovasculares, e o alto consumo de carne 

vermelha, de carne altamente processada e de ácidos graxos trans está relacionado às 

doenças cardiovasculares e ao diabetes. Por outro lado, o consumo regular de frutas e 

legumes diminui o risco de doenças cardiovasculares e de câncer gástrico e colorretal 

[31]. 

O presente estudo teve limitações relacionadas a coleta de dados por se tratar de 

ferramentas de avaliação nutricional dependente da memória e cooperação do paciente 

como no caso do recordatório habitual de 24 horas. A informação obtida por esse método 

é influenciada pela habilidade do indivíduo em recordar, de forma precisa, seu consumo 

de alimentos em função disso alguns alimentos podem ser esquecidos ou omitidos. Outro 

método utilizado para avaliar o consumo alimentar no estudo foi o diário alimentar que 

consiste em anotar todas as refeições em medidas caseiras em casa, método este que 

pode alterar a escolha e o consumo alimentar propositalmente pelo fato de estar sendo 

avaliado [32]. Atualmente não existem estudos que comparem a quantidade de porções 

consumidas nas duas populações estudadas, existindo somente estudos parecidos que 

utilizam índices de alimentação saudável comparado as porções do guia alimentar para a 

população brasileira e a pirâmide alimentar americana. Portanto o estudo teve grande 

importância por se tratar de populações com consumo alimentar diferentes e poder 

compará-las com as recomendações estipuladas e identificar a mais adequada delas, 

fazendo um reforço aos guias que tem como objetivo trazer orientações de consumo 

alimentar saudável para a população em geral. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O consumo dos indivíduos que seguem dieta ovolactovegetariana foi mais 

adequado segundo as porções recomendadas pelos guias alimentares para a maioria dos 

grupos de alimentos. Apesar disso, os ovolactovegetarianos consumiram mais porções de 

alimento processados e ultraprocessados, o que deve receber atenção para que não 

ocasione riscos à saúde, dentro de um padrão de dieta sabidamente protetor em relação 

ao desenvolvimento de doenças crônicas.    
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ANEXO 1 

2.Nome completo:______________________________________ Sexo: (1) mas (2) fem 

3.Data:____/____/_______       

4.a. Tel Cel:___________________  4.b.Tel residencial: ___________________5. DN: ___/___/_______ 

6.Idade:_____anos____meses        7.Email: _________________________________________ 

8.Avaliador: _______________________ 9.ODONTO: (1) (   )1ªvez        (2)  (   ) 90d (3) (   ) 180d 

10. Em caso de RETORNO c/ a ODONTO: A sua alimentação modificou desde que começou a passar 

com a ODONTO? (1)  (  ) SIM       (2)  (   ) NÂO  

11. Se Sim, o que mudou? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

12. Quanto a sua cor ou etnia, você se declara? 

( 1 ) Branco(a)     ( 2 ) Preto(a)    ( 3 ) Pardo(a)    ( 4 ) Amarelo(a)        ( 5 ) Índigena    ( 6 ) Não se 
enquadra em nenhuma das opções 

13. Já passou com um nutricionista: SIM (1)     NÃO (2) 

 

Você possui ou já apresentou:  

14.Doença cardiovascular: infarto, angina(dor no peito), derrame cerebral, trombose..... SIM (1)     NÃO (2) 

15.Pressão alta...............................................................   SIM (1)     NÃO (2) 

16.Diabetes (tipo I ou tipo II) ...........................................   SIM (1)     NÃO (2) 

17.Dislipidemias (colesterol ou triglicérides elevados)        SIM (1)    NÃO (2) 

18.Doenças da tiroide..................................................        SIM (1)    NÃO (2) 

19.OUTRA(s): 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Caso tenha respondido SIM em um ou mais itens: 

20.Faz acompanhamento médico regular: ......................SIM (1)     NÃO (2) 

 

21.Qual é a sua religião? 

(1) Ateu  
(2) Budismo 
(3) Catolicismo 

(4) Espiritismo 
(5) Evangélica 
(6) Islamismo 

(7) Judaísmo 
(8) Protestante (inclui 
Adventista do 7º Dia) 

(9) Agnóstico             (10)Outra:__________________________ 
 

22.Há quanto tempo é vegetariano?_________(anos) _______(meses) 

 

23.Qual é a principal razão de se tornar vegetariano? (marque quantos quiser) 

(1) Religião/filosofia 

(2) Yôga  

(3) Saúde/estética 

(4) Ecológicas/bem-estar animal 

(5) Outro motivo: ______________________________________________________________ 

 

24.Dificuldade ao ser vegetariano: (marque quantos quiser) 

(1) Consigo mesmo   

(2) Com a família 

(3) Com os amigos e social 

(4) Acesso aos alimentos  

(5) Restaurantes e lanchonetes que fazem parte 

da dieta vegetariana 

(6) Outro motivo: ______________________________________________________________ 

 

1.No:  

 



36 
 

25.Você se considera atualmente: 

(1) Ovo-lacto-vegetariano (não consomem carne, mas consomem leite, ovos e derivados de ambos) 

(2) Vegetariano estritos ou Veganos (consomem exclusivamente alimentos de origem vegetal) 

(3) Lacto-vegetariano (não consomem carne e nem ovos, mas consomem leite e seus derivados) 

(4) Semi-vegetariano (consome carne branca até 2 vezes /semana) 

(5) Flexi-vegetariano (consome carnes em geral apenas 2 vezes /semana) 

  
26. Você consome sempre ou ocasionalmente:  

( 1 ) carnes     ( 2 ) peixes          ( 3 )  farinha de trigo - Pão francês, macarrão,etc...        (4) aveia      

( 5 ) cerveja         ( 6 ) leite e derivados          ( 7 ) ovos         ( 8 ) preparações que levam leites  

( 9 ) preparações que levam ovos                     ( 10 ) come todos os tipos de alimentos 

( 11 ) Alimentos que exclui:________________________________________________ 

 
 
INGESTÃO DE LÍQUIDOS POR DIA: 

Tipo de bebida Sim Não Se SIM, quantos copos por dia Tamanho do copo/ xícara que utiliza: 

32.Água 1 2 33.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 34.(1) tipo requeijão (2) tipo americano 

35.Suco natural sem açúcar: 1 2 36.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 37.(1) tipo requeijão (2) tipo americano 

38.Suco natural com açúcar: 1 2 39.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 40.(1) tipo requeijão (2) tipo americano 

41.Suco artificial sem açúcar: 1 2 42.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 43.(1) tipo requeijão (2) tipo americano 

44.Suco artificial com açúcar: 1 2 45.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 46.(1) tipo requeijão (2) tipo americano 

47.Refrigerante normal: 1 2 48.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 49.(1) tipo requeijão (2) tipo americano 

50.Refrigerante diet ou light: 1 2 51.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 52.(1) tipo requeijão (2) tipo americano 

53.Chá sem açúcar: 1 2 54.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 55.(1) xícara de café (2) xícara de chá 

56.Chá com açúcar: 1 2 57.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 58.(1) xícara de café (2) xícara de chá 

59.Café sem açúcar: 1 2 60.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 61.(1) xícara de café (2) xícara de chá 

62.Café com açúcar: 1 2 63.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 64.(1) xícara de café (2) xícara de chá 

65.Outra(s):   66.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 67.(1) tipo requeijão (2) tipo americano 

68.Outra(s):   69.(até 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ou +) 70.(1) xícara de café (2) xícara de chá 

 
71. Ingere líquido durante o Almoço e Jantar: SIM (1) NÃO (2) 
72.Se SIM, qual sua preferência: (1) água  (2) suco natural  (3) suco artificial   (4) refrigerante 
73.a Quant: (1) até 1 copo (2) dois copos (3) três copos (4) quatro ou mais copos  
73.b TIPO DE COPO: (1) tipo requeijão (2) tipo americano (   ) 73.c outro:_____________________________ 
 
74.Usa algum suplemento em forma de cápsula/pó/líquido? SIM (1)       NÃO (2) 
75.Se SIM, qual(is)? ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 76.Quantidade:______________ 77.Frequência: _________________________________________________ 
 
 
 
82.Quantas horas dorme por noite?  
(1) Menos que 4 horas   (2) Entre 5 e 8 horas   (3) Mais que 8 horas 
 
83. Qual a qualidade de seu sono na maioria das vezes: (marque quantos quiser) 
(1) dorme direto   
(2) acorda 2 a 3 vezes durante a noite 
(3) agitado                                           

(4) acorda cansado 
(5) acorda disposto 
(6) dorme bem 

 

BEBIDAS ALCOÓLICAS -  84.Ingere bebida alcoólica? 
(1) Sim        (2) Nunca bebeu       (3) Bebia, mas parou     85.Há quanto tempo parou? ________ 
 
86. Se SIM, com que frequência o você costuma ou costumava ingerir alguma bebida alcoólica?  
(1) menos de 1 dia por mês                
(2) 1 a 2 vezes por mês                       
(3) menos de 1 dia por semana   
(4) 1 a 2 dias por semana           

(5) 3 a 4 dias por semana           
(6) 5 a 6 dias por semana                    
(7) todos os dias (inclusive sábado e domingo)     
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Qual bebida alcoólica e em que quantidade o você ingere ou ingeria? 
Bebida Destilada  
(87) Uísque - Quant: ________________ (88) Vodka- Quant: ________________  (89) Aguardentes 
(cachaças)-  Quant: ________________ (90) Conhaque - Quant: ________________  
(91) outros:_________________ Quant: ________________ 
Bebida Fermentada 
(92) Vinho Quant: ________________ (93) Cerveja - Quant: ________________ 
(94) outros: __________________ - Quant: ________________ 

 
TABAGISMO 
95.É fumante?   SIM (1)    NÃO (2)                96. Se SIM, há quanto tempo? ________anos 

97.Que idade tinha quando começou a fumar regularmente? (1) ___ anos (2) não lembra 

98.Quantos cigarros/charutos/cachimbos fuma: (1)por dia_______ OU (2)por semana_______ 

 

99. É ex fumante?    SIM (1)    NÃO (2)           100. Se SIM, há quanto tempo parou de fumar? ___ anos 

101.Que idade tinha quando começou a fumar regularmente?(1) ___ anos (2) não lembra 

102.Quantos cigarros/charutos/cachimbos (1)por dia_______ OU (2)por semana_______  

 

ATIVIDADE FÍSICA 

103.Realiza Atividade física: (   ) SIM(   )NÃO Se SIM, responda abaixo: 

Atividade Frequência semanal Minutos/dia 

A.Caminhada do dia-a-dia 113. 114. 

Ex; caminhar até o ponto de ônibus, de casa para o trabalho, etc... 

 

B.Atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração.  

Exemplos: pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar 

pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim. 

Atividade Frequência semanal Minutos/dia 

 115. 116. 

   

   

   

C.Atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

Exemplos: correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer 

serviços domésticos pesados em casa, no quintal, carregar pesos elevados. 

Atividade Frequência semanal Minutos/dia 

 117. 118. 

   

119.Usa algum suplemento para melhorar a performance na atividade física?   SIM (1)    NÃO (2) 
120.Se SIM, qual(is)?  _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
121.Quant: _______________________________________________________________________________ 
 
122.Frequência: (1) todas ou quase todas as vezes que faz exercício     (2) de vez em quando 

 

HÁBITOS INTESTINAIS 

123.FREQUÊNCIA 

(1) Todos os dias (2) 4 a 5 vezes / semana  (3) < 3 vezes / semana  (4) Não sabe responder 

 

124.HORÁRIO 

(1) Regular (sempre nos mesmos horários) (2) Irregular (em horários diferentes) 

 

125. DIFICULDADE AO EVACUAR: SIM (1)       NÃO (2)    
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Se SIM, responda a baixo: 

126.Dor  (1) Algumas vezes (2) Sempre 

127.Esvaziamento incompleto (1) Algumas vezes (2) Sempre 

128.Sangue nas fezes(1) Algumas vezes (2) Sempre 

129.Esforço em excesso (1) Algumas vezes (2) Sempre 

 

130.Identifique na figura qual a apresentação das suas fezes na maioria das vezes que evacua: 

(1) Tipo 1 

(2) Tipo 2 

(3) Tipo 3 

(4) Tipo 4 

(5) Tipo 5 

(6) Tipo 6 

(7) Tipo 7 
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ANEXO 2 
 

(   )RECORDATÓRIO DE 24 Horas ou (   )HABITUAL – (   ) Durante a semana 
 
Nome:_______________________________________ ______Avaliador: _________________  

 

Refeição, hora e 
local(casa ou 

restaurante, etc) 

Alimento / Preparação 
Quantidade  

em Medida Caseira 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

1. Número: 
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ANEXO 3 
 

 


