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RESUMO 
 

Introdução: Orientações e esclarecimento do Conselho Regional de nutricionistas (3º 

região) discorrem que uma dieta vegetariana permite adequada qualidade nutricional 

da alimentação de indivíduos, porém é necessário que o planejamento seja feito de 

forma adequada. Nesse sentido, é escasso na literatura a investigação quanto ao 

perfil alimentar de indivíduos que aderem a dieta vegetariana, levando considerando 

a presença de alimentos in natura, minimamente processados, processados, ultra 

processados, e ainda a utilização de suplementos nutricionais concomitantemente. 

Objetivos: Analisar o perfil da alimentação de indivíduos que aderem a dieta 

vegetariana quanto a frequência de consumo habitual semanal de alimentos in natura, 

minimamente processados, processados e uso de suplementos nutricionais. 

Métodos: Em um desenho transversal, vegetarianos brasileiros, com acesso a 

internet e que utilizam mídias sociais, responderão a um questinário enviado 

eletronicamente com inquéritos acerca de variáveis socioeconômicas, peso e altura 

auto-referidos bem como um questinário de frequencia de consumo habitual semanal 

contendo opções de alimentos in natura, minimamente processado, processados, 

ultraprocessados e suplementos alimentares. As variáveis idade, peso e altura serão 

representadas por medidas de tendência central. As outras variáveis classificadas 

como categóricas, serão apresentadas por medidas de frequência e as associações 

propostas desritas por tabelas de contingência. Resultados esperados: espera-se 

que vegetarianos consumam alimentos processados e ultraprocessados e 

suplementos alimentares com certa frequência em uma semana e que este padrão 

esteja também associado ao IMC dos participantes.  

 

 

Palavras-chave: Dieta Vegetariana, veganos, Alimentos Industrializados, 

Suplementos Nutricionais 

  



    
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Brazilian Guidelines states that vegetarian diets can provide nutritional 

quality to overall eating, but an adequate nutrition organization needs to be set in order 

to reach that quality. In this sense, there is a scarce Brazilian literature which regards 

vegetarian diets under de context of fresh, minimally processed, processed and 

ultraprocessed food, as well as the simultaneous use of nutritional supplements along 

those diets. Objectives: To analyse the week frequency of consumption of fresh, 

minimally processed, processed and ultraprocessed food as well nutritional 

supplements by vegetarian individuals. Methods: In a cross-sectional design, 

Brazilians vegetarians, with internet access, will respond to an on-line questionnaire 

comprising socioeconomic variables, self-reported weight and height and questions 

about the frequency of consumption of fresh, minimally processed, processed and 

ultraprocessed food as well nutritional supplements. The variables age, weight and 

height will be represented by measures of central tendency. Categorical variables will 

be presented by frequency measures and associations by contingency tables. 

Expected results: vegetarians are expected to frequently consume processed, 

ultraprocessed foods and supplements, aspects which may me associated with BMI. 

 

Keywords: Vegetarian Diet, Vegans, Industrialized Foods, Nutritional Supplements 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma dieta ou um estilo de vida de um indivíduo vegetariano, se resume em 

uma exclusão total ou parcial de alimentos de origem animal. A maioria dos praticantes 

do vegetarianismo, aderem com o objetivo de evitar mortes desnecessárias de 

animais, podem também incluir motivos como saúde, espiritual religioso, causas 

humanitárias e até mesmo relacionado ao meio-ambiente. (NORONHA et al, 2017) 

Existem diversas classificações de vegetarianismo, estão entre elas, segundo 

a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), Ovolactovegetariano, a que inclui a 

utilização de ovos, leites e laticínios na sua alimentação, Lactovegetariano com o 

consumo de leite e laticínios, Ovovegetarianismo com a utilização somente de ovos, 

Vegetarianismo estrito que não existe na sua alimentação nenhum produto de origem 

animal. Existe também o indivíduo Vegano, que além de não consumir nenhum 

alimento de origem animal, não utiliza produtos testados em animais bem como 

vestimentas do tipo couro, lã e seda (SVB, 2018) (COUCEIRO et al, 2008) 

Os grupos de carnes e ovos são responsáveis por nos fornecer fontes de 

proteínas que são de alto valor biológico, possuindo todos os aminoácidos essenciais 

para o organismo. Também fornecem quantidades significativamente importantes de 

vitaminas, minerais e ácidos graxos, dentre eles: ferro, cobre, cromo, zinco, vitamina 

B6, B12, niacina e biotina. (TUCUNDUVA,2014) 

Segundo orientações e esclarecimento do Conselho Regional de nutricionistas 

da terceira região, uma dieta vegetariana é capaz de se obter o equilíbrio e uma 

adequada qualidade nutricional, porém é necessário que o planejamento seja feito de 

forma adequada. Com essa adequação, esse tipo de dieta oferece benefícios a saúde 

podendo promover um desenvolvimento adequado em todas as fases de clico da vida 

bem como prevenir e diminuir os riscos de doença crônicas não transmissíveis. (CRN, 

11/2015) 

Alguns alimentos como in natura/ minimamente processados, ou até os 

processados e ultraprocessados estão disponíveis no mercado e podem servir de 

opção e inclusão na dieta. Essas categorias de alimentos, segundo o Guia alimentar 

da população brasileira, se separam conforme o nível de processamento. Alimento in 

natura ou minimamente processado, está no topo das orientações de ingestão no 

nosso dia a dia por não sofrerem alterações quando partem da natureza ou alterações 

e processos mínimos como a pasteurização, cortes, secagem, polimento e 



5 
 

empacotamento, sendo aqueles obtidos através de animais ou plantas como folhas e 

frutos, ovos e leite. Uma segunda categoria, classificada como ingredientes culinários 

utilizados para preparações como forma de tempero, se descreve como produtos que 

são extraídos desses alimentos in natura ou de forma direta da natureza, estão em 

seus exemplos: óleos, gorduras, sal e açúcar. Outros produtos que foram fabricados 

e que têm a adição de sal ou açúcar em sua composição natural, são os processados, 

como frutas em calda, queijos, pães ou legumes em conserva. E a ultima categoria, 

os ultraprocessados, são aqueles alimentos que foram submetidos a adição de 

diversos ingredientes bem como a etapas de processamento, estão entre eles: 

refrigerantes, macarrão instantâneo e salgadinhos de pacote. (MDS, 2014) (CLARO 

et al, 2013) 

Os alimentos ultraprocessados devem ser evitados em alto consumo no dia a 

dia de uma dieta. O fator de uma alimentação não saudável, está entre os principais 

fatores de risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, bem como o estado 

nutricional. O consumo em excesso de sal é um determinante para a prevalência de 

hipertensão e doenças cardiovasculares, bem como o consumo de gorduras 

saturadas e trans, também relacionada ao alto nível de colesterol. O diabetes mellitus 

do tipo 2, na atualidade se vê com maior frequência em jovens relacionado aos maus 

hábitos alimentares e o sedentarismo.(MDS, 2011) (LOUZADA et al, 2015) 

As dietas vegetarianas, principalmente estritas, precisam de um planejamento 

e uma orientação mais detalhada que pode incluir a suplementação de vitamina B12 

e cálcio. Uma atenção deve ser dada á vitamina D, proteína, ácidos graxos, ferro, 

zinco (CRN, 11/2015). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

É escassa a literatura que  relacione a presença de alimentos in natura, 

minimamente processados, processados e ultraprocessados, concomitantemente ao 

uso de suplementos nutricionais na alimentação indivíduo vegetariano. Estas relações 

também não são verificadas considerando diferentes ìndices de Massa Coporal (IMC) 

de indivíduos vegetarianos.  
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3.1 OBJETIVOS GERAL 

  

Analisar o perfil da alimentação de indivíduos que aderem a dieta vegetariana 

quanto a frequência de consumo habitual semanal de alimentos in natura, 

minimamente processados, processados e uso de suplementos nutricionais.  

 

  3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o perfil da alimentação de invidíduos vegetarianos quanto ao consumo 

de alimentos in natura e minimamente processados comparado ao consumo 

de alimentos processados e ultra processados;  

 Verificar as associações entre frequência de consumo habitual semanal de 

suplementos alimentares com a frequencia de consumo de alimentos in 

natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados; 

 Verificar  as interações entre estado nutricional (por meio do Ínndice de 

Massa Corporal) e a frequência de consumo habitual semanal de semanal de 

alimentos in natura, minimamente processados, processados e 

ultraprocessados; 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

Para avaliação do perfil alimentar e nutricional de indivíduos praticantes do 

vegetarianismo, foi aplicado um questionário virtual criado pela plataforma google, 

com questões sociodemográficas, como idade, sexo, escolaridade e ocupação bem 

como dados auto relatados de altura e peso, para cálculo de IMC e inquérito quanto à 

frequência habitual semanal de alimentos in natura, minimamente processados, 

processados, ultraprocessados e suplementos alimentares. 

 

4.1 DESENHO DE ESTUDO  

Trata-se de um estudo com desenho transversal, observacional.  
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4.2 AMOSTRA 

A população do estudo será composta por indivíduos vegetarianos, 

brasileiros, utilizadores de mídias sociais (meio pelo qual será enviado o 

questionário eletrônico). Serão considerados apenas aqueles que aceitem 

participar, mediante autorização expressa no termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). A amostra será não probabilistica. O número de indivíduos 

esperado é de 30 pessoas com uma margem de erro de 20%.  

 

4.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 Indivíduos vegetarianos, podendo ser de qualquer classificação quanto ao 

tipo de vegetarianismo; 

 Indivíduos alfabetizados; 

 Indivíduos que tenham acesso a internet e computador; 

 Indivíduos que utilizem redes sociais;  

 Idade de 20 a 59 anos; 

 Indivíduos que aceitarem e assinarem o termo de consentimento livre e 

esclarecido; 

 

4.2.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Os critérios de exclusão a priori serão: 

 Indivíduos que apresentem algum tipo de doença preexistente que 

imponha limitações a alimentação. 

Os critérios de exclusão a posteriori serão: 

 Indivíduos que preencham parcialmente o questionário ou preencham de 

maneira inconsistente; 
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 Indivíduos acima de 59 anos; 

 Indivíduos não alfabetizados; 

 Indivíduos que não aceitem e não assinem o termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE); 

 Indivíduos que decidam descontinuar sua participação na pesquisa. 

 

4.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

Para a coleta de dados dos indivíduos, será utilizado um questionário online 

(Apêndice 1), que realizará inquérito quanto a variáveis socioeconômicas (sexo, idade, 

escolaridade e ocupação) e peso e altura auto referidos, dados que serão utilizados 

para posterior cálculo do IMC. Além disso, os participantes responderão um 

questionário que avaliará a frequência semanal habitual de consumo de algumas 

alimentos para lanche, sendo estes in natura, minimamente processados, 

processados e ultraprocessados. O questionário compreenderá também a avaliação 

da frequência semanal habitual de consumo de alguns suplementos nutricionais 

relevantes para a público alvo. 

 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa e terá número de 

protocolo de aprovação neste trabalho. Garantirá também total sigilo dos dados 

coletados. Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta 

pesquisa o risco pode ser avaliado como: mínimo, sendo este relacionado ao 

eventual desconforto que o participante pode sentir ao compartilhar informações 

pessoais ou confidenciais no(s) questionário(s) que preencherá, ou ainda, se sentir 

incomodado com algum dos questionamentos. Nestes casos, o participante não 

precisará responder a qualquer pergunta se sentir que ela é muito pessoal ou caso 

se senta desconfortável em respondê-la. Adicionalmente, o participante também 

poderá suspender sua participação a qualquer momento da pesquisa, sem a 
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ocorrência de qualquer ônus à sua pessoa. Como benefícios indiretos, a pesquisa 

trará informações importantes sobra a utilização de suplementos pela população e 

a qualidade da alimentação de vegtarianos quanto ao nível de processamento dos 

alimentos consumidos (in natura, minimamente, processados, processados, e 

ultraprocessados). Como benefício direto, aos participantes será entregue um 

folder informativo quanto a importância de uma alimentação rica em alimentos in 

natura e opções vegetarianas nesse sentido.  

Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), como consta nas normas de realização de pesquisa em 

humanos, presente na Resolução 196/96, com base no modelo fornecido pela 

Universidade Paulista – UNIP. 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS  

 As variáveis de idade, peso e altura serão representadas por medidas 

de tendência central. As outras variáveis classificadas como categóricas, serão 

apresentadas medidas de frequência e as associações propostas representadas 

por tabela de contingência. Serão verificados por fim possíveis efeitos do IMC nas 

respostas dos vegetarianos quanto ao tipo de alimento escolhido e uso de 

suplementos. Para que seja realizada as análises dos dados, será utilizado o 

sofware excel versão 2013. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que vegetarianos consumam alimentos processados e ultraprocessados e 

suplementos alimentares com certa frequência em uma semana e que este padrão 

esteja também associado ao IMC dos participantes.  
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6.  CRONOGRAMA 

 

Etapas de pesquisa Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Revisão da literatura    X X X X X X X X  

Elaboração da introdução     X        

Elaboração do objetivo     X        

Qualificação      X       

Envio do projeto ao 
Comitê de Ética 

       X     

Coleta de dados         X X   

Tabela de dados         X    

Análise dos dados         X X   

Elaboração do resultado         X X X  

Elaboração da discussão          X X  

Organização do trabalho 

final 

          X  

Apresentação do TCC            X 
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APÊNDICE 1 – Questionário para avaliar os tipos de alimentos e suplementos 

presentes na alimentação do vegetariano. 

 

ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA 

 

Caro Participante: 

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 
Vegetarianos: efeitos do estado nutricional sobre a escolha por alimentos 
ultraprocessados e suplementos que se refere a um projeto Técnico Científico 
Interdisciplinar do(s) participante(s) Leticia Alves Volantê do(a) Graduação, o qual 
pertence ao Curso de Nutrição  da Universidade Paulista - UNIP. 

O(s) objetivo(s) deste estudo é analisar o perfil da alimentação de indivíduos 
que aderem a dieta vegetariana quanto a presença e a frequência do consumo de 
alimentos processados/ultraprocessados, in natura/minimamente processados bem 
como o uso de suplementos. Os resultados contribuirão para que se tenha um 
conhecimento do perfil alimentar e nutricional de indivíduos vegetarianos quanto a 
escolha dos alimentos e uso de suplementos. 

Sua forma de participação consiste em responder o questionário de forma 
online que conta com avaliação de dados sociodemográficos (sexo, idade, 
escolaridade e ocupação) e peso e altura auto referidos, dados que serão utilizados 
para posterior cálculo do IMC. Além disso, você respondera um questionário que 
avaliará a frequência semanal habitual de consumo de algumas alimentos para 
lanche, sendo estes in natura, minimamente processados, processados e 
ultraprocessados, mostrando a escolha de cada alimento e suplemento bem como sua 
frequência.  

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 
anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
voluntários. 

Não será cobrado nada e não haverá gastos, decorrentes de sua participação, 
se houver algum dano decorrente da pesquisa, o participante será indenizado nos 
termos da Lei. 

Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o 
risco pode ser avaliado como: mínimo, sendo este relacionado ao eventual 
desconforto que você pode sentir ao compartilhar informações pessoais ou 
confidenciais no questionário que preencherá, ou ainda, se sentir incomodado com 
algum dos questionamentos. Nestes casos, você não precisa responder a qualquer 
pergunta se sentir que ela é muito pessoal ou se você se sentir desconfortável em 
respondê-la. Adicionalmente, você também pode suspender sua participação a 
qualquer momento da pesquisa, sem a ocorrência de qualquer ônus à sua pessoa. 

Como benefícios indiretos, a pesquisa trará informações importantes sobra a 
utilização de suplementos pela população e a qualidade da alimentação de 
vegetarianos quanto ao nível de processamento dos alimentos consumidos (in natura, 
minimamente, processados, processados e ultraprocessados). Como benefício direto, 
aos participantes será entregue um folder informativo quanto a importância de uma 
alimentação rica em alimentos in natura e sugestões de alimentos vegetarianos neste 
contexto. Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá 
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recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua 
participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu 
cuidado. 

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à 
disposição para maiores informações. 

 
Esse termo terá suas páginas rubricadas pelo pesquisador principal e será 

assinado em duas vias, das quais uma ficará com o participante e a outra com o 
pesquisador principal. César Henrique de Carvalho Moraes, Av. Marquês de São 
Vicente, 3001 - Água Branca, São Paulo - SP, 05036-040, telefone: (11) 3613-7000. 

 

Agradecemos a participação! 

 

Leticia Alves Volantê – Pesquisadora 

 

 

 

 

____________________________________________ 

César Henrique de Carvalho Moraes (Pesquisador responsável) 

 

*Obrigatório 

 

1. ACEITA PARTICIPAR DA PESQUISA? * 

 

SIM 

       NÃO 

 

2. SEXO * 

Marcar apenas uma oval. 

FEMININO MASCULINO 

 

 

3. IDADE * 
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4. ESCOLARIDADE * 

 

 

 

5. OCUPAÇÃO 

 

 

 

6. PESO * 

 

 

 

7. ALTURA * 

 

 

 

EM UMA SEMANA HABITUAL, QUAL A FREQUÊNCIA DO CONSUMO DESSES ALIMENTOS 

ABAIXO? 

 

8. COOKIES INTEGRAIS, BARRINHAS DE CEREAIS PRONTOS PARA CONSUMO *  

 

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

        

 

 

 

 

 



16 
 

9. "QUEIJOS" VEGETARIANOS * 

 Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

        

 

 

 

10. FRUTAS SECAS (UVA PASSA, DAMASCO, BANANA ETC) * 

 Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

        

 

 

 

11. CASTANHAS; NOZES OU AMÊNDOAS; *  

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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12. "SNACK" VEGANOS (GRÃO DE BRICO, SOJA, COCO ETC)  

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

        

 

 

 

13. FRUTAS DESIDRATADAS *  

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

        

 

 

 

14. AMENDOIM TORRADO DE PACOTE; AMENDOIM JAPONÊS PRONTO PARA CONSUMO *  

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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15. BISCOITO DE ARROZ PRONTO PARA CONSUMO *  

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

        

 

 

 

 

EM UMA SEMANA HABITUAL, COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ UTILIZA OS SUPLEMENTOS 

ABAIXO? * 

 

OBS: (MARQUE “0” QUANDO NÃO UTILIZAR OS SUPLEMENTOS PERGUNTADOS. CASO 

NÃO UTILIZE NENHUM SUPLEMENTO, MARQUE “0” PARA TODAS AS PERGUNTAS ABAIXO”)  

 

16. ANTIOXIDANTES (ISOFLAVONA, RESVERATROL ETC)  

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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17. MINERAIS (FERRO, ZINCO, CÁLCIO, MAGNÉSIO ou outros)  

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

        

 

 

 

18. VITAMINAS (B12, B9, D ou outros)  

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

        

 

 

 

 

19. SUPLEMENTOS PROTEÍCOS (PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ARROZ, GRÃO DE BICO, 

ERVILHA OU EQUIVALENTE)* 

Marcar apenas uma oval. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

        

 

 


