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IMPACTO DAS DIETAS VEGETARIANAS NO METABOLISMO E NA 

PREVENÇÃO DAS SÍNDROMES METABÓLICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

  

 

Rafaelli Francischini 

Amanda Câmara 

Fernanda Nishida 

Marcel Rangel 

  

 

RESUMO: Historicamente passamos por mudanças alimentares que afetam a população, 

modificando o funcionamento metabólico e fisiológico do homem. Uma das atuais mudanças 

é na base da alimentação, substituindo os derivados de animais, como carnes, ovos e leite por 

alimentos de origem vegetal. O presente projeto de pesquisa visa analisar as mudanças e 

alterações metabólicas geradas por esse novo tipo de alimentação, discutindo tanto os pontos 

positivos, quanto os negativos. Pretende-se identificar tais alterações por meio da análise de 

artigos publicados sobre o assunto, a fim de identificar hábitos alimentares e de vida aliados, e 

em segundo momento, através de revisão narrativa comparar os resultados e interpretá-los. 

Desse modo, podemos dar uma nova dimensão sobre a importância desse tipo de hábito 

alimentar e perceber o protagonismo da alimentação em mudanças metabólicas que afetam o 

ser como um todo. 

 

Palavras-chave: Dieta Vegetariana. Hábitos de Vida. Alterações Metabólicas. 

 

 

THE IMPACT OF VEGETARIAN DIETS ON THE METABOLISM AND THE 

PREVENTION OF METABOLIC SYNDROMES DEVELOPMENT: A SYSTEMATIC 

REVIEW 

 

ABSTRACT: Historically, we have undergone dietary changes that affect the population, 

modifying the metabolic and physiological functioning of mankind. One of the current 

changes is in the basis of food, replacing animal derivatives, such as meat, eggs and milk with 

plant based foods. This research project aims to analyze the metabolic changes and alterations 

generated by this new type of food, discussing both the positive and negative points. It is 

intended to identify such changes through the analysis of articles published on the subject, in 

order to identify allied eating and living habits, and secondly, through narrative review to 

compare the results and interpret those. Thereby, we can give a new dimension about the 

importance of this type of eating habit and perceive the role of food in metabolic changes that 

affect the being as a whole.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história da educação alimentar e nutricional no Brasil e o seu estreito vínculo com 

as políticas de alimentação e nutrição em vigência têm sido abordados por diferentes autores, 

uma vez que, a importância da educação alimentar em seu percurso histórico, estão presentes 

no contexto da promoção da saúde como uma estratégia fundamental para enfrentar os novos 

desafios ao crescente aumento de número de pessoas com síndromes metabólicas associadas à 

má alimentação.1 

A vida cotidiana é cada vez mais sedentária associado a uma alimentação com oferta 

abundante de alimentos de alto teor energético e de rápido consumo, relaciona-se ao aumento 

das prevalências de sobrepeso e obesidade e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)2, 

sendo fator de risco ao desenvolvimento a doenças cardíacas, vasculares, obesidade e 

diabetes, entre outras, surge como um problema sério e preocupante de saúde pública.3  

A síndrome metabólica (SM), um conjunto de fatores de risco associados a doenças 

cardíacas, vasculares, obesidade e diabetes, entre outras, surge como um problema sério e 

preocupante de saúde pública. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a 

SM é definida por pelo menos 3 dos 5 critérios a seguir: obesidade central (circunferência 

abdominal acima de 88cm em mulheres e 102 cm em homens); hipertensão arterial (sistólica 

acima de 130 e diastólica acima de 85 mmHg); glicemia alterada (acima de 110 mg/dl); 

triglicerídeos acima de 150 mg/dl e HDL acima de 40 mg/dl em homens e 50 mg/dl em 

mulheres. Os indivíduos que sofrem de SM têm risco aumentado de desenvolver certas 

patologias como Diabetes Mellitus tipo 2 e doenças cardíacas e vasculares. Existe evidência 

de que as pessoas com síndrome metabólica têm um risco aumentado de mortalidade por 

doença cardiovascular 2,5 vezes superior, comparativamente aos indivíduos sem síndrome 
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metabólica4. Adicionalmente, as pessoas com síndrome metabólica também têm um risco 

aumentado 5 vezes superior para desenvolver diabetes mellitus tipo 2.5 

O exercício físico e a dieta têm sido apontados como fatores essenciais à prevenção de 

doenças associadas ao estilo de vida sedentário, sendo esse, um forte catalisador dos fatores 

de risco para a SM. Ainda não existe consenso relativamente à dieta mais adequada para 

doentes com SM, no entanto, sabe-se que dietas hipocalóricas e com restrições lipídicas têm 

um efeito positivo em relação aos fatores de risco da SM, reduzindo então a probabilidade de 

doentes que sigam dietas com estas características, sofrerem de problemas cardíacos ou 

vasculares6. Esses fatores fizeram com que houvesse um grande debate sobre a utilização das 

dietas veganas como benefício no combate das SM.  

Indivíduos vegetarianos são aqueles que se abstêm do consumo de qualquer tipo de 

carne animal, inclusive peixes e frutos-do-mar ou produtos que contenham esses alimentos. A 

dieta vegetariana é apropriada para todos os estágios do ciclo da vida, incluindo gravidez, 

lactação, infância e adolescência7. De acordo com a American Dietetlc Association (CRAIG)8, 

a dieta vegetariana pode ser classificada como lacto-ovo-vegetariana, que exclui todos os 

tipos de carnes e peixes, porém permite o consumo de todos os derivados de origem animal, 

exemplo: ovos, leite, mel; lacto-vegetariano, que exclui carnes, peixes e ovos permitindo o 

consumo de produtos de origem animal como leite, derivados do leite e mel; ovo-vegetariano 

que exclui da alimentação todos os produtos de origem animal exceto os ovos; veganos, que 

excluem da alimentação todos os produtos de origem animal; e, por fim, os semi-

vegetarianos, que fazem uma alimentação mista: consomem todos os produtos de origem 

animal, mas em quantidades muito  reduzidas9. 

Entretanto, mesmo as dietas vegetarianas sendo consideradas adequadas em termos 

nutricionais, apresentam alguns pontos negativos, que ocorrem principalmente em decorrência 

da substituição de alimentos de origem animal pelos de origem vegetal, que pode causar uma 
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alteração dos macronutrientes, como as proteínas; e micronutrientes, como o ferro, zinco, 

cálcio, vitamina D, vitamina B12, vitamina A e ácidos graxos n-3, que por sua vez devem ter 

maior atenção para os seguidores da dieta vegetariana a proteína10. 

Deste modo, levando em conta que as SM apresentam-se atualmente como um grande 

problema de saúde pública e que os hábitos de vida estão relacionados diretamente com o 

surgimento destas desordens metabólicas, a dieta vegana encontra-se como uma opção para 

atender estes pacientes de modo a tornar-se uma estratégia de saúde.  

Contudo, são necessários mais estudos sobre o real impacto no organismo dos 

participantes desta dieta, nesse sentido, o objetivo do presente estudo é analisar, por meio de 

uma revisão da literatura, os impactos metabólicos nos indivíduos que realizam este tipo de 

alimentação e se realmente seria um fator de proteção para o desenvolvimento de SM.  

 

2. MÉTODOLOGIA 

 

A presente revisão de literatura foi elaborada segundo as recomendações PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)11. A pesquisa incluiu 

ensaios clínicos randomizados publicados a partir do ano de 1990 nos idiomas inglês, 

português e espanhol. Foram utilizadas as bases de dados LILACS-BIREME (Base de Dados 

da Literatura Latino-Americana em Ciência da Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library 

Online) e PubMed (mantido pela National Library of Medicine). O período de busca foi entre 

janeiro de 2019 e janeiro de 2020. 

A busca foi realizada por meio das palavras-chave baseadas nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) nos idiomas português: dieta vegana, distúrbios alimentares, 

desordens metabólicas, impacto da dieta na qualidade de vida e desenvolvimento de doenças; 

e seus respectivos termos em inglês: vegan, diet; diet therapy; metabolic syndrome; quality of 
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life. Para a seleção dos artigos, realizou-se a leitura atenta do título e resumo dos mesmos, e se 

considerados relevantes para o estudo, procedia-se à leitura interpretativa completa do estudo. 

Posteriormente, foram utilizados os estudos de pesquisas in vitro e em animais, bem como as 

revisões de literatura, estudos observacionais, estudos de caso e relatos de caso.  

 

3. RESULTADOS 

 

Na busca sistemática, foram localizados 578 artigos, sendo 570 excluídos por serem 

resultados que não se enquadraram nos critérios de seleção. Pela busca manual, foram 

encontrados e incluídos 21 artigos, resultando em 599 estudos, dos quais foram 

desconsiderados 570 pelos critérios de exclusão. No final do processo, restaram 29 artigos. 

Para a representação dos resultados, utilizou-se o fluxograma do método PRISMA, conforme 

figura 1.  

Os artigos que continham resultados relacionados aos efeitos positivos de algum tipo 

de dieta vegetariana, estão descritos no quadro 1. 

Os artigos que continham resultados relacionados aos efeitos negativos de algum tipo 

de dieta vegetariana, estão descritos no Quadro 2. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Desde a Revolução Industrial, houve um aumento na prevalência mundial de excesso 

de peso e de estilos de vida sedentários. Além disso, as pessoas, de modo geral, passaram a 

consumir mais alimentos industrializados, semi processados ou prontos para consumo em 

seus domicílios e, quando se alimentam fora de casa, as escolhas baseiam-se na praticidade e 

no paladar12. Estes hábitos fazem com que o mundo e o Brasil passem por um processo de 
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transição nutricional em todos os estratos sociais e faixas etárias, com alteração da qualidade 

da dieta, associada a mudanças no estilo de vida, condições econômicas, sociais e 

demográficas, refletindo de maneira negativa na saúde populacional, uma vez que, cada vez 

mais cedo as pessoas desenvolvem problemas relacionados a estes hábitos13. 

Neste contexto, as dietas vegetarianas podem surgir como um tratamento adicional ao 

combate no desenvolvimento das SM, uma vez que é uma dieta hipocalórica, com menores 

teores de colesterol, menor teor lipídico e rica em compostos polifenólicos que podem trazer 

vantagens para estes indivíduos6.  

Atualmente, existem três classificações, sendo as mais conhecidas e com grande 

número de adeptos a dieta ovo-lacto-vegetariana, baseada em grãos, vegetais, frutas, legumes, 

sementes, oleaginosas, laticínios e ovos. A dieta lacto-vegetariana, que exclui o ovo, bem 

como carne, peixe e frango. Independentemente do tipo, a dieta realizada adequadamente 

impacta positivamente na qualidade de vida do indivíduo, sendo relatada no Quadro 1, 

principalmente na diminuição do IMC, melhorando assim o perfil lipídico plasmático 

(Colesterol total, LDL-C, HDL-C), levando a uma diminuição da incidência de SM, doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral e arteriosclerose. Ademais, é 

observado uma maior sensibilidade à insulina, concomitantemente a menor incidência de DM 

e câncer14.  

Os efeitos ainda não estão bem esclarecidos, entretanto, sabe-se que as altas 

quantidades de carboidratos e a baixa quantidade de gordura fornecida pela dieta vegetariana, 

levam a proteção para diabetes, sendo comprovado que pacientes comedores de carne tem 

chance de 7,6% de desenvolver DM tipo II, enquanto os semi-vegetarianos 6,1%, comedores 

apenas de peixe 4,8%, ovo-lacto-vegetarianos 3,2% e veganos 2,9%14. O Estudo relacionado 

de Volfrâmio e Ismail-Beigi também correlacionam o aumento da sensibilidade à insulina 

com o consumo de vegetais e grãos integrais, corroborando com o menor índice de 
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desenvolvimento de SM em vegetarianos quando comparados aos comedores de carne e semi-

vegetarianos15. 

Além da restrição de carne outro benefício confere-se pelo elevado número de fibras, 

grãos e nozes ingeridos, o que aumenta a velocidade do bolo fecal pelo intestino e promove 

uma liberação mais lenta de glicose, auxiliando na diminuição dos níveis de açúcar no sangue.  

Com relação ao perfil lipídicos, estudos comprovam que o colesterol total é mais alto 

nos carnívoros (colesterol total 207,11 mg / dl e LDL-C 143,79 mg / dl) em comparação aos 

vegetarianos (colesterol total 160,06 mg / dl e  LDL-C; 87,40 mg / dl)16, a possível explicação 

seria de que o consumo de alimentos à base de plantas, fornecem ao organismo antioxidantes 

- α-tocoferol, ácido ascórbico, flavonóides e carotenóides (licopeno, luteína, β-caroteno, 

criptoxantina, zeaxantina - que inibem a ativação do colesterol LDL-C, aumentando o 

colesterol HDL-C e reduzindo a concentração total de colesterol, diminuindo assim, o risco de 

arteriosclerose14.  

Outro ponto observado nesta pesquisa foi que consumidores de carne consomem mais 

refrigerantes, alimentos fritos e adoçantes artificiais, sendo que o óleo que eles mais utilizam 

é o de soja; enquanto os veganos procuram alternativas tanto para óleos, como para adoçantes, 

como óleo de coco, açúcar mascavo e mel. Desse modo, é possível correlacionar o porquê de 

indivíduos vegetarianos terem os níveis de LDL melhores. O LDL é sintetizado 

principalmente pelo fígado, e tem como função captar o excesso de colesterol livre dos 

tecidos periféricos e da superfície das lipoproteínas ricas em triglicerídeos, sendo convertidas 

em partículas menores.  

Outro ponto a se destacar seria sobre o peso, onde segundo o artigo Estado nutricional 

e estilo de vida em vegetarianos e onívoros – Grande Vitória – ES (2006), o percentual de 

sobrepeso entre os onívoros (consumidores de carne) foi de 58,2%, sendo que cerca de 20% 

dos indivíduos deste grupo apresentaram IMC > 30 kg/m2. No grupo dos vegetarianos, o 
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percentual foi menor (25,4%) e não foi encontrado nenhum indivíduo com IMC acima ou 

igual a 30 kg/m2. O risco de sobrepeso também foi maior entre os onívoros, conferindo um 

efeito cardioprotetor, uma vez que indica que os comedores de carne apresentam pressão 

arterial sistólica mais alta (123,76 mmHg), comparada aos vegetarianos (114,86 mmHg)12. 

Entretanto, a dieta também apresenta pontos negativos elencados no Quadro 2, entre 

eles ocorre em decorrência da substituição de alimentos de origem animal pelos de origem 

vegetal, esta substituição pode causar uma alteração dos nutrientes da dieta, onde os que 

devem ter maior atenção para os seguidores da dieta seriam: Vitamina B12, ferro, zinco, 

Vitamina D e Vitamina A.10 

A cobalamina ou vitamina B12, está presente apenas em produtos de origem animal, 

sendo sintetizada por bactérias específicas, tendo grande importância no desenvolvimento 

neuronal. A ausência desta vitamina em alimentos de origem vegetal resulta em uma 

deficiência frequente em vegetarianos e pode levar ao surgimento de doenças sanguíneas e 

nervosas, resultando em quadros de irritação, depressão, amnésia, entre outros. Os recém-

natos com mães veganas restritas que amamentam, também apresentam os índices baixos de 

B12. Foi constatado forte associação do crescimento intrauterino restrito em mães veganas e 

com baixa quantificação de B12 sérica. A deficiência de cobalamina foi detectada 

clinicamente principalmente entre o quarto e oitavo mês de vida. Dentre as apresentações 

clínicas de deficiência de vitamina B12, os sintomas neurológicos foram os mais citados 

dentre eles, hiporreatividade muscular, hipotonia muscular, irritabilidade, vômitos, apatia, 

regressão do desenvolvimento motor grosso e fino, comprometimento psicomotor, retardo do 

crescimento e atrofia muscular diagnosticados em exames de imagem como a Tomografia 

Computadorizada (TC) de Crânio. 

O ferro é um mineral imprescindível para a saúde e contribui na formação de 

hemoglobina e mioglobina, tem papel na cadeia transportadora de elétrons, produção de 
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enzimas, entre outras funções16. Quando as necessidades de ferro não são alcançadas, as 

reservas de ferro reduzem, podendo se esgotar, diminuindo a produção de hemoglobina, 

causando a anemia por deficiência de ferro17. A ingestão de ferro por veganos costuma ser 

superior à dos onívoros, pois está associada a uma ingestão equivalente ao dobro de vitamina 

C ingerida na dieta dos não vegetarianos, tendo sido demonstrado poucos indivíduos 

vegetarianos com deficiência de ferro18. Observa-se um requerimento diário de 1,8 vezes 

maior de ferro para vegetarianos, pois o ferro consumido por estes é de baixa 

biodisponibilidade, provenientes de origem vegetal19. A incidência de anemia por deficiência 

de ferro mostrou-se semelhante em vegetarianos e não vegetarianos, com vegetarianos 

normalmente apresentando nível sérico de ferritina na faixa de normalidade8. 

O zinco é um mineral muito importante para crescimento e desenvolvimento do corpo. 

Tem atuação primordial no metabolismo, apresentando funções catalisadoras, reguladoras, 

estruturais e atua no sistema imune19. O zinco pode ser encontrado em produtos de soja, 

legumes, grãos, queijos, sementes e nozes20. Quando comparados com onívoros, os 

vegetarianos apresentam uma ingestão de zinco semelhante ou um pouco menor, com 

concentrações séricas mais baixas, porém, dentro da faixa da normalidade7. Esses resultados 

sugerem um mecanismo de adaptação, onde o organismo mantém os níveis adequados tanto 

por meio da redução de perdas como por aumento na eficiência da absorção9. 

A vitamina D apresenta um importante papel de manutenção óssea e atua na função 

imune, reduz a inflamação e o risco de doenças crônicas. A sua deficiência está associada ao 

desenvolvimento de diabetes tipo I, artrite reumatoide, doenças infecciosas, esclerose múltipla 

e doenças cardíacas23, 24. A obtenção dessa vitamina é proveniente da ingestão de alimentos 

fontes ou fortificados e da exposição ao sol. Os veganos apresentam um quarto da ingestão 

média de vitamina D quando comparados aos indivíduos onívoros8. Observou-se baixo nível 
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de vitamina D e massa óssea reduzida em veganos não suplementados, com baixo consumo de 

alimentos fortificados e que residiam em locais frios, onde há baixa exposição à luz solar10. 

A vitamina A pré-formada, só é encontrada em alimentos de origem animal. Desse 

modo, a absorção de betacaroteno, que resulta da conversão de carotenóides em vitamina A 

encontrados nos alimentos vegetais, é menos eficiente. A necessidade de vitamina A pode ser 

atendida com a inclusão de três porções diárias de legumes amarelo-escuros ou alaranjados, 

verduras ou frutas, ricos em betacaroteno (cenoura, melão, manga, abóbora). O cozimento 

aumenta a absorção de betacaroteno, assim como o acréscimo de pequena quantidade de 

gordura às refeições. Picar e amassar os legumes também pode aumentar a biodisponibilidade 

dessa vitamina.10 

Por fim, ainda é possível observar em comparação com dietas carnívoras, que nos 

veganos, ocorre diminuição de leucócitos no sangue, neutrófilos, plaquetas e ureia. Porém, 

existe maior concentração de albumina. Com isso, infere-se que esses valores indicam um 

menor teor de proteínas na dieta vegetariana.14  

Entretanto, a dieta vegana e outras formas de vegetarianismo podem atender às 

recomendações nutricionais atuais10. Em certos casos, o uso de alimentos enriquecidos ou 

suplementos serão essenciais para atender às demandas de nutrientes específicos. Portanto, 

para que a dieta vegetariana consiga proporcionar os seus potenciais efeitos benéficos 

explorados (diminuir o risco para doenças cardiovasculares, regular a pressão sanguínea, 

reduzir o aparecimento de cânceres, em especial o colorretal, diminuir desordens 

gastrointestinais, diminuir a incidência de SM, ela deve ser feita de maneira adequada 

recomendada pela Dietary Reference Intakes25 e pela Sociedade Vegetariana Brasileira sendo 

de 45 a 65% de carboidrato; 25 a 35% de gordura e 10 a 35% de proteínas. 

Porém, todo indivíduo deve ser avaliado de maneira individual, para adequar suas 

dietas a suas demandas metabólicas. Observando que as SM são o grande problema de saúde 
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atualmente, e que os hábitos de vida estão relacionados diretamente com o surgimento destas 

desordens metabólicas, a dieta vegana encontra-se como uma opção para atender estes 

pacientes de modo a se tornar uma estratégia de saúde. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Após a análise dos artigos, fica evidente os efeitos positivos da dieta vegetariana no 

desenvolvimento das SM, uma vez que, a baixa ingestão de gorduras saturadas e de colesterol, 

concomitantemente a uma alta ingestão de carboidratos complexos, fibras e antioxidantes 

resulta em benefícios para a saúde dos adeptos. Tal dieta gera uma diminuição da massa 

corporal e menor IMC, quando comparada aos onívoros; manutenção do metabolismo lipídico 

e na pressão sanguínea mais baixa, reduzindo assim, a incidência de arteriosclerose, doença 

cardíaca coronária e DM tipo II.  

Entretanto, as dietas vegetarianas utilizadas de forma inadequada podem diminuir os 

níveis séricos de vitaminas e minerais. As preocupações são referentes a diminuição de 

vitamina b12, vitamina D, vitamina A, ácidos graxos n-3, proteínas, ferro, zinco, cálcio e 

hormônios.  

Deste modo, conclui-se então que, apesar de serem necessários mais trabalhos sobre o 

real impacto no organismo dos participantes desta dieta, o presente estudo constatou que os 

impactos metabólicos nos indivíduos que realizam este tipo de alimentação realmente seria 

um fator de proteção para o desenvolvimento de síndromes metabólicas, principalmente 

quando a dieta é realizada de maneira correta, e suplementada, se necessário, os benefícios 

superam os riscos, sendo uma opção para  o tratamento e prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis. 
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Lista de figuras 

 

Figura 1: Fluxograma do processo de seleção de artigos 

 

 

 

Lista de Quadros 

 

Quadro 1: Resultados positivos de uma dieta com restrição de carne e suas variantes 

 

FONTE 

(AUTOR) 

TIPO DE 

ESTUDO 

TIPO DE 

DIETA 

RESULTADO 

Pilis W, et 

al.;2014 

Revisão Restrição de 

carne 

Melhora 

● Perfil lipídico; 

● Níveis Pressão Arterial; 

Efeito protetor 

● Doença cardiovascular; 

● AVC;  
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● Síndrome metabólica; 

● Aterosclerose. 

Aumenta a sensibilidade à insulina e 

diminui SM; 

Rizzo G, et 

al.;2018 

Revisão Base alimentar: 

soja 

Menor risco de desenvolvimento:  

● Doenças cardiovasculares,  

● Resistência insulina  

Woo KS, 2014 Revisão Restrição de 

carne, laticínios 

e ovo 

Relação positiva da dieta 

vegetarianas ao efeito cardioprotetor 

Sambol, SZ, 

2009 

Estudo de caso e 

controle 

Restrição de 

carne, laticínios 

e ovo 

Aumento da concentração: 

● Glóbulos vermelhos; 

● Ferro  

Melhora no perfil lipídico. 

SAUNDERS et 

al, 2012 

Revisão Restrição de 

Carne 

Diminuição do risco de desenvolver 

DCNT 

CRAIG et al, 

2009 

Revisão Restrição de 

Carne, laticínios 

e ovo. 

Menor risco de desenvolvimento de 

doenças: 

● Isquêmicas 

● Cardiovasculares; 

● Hipertensão 

● DM2  

BAZZANO et 

al, 2002 

Estudo de caso-

controle 

Aumento do 

consumo de 

Frutas e 

Vegetais 

Diminui o risco de doenças 

cardiovasculares  

MELINA et al, Revisão Restrição de Reduz: 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Sambol,%20SZ%22
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2016 Carne, laticínios 

e ovo. 

Doenças cardíacas isquêmicas; 

DM2;  

HAS; 

Índices glicêmicos e de colesterol.  

SABATÉ et al, 

2003 

Revisão Vegetariana 

equilibrada 

Previne DCNT; 

PILIS et al, 

2014 

Revisão Vegetariana Reduz: 

● IMC; 

● Perfil lipídico,  

● Pressão Arterial  

● Doenças cardiovasculares,  

● AVC,  

● SM 

● Arteriosclerose.  

Melhora a sensibilidade à insulina  

CRAIG et al, 

2009 

Revisão Restrição de 

carne, laticínios 

e ovo. 

Redução do IMC 

LINJZAAT et 

al, 2016 

Monografia Vegetariana Redução da Síndrome metabólica 

● DM2;  

● Hipertensão; 

● Dislipidemia. 

Teixeira, 

R.C.M.A. et al.; 

2006 

Estudo de caso-

controle 

Vegetarianos e 

onívoros. 

Os vegetarianos apresentaram perfil 

nutricional melhor e com menos 

risco para doenças crônicas quando 

comparados com os onívoros. 
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Fonte: Levantamento de dados realizado pelos autores com base nos artigos selecionados 

pelos critérios de inclusão. 

 

Quadro 2: Pontos negativos das dietas com restrição de carne e suas variáveis 

FONTE 

(AUTOR) 

TIPO DE 

ESTUDO 

TIPO DE 

DIETA 

RESULTADO 

Pilis W, et 

al.;2014 

Revisão Restrição de 

carne 

● Hiperhomocisteinemia; 

● Deficiência de proteínas, 

● Anemia;  

● Diminuição de creatinina 

Interrupção menstrual em 

mulheres que realizam 

atividade física intensa 

associada. 

Woo KS; 2014 Revisão Restrição de 

carne, laticínios 

e ovo 

Pacientes com deficiência de 

vitamina B12 demonstram função 

endotelial arterial prejudicada. 

SILVA et al, 

2011 

Revisão Estritamente 

Vegetariana 

Redução de Vitamina B12. 

SABATÉ et al, 

2003 

Revisão Restritiva 

vegetariana 

Deficiências Nutricionais. 

 

Fonte:  Levantamento de dados realizado pelos autores com base nos artigos selecionados 

pelos critérios de inclusão. 

 

 

 

 

 

 


