
J Health Sci Inst. 2022;40(2):127-34 127
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Resumo
Objetivo – Identificar os efeitos da dieta vegetariana sobre o crescimento e desenvolvimento no período da infância. Métodos – O presente
estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura do tipo integrativa, realizada por meio da busca de artigos científicos nas bases
de dados PubMed, SciELO e LILACS, utilizando os descritores “diet Vegetarian”, “child development” e “child nutrition”, nos idiomas
português, inglês e espanhol, com textos completos e publicados entre os anos de 2000 e 2021. Resultados – Foram encontrados 452 ar-
tigos, dos quais 6 foram selecionados para serem revisados. Os estudos abordaram principalmente a comparação da ingestão energética
e medidas antropométricas de crianças vegetarianas e onívoras, além de investigar o estado nutricional e as concentrações séricas de nu-
trientes, e o tempo de reação de crianças vegetarianas e onívoras. E ainda um estudo buscou examinar associações entre o padrão ali-
mentar de adolescentes e suas respectivas medidas ósseas. Conclusão – Os estudos sobre a dieta vegetariana ampliaram os conceitos
sobre estilo de vida e a importância de uma alimentação balanceada e planejada, principalmente nos primeiros anos de vida e também
na fase da adolescência. No entanto, há necessidade de expansão da literatura, visto que faltam estudos sobre o assunto que confirmem
se a dieta vegetariana na infância é favorável e contribui para o crescimento e desenvolvimento. O presente estudo encontrou heteroge-
neidade em seus achados, e com isso ressalta a importância do acompanhamento nutricional para crianças e adolescentes vegetarianos.

Descritores: Dieta Vegetariana; Desenvolvimento infantil; Nutrição da criança

Abstract
Objective – Identify the effects of the vegetarian diet on growth and development during childhood. Methods – The present study is a
systematic review of literature of the integrative type, carried out by searching for scientific articles in the databases PubMed, SciELO
and LILACS, using the descriptors “Diet vegetarian”, “Child development” and “Child nutrition”, in Portuguese, English and Spanish,
with complete texts published in the years 2000 and 2021. Results – 452 articles were found, of which 6 were selected for review. The
studies mainly addressed the comparison of energy intake and anthropometric measurements of vegetarian and omnivorous children,
in addition to investigating the nutritional status and serum concentrations of nutrients, and the reaction time of vegetarian and omni-
vorous children. In addition, one study sought to examine associations between the dietary pattern of adolescents and their respective
bone measurements. Conclusion – Studies on the vegetarian diet expanded the concepts about lifestyle and the importance of a ba-
lanced and planned diet, especially in the first years of life and also during adolescence. However, there is a need to expand the lite-
rature, as there is a lack of studies on the subject to confirm whether a vegetarian diet in childhood is favorable and contributes to
growth and development. The present study found heterogeneity in its findings, and thus highlights the importance of nutritional mo-
nitoring for vegetarian children and adolescents.

Descriptors: Diet vegetarian; Child development; Child nutrition

Introdução
A infância é um período de suma importância para o

crescimento e desenvolvimento de um indivíduo. Sabe-
se que uma nutrição adequada nesse período da vida
está ligada com desfechos de saúde subsequentes. Se-
gundo Bettinelli1 e Biarge2, dietas vegetarianas ade-
quadas e planejadas, vêm apresentando múltiplos be-
nefícios à saúde de médio a longo prazo, além de
proteção contra doenças metabólicas e cardiovasculares
e alguns tipos de neoplasias. 
De acordo com o Estatuto da Sociedade Vegetariana

Brasileira3, é considerado vegetariano todo indivíduo
que exclui de sua alimentação todos os tipos de carne,
aves e peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar
laticínios ou ovos. As principais subdivisões do vegeta-
rianismo são classificadas de acordo com o consumo
alimentar do indivíduo adepto, sendo: ovo-lacto-vege-
tarianismo (inclui ovos, leite e seus derivados), lacto-
vegetarianismo (inclui leites e seus derivados), ovo-ve-
getarianismo (inclui ovos), vegetarianismo estrito (não

inclui nenhum alimento derivado de animais) e vega-
nismo (não inclui nenhum alimento e nenhum produto
de origem animal).4

Segundo a Sociedade Argentina, há também outros
subtipos de dieta vegetariana que são menos frequentes
de serem utilizadas, que são: dieta crudívora ou crua
(inclui consumo de alimentos vegetais crus), dieta fru-
gívora ou frutada (inclui consumo exclusivo de frutas,
mas pode incluir sementes e mel), dieta pesco-vegeta-
riana (inclui peixes) e dieta flexitariana (pode ser in-
cluído carnes e peixes em pequenas quantidades e com
pouca frequência).5

Diversas são as razões que levam a adoção do estilo
de vida vegetariano, grande parte dessa população ba-
seia sua escolha em busca de um estilo de vida mais
saudável. Os principais motivos para o aumento do
vegetarianismo estão relacionados à saúde, à ética e
aos direitos dos animais, ao meio ambiente, à fome, à
economia e à religião.4 Porém, quando se trata de
crianças observa-se a introdução da dieta por parte de
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familiares geralmente pais ou responsáveis, ou a in-
fluência social gerada em mídias sociais. O aumento
no número de crianças e adolescentes que fazem a
restrição de carnes em sua dieta, pode ser resultado de
pais jovens que decidem partilhar sua dieta e estilo de
vida com seus filhos.6,7
Vale ressaltar que como em qualquer outra dieta, in-

cluindo a onívora, se mal planejada, pode desencadear
malefícios à saúde e efeitos negativos no crescimento
e desenvolvimento durante a infância. Em relação a
dietas vegetarianas, os efeitos sobre o crescimento das
crianças possuem múltiplos fatores, como o tipo de
dieta, a idade em que a criança recebe a alimentação,
a forma de preparo dos alimentos e a possível disponi-
bilidade de alimentos fortificados.5
A adoção de dietas vegetarianas na infância, ainda é

um tema a ser discutido entre profissionais da saúde
pela insuficiência de estudos, sendo necessário a reali-
zação de mais pesquisas científicas, pois, a literatura
sobre os desfechos da dieta vegetariana em crianças
no período de desenvolvimento ainda é escassa.
A prevalência do vegetarianismo varia de acordo com

os países, mas vem crescendo no Brasil e no mundo a
cada ano. No Brasil em 2018, aproximadamente 14%
da população considerava-se adepta a dieta vegetariana,
representando quase 30 milhões de pessoas.8 Segundo
dados da pesquisa Gallup, realizada a partir de uma
entrevista telefônica com 1.033 adultos acima de 18
anos escolhidos aleatoriamente, 5% dos americanos
consideravam-se vegetarianos e 3% veganos em 2018.9
Na Índia, a prevalência de vegetarianos observada em
pesquisas de coorte de base populacional como o Indian
Migration Study – IMS e o National Family Health Survey
entre 2005 e 2007 variou de 29% a 32%.10
Entretanto são escassos os estudos contendo dados

sobre a prevalência de vegetarianismo infantil. Patelakis
et al.11, apresentaram no estudo EsKiMo II realizado
com crianças alemãs que a prevalência aproximada é
de 3,3% de vegetarianos (1,4% entre crianças de seis a
11 anos e 5,0% entre crianças de 12 a 17 anos). Nos
Estados Unidos da América (EUA) em 2005, de acordo
com uma pesquisa nacional, 3% das crianças e ado-
lescentes de oito a 18 anos consideram-se vegetarianos
e aproximadamente 1% consideram-se veganos.12
Considerando a escassez de estudos sobre o tema,

além do crescimento da população vegetariana e da
importância da qualidade da dieta durante a infância,
o presente estudo torna-se essencial no sentido de con-
tribuir para a prática do nutricionista, orientando pais
de crianças vegetarianas de forma que tenham quali-
dade de vida e desenvolvimento adequado. Com isso,
o objetivo do estudo em questão é identificar os efeitos
da dieta vegetariana sobre o crescimento e desenvolvi-
mento no período da infância.

Métodos
Trata-se de uma revisão sistemática do tipo integrativa

que primeiramente estabeleceu como questão nortea-
dora: Quais as evidências atuais sobre o efeito da dieta

vegetariana no crescimento e desenvolvimento de crian-
ças? A segunda etapa envolveu a procura nas bases de
dados Medical Literature Analysis and Retrievel System
Online (MedLine), Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS). Para a elaboração da busca
da revisão, utilizou-se a estratégia PICO, que é um
acrômio para patient, intervention, comparison, outco-
mes.13 Nela, o primeiro elemento da estratégia (P) con-
siste em “child”; o segundo (I), “diet vegetarian” e o úl-
timo (O) “child development”. Nesta revisão, o terceiro
elemento (C), ou seja, a comparação, não foi utilizado.
Os descritores controlados selecionados Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS) foram “child”, “diet ve-
getarian” e “child development”. Dessa forma a estra-
tégia de busca utilizada foi: (“child” OR “child deve-
lopment”) AND (“diet vegetarian”).
Os critérios de inclusão definidos para a escolha dos

trabalhos foram: artigos originais online que abordam o
vegetarianismo na infância e seus efeitos sobre o cres-
cimento e desenvolvimento, gratuitos e disponíveis na
íntegra, na literatura nacional e internacional (português,
inglês e espanhol), publicados entre 2000 e 2021, ana-
lisando que esta é uma prática crescente na população
infantil. Como critérios de exclusão, foram recusados
aqueles que não tinham correlação com o objetivo pro-
posto, bem como estudos que não se adequaram na li-
teratura escolhida e estudos publicados antes do ano
2000. A pesquisa bibliográfica foi realizada no período
de março de 2021 a abril de 2021.

Resultados e Discussão
Foram encontrados, ao todo, 452 artigos com os des-

critores utilizados e, após análise dos critérios de in-
clusão e exclusão, ao ler os artigos primeiramente em
título, seguindo por resumo e íntegro, respectivamente,
apenas seis estudos foram revisados, conforme ilustrado
na (figura 1). 
Os artigos encontrados, todos observacionais, consta-

ram de cinco estudos transversais, que comparam a in-
gestão energética e medidas antropométricas de crianças
vegetarianas e onívoras, investigam o estado nutricional
de crianças vegetarianas, avaliam a concentração sérica
de nutrientes específicos e compararam a ingestão ener-
gética de crianças vegetarianas e estimaram resultados
somáticos e tempo de reação de crianças vegetarianas e
não vegetarianas e um estudo longitudinal que buscou
examinar associações entre o padrão alimentar de ado-
lescentes e suas respectivas medidas ósseas (tabela 1).
O presente estudo teve por objetivo identificar os

efeitos da dieta vegetariana sobre o crescimento e de-
senvolvimento no período da infância. Os principais
resultados encontrados segundo a busca e seleção dos
estudos mostram que crianças vegetarianas não diferem
significativamente em índices antropométricos como
peso e altura de crianças onívoras, além de terem o
consumo de energia semelhantes, entretanto, o acom-
panhamento e orientações nutricionais adequadas se
fazem necessárias. 
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Figura 1. Fluxograma organizacional dos artigos.  Fonte: próprio autor

Autor, Ano, 
Local

Tipo de 
estudo 

Objetivos
Amostra, Idade,

Tempo de internação
Intervenções / Métodos Principais resultados

Leung; Lee; Sung;
Luo; Lam; Yuen, 

et al.
(2001)14

China

Estudo 
transversal

Investigar o es-
tado nutricional
de crianças chi-
nesas lacto-ovo-
vegetarianas de
4 a 14 anos

n= 51 crianças 
(24 meninos e 
27 meninas de 

42 famílias) de 4 a
14 anos. Todos eram
OLV e faziam dieta
vegetariana por
>2 anos (alguns

desde o nascimento).
O estudo foi reali-
zado por um período

de 6 meses.

Avaliação dietética por 
7 dias por um programa
de computador. Avalia-
ção de peso e IMC, 
lipídios séricos, dados
hematológicos, ferro, 
vitamina B12 e estado
de folato. A DMO da co-
luna vertebral (L2-L4) foi
medida como reflexo de

estado de cálcio.

Dieta: A ingestão de gor-
dura diária foi <30%. A in-
gestão diária de proteína foi
1,6g/kg (4 crianças com
<1g/kg). O IMC variou de
19,37 a 21,20 estava dentro
do normal, peso e altura es-
tavam acima da média. Ati-
vidade física: 67% (<2h/se-
mana) e 10% (>2h/semana).
Exames: 4 crianças eram
anêmicas, 2 deles tinham
anemia ferropriva concomi-
tante. 2 crianças tinham fer-
ritina sérica <10mg/L. 3
meninos tinham hiperlipi-
demia. 2 crianças tinham
níveis séricos de vitamina
B12 ligeiramente abaixo da
referência de 160pmol/L e
seus níveis de hemoglobina

e VCM normais

Ambroszkiewicz;
Klemarczyk; Chel-
chowska; Ga-
jewska; Las-
kowska-Klita
(2006)15

Polônia

Estudo 
transversal

Avaliar o efeito
das dietas vege-
tarianas sobre as
concentrações
séricas de homo-
cisteína, folato,
vitamina B12 e
estado antioxi-
dante total (EAT)
em crianças.

n= 32 crianças VE
(14 meninas e 18
meninos) entre 2 a
10 anos. No grupo
testado eram diferen-
ciados pela dieta,
sendo LOV (n= 21),
LV (n= 1), OV (n= 5)

e VEG (n=5).

Os constituintes da dieta
foram analisados usando
um programa nutricional
local. Homocisteína sé-
rica, folato e vitamina
B12 foram apurados
com imunoensaios de
fluorescência e quimilu-
minescência. A concen-
tração de EAT foi medida
por método colorimé-

trico.

Os vegetarianos apresentam
alta ingestão de folato. A in-
gestão média de vitamina
B12 estava na faixa de refe-
rência e 9 crianças (in-

cluindo todos os VEG) esta-
vam abaixo dos valores
recomendados. Concentra-
ções de homocisteína sé-
rica, folato e vitamina b12
estavam na faixa fisiológica.
As concentrações de EAT <
que o valor mais baixo de
onívoros, foram encontra-
dos em 2 vegetarianos.

Tabela 1 – Visão geral dos estudos relacionados ao vegetarianismo na infância (continua)
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Autor, Ano, 
Local

Tipo de 
estudo 

Objetivos
Amostra, Idade,

Tempo de internação
Intervenções / Métodos Principais resultados

Weder; Hoffmann;
Becker; Alexy; 

Keller
(2019)16

Alemanha

Estudo
transversal

Comparar a in-
gestão de ener-
gia, macronu-
trientes, fibras, e
seu peso corpo-
ral e altura cor-
poral, de vegeta-
rianas, veganos e
crianças onívo-
ras de 1 a 3 anos
na Alemanha.

n= 430 crianças de
1-3 anos, vegetaria-
nas (n= 127 – sendo
64 meninas e 63 me-
ninos), VEG (n= 139
– sendo 76 meninas
e 63 meninos) e 
onívoras (n= 164 –
sendo 83 meninas 
e 81 meninos). 
O estudo ocorreu
entre agosto de 2016
e março de 2018.

Um registro alimentar
ponderado de 3 dias
avaliou a ingestão ali-
mentar, e um questioná-
rio on-line avaliou estilo
de vida, peso corporal e

altura corporal.

ITE e DED não diferiram
significativamente entre os
grupos. As crianças onívo-
ras tiveram > ingestão de
proteína total, gordura total
e açúcar adicionado. Já
crianças vegetarianas tive-
ram > ingestão de CHO e
fibras. O peso médio por al-
tura, altura por idade e es-
cores z não diferem signifi-
cativamente entre os

grupos. Um percentual li-
geiramente > de vegetaria-
nos do que outros grupos
foram classificados como
atrofiados. Um percentual >
de crianças onívoras do que
os outros grupos se classifi-
caram como acima do peso
ou com risco de sobrepeso.

Nieczuja-Dwo-
jacka; Klemarczyk;
Siniarska; Koziel;

Szysz
(2020)17

Polônia

Estudo
transversal

Estimar as dife-
renças nos resul-
tados somáticos
e de tempo de
reação de crian-
ças vegetarianas
e não vegetaria-
nas com base em
fatores socioeco-

nômicos.

n= 218 crianças de 3
a 15 anos. 

G1: 47 vegetarianos
(25 meninos e 22

meninas)
G2: 171 não vegeta-
rianos (93 meninos e

78 meninas)

Foi aplicado um questio-
nário aos responsáveis
das crianças. Medidas
antropométricas como
altura, peso, IMC e do-
bras cutâneas foram
mensuradas. Além de
realizado o teste de
tempo de reação.

Crianças vegetarianas de 
famílias com SSE mais ele-
vado do que as não vegeta-
rianas foram mais amamen-
tadas. Crianças vegetarianas
eram mais baixas e magras.
O tempo de reação foi sig-
nificativamente diferente
nos dois grupos. As crianças
vegetarianas apresentaram
maior tempo de reação em

ambos os sexos.

Yen; Yen; Huang;
Cheng; Huang
(2008)18

China

Estudo
transversal

Avaliar e compa-
rar a ingestão de
nutrientes e o es-
tado de crianças
pré-escolares ve-
getarianos e oní-
voras e seus pais.

n= 56 onívoros 
(28 crianças e 28
pais) e 42 vegetaria-
nos (21 crianças,
sendo 18 LOV e 

3 OV; e 21 pais com
16 LOV, 2 OV, 1 LV
e 2 VEG). As crian-
ças apresentavam a
faixa etária de 2 a 6

anos.

A ingestão de nutrientes
foi mensurada por meio
de registros alimentares
de 3 dias. Medidas an-
tropométricas foram cal-
culados (IMC e IPA).
Foram realizados exa-
mes para estimar parâ-
metros hematológicos e
status de vitamina.

O grupo onívoro ingeriu >
gordura e < fibras do que o
grupo vegetariano, crianças
onívoras ingeriram > pro-
teína do que pais vegetaria-
nos. Ambos os grupos tive-
ram consumo médio de

cálcio < 75% da ingestão de
Taiwan. Todos os índices nu-
tricionais hematológicos e
bioquímicos estavam dentro
da faixa de referência de am-
bos os grupos, porém ambos
vegetarianos apresentavam
concentração média de co-
lesterol total e ferritina sérica
< que grupos onívoros. Índi-
ces antropométricos não
houve diferenças significati-

vas entre os grupos.

Tabela 1 – Visão geral dos estudos relacionados ao vegetarianismo na infância (continua)

Legenda:  N – número; IMC – índice de massa corporal; DMO – densidade mineral óssea; CHO – carboidrato; VCM – volume corpuscular
médio; LOV – lacto-ovo-vegetariano; LV – lacto-vegetariano; OV – ovo-vegetariano; VEG – vegano; ITE – ingestão total de energia; DED
– densidade energética da dieta; SSE – status socioeconômico; IPA – índice de peso por altura; PD – padrão dietético; CT – corpo total; CF
– colo femoral; TMO-CL – teor mineral ósseo da coluna lombar; DMOa – densidade mineral óssea areal; PF – pescoço femoral 
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Autor, Ano, 
Local

Tipo de 
estudo 

Objetivos
Amostra, Idade,

Tempo de internação
Intervenções / Métodos Principais resultados

Movassagh; Bax-
ter-Jones; Kontulai-
nen; Whiting; Sza-
fron; Vatanparast

(2018)19
Canadá

Estudo 
longitudinal 

Examinar asso-
ciações entre o
(PD) de adoles-
centes e medidas
ósseas de adoles-
centes e adultos
jovens, incluindo
(CT), (CF),
(TMO-CL) e
(DMOa).

n= 125 participantes
(idade 12,7 +/- 
2 anos, sendo 

53 meninas e 72 me-
ninos) para a análise
de adolescentes e
115 participantes
(idade 28,2 +/- 
3 anos, sendo 51
mulheres e 64 ho-
mens) para a adoles-
cência à análise de
jovens adultos.

A ingestão alimentar foi
avaliada por meio de re-
cordatórios de 24h cole-
tados ao longo de 1 ano.
O TMO adolescente e
adultos e a DMOa de
CT, CF e coluna lombar
(L1-L4) foram medidos
usando absorptiometria
de raios-X de dupla ener-

gia.

O PD vegetariano foi um
preditor independente posi-
tivo do CT-TMO adoles-
cente e adultos jovens. O
PD vegetariano foi asso-
ciado positivamente ao CT-
DMOa. Participantes com
adesão ao PD vegetariano
na adolescência tiveram >
CT-TMO, CT-DMOa, PF-
TMO e PF-DMOa durante a

idade adulta (média 
15 anos depois).

Tabela 1 – Visão geral dos estudos relacionados ao vegetarianismo na infância (continua)

Legenda:  N – número; IMC – índice de massa corporal; DMO – densidade mineral óssea; CHO – carboidrato; VCM – volume corpuscular
médio; LOV – lacto-ovo-vegetariano; LV – lacto-vegetariano; OV – ovo-vegetariano; VEG – vegano; ITE – ingestão total de energia; DED
– densidade energética da dieta; SSE – status socioeconômico; IPA – índice de peso por altura; PD – padrão dietético; CT – corpo total; CF
– colo femoral; TMO-CL – teor mineral ósseo da coluna lombar; DMOa – densidade mineral óssea areal; PF – pescoço femoral 

Entre os estudos selecionados nesta revisão, citam-
se dois estudos realizados na China, analisando a in-
gestão alimentar e o estado nutricional por IMC e pa-
râmetros bioquímicos de crianças entre dois a 14 anos,
demonstram que crianças vegetarianas consomem mais
vegetais, legumes, frutas e cereais, o que confere maior
ingestão de fibras e nutrientes antioxidantes (vitamina
A, C e E) e menor ingestão de gorduras saturadas, auxi-
liando na prevenção de doenças cardiovasculares e obe-
sidade.14,18 Um dos estudos, obteve em seus resultados
que a altura e o peso de crianças vegetarianas eram
comparáveis com à população local, nenhuma das crian-
ças apresentava peso menor que 80% do peso mediano
de referência e ainda, a densidade mineral óssea (DMO)
das meninas estava dentro da média local. 14
Em concordância com os achados, o outro estudo

chinês mostrou que índices antropométricos como al-
tura, peso, Índice de Massa Corporal (IMC), índice de
peso/altura e a espessura da dobra cutânea do tríceps
de crianças vegetarianas, não exibiram grandes dife-
renças entre os mesmos índices do grupo de crianças
onívoras, os índices de ambos os grupos estavam dentro
da faixa de referência. Entretanto, crianças onívoras
apresentaram maior porcentagem de obesidade. 18
Inquestionavelmente, dentro dos padrões de alimen-

tação de dietas vegetarianas está o consumo frequen-
temente elevado de cereais integrais, frutas, vegetais,
hortaliças, leguminosas e proteínas vegetais. Com isso,
dietas vegetarianas podem apresentar uma melhor qua-
lidade da dieta em comparação com dietas onivoras,
as dietas à base de plantas podem ainda auxiliar na
proteção contra doenças crônicas. 20
Dois outros estudos que compõem os resultados desta

revisão foram realizados na Polônia, um deles mostrou
que crianças vegetarianas eram mais baixas e magras
e apresentavam maior tempo de reação do que crianças
onívoras, e mostrou ainda que a noção da mãe em re-

lação às necessidades nutricionais da criança está re-
lacionada com o nível de educação da mesma, e isso
influencia na garantia de saúde e crescimento ideal da
criança.17
O outro estudo polonês avaliou concentrações séricas

de nutrientes e os achados mostraram que os valores
encontrados estavam acima ou no limite das recomen-
dações e crianças pré-púberes apresentaram concen-
trações de vitamina B12 suficientes em dietas vegeta-
rianas menos restritas.15
A vitamina B12 é um nutriente essencial no cresci-

mento e desenvolvimento de uma criança, as principais
fontes de consumo da vitamina são provenientes de
alimentos de origem animal. Dietas vegetarianas que
incluem alimentos de origem animal podem obter a
vitamina com o consumo regular de ovos, leites e seus
derivados e ainda alimentos fortificados. Com isso, die-
tas vegetarianas mais restritivas, como as veganas de-
vem procurar fontes alternativas para a garantia do
consumo de vitamina B12 em alimentos fortificados
ou em suplementos.21
Já o consumo de ferro de vegetarianos é proveniente

de grãos, cereais, nozes, legumes e vegetais, que for-
necem exclusivamente ferro não heme, que é menos
biodisponível do que o ferro heme presente em ali-
mentos de origem animal. Portanto, vegetarianos devem
se atentar ao consumo de fontes de ferro e buscar al-
ternativas para melhorar sua absorção, como práticas
de remolho e consumo de vitamina C junto das refei-
ções contendo leguminosas.22,18
Um dos estudos analisados neste trabalho foi reali-

zado na Alemanha e seus resultados apontaram que a
dieta vegetariana é capaz de fornecer quantidades com-
paráveis de energia e macronutrientes que dietas oní-
voras, garantindo o crescimento normal e com isso,
não houve grandes diferenças nos perfis antropométri-
cos entre crianças vegetarianas e onívoras. Porém, uma



132 J Health Sci Inst. 2022;40(2):127-34Nascimento APD, Silva K, Fonseca NLGF, Nishida W

pequena amostra de crianças vegetarianas que foram
classificadas como atrofiadas destacam a importância
de uma dieta balanceada e planejada para o período
da infância.16
O consumo de proteínas em dietas vegetarianas ainda

é questionável em relação a sua qualidade, já que
fontes proteicas de origem vegetal possuem menor di-
gestibilidade (variando de 50 a 90% para a maioria
das proteínas vegetais), pela presença de fatores anti-
nutricionais e paredes celulares. Com isso, alguns au-
tores salientam um aumento na ingestão diária de pro-
teínas para crianças vegetarianas, além do consumo
de uma alta variedade de alimentos fonte. 21,23
Por fim, a análise de outro estudo revisado, feito no

Canadá, chegou à conclusão de que o padrão alimentar
vegetariano variado, rico em vegetais verdes escuros,
ovos, grãos integrais, suco de frutas, leguminosas, nozes
e sementes, gorduras adicionadas, frutas e leite com
baixo teor de gordura, durante a adolescência está asso-
ciado positivamente a saúde óssea. Com isso, o estilo
vegetariano supre as necessidades ósseas no período da
adolescência e pode ser levado a idade adulta jovem. 19
Dietas vegetarianas menos restritivas, como lacto-

ovo-vegetariana, ovo-vegetariana e lacto-vegetariana
garantem um consumo significativo de cálcio, tornando
a deficiência deste mineral improvável. Ainda que oxa-
latos, fitatos e fibras em alimentos vegetais reduzam a
disponibilidade de cálcio, a absorção do mesmo em
vegetais com baixo teor de oxalato, varia de 52% a
quase 59% em comparação com 32% para o leite.23
Em desacordo com achados dessa pesquisa, a meta-

análise realizada por Iguacel et al. 24, encontrou resul-
tados inconvenientes entre a associação de dietas ve-
getarianas/veganas com a densidade mineral óssea
(DMO) em estudos recentes. A DMO da coluna lombar
e do pescoço femoral, apresentaram-se menor em ve-
getarianos e em veganos e ainda os mesmos possuem
maior risco de fraturas, comparado a onívoros. A meta-
análise, estudou o impacto das dietas vegetarianas e
veganas na DMO e no risco de fratura, os autores in-
cluíram na revisão 20 estudos com um total de 37.134
indivíduos, a idade média dos participantes variava de
25 a 80 anos e apresentavam como amostra vegetaria-
nos, veganos e onívoros. O resultado encontrado mos-
trou que dietas vegetarianas/veganas estão associadas
a uma menor DMO, sendo mais proeminente em dietas
veganas e apresentou que fatores de estilo de vida e ali-
mentação influenciam na DMO, com isso as dietas vege-
tarianas/veganas devem ser planejadas para evitar carên-
cias e deficiências nutricionais associadas a saúde óssea. 
Uma revisão sistemática, teve por objetivo avaliar

estudos sobre o consumo alimentar e o estado nutri-
cional ou de saúde de bebês, crianças e adolescentes
vegetarianos. O estudo foi composto por 24 publicações
de 16 estudos e a faixa etária foi de zero a 18 anos. A
revisão encontrou que as medidas antropométricas es-
tavam em geral equivalentes ou inferiores às referências
em bebês, crianças e adolescentes vegetarianos/vega-
nos. Em relação a micronutrientes, foi apontado que
vegetarianos/veganos possuem maior risco de deficiên-

cia de vitamina D. Alguns estudos presentes na revisão
mostraram que a ingestão de ferro em crianças e ado-
lescentes vegetarianos é semelhante ou maior do que
a de grupos controles, porém a biodisponibilidade do
ferro de alimentos vegetais é menor. No caso da vita-
mina B12, a maioria dos achados demonstram que o
uso de suplementos da vitamina era uma prática co-
mum, com isso o estudo ressalta a importância de rea-
lizar exames para medir a dosagem de vitamina B12
de vegetarianos e veganos.25
Diferentemente dos achados desta pesquisa, um es-

tudo onde foram avaliadas 187 crianças onívoras, ve-
getarianas e veganas de cinco a 10 anos de idade, obteve
resultados que mostraram que vege ta ria nos/veganos eram
mais baixos que onívoros, e veganos exibiam menor
índice de massa corporal (IMC), índice de massa gorda
(IMG) e dobras cutâneas da suprailíaca e tríceps. As
concentrações de vitamina B12 eram mais baixas e as
concentrações de homocisteína e volume corpuscular
médio (VCM) eram maiores em veganos que não faziam
suplementação da vitamina B12. Já vegetarianos que
faziam suplementação ou o consumo de alimentos for-
tificados com vitamina B12 não apresentavam diferenças
de onívoros. Os níveis de vitamina D eram menores em
crianças vegetarianas/veganas que não usavam suple-
mentos. Com isso, foi encontrado que dietas veganas
apresentam perfil cardiovascular mais saudável, risco
de carências nutricionais e menor IMC e altura, já dietas
vegetarianas conferem menores índices de carências
nutricionais, e perfil cardiovascular menos favorável. 26
Segundo Craig, Mangels12, entidades como a Asso-

ciação Dietética Americana, mantém-se aderentes em
relação a adoção de dietas vegetarianas em todas as
fases da vida, incluindo fases de maior importância no
desenvolvimento humano, como gravidez, lactação,
infância e adolescência, desde que sustentem uma dieta
com planejamento e adequação à nutrientes essenciais
para a manutenção da vida.
Entretanto, a Sociedade Europeia de Gastroenterolo-

gia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição aconselha uma
avaliação minuciosa dos riscos para deficiências nutri-
cionais e enfatizam cuidados com a ingestão adequada
de nutrientes por parte da mãe em período de lactação,
sendo necessário acompanhamento médico e dietético
para garantir o suprimento dos nutrientes para o lac-
tente.27
Segundo a Sociedade Alemã de Medicina Pediátrica

e Adolescente, para que uma dieta vegetariana seja
adequada no período da infância e adolescência, a
criança deve ser acompanhada do pediatra em conjunto
com nutricionista, para que sejam atendidas as reco-
mendações dietéticas. Dietas planejadas que incluam
alimentos derivados de animais combinado com um
padrão de estilo de vida saudável podem atender as
necessidades nutricionais e garantir o crescimento e
desenvolvimento adequado para a idade. A sociedade
não é favorável à adoção de dietas veganas para crian-
ças e adolescentes.28
Já o Comitê de Nutrição e Aleitamento Materno da As-

sociação Espanhola de Pediatria, salienta que quanto



maior for a variedade da dieta, maior a chance de obter
o estado nutricional adequado em crianças e ressalta que
mesmo que dietas vegetarianas possam ser adequadas, é
preferível recomendar no período da infância, dietas me-
nos restritivas como ovo ou lacto-vegetarianas, quando
a dieta onívora não se apresenta como uma opção.29
No Brasil, ainda são limitados os estudos sobre o ve-

getarianismo na infância, porém a Sociedade Vegeta-
riana Brasileira (SVB) se mantém favorável a adoção
no vegetarianismo em crianças e adolescentes desde
que haja acompanhamento profissional, orientações
quanto a variedade da dieta ofertada para a garantia
do aporte de macro e micronutrientes e a suplementa-
ção adequada.30
Corroborando com os achados deste estudo, diversas

entidades se mantêm favoráveis em relação a adoção
de dietas vegetarianas durante fases de grande relevância
para o crescimento e desenvolvimento, como a infância
e a adolescência, mostrando que as dietas vegetarianas
planejadas podem ser aptas para satisfazer as necessi-
dades nutricionais. Todavia, ambos defendem o acom-
panhamento nutricional e pediátrico para a garantia de
resultados nutricionais dentro dos padrões de referência,
permitindo para as crianças um padrão de estilo de vida
e crescimento saudável e sem intercorrências.
O estudo em questão enfrentou limitações como a

escassez da literatura abordando o vegetarianismo du-
rante a infância. A maioria dos estudos encontrados
possuíam apenas pequenas amostras, que incluíam uma
faixa etária ampla, variando desde a infância até a ado-
lescência. Além disso, grande parte dos estudos foram
realizados entre o período de 1980-1990, com isso, há
a limitação de estudos recentes, visto que um dos cri-
térios de inclusão foram estudos realizados entre 2000-
2021. O critério de inclusão de estudos gratuitos e dis-
poníveis na íntegra, pode ter contribuído para a
exclusão de estudos considerados importantes. Entre
os pontos positivos do presente estudo está a atualiza-
ção da literatura e o incentivo para a elaboração de
novos estudos com o tema que ainda é pouco abordado
na comunidade científica. 

Conclusão 
O estudo sobre a dieta vegetariana demonstrou a im-

portância de uma dieta balanceada principalmente nos
primeiros anos de vida e também na fase da adoles-
cência. O preparo e a biodisponibilidade dos alimentos
exercem forte influência e uma dieta adequada pode
resultar em crianças vegetarianas sem diferenças signi-
ficativas em relação a índices antropométricos quando
comparadas a crianças onívoras.
Entretanto, os desfechos sobre a dieta vegetariana

durante a infância exigem mais pesquisas e profundi-
dade, e mesmo com a escassez da literatura sobre o
tema, a indicação de estudos já esclarecidos mostra a
importância da variedade na dieta, podendo assim ter
maior probabilidade de obter o estado nutricional ade-
quado para o crescimento e desenvolvimento infantil,
na adolescência e ao longo da vida.

Dessa forma, o presente estudo encontrou heteroge-
neidade em seus resultados, e com isso ressalta a im-
portância do acompanhamento nutricional quando in-
corporada uma alimentação vegetariana como estilo
de vida de crianças e adolescentes.
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