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ESTRATÉGIAS PLANT BASED 
NO EXERCÍCIO



O que é dieta plant – based

• Dietas baseadas em vegetais (incluindo dietas sem alimentos 

animais, vegetarianas ou vegan)

• representam uma área crescente de interesse na promoção da 

saúde física e ambiental 

• As reduções no risco de desenvolver doenças crônicas estão 

ligadas à adesão às dietas baseadas em vegetais 

• é uma dieta baseada em vegetais e alimentos na sua forma 

mais natural, completa, não refinada, e minimamente 

processada. 



• Esse tipo de dieta vai além da alimentação, envolve 

sustentabilidade, saúde, nutrição e criatividade. Todos os 

alimentos, em conjunto, fornecem uma alimentação 

equilibrada e que garantem todos os nutrientes necessários.

• Produção de alimentos vegetais tende a ser menos intensiva 

em recursos e ambientalmente destrutiva por várias razões, 

especialmente devido aos níveis mais baixos de emissões de 

gases de efeito estufa para criar animais para consumo 

humano



O vegetarianismo pode ser dividido em 4 tipos, sendo que em nenhum deles 
é consumido nenhum tipo de carne.

• Ovolactovegetariano: não consome carnes (branca, vermelha, 
frutos do mar...) e consome ovos, leite e seus derivados.

• Ovovegetariano: além de não consumir carnes, também não 
consome leites e derivados, apenas ovos.

• Lactovegetarino: não consome carnes e ovos, apenas leites e 
derivados



• Vegetariano estrito: não consome nenhum tipo de alimento 

de origem animal.

• Vegano: é uma filosofia que ultrapassa a questão alimentar, 

pois além de não consumir nenhum tipo de alimento de 

origem animal, também não consome outros produtos...como 

couro, cosméticos testados em animais, produtos de 

empresas que apoiam a exploração animal, etc.



O que comer na plant-based
diet?
• Frutas

• Vegetais

• Tubérculos (ex.: batata, mandioca, inhame, batata-doce, cará)

• Leguminosas (ex.: feijões, grão de bico, lentilha, amendoim)

• Cereais integrais (ex.: arroz, trigo, quinoa)

• Oleaginosas (ex.: castanhas, macadâmia, pistache, nozes)

• Sementes

• Cogumelos

• Sempre que possível, dê preferência aos alimentos orgânicos.



Um bom programa deve obrigatoriamente passar 
pelo reequilíbrio de diferentes áreas:

• Capacidade de digestão e absorção

• Estado nutricional

• Hormônios e neurotransmissores

• Inflamação/imunidade

• Ação de radicais livres

• Atividade física

• Bem-estar espiritual/emocional



E QUAIS SERIAM OS PRINCIPAIS CUIDADOS QUE O 
PROFISSIONAL NUTRICIONISTA DEVE TER AO 
ATENDER UM PACIENTE PLANT- BASED?

• O vegetariano estrito e o vegano devem ser monitorados 

(semestralmente) para avaliar os níveis de vitamina B12, pois esta 

vitamina não é encontrada em sua forma ativa em alimentos de 

origem vegetal

• Ficar atento a quanto tempo a pessoa é vegana ou quanto tempo 

está em transição 

• Os demais tipos de vegetarianos não necessariamente precisarão, 

cada pessoa deve ser avaliada.



Apesar das diferenças na ingestão de macro e micronutrientes entre vegetarianos 

e onívoros, bem como algumas diferenças fisiológicas, como menor creatina total 

do corpo e carnitina plasmática entre vegetarianos, o desempenho do exercício 

não parece diferir entre grupos dietéticos entre múltiplos medidas e tipos de 

atividades. Tanto desta pesquisa foi feita com atletas recreativos; mais trabalho 

deve ser conduzido entre os atletas de elite para verificar se as diferenças podem 

aparecer em níveis mais altos de treinamento e competição.



Prática clínica : 3 – 5g dia  ( intra ou pós treino)



PROTEÍNA DE ARROZ / RICE 
PROTEIN
Advinda do arroz Oryza Sativa ( Brown rice)

- Classificação por solubilidade :

albuminas  (5%)

globulinas  (12%)

prolaminas (3%) 

glutelinas (80%)



AMINOGRAMA PROTEÍNA DE 
ARROZ 



Anabolismo

Joy et al. Nutrition Journal 2013, 12:86



PROTEÍNA DA ERVILHA / PEA 
PROTEIN
• Pisum sativum

• Composição

35% carboidratos

27% proteínas 

27% fibras

Possuem  albuminas e Globulinas ( vacilin e legumin)

Grande quantidade de lisina

beach pea protein (Lathyrus maritimus L.)

pigeon pea protein (Cajanus cajan)
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Cuidado nessa transição

• COMO EU CONSIGO PROTEÍNAS?

• COMO CONSEGUIR VITAMINA B12? 

é possível obter a vitamina B12 a partir de alimentos e 
suplementos fortificados.Ela é produzida em laboratório e não 
tem qualquer relação com ingredientes de origem animal



• CÁLCIO? 



Posição da American Dietetic Association
and Dietitians of Canada

• Dietas vegetarianas bem preparadas mostram-se  saudáveis, 
nutricionalmente adequadas além de gerar  benefícios na 
prevenção e tratamento de doenças como:

❖Obesidade

❖Doenças cardiovasculares

❖Hipertensão

❖Diabetes

❖Osteoporose

❖demencia

• As dietas vegetarianas são apropriadas para todas as fases do 
ciclo de vida. 



Dietas vegetarianas são menos 
inflamatórias?
Review
The Health Advantage of a Vegan Diet: Exploring the Gut Microbiota Connection 
Marian Glick-Bauer and Ming-Chin Yeh * 

- Relação positiva entre perfil microbiológico intestinal de veganos e vegetarianos

- da microbiota patogênica incluindo Enterobacteriaceae e      das espécies

protetoras como Firmicutes

- Da conversão de L- carnitina para  T-MAO (pró – arterosclerótico)

Nutrients 2014, 6, 4822-4838 



Dados da American Dietetic
Association:

• Redução de 31% (em homens vegetarianos) e 20% (em 

mulheres vegetarianas) das mortes por infarto (doença 

cardíaca isquêmica). [Estudo com 76 mil pessoas];

• Redução de 14% do nível sanguíneo de colesterol em 

ovolactovegetarianos; e de 35% em vegetarianos estritos;

• Menor pressão arterial (redução de 5mmHg a 10 mmHg) nos 

vegetarianos.

• Redução de até 50% do risco de desenvolver diverticulite;



APESAR DE SEREM TIDAS COMO 

RESTRITAS, AS DIETAS VEGETARIANAS 

BEM ACOMPANHADAS NÃO TRAZEM 

MALEFÍCIOS A NENHUMA FAIXA ETÁRIA.

CABE A NÓS NUTRICIONISTAS NOS 

ATUALIZARMOS E TENTAR ADEQUAR E 

ACOMPANHAR O PERFIL BIOQUIMICO DE 

NOSSOS PACIENTES PARA PODER 

PROMOVER UMA SAÚDE 100%
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