
 

 

 

 

CONSUMO ALIMENTAR E ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS VEGETARIANAS 
EM IDADE PRÉ-ESCOLAR 

 
Introdução: Alimentação vegetariana, essencialmente, é aquela que exclui alimentos de 
origem animal, ou seja, baseia-se no consumo exclusivo de plantas e produtos de origem 
vegetal. A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) reconhece variações de interpretação 
do termo, admitindo assim o consumo de ovos e leite. Mesmo trazendo benefícios à saúde, 
a alimentação vegetariana enseja uma preocupação pela ingestão reduzida de certos 
nutrientes, caso não ocorra um planejamento nutricional adequado. Segundo a American 
Dietetic Association, a alimentação bem planejada pode ser nutricionalmente adequada 
para todos os ciclos da vida, inclusive a infância. Nesse período a criança tem alta 
capacidade de aprendizagem e adaptação, oportunizando a formação de hábitos 
alimentares adequados, que contribui para um bom desenvolvimento e promoção da saúde. 
Entretanto, resultados ainda inconclusivos referentes ao desenvolvimento das crianças 
vegetarianas geram preocupações nutricionais, principalmente quanto ao consumo 
adequado de ferro, zinco, cálcio, vitamina D, ômega 3 e vitamina B12, e quanto ao aporte 
energético. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar e o estado nutricional de crianças 
vegetarianas em idade pré-escolar. Método: Estudo observacional de caráter transversal, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa-IPA sob o parecer: 4.178.226, que avaliou 
crianças vegetarianas, de ambos os sexos, em idade pré-escolar. A coleta de dados foi 
realizada através de formulário eletrônico, disponibilizado publicamente através das redes 
sociais. O formulário coletou dados de recordatório alimentar e uso de suplementos, dados 
antropométricos, e dados de exames bioquímicos. Resultados: A amostra foi composta por 
12 participantes de 6 estados do Brasil, sendo 9 do sexo masculino. A mediana de idade 
foi de 46 meses. A mediana do peso da amostra foi de 15,5 kg e a estatura de 51,5 cm. As 
crianças de até 5 anos apresentaram os resultados: 55,56% com risco de sobrepeso, 
66,67% com peso adequado para idade; 88,89% apresentaram estatura adequada para a 
idade. Crianças acima de 5 anos: 66,67% apresentaram peso adequado para a idade; todos 
apresentaram estatura adequada para a idade, e 33,33% foram classificados como 
eutróficos quando avaliado o IMC para a idade. Das 12 crianças avaliadas 5 faziam uso de 
suplementos nutricionais, sendo que 2 faziam o uso de suplementação de vitamina B12, 3 
de ferro e 3 de vitamina D. Analisando o consumo de proteínas, nenhum paciente consumiu 
menos de 19 g/dia. Os participantes consumiram menos de 1.000 mg/dia de cálcio, apenas 
2/12 dos pacientes consumiram menos de 10 mg de ferro, 1/12 paciente consumiu menos 
de 5 mg de zinco, porém nenhum participante atingiu a recomendação de 15 μg de vitamina 
D. Conclusão: Embora a alimentação vegetariana possa ser nutricionalmente adequada 
para crianças e também benéfica para a saúde, o padrão alimentar vegetariano, assim 
como qualquer alimentação, deve ser bem planejado por profissionais capacitados para 
evitar possíveis carências nutricionais. Mesmo o estudo apresentando limitações devido ao 
número amostral, traz a caracterização dos aspectos ligados ao consumo alimentar e 
estado nutricional de crianças vegetarianas em idade pré-escolar, o que pode contribuir 
para o acompanhamento desses aspectos em âmbito nacional. 
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