
NUTRIÇÃO BASEADA EM PLANTAS 

COMER SAUDÁVELMENTE SEM PRODUTOS DERIVADOS DE ANIMAIS 

INTRODUÇÃO: 

Cada vez mais, por variadas razões, as pessoas querem reduzir o consumo de produtos de origem 

animal. Seja para reduzir o consumo de gorduras, ou para evitar, por exemplo, doenças cardiovasculares, 

ou devido á crueldade existente na produção animal. Outros querem ter uma vida mais sustentável, 

optando por comer exclusivamente plantas, que requerem menos terra e água para serem produzidas. 

Qualquer que seja a razão que leva á opção de uma dieta vegetal, é importante saber como se alimentar á 

base de vegetais, para manter uma boa saúde. 

Escolher a dieta certa pode reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, cancro e depressão. Sem a 

necessidade de dietas dolorosas, comidas exóticas ou suplementos.  

Actividade física é vital para a saúde 

Actividade física é importante para produzir e manter a massa muscular, evitar acumulação de gorduras e 

fortalecer os ossos. Dedicar pelo menos uma hora por dia a exercício físico, de preferência com variadas 

actividades. 

Escolher alimentos que mantenham um peso saudável, com frutas e legumes de variadas cores. 

Todas as pessoas deviam comer uma grande variedade de frutas e legumes de variadas cores, estes são 

excelentes fontes de folato, vitamina C, carotenóides, e muitas outras substâncias protectoras que 

contribuem para uma vida saudável. 

Deve-se limitar o uso de alimentos processados, especialmente aqueles com sal, açúcar ou farinhas branca. 

Evitar comida que contenha gordura hidrogenada e é importante limitar ao mínimo comidas fritas. 

Deve-se comer pelo menos 450 gramas por dia de variados legumes. Atenção que legumes pouco 

“coloridos” como batata e bananas sendo boas fontes de potássio e outros nutrientes, não tem o mesmo 

valor dos legumes coloridos na cozinha, portanto não se recomenda o mesmo valor de consumo diário, 

fritos e batata assada não substituem laranjas ou vegetais verdes. 

Alimentos com altos valores em fibras, baixos valores em densidade de calorias, como os vegetais. Frutas, 

rebentos, sementes fervidas e todos os legumes ajudam a evitar peso indesejado. 

 Alimentos mais concentrados como azeite, nozes, abacates e frutos secos ajudam a evitar perda de peso 

indesejada. Escolher os alimentos com altos teores de gorduras entre aqueles que contem 

maioritariamente gordura monoinsaturada, como azeites, abacates, castanha de caju, avelãs, amêndoas, 

etc… 

È importante incluir uma boa fonte de ómega 3, como uma colher de sopa cheia 

semente de linhaça ou duas colheres de azeite de sementes. 

Assegurar uma boa quantidade de iodo ou adicionar pequenas quantidades de algas (10 a 30 gramas por 

ano) na comida. 



Apanhar pelos menos 15 minutos de sol por dia, se tal não for possível, tomar de 10 a 20 microgramas de 

vitamina D2 por dia. 

Consumir pelo menos 500mg de cálcio por dia, com alimentos vegetais. 

 

Consumir alimentos ricos em vitamina C como couve-flor, pimentas, vegetais de folha verde, laranjas, 

kiwis, legumes e outras sementes para ajudar a absorção de minerais. Tendo uma dieta vegetariana deve-

se incluir variadas sementes para melhorar a absorção de minerais e proteínas e suficientes alimentos com 

alto teor de gorduras para se ter uma alimentação saudável.  

Vegetais de folha verde e os brócolos tem características especiais, em particular tem elevados níveis de 

vitamina K que ajuda na saúde óssea. Cenouras são um saboroso e uma excelente fonte de vitamina A, na 

forma de beta-coroteno , que são melhores absorvidos em sumo ou se a cenoura for cozida. A vitamina A 

(retinol) derivada de produtos animais pode aumentar o risco de osteoporose. 

Gorduras e saúde: 

Para ganhar peso consume-se alimentos e bebidas com alto teor de calorias. Alguns alimentos com altos 

teores em calorias como donuts e batatas fritas pertencem a esta categoria, como também as bebidas 

livres de açúcar. 

Outros alimentos como nozes, avelãs, ou saladas de sementes não levam a um excesso de peso e podem 

ser usadas numa dieta saudável. Açucares que derivem naturalmente dos alimentos também não causam 

problemas 

As gorduras ajudam a absorção de nutrientes importantes. Ómega 3 e ómega 6 são essenciais para a 

saúde. Ómega 3 é indesejadamente baixo nas dietas modernas enquanto o consumo de ómega 6 é 

geralmente alto. O peixe é sugerido como uma boa fonte de ómega 3, mas fora o problema ético e 

ambiental, o problema de consumir peixe é a sua contaminação com metais venenosos como o mercúrio. 

Fontes vegetais trazem benefícios semelhantes e são preferíveis. Os animais são a maior fonte de gordura 

saturada, que é muito mau para o colesterol. 

Cortar com alimentos não saudáveis como donuts, biscoitos, batatas fritas e comidas fritas. Evitar 

margarina contendo gordura hidrogenada. Limitar o uso de gorduras saturadas como óleo de palma e óleo 

de coco. Consumir moderadamente fontes de gordura como põe exemplo, 30 gramas por dia de nozes, 

avelãs, etc… Evitar o consumo excessivo de ómega 6. Usar azeite para cozinhar. Consumir diariamente uma 

boa quantidade de ómega 3, comendo em media 10 gramas de sementes ou óleo de sementes. 

Proteger os ossos 

A fundação para proteger os ossos começa no exercício físico, que estimula o fornecimento dos ossos. 

Folato, vitamina B12 e vitamina K ajudam a manter os ossos fortes. Cálcio, proteínas e fósforo são os 

elementos necessários para a construção dos ossos. Vitamina D aumenta a absorção de cálcio, pelo 

contrário a vitamina A (retinol) bloqueia o aumento. Excesso de proteínas pode levar ao aumento da perda 

de cálcio. O sal também aumenta a perda de cálcio, mas o potássio derivado das frutas, vegetais diminui 

essa perda. O requerimento de cálcio depende fortemente do resto da dieta, mas toda a gente deveria 

consumir pelo menos 500 miligramas por dia de alimentos ricos em cálcio. 



Todos os alimentos de origem vegetal variada asseguram um consumo adequado de proteínas em 

conjunto com outros benefícios nutritivos. Frutas, vegetais são ricos em potássio, mas o sal tem o efeito 

contrário do potássio, recomenda-se reduzir o consumo de sal. Manter uma adequada fonte de vitamina 

D, vitamina K consumindo pelo menos 100 gramas de brócolos ou outros vegetais verdes por dia. Ir buscar 

vitamina A a frutos e vegetais coloridos.  

100 Gramas de couve ou outros verdes dão 150 miligramas de cálcio 

100 Gramas de brócolos ou repolho dão 50 miligramas de cálcio 

100 Gramas de laranjas dão 50 miligramas de cálcio 

Leites de vegetais tipicamente dão 120 miligramas de cálcio 

100 Grama de tofu dá 300 miligramas de cálcio 

Proteínas 

Os vegetais mais comuns como aveia, batata, podem chegar para dar as proteínas necessárias. Feijão, 

lentilhas e vegetais verdes oferecem mais do que precisamos e podem compensar as quantidades 

relativamente baixas existentes em frutas e em grãos como o arroz. Pessoas idosas devem evitar o 

consumo de calorias, devem usar mais feijão, lentilhas e ervilhas. 

Iodo 

Iodo suficiente é importante para o desenvolvimento mental nos bebes e para um bom metabolismo 

durante a vida. 

Deficiência de iodo é um grande problema em todo o mundo. Os níveis de iodo no solo, em particular em 

áreas longe do mar, são normalmente muito baixos para fornecer às plantas um nível adequado. Os 

adultos precisam entre 150 a 500 microgramas de iodo por dia, sendo metade desse valor necessário às 

crianças. 

Excesso de iodo pode causar problemas a algumas pessoas. 

As algas são uma boa fonte de iodo. Uma boa quantidade de iodo pode ser assegurada por 15 a 30 gramas 

de alga Kumbo, durante o ano, tomada em pequenas quantidades pelo menos uma vez por semana. 

Selénio 

O selénio tem um papel importante em vários processos no corpo humano e também actua como 

antioxidante. Como o iodo, o selénio nas plantas deriva muito da quantidade que existe no solo. È 

consumido abaixo do desejado por muitos vegetarianos e vegans. Mas como o iodo o excesso de consumo 

pode ser prejudicial, as nozes brasileiras são as mais ricas em selénio, 10 por semana é suficiente. 

Ferro e Zinco 

Toas as plantas geralmente fornecem bastante ferro, mas é importante come-los com alimentos ricos em 

vitamina C, como laranjas, pimentas, vegetais de folha verde, brócolos couve-flor para aumentar a sua 

absorção. 



Todas as plantais são também ricas em zinco, a absorção de ferro e zinco de grãos, é aumentado quando 

inseridas na massa de fazer pão. Rebentos, feijão e lentilhas melhoram a disponibilidade mineral. 

B12 

Único nutriente que um vegetariano pode ter de precisar de suplementos mesmo com uma dieta 

planeada. 

Alimentos específicos que contem B12: Spirulina  ( alga / bactéria), Alga Nory e cevada. 

Também há alimentos fortificados como “leite” extraído de plantas e cereais, importante conferir as 

quantidades de B12 existentes. 

Em caso de tentar sem suplementos é aconselhável acompanhamento laboratorial. 

Não confiar apenas no hemograma para diagnosticar a carência de B12 ( anemia megaloblástica). Solicitar 

dosagem de Vitamina B12, a homocisteína e se possível o ácido metilmalônico ( custo elevado) 

teste MMA ( methymalonic acid) se está nos sangue nos valores de (<370nmol/litro) ou na urina com 

valores abaixo de 4mcg (creatinine) 

Necessidades diárias de vitamina B12 por sexo, idade: 

0 a 6 meses- o,4 microgramas; 

 7 a 12 meses  0,5 mcg; 

 1 a 3 anos- 0,9 mcg; 

 4 a 8 anos-1,2 mcg; 

 9 a 13 anos-1,8 mcg  

 14 até ao final da vida 2,4 mcg 

Na gestação 2,6 mcg, na amamentação 2,8 mcg. 

A partir dos 50 anos aconselha-se suplementos, pois 10% a 30% das pessoas apresentam dificuldades em 

extrair a vitamina dos alimentos. 

Como suplemento utilizar um que contenha pelo menos 5 mcg de B12 

Sintomas por deficiência de B12 

 Tremores, falta de energia, visão nublada, memória fraca, mudanças de personalidade repentinas, falta de 

equilíbrio, inflamações ou dores na língua, e dormência nas extremidades do corpo. 

Causa anemias e perturbações no sistema nervoso. Nas crianças é especialmente necessário o controle de 

B12 pois podem ficar com lesões irremediáveis. Na idade adulta em caso de deficiência basta ingerir B12 

suficiente para os valores atingirem a normalidade. 

http://www.guiavegano.com.br/vegan/ 

 

http://www.guiavegano.com.br/vegan/


Cálcio 

Necessidade de manter um equilíbrio de 1kg de cálcio num adulto constantemente, 99% por centro está 

nos ossos e nos dentes, os restantes 1% é usado na contracção dos músculos, no sistema nervoso, 

actividade de enzimas ena coagulação de sangue. 

As necessidade médias de cálcio por dia são: 

Dos 0 aos 12 meses—525 microgramas; 

1 a 3 anos- 350 mcg; 

4 a 6 anos-- 450 mcg;  

7 a 10 anos-- 550 mcg; 

Adolescentes raparigas 800 mcg;  

Adolescentes rapazes—1000 mcg;  

Adultos M/F 700 mcg;  

Fontes de cálcio são os vegetais e plantas verdes, laranjas, farinha branca, frutos secos, sementes de 

sésamo. 

Exemplos da quantidade de alimentos para alcançar 100miligramas de cálcio: 

Amêndoas - 42 gramas 

Brócolos -250 gramas 

Alfarroba- 29 grama 

Laranja- 212 gramas 

Legumes verdes de primavera- 133 gramas 

Sementes de sésamo- 15 gramas 

Agrião- 59 gramas 

Farinha de trigo branca- 71 gramas 

Farinha integral- 263 gramas 

Pão branco- 56 gramas 

Pão integral- 94 gramas.  

A ética e a moral são únicos do ser humano, se vivermos sem as respeitar, o que nos distingue das 

“bestas”*. 

*(palavra usada pelo homem para nos distinguir dos animais não humanos, rebaixar seres humanos 

“inferiores”, apontar pessoas “violentas”. E também para realçar desportistas ou militares “imponente e 

únicos”). 


