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“ A Dieta 

vegetariana bem 

planejada durante a 

infância, é capaz  de 

garantir o 

crescimento e 

desenvolvimento 

adequados” 

 



“Uma alimentação 

vegetariana ou vegan, 

quando bem planejada e 

completa é adequada em 

qualquer fase da vida, desde 

o nascimento até a fase 

adulta, incluindo gravidez e 

lactação. Esse tipo de 

alimentação é capaz de 

fornecer todos os nutrientes 

que seu filho precisa  para 

crescer saudável” 

 



Dieta vegetariana equilibrada no 

início da vida pode estabelecer 
hábitos saudáveis ao longo da vida 



BENEFÍCIOS   

 Menor risco de Obesidade e sobrepeso 

 

Redução significativa no risco 

de doenças  



• Maior consumo de Frutas e vegetais; 

• Menor ingestão de doces; 

• Menor ingestão de gordura total e 

saturada 



•  
Quando os bebês vegetarianos 

recebem quantidades adequadas de 

leite materno ou fórmula infantil e suas 

dietas contêm boa fontes de energia 

e nutrientes como ferro, vitamina B-12 

e Vitamina D, o crescimento ao longo 

da infância é normal 



 

• As diretrizes para a introdução de 

alimentos sólidos são as mesmas para 

bebês vegetarianos e não 

vegetarianos  

 

• As diretrizes para bebês vegetarianos 

são as mesmas quanto a 

suplementação 



Com o devido planejamento, as dietas 

vegetarianas são seguras, como 

qualquer dieta com ou sem carne 

Slywitch, Eric. 2012.  



A aterosclerose começa no início da vida e 
progride de acordo com estilo de vida e 

alimentação  

A alimentação a  base de “plantas” 
demonstraram reduzir substancialmente o 

risco de DCV fatores, morbidade e mortalidade 
em adultos  

Se aplicado em crianças, eles poderiam 
oferecer benefícios de saúde através da 

redução do risco de DCV a partir do início 
vida?? 



 
Não crescem 
Não desenvolvem  
Atraso no desenvolvimento mental – QI mais baixo  
Ficam anêmicas  
Desenvolvem carências nutricionais  
Falta proteína 
Falta tudo- “Não pode” 
 
 
 

Científico  
+  

“Leigo”  

Mitos envolvendo vegetarianismo na infância  



Onde tudo começou.... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slywitch, Eric. 2012.  

Quando bem planejadas, como todas 

devem ser, as dietas vegetarianas 

promovem o crescimento e 

desenvolvimento adequados e podem 

ser adotadas em qualquer ciclo da vida, 

inclusive na gestação e na infância. 



Dúvidas e 
questionamentos  



Como iniciar: 

 

 

Fruta fresca 1x ao dia  

Após 7 a 15 dias  

Fruta fresca 2x ao dia  

 

 



• Raspadinha ou amassada  

 

Imagem retirada da internet  



• Em pedaços ou cortes  

 

 

Imagem retirada da internet  



Imagem retirada da internet  



Imagem retirada da internet  



Imagem retirada da internet  



Imagem retirada da internet  



Introdução da comidinha  

 

Entre 6  a 7 meses completos  

 

Almoço  

 

Jantar  

 

*Introduzir água  

 



COMPARAÇÃO NUTRICIONAL  

Sociedade Brasileira de Pediatria  

 

X 

 

Sugestão de alimentação vegetariana  



ESQUEMA ALIMENTAR COMPLETO  
De 6 a 11 meses (850 Kcal)  

Leite materno: 452 mL/dia 

 

Lanche da manhã: Papa de banana (1/2 unidade)  

 

Almoço: Papa de cará, quiabo e frango + Papa de 

maçã (1/2 unidade) 

 

Jantar: Papa de aipim, abobrinha e carne moída + 

Papa de pêra (1/2 unidade) 
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VERSÃO VEGETARIANA 



RECOMENDO  

    Aumento das porções de leguminosas 

   50 para 70  a 75  gramas 

 

• Adequação das porções de cereais/raízes para 70 a 75 gramas 

 

• Mudança do óleo de soja para azeite extra virgem e óleo de 
linhaça ou chia  

 

• Incluir alimentos ricos em betacaroteno 3 a 4 na semana  

 

• Incluir fonte de Vitamina C nas principais refeições 

 

 

 



70 gramas  (1/3)  

 

Cereais, raízes, grãos: arroz 

integral, quinoa, batatas, 

milho, mandioca, cará, 

inhame...... 

70 gramas (1/3) 

 

Leguminosas: feijão carioca, 

feijão preto, ervilha, lentilha, 

feijão azuki e e etc)  

70 gramas (1/3)  

 

Legumes e verduras cozidos  

Abóbora, couve, brócolis, 

cenoura e etc.  



1/2 colher 

de 

sobremesa 

de azeite + 

½ colher de 

sobremesa 

óleo de 

linhaça  

Fruta Rica 

em 

Vitamina C: 

laranja, 

mexerica, 

goiaba 

Óleo linhaça (2,5g): 
1,35g ômega-3 



Ômega- 6: 2-4     ômega 3: 1 

Azeite 11,7 para 1  

 ômega-9        interferência ômega 6 e 3  
Recomendação (ácido linoléico): 5 – 10g (10) 

 

 

Linhaça: 1 para 3,7 
Recomendação (ácido linolênico): 0,6 – 1,2g (0,9) 

 

 

 

Óleo de soja: 9,4 para 1  
 
 
 
 
 
  

Óleo linhaça (2,5g): 
1,35g ômega-3 

Manual de Orientação. Departamento de Nutrologia. Sociedade Brasileira de Pediatria. Anexo 7. 
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ESQUEMA ALIMENTAR VEGETARIANO 
De 6 a 11 meses (850 Kcal)  

Leite materno: 452 ml/dia 

Lanche da manhã: Papa de banana (1/2 unidade) 

 

Almoço: arroz integral cozido + feijão carioca + brócolis + 
abóbora  + ½ laranja + azeite/óleo de linhaça  

 

Almoço: arroz integral cozido + feijão carioca + brócolis + 
abóbora + ½ laranja + azeite/óleo de linhaça  

 

 

 



Vegetariano Onívoro Referência 

Calorias (kcal) 528,99 517,11 850 

Proteínas  (g) 19,56 g (14,19%) 19,96 (14,91%) 11* 

Carboidratos (g) 86,9 g (63,05%) 87,13 (65,09%) 95 (AI) 

Lipídeos  (g) 13,94 g (22,76%) 11,90 (20%) 30 (RDA) 

Cálcio  (mg) 200,15 mg 68,21 270 

Ferro (mg) 5,95 mg 2,02 11 

Zinco  (mg) 2,97 mg 3,05 3 

Retinol  (mcg) 867,96 mcg 288,53 500 



 
PERFIL DE  AMINOÁCIDOS RECOMENDADO 

6 a 12 meses (9Kgs) 
Referência / dia Onívoro (SBP) Vegetariano 

Histidina  288 564,99 665,97 

Isoleucina  387 822,07 1015,46 

Leucina  837 1414,26 1817,38 

Lisina  801 1476,48 1479,68 

Metionina + 

cisteína 

387 
421,26 410,08 

Fenilalanina 

+ tirosina 

756 
783,55 1266,75 

Treonina  441 751,66 859,18 

Triptofano  117 178,14 304,43 

Valina  522 956,94 1302,67 



Metionina + cisteína  
 

• O Leite materno ou a fórmula atendem 100% 
da necessidade  de todos os aminoácidos  

 

• Após 12 meses necessidade por Kg/peso 
diminui 22-19  

 

• O perfil de aminoácidos do leite humano é 
bastante adequado às características 

metabólicas 



Ao finalizar o 7º. Mês 

 

Amamentação Livre demanda ou fórmula  

Fruta  

Almoço (iniciar temperos) 

Fruta  

Jantar  (iniciar temperos) 

*Introduzir glúten,  Tofu e alergênicos  



À partir de um ano  

• Consistência normal;  

• Alimentação saudável da família; 

• Legumes/hortaliças e verduras cruas;  

• Sementes ainda trituradas 

 

 

 



Como adequar os nutrientes após essa idade? 



• Suplementação recomendada  

 

• Amamentação, fórmula ou leite vegetal? 

 

• Redução de apetite (2 anos de idade)?  

 

 



Quando fazer exame no bebê ou criança 
vegetariana? 



Alimentos e nutrientes  



Depleção dos níveis de ferro na infância podem 
causar a anemia ferropriva, sendo caracterizada 
por baixos níveis de hemoglobina (<11g/dl) 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009) 

 

Ferro 



• Cerca de 50% dos casos acontecem em função 
da deficiência de ferro, determinada pela 
dieta insuficiente em ferro para a demanda 
metabólica do crescimento 

 

• As outras causas são relacionadas às 
deficiências de folato, vitamina B12 ou 
vitamina A, inflamação crônica, infecções 
parasitárias, doenças hereditárias, doença 
renal ou hipotireoidismo (WHO, 2012). 

 



Estima-se que 39% das crianças menores de 05 
anos e 48% das crianças entre 5-14 anos de 

idade, estejam anêmicas (OMS, 2001).  

 



•  Ferro heme          15% a 35% absorção  

 

 

• Ferro não heme          2-20%.  

 

Na dieta padrão ocidental e oriental, a maior 
fonte de ferro dietético é o ferro não heme.  

 



• Biodisponibilidade média de ferro na dieta 
vegetariana é de 5 a 12%, contra 14 a 18% na dieta 
onívora  

 

• Além disso, os vegetais podem conter substâncias 
que dificultam a absorção do ferro como o ácido 
fitico (Thane; Bates, 2000)  

 

• Os métodos de processamento e preparação de 
alimentos, que incluem moagem, tratamento 
térmico, imersão, germinação e fermentação, podem 
ser usados para remover ou degradar o fitato em 
uma extensão variável (SLYWITCH, 2016).  

 



E os vegetarianos ?  

Artigo Vegetarianos Onívoros 

  Macrobioticos Outros   

DWYER et al., 1982 16mg 

  

12 mg 

  
Não reportado 

DAGNELIE et al., 1991 5,1mg 

  
Não reportado 

4,0 mg 

  

NATHAN et al., 1996 
- 

11 mg 

  

10mg 

  

Krajcovicová et al., 1997 - 15,9 umol/L 22,5 umol/L 

Yen et al., 2008 

  
- 

10,1 mg 

  

8,8 mg 

  

Laskowska-Klita et al., 

2011 
- 

10,1 mg 

  

8,8 mg 

  

Gorczyca et al., 2013 - 5,9 mg 5,88 mg 

Ambroszkiewicz et al., 

2016 
- 9,5mg 8,9 mg 



• A vitamina C é um dos estimuladores mais 
potentes de absorção do ferro (HURREL,2010)  





VITAMINA D 

• 400 UI suplementação até um ano 

• 600UI suplementação dois anos  

 

De origem animal?  



Vitamina A  

• Fígado de peixe? 

 

• 2000 a 2500 UI 

 

 

 

 

 

 



B12  

• A criança vegetariana ou vegana vai receber B12 
através do leite materno ou fórmula infantil, e a 
suplementação após os 6 meses de vida.  

 

•  Para manutenção da adequabilidade de dietas 
infantis (mesmo as onívoras), entidades 
nacionais e internacionais já recomendam 
suplementação 




