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§ Nutricionista graduada pela Universidade de São Paulo em 1996;

§ Mais de 18 anos de atuação na área clínica esportiva amadora e profissional, emagrecimento, saúde
e estilo de vida saudável;

§ Diretora fundadora do Departamento de Nutrição e Sustentabilidade da ABRASFEV – Associação
Brasileira de Saúde Funcional e Estilo de Vida;

§ Embaixadora no Brasil da fundação BCFN – Barilla Center for Food & Nutrition;

§ Experiência em vegetarianismo;

§ Responsável pela organização de eventos e conferências na área de nutrição, esporte e
sustentabilidade;

§ Proprietária da empresa Ale Luglio Nutrição que presta consultoria técnica em nutrição, conteúdo e
desenvolvimento de produtos na área de alimentos e suplementos alimentares;

§ Experiência em gastronomia natural de alta densidade nutritiva atuando em consultoria para
prestadores de serviços na área de alimentação;

§ Diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e
colaboradora da Campanha Segunda Sem Carne.



Desconstrução do padrão alimentar 
baseado em proteínas animais e 

distribuição de macronutrientes na dieta 
vegetariana



Desconstrução 
de hábitos 

alimentares 
tradicionais 

Proteínas

Carboidratos

Vegetais





O que pensam sobre a alimentação vegetariana



E como é realmente ...





Plant based diet é uma alimentação que incentiva o consumo de
alimentos de origem vegetal na sua forma mais integra, isenta de
alimentos de origem animal como carnes, produtos lácteos, ovos, e
desencoraja o consumo de alimentos refinados e processados.

Plant Based Diet
Valoriza os grãos e vegetais 

Philip J Tuso, MD et al. Nutritional Update for Physicians: Plant-Based Diets. The Permanente Journal. Spring 2013. Vol 17 No. 2. 



Whole Foods - Alimentos Íntegros



Dietas vegetarianas ou veganas quando
planejadas, são saudáveis, nutricionalmente
adequadas, e podem proporcionar benefícios
à saúde auxiliando na prevenção e no
tratamento de doenças como a aterosclerose,
diabetes tipo 2, hipertensão, certos tipos de
canceres e obesidade.

São dietas APROPRIADAS DURANTE TODAS
AS FASES DA VIDA, incluindo a gravidez,
lactação, infância, adolescência, e para os
atletas. Os vegetarianos devem fica atentos
para assegurar uma ingestão adequada de
vitamina B-12.

J Acad Nutr Diet. 2016;116:1970-1980.



Oleaginosas, gorduras e óleos
Consumo moderado

Leguminosas e sementes 
2 – 3 porções diárias

Vegetais e legumes
Quantidade ilimitada

Grãos, massas, cereais e tubérculos
4 -6  porções diárias

Frutas
3 - 4 porções diárias

Vegetais verdes escuros
2 - 3 porções diárias

Pirâmide: Whole Food Plant
Based Diet 





Densidade calórica dos alimentos

Frutas e vegetais Leguminosas, 
cereais e tubérculos 

Produtos de origem 
animal Queijos Óleos

400 calorias 400 calorias 400 calorias 400 calorias 400 calorias



Três grupos essenciais:
Atenção!



→ Não exagere no 
consumo de óleos.

→ Utilize apenas para 
cozinhar.

→ Priorize os 
alimentos fontes 
de gorduras.

Valorize oleaginosas, sementes, 
abacate, coco, azeitona, etc.



CARNE

Associação com o 
ganho de massa

Subestimar fontes 
de proteínas 

vegetais

Herança dos 
povos caçadores

Símbolo de status

Modelo alimentar 
convencional

PROTEINHOLIC WORLD 





PROTEÍNA: 
QUANTO?

Macronutrientes Ingestão calórica 
recomendada 

Carboidrato 45 a 65%

Lipídio 25 a 35%

Proteína 10 a 35%

Fonte:DRI, Dietary Reference Intakes: The essenIal Guide to Nutrient
Requirements, 2006



ALIMENTO VEGETAL 
Carboidrato
Ferro não heme
↓ Teor de gordura
↑ Micronutrientes
↑ Fibras
↑ Fitoquímicos
↑ Antioxidante

↑ Gordura
↑ Colesterol
ZERO Fibras
ZERO Fitoquímicos
↓ Micronutrientes
Ferro heme (oxidativo)
Pode conter antibióticos

PROTEÍNA ANIMAL

+

ALIMENTO ANIMAL

PROTEÍNA VEGETAL

+



120g de arroz integral
200g de feijão
80g de couve
20g de alface
30g de tomate

100g de arroz integral
80g de feijão
100g de carne 
20g de alface
30g de tomate

§ 42g de PTN = 42% VD*
§ 9g de LIP
§ 39g de CHO
§ 11g fibras
§ 39mg de cálcio
§ 4,6mg ferro 

§ 15g de PTN = 15% VD*
§ 7,5g de LIP
§ 67g de CHO
§ 26g fibras
§ 209mg de cálcio
§ 3,6mg ferro 

PRATO VEGETARIANO = 395 kcal

PRATO ONÍVORO = 405 kcal

Fonte: Adaptado SR27 - United States Department of Agriculture (USDA)/TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da UNICAMP.  
Alimento cozido* Baseado em uma dieta de 2000 kcal 



Peso (g)/
Medida** Kcal Proteína 

(g)
Gordura
Total (g)

Fibras 
(g)

Cálcio
(mg)

Ferro 
(mg)

% de 
proteína
do VCT*

100 159 32 2,5 0 5 0,3 43

100 77 0,6 0,1 2,2 17 0,2 1

Total 236 33 3 2 22 0,5 43

7 c sopa 133 8 0,9 15 47 2,3 11

4 c sopa 83 2 0,8 2 4 0,2 3

Total 236 11 2 17 51 3 14

Proteínas: precisamos de tanto?

* Baseado em uma dieta de 2000 kcal
Fonte: Adaptado SR27 - United States Department of Agriculture (USDA)/TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da UNICAMP.  

** Alimento cozido



Água + vitaminas + minerais  
componentes dos aa ( cadeias de carbono, ligadas a átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio)

ENERGIA SOLAR aa + aa essenciais N2

O2

O2

O2

N2



Alanina
Arginina

Ácido Aspártico

Cisteína

Ácido Glutâmico
Glicina

Histidina
Isoleucina

Leucina

Lisina

Metionina Fenilalanina

Prolina

Serina
Treonina

Triptofano Tirosina

Valina



Não absorvemos proteínas e sim, aminoácidos! Simples não? 

PROTEÍNA AMINOÁCIDOS



Onde estão as proteínas no reino 
vegetal? 

Vegetais Porção Quantidade de proteína 
(g)

Espinafre (cozido) 1 xícara 5
Brócolis (cozido) 1 xícara 2
Couve (cozido) 1 xícara 2
Tofu (firme) 100g 8 a 12
Lentilha (cozida) 1 xícara 18
Feijão (cozido) 1 xícara 13
Edamame 1 xícara 17
Macarrão integral 100g 11
Quinoa 1 xícara 8
Semente de abóbora ¼ xícara 8,5
Semente de gergelim ¼ xícara 6
Castanha de caju 1/5 xícara 5
Amêndoas ¼ xícara 7

Fonte: Adaptado SR27 - United States Department of Agriculture (USDA)/TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da UNICAMP.  



Porcentagem de calorias de proteína

Fonte: Adaptado SR27 - United States Department of Agriculture (USDA)/TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da UNICAMP.  

Leguminosas: 20 – 30%

Vegetais: 20 – 40%

Sementes: 12 – 27%

Frutas: < 10%

Oleaginosas: 5 -15%

Cereais: 7 -17%Tubérculos: 8-12%



Afinal, como obter a quantidade de proteínas 
necessárias em uma alimentação vegetaria? 

A regra é simples!

Basta INGERIR a quantidade de CALORIAS DIÁRIAS NECESSÁRIAS!  



A dieta vegetariana fornece proteínas e aminoácidos em QUANTIDADE e QUALIDADE
adequadas para atingir as necessidades individuais.

American Dietetic Association. Journal of The American Dietetic Association. 2009 / Position of The Academy of Nutrition And Dietetics: 
Vegetarian Diets. Journal of The Academy of Nutrition and Dietetics. 2015

Os aminoácidos NÃO PRECISAM ser consumidos na MESMA REFEIÇÃO → 
importante é consumi-los ao longo do dia, combinando diferentes grupos de 

alimentos.

É SEGURO e FÁCIL atingir a recomendação diária de proteínas em uma dieta 
vegetariana variada e balanceada.



Aminoácidos limitantes ??
Metionina → aminoácido limitante do grupo das leguminosas

Lisina → aminoácido limitante do grupo dos cereais

§ O único aminoácido que exige atenção em alguns casos é a lisina, pois os cereais costumam ser a
base da dieta da maioria da população mundial.

§ Mesmo que haja pouca lisina na refeição, haverá mais do que o suficiente para ser utilizada, sem que
o músculo seja degradado, porque o organismo tem uma grande capacidade de armazenar.

Na dieta vegetariana estrita, recomenda-se a inclusão de 4 colheres de 
sopa de feijão cozido, como medida de segurança para ultrapassar, com 

margem de segurança, a RDA de lisina.



ARROZ INTEGRAL
Proteína 7,9 g
Triptofano 101mg
Treonina 291mg
Isoleucina 336mg
Leucina 657mg
Lisina 303mg
Metionina 179mg
Cisteína 96mg
Fenilalanina 410mg
Tirosina 298mg
Valina 466mg
Arginina 602mg
Histidina 202mg
Alanina 463mg
Ácido Aspártico 743mg
Ácido Glutâmico 1618mg
Glicina 391mg
Prolina 372mg
Serina 411mg

QUINOA
Proteína 14,12 g
Triptofano 167mg
Treonina 421mg
Isoleucina 504mg
Leucina 840mg
Lisina 766mg
Metionina 309mg
Cisteína 203mg
Fenilalanina 593mg
Tirosina 267mg
Valina 594mg
Arginina 1091mg
Histidina 407mg
Alanina 588mg
Ácido Aspártico 1134mg
Ácido Glutâmico 1865mg
Glicina 694mg
Prolina 773mg
Serina 567mg

FEIJÃO
Proteína 21,42 g
Triptofano 237mg
Treonina 810mg
Isoleucina 871mg
Leucina 1558mg
Lisina 1356mg
Metionina 259mg
Cisteína 187mg
Fenilalanina 1095mg
Tirosina 427mg
Valina 998mg
Arginina 1096mg
Histidina 556mg
Alanina 872mg
Ácido Aspártico 2268mg
Ácido Glutâmico 3027mg
Glicina 796mg
Prolina 1072mg
Serina 1171mg

Perfil de aminoácidos

Em 100g do alimento integral e cru

Todos os aminoácidos essenciais estão presentes no reino vegetal

Fonte: SR27 - United States Department of Agriculture (USDA)  



Métodos de avaliação de proteínas

PDCAAs

Sports Sci Med. 2004 Sep 1;3(3):118-30

Quantidade de aminoácidos 
essenciais presentes no alimento 

cru X digestibilidade fecal



10 anos – Nova referência:
DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score)

§ A digestibilidade das proteínas completas não refletem
fielmente a digestibilidade individual de cada
aminoácido essencial → Score baseado na
digestibilidade individual de cada aminoácido essencial

§ Digestibilidade fecal: sofre influência da produção de N
pela microbiota → digestibilidade ileal = novo padrão

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS ROME, 2013



§ Homens 

§ Idade: 22 anos

§ Peso médio: 83kg

§ Exercícios de resistência 

§ Consumo de 0, 5, 10, 20 ou 
40g de albumina

In conclusion, our data indicate that 20 g intact high-quality protein is sufficient to
maximize the anabolic response to resistance exercise. Finally, dietary protein
consumed after exercise in excess of the rate at which it can be incorporated into
tissue protein stimulates irreversible oxidation.

The American Journal of Clinical Nutrition, 2009



Have a pronounced increase in whole-body rates of amino acid oxidation with the
ingestion of 40 g protein. Indeed, in the current study, urea production rates, as well as
plasma urea concentrations, were markedly raised with the ingestion of 40 g protein

The American Journal of Clinical Nutrition, 2014



www.pcrm.org

Carboidratos

Proteínas

Lipídeos

Fibras

Micronutrientes

Fitoquímicos

Todos os 
alimentos 
colaboram!

http://www.pcrm.org/




CARBOIDRATOS 
COMPLEXOS
1 porção

• 2 fatias pequenas de pão artesanal
• 1 fatia de pão 100% integral ou pães artesanais fatiados e mantidos no freezer
• 2 torradas integrais
• 6 Bolachas de arroz pequenas ou 2 grandes
• 1 tapioca (2 a 3 col. de sopa de farinha)
• 80  a 100g de batata doce assada ou mandioca cozida
• 3 col. de sobremesa de granola ou mix de cereais (quinua, amaranto e aveia)

PROTEÍNAS
1 ou 2 porções

• 2 colheres de sopa de pasta de tofu caseira (receitas em anexo) ou pronta 
• ¾ de xícara de tofu amassado temperado com 1 col. de chá de azeite e sal
• 2 colheres de sopa de pastas de leguminosas (receitas anexas)
• 2 colheres de sopa de pasta de vegetais (berinjela, cogumelos) - DICA: acrescente um pouco de

suplemento proteico vegan sabor NEUTRO nas receitas das pastas para garantir o aporte proteico
• ½ dose de suplemento proteico vegetal (veja marcas nas dicas iniciais)

BEBIDAS • Chás e café a vontade sem açúcar. Se preferir adoçar use Stevia ou Xylitol

CARBOIDRATOS FRUTAS
1 porção

• 1 fruta de tamanho médio ou 1 xícara de chá de frutas picadas ou 1 copo (250 ml) de suco de frutas 
natural ou 350 ml de água de coco.

• SUCOS PRONTOS: 
• biO2, Da Fazenda Bela Vista, Xandó, Do Bem, Native, Campo Largo
• Uva: qualquer marca integral sem açúcar (dê preferência aos orgânicos)
• Sucos cold pressed: www.greenpeople.com.br www.urbanremedybrasil.com.br

GORDURAS 
1 porção

• 1 col. de sopa de linhaça moída com chia
• 150 ml de bebida de amêndoas (Isolabio ou VidaVeg) ou castanha de caju (A Tal da Castanha) ou Coco 

(Do Bem, Vida Veg)
• 2 colheres de sopa de abacate 
• 1 colher de sobremesa de tahine
• 1 colher de sobremesa de cacau nibs: Monama ou AMMA
• 1 colher de sobremesa de Nut Butters (amendoim, amêndoas, castanha de caju) Eat Clean, Urban

Remedy, Castanharia, Laise Corti
SUPERFOODS (opcional) São excelentes opções para enriquecer e aumentar o aporte de nutrientes.

Escolha uma das opções abaixo e adicione nos sucos, shakes ou bowl de frutas:
• 1 colher de chá de cúrcuma em pó 
• 1 colher de sobremesa de cacau em pó
• 1 colher de sobremesa de farinha de casca de uva UvaSó
• 1 dose de nutraceutic biO2 maca peruana
• 1 col. de chá rasa de spirulina
• 1 col. de chá rasa de Moringa 

Café da Manhã

http://www.greenpeople.com.br/
http://www.urbanremedybrasil.com.br/


Mix de Nuts e Frutas Secas

50g de uvas passas sem sementes
50g de banana passa cortada em rodelas
50g de cranberry seca
40g de cacau Nibs (Amma)
40g de sementes de abóbora descascadas
40g de castanha do Pará quebradas 
40g de amêndoas torradas
40g de castanha de caju assada ou crua

Comprar todas as frutas secas, castanhas e sementes sem açúcar 
ou sal.
Tostar as sementes e castanhas com muito cuidado no forno até 
que estejam crocantes.
Misturar todos os ingredientes e conservar em pote fechado

LANCHE INTERMEDIÁRIO DA MANHÃ

Faça um pequeno lanche em torno das 11h, usando uma das sugestões abaixo:

•1 banana OU 1 fruta pequena + 1 colher de sobremesa de pasta de amendoim
•1 fatia de pão 100% integral + 1 colheres de sopa de hommus

•4 biscoitos de arroz com 1 colher de sopa de tahine
•1 barra biO2 7 nuts, Flormel Castanhas, Monama ou Harts
•1 pacotinho de Snack biO2 frutas e castanhas ou Jasmine

•30g de mix de nuts e frutas secas (conforme sugestão da tabela abaixo ou o mix de sua preferência)
•40g de mix de castanhas e sementes (conforme sugestão da tabela abaixo ou o mix de sua preferência).

Mix de Castanhas e Sementes

40g de sementes de girassol
40g de sementes de abóbora descascadas
40g de castanha do Pará quebradas 
40g de amêndoas torradas
40g de castanha de caju assada ou crua

Comprar todas as frutas secas, castanhas e sementes sem açúcar 
ou sal.
Tostar as sementes e castanhas com muito cuidado no forno até 
que estejam crocantes.
Misturar todos os ingredientes e conservar em pote fechado



VEGETAIS 
A vontade

• Todos os vegetais crus e cozidos
• Procure sempre ter mais de 4 cores no seu prato!
• Azeite, óleo e temperos gordurosos sempre com moderação!

CARBOIDRATOS E 
PROTEÍNAS VEGETAIS 

3 colheres de servir total

• 1 porção de CEREAIS ou TUBÉRCULOS:
• Arroz integral, mix de cereais, quinua, milho
• Batata, batata doce, mandioca, inhame, cará
• Massa integral ou grano duro (sempre com molhos não gordurosos)

• 2 porções de LEGUMINOSAS:
• Feijão ou lentilha cozidos com caldo
• Grão de bico, ervilha, soja em grão, feijão branco, feijão azuki

FONTES DE PROTEÍNAS
Opcional!
1 porção 
Se incluir esse grupo diminuir 
1 porção de leguminosas do 
grupo acima!

• 1 unidade hambúrguer de soja ou tofu: Mr. Veggy, Samurai, Ecobrás ou 
outros artesanais 

• 2 fatias médias de tofu
• Edamame (soja verde) 1 xícara 

FONTE DE GORDURAS
1 colher de sopa

Mix de castanhas, semente de girassol, abóbora, gergelim, linhaça, chia

Almoço 



LANCHES INTERMEDIÁRIOS DA TARDE

Faça dois lanches no período da tarde, sendo o primeiro mais reforçado e o segundo mais leve. 

SUGESTÕES MAIS REFORÇADAS: 
• 2 fatias de pão artesanal + 3 colheres de sopa de hommus
• 100g de batata doce cozida + 3 col. de sopa de tofu amassadinho e temperado
• 1 tapioca com 3 colheres de sobremesa de pasta de leguminosas
• 1 fatia de pão 100% integral grande com 1 colher de sopa de tahine
• 200ml de leite de soja ou castanha de caju batido com 1 fruta + 1 colher de sopa de mix de chia com linhaça moídas
• 3 colheres de sopa de quinoa cozida + 4 col. de sopa de soja verde (edamame) temperados com azeite, sal e ervas (levar em potinho)
• 1 porção de fruta + 1 col. de sopa de pasta de amêndoas, amendoim ou castanha de caju
• 1 dose de suplemento proteico + 2 col. de sopa de aveia + 330 ml de água de coco (levar no squeese os pós + caixinha de água de coco)
• 1 unidade de purê de frutas PIC-ME + 40g de mix de sementes e castanhas (sugestão tabela do lanche da manhã)
• 1 pacote de snack de soja soytoast Jasmine
• 1 pacote de snack de grão de bico Flormel + 20g de semente de abóbora tostadas sem casca
•
SUGESTÕES TIPO SNACK: MAIS LEVES!

• 1 fruta pequena + 1 colher de sobremesa de pasta de castanha de caju oude amendoim sem açúcar (A Tal da Castanha, Eat Clean)
• 6 biscoitos de arroz com 1 colher de sopa de tahine
• 1 barra biO2 7 nuts, Flormel Castanhas, Monama ou Harts
• 1 pacotinho de Snack biO2 frutas e castanhas 
• 2 xícaras de café de sementes de abóbora tostadas sem casca
• 1 barra de proteína biO2 protein, Move, B-ON
• 30g de coco seco fresco ou em fita + 1 barrinha de frutas biO2 fruits OU 1 bananinha passa sem açúcar
• 30g de mix de nuts e frutas secas (conforme tabela do lanche da manhã ou mix de sua preferência).
• 40g de mix de sementes e castanhas (conforme tabela do lanche da manhã ou mix de sua preferência).
•









PASTA DE TOFU 

O tofu é uma alimento extremamente versá3l e de sabor neutro, portanto basta usar a cria3vidade para temperá-lo conforme o gosto de cada um! 
Veja abaixo opções bases para a pasta e receitas completas. 
Base para pasta salgada: 
• Tofu amassadinho
• Limão espremido
• Sal
• Quanto baste de água para ficar cremoso 

Basta misturar todos os ingredientes com um fue ou mixer. Vá acrescentando a água aos poucos até chegar na consistência desejada. Possibilidades 
de tempero: 
• Açafrão e salsinha 
• Páprica picante
• Tahine
• Mix de ervas 
• Alho poró
• Cebola e alho refogados
• Azeite
• Pimenta rosa
• Gengibre em pó

Para uma pasta mais cremosa e completa: 

Você pode adicionar pasta de castanhas ou sementes (amêndoa, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, semente de girassol) 
Basta deixa-las de molho por 12h e bater no processador junto com o tofu e temperos à gosto. 







O MAIOR INIMIGO DO CONHECIMENTO NÃO É A IGNORÂNCIA 
E SIM A ILUSÃO DO CONHECIMENTO 

Daniel Boorstin







@aleluglio

contato@aleluglio.com.br

www.alessandraluglio.com.br

Alessandra Luglio

Clínica P4B Health - Tel.: 3050-6581


