


Vegetarianismo e Esporte

Prática clínica e suplementação em 
esportes de alto rendimento



Nutrição esportiva?

X





Alimentação balanceada
=  

Aporte adequado de todos os nutrientes necessários 
= 

Equilíbrio fisiológico + metabólico + performance 
Independente do modelo de dieta seguido



Alimentação Balanceada Nutrição esportiva

§ Equilíbrio de macronutrientes

§ Aporte de micronutrientes

§ Aporte de fitoquímicos

§ Fracionamento adequado

§ Vigor físico/controle emocional

§ Equilíbrio de macronutrientes

§ Aporte de micronutrientes

§ Aporte de fitoquímicos

§ Fracionamento adequado

§ Vigor físico/controle/performance

§ Gerenciar demandas aumentadas 



→ Consumo insuficiente:

§ Queda metabólica = diminuição da termogênese induzida pela alimentação (6 – 10% do
gasto energético total);

§ Desequilíbrios na saúde = hormônios, enzimas, sistema imune;

§ Falta ou diminuição do rendimento esportivo.

Proteínas
42% tecido muscular
15% pele e componentes sanguíneos
10% órgãos e vísceras 
33% demais componentes orgânicos

“Turnover” diário
250 – 300 g/dia

Fonte: EFSA “Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies” (NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for Protein. Journal 2012.  Waterlow, JC. Whole-body protein 
turnover in human past, present and future. 1995

(considerando um homem com peso de 70kg)
§ 18% da massa corporal = proteínas

Treino intenso Microlesões estruturais 
no músculo

Necessidade de reposição 
de aminoácidos

Reposição de 
proteína



1500 kcal

2500 kcal

15% PTN 56g PTN

94g PTN15% PTN

0,8g/kg/dia

1,3g/kg/dia

4000 kcal 15% PTN 150g PTN 2,1g/kg/dia

Considerando um homem de 70kg



Exercícios de 
resistência 

Atividades
intermitentes

Exercícios de força/
potência

1,4 g/kg/dia 1,5 – 1,7 g/kg/dia 2,0 g/kg/dia

Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017.



§ 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



§ Homens 

§ Idade: 21 anos

§ Peso médio: 86kg

§ Exercícios de resistência e 
repouso 

§ Consumo de 0, 5, 10, 20 ou 
40g de whey protein

A 20g dose of whey protein is sufficient for the maximal stimulation of post absorptive rates of
myofibrillar MPS in repose and resistance exercise. A dose of whey protein > 20 g stimulates amino
acid oxidation and ureagenesis.

The American Journal of Clinical Nutrition, 2014





CONCLUSIONS: Men belonging to different habitual diet groups have significantly different-plasma
concentrations of lysine, methionine, tryptophan, alanine, glycine an tyrosine. However, the differences in
plasma concentrations were less marked than and did not necessarily mirror those seen for amino acid
intakes



90%
MICROORGANISMOS

10% 
CÉLULAS HUMANAS

Prebióticos e Probióticos
100% Humanos?



Importância da microbiota 
intestinal

§ Participação ativa na digestão de nutrientes;

§ Modulação do desenvolvimento imunológico;

§ Sintetiza vitaminas: folato, K, biotina, B6 e B12;

§ Inibe colonização de patógenos;

§ No esporte:

Fluxo 
sanguíneo 

gastrointestinal

Fluxo sanguíneo 
nos músculos 

ativos

Aumento da 
permeabilidade 

intestinal



§ 268 indivíduos
§ Divididos em 3 grupos: Vegetarianos estritos, ovo-lacto-vegetarianos e onívoros;
§ Avaliação da microbiota intestinal através das bactérias presente nas fezes.

RESULTADOS:
§ Vegetarianos apresentam uma microbiota com colonização bacteriana mais favorável;

§ Alimentação rica em verduras, legumes e frutas auxilia na manutenção de um adequado perfil do risco
cardiometabólico;

§ A exposição crescente à alimentos de origem animal impacta de forma negativa as comunidades bacterianas da
microbiota.

Franco-de-Moraes et al. Worse infammatory profle in omnivores than in vegetarians associates with the gut microbiota composition Diabetol Metab Syndr (2017) 9:62 
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Micronutrientes e Fitoquímicos
Ø Papel no metabolismo energético.
Ø Cofatores na produção de enzimas antioxidantes.

Mitocôndria Geração de energia
Oxidação de 
substratos 

energéticos

H2O

90% do O2 disponível

Geração de espécies 
reativas de O2 +

radicais livres
↑ Gasto energético

↑ Geração de espécies 
reativas de O2 + radicais livres



Conclusão: Alimentos “plant based”
oferecem significativamente uma maior
quantidade de antioxidantes do que os
alimentos de origem animal (carnes, ovos,
leites e derivados).

Média do teor de antioxidante em 
alimentos (mmol/100g)

Origem vegetal 11,57
Origem animal 0,18



Compostos bioativos
100% VEGETAIS 

Fitoquímicos

Alfa-caroteno
Betacaroteno

Luteína
Zeaxantina
Astaxantina

Licopeno

Carotenóides Fenólicos Alcaloides
Compostos 
contendo 
nitrogênio

Compostos 
organossulfurados

Isotiocianato
Indol

Compostos 
Sulfurados 

Alílicos

Ácidos 
fenólicos Flavonoides Estilbenos Cumarinas Tannos

Flavonas
Ácidos 
hidroxi-

bencoico

Ácidos 
hidroxi-

cianamida

Gálico
Protocatequina

Vanílico
Seringico

P-cumárico
Cafeico
Sinápico
Ferúlico

Flavonóis
catequinas Flavononas

Antocia-
nidinas

Fonte: Liu RH, 2004

Quercetina
Campoferol
Miricertina
Galangina

Fisetina

Apigenina
Crisina

Luteolina

Catequina
Epicatequina

Epigalocatequina
Epigatequinagalato

Epigalocatequinagalato

Eriodictiol
Hesperdina
Nariagenina

Cianidina
Pelargonidina

Delnídia
Peonidina
Malvidina

Flavonois Isoavo-
noides

Genisteína
Daidiceína

Glicitina
Formononetira



Na dieta restrita de antioxidantes:

§ Após os exercícios, os mediadores
inflamatórios estavam elevados;

§ O desempenho manteve-se inalterado,
porém o esforço aumentou e o exercício foi
realizado com maior dificuldade;

§ Uma dieta rica em carotenoides pode trazer benefícios e reduzir o estresse
oxidativo em atletas.



CONCLUSIONS: It seems that the best recommendation regarding antioxidants and exercise is having
a balanced diet rich in natural antioxidants and phytochemicals. Regular consumption of various
fresh fruits and vegetables, whole grains, legumes and beans, sprouts and seeds is an effective and
safe way to meet all antioxidants requirements in physically active persons and the athletes.



Alimento natural X suplementação tradicional

BCAA

GEL DE 
CARBOIDRATO



§ Artigo de revisão - diversos estudos que analisaram a suplementação de carboidrato durante atividade física de
endurance, em diferentes concentrações e apresentações.

§ Suplementação de carboidrato durante o exercício físico pode melhorar a performance, mesmo em exercícios de
mais curta duração e alta intensidade.

§ A ingestão de carboidratos durante o exercício aumenta a taxa de oxigenação de glicose e está diretamente
relacionada pela performance na prática do exercício.

§ Em um estudo feito com 51 ciclistas e triatletas mostrou que a ingestão de carboidrato melhorou significativamente
a performance de forma dose-dependente e os autores concluíram que o maior aumento de performance ocorreu
com uma taxa de ingestão entre 60 e 90g de carboidrato/hora.

§ Foi verificada também a eficácia do consumo de diferentes carboidratos que utilizavam diferentes transportadores
endógenos. Sendo assim, ao combinar glicose com frutose ou maltodextrina com frutose, houve menor percepção
do esforço, maior manutenção do ritmo do exercício e menor fadiga do que com o consumo isolado de glicose.

§ Dessa forma, pode-se dizer que o carboidrato pode ser suplementado em apresentações e fontes diferentes, como
bebidas, geis ou sólidos, para atingir o aporte necessário desse nutriente para o treino.

Sports Med (2014) 44 (Suppl 1):S25–S33 DOI 
10.1007/s40279-014-0148-z



Suplementos 
proteicos

→ Por que usar?

§ Suprir a demanda aumentada
de aminoácidos → esporte.

§ Complemento alimentar
cotidiano.

§ Portabilidade + praticidade.
§ Uso OPCIONAL.



Comparativo de perfil de aminoácidos:
proteína vegetal x proteína animal
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De Souza EO, Kalman DS, et al. A Comparison of Blood Amino Acid Concentrations Following Ingestion of Rice and Whey Protein Isolate: A Double-Blind Crossover Study. J Nutr Health Sci . 2014.



*Proteína de ervilha, proteína de alcachofra, quinoa e amaranto germinados
Valores referente a uma porção de 25g

Aminoácidos
Whey protein

Isolado
Mg

Proteína de soja 
isolada

mg
Arroz e Ervilha

mg

Arroz 
Germinado

mg

Ervilha 
amarela

mg

Mix de 
proteína*

mg
Alanina 1080 890 1.306 980 812 809
Arginina 460 1.653 1.870 1.364 1744 1590
Ac. Aspártico 1360 2.529 2.646 1.820 2352 2009
Cisteína 500 259 219 480 299 228
Fenilalanina 660 1.138 1.325 876 1102 1000
Glutâmico 3820 4.326 3.969 3.442 3572 3191
Glicina 380 893 902 631 822 952
Histidina 400 571 720 447 492 1019
Isoleucina 1000 1.054 1.077 1.166 912 1152
Leucina 2560 1.681 2.032 1.820 1674 1857
Lisina 2040 1.320 1.141 1.024 1498 1190
Metionina 460 280 492 460 176 256
Prolina 1.280 1.229 1.190 1.220 868 828
Serina 1.040 1.139 1.456 984 1040 943
Treonina 940 778 987 951 780 705
Triptofano 560 277 137 313 176 181
Tirosina 1.280 799 1.501 820 746 733
Valina 960 1.016 1.199 1.204 986 1276

Comparativo de perfil de aminoácidos:
proteína vegetal x proteína animal



Tofu firme
Em 100g
9,9g de proteína
804mg de leucina

Proteína Isolada de soja
Em 100g
88,3g de proteína
6783mg de leucina

Feijão branco
Em 100g
23,4g de proteína
1865mg de leucina

Ervilha
Em 100g
5,4g de proteína
323g de leucina

Grão de bico
Em 100g
20,5g de proteína
1465mg de leucina

Arroz integral
Em 100g
7,5g de proteína
620mg de leucina

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

Alimento integral e cru



§ 160 participantes → Idade: 18 – 35 anos

§ Treinamento de resistência (membros superiores) por 12 semanas 

§ Suplementação em dias de treino: 50g de proteína (dose de 25g 2x/dia)

§ Leucina → Proteína de ervilha (3,2g) e whey (4,3g)

Conclusions: The present experiment demonstrated that protein supplementation may exacerbate possible
adaptations induced by resistance training. The consumption of pea protein promotes gains in biceps
brachii thickness and especially in beginners or people returning to weight training. This statistical
superiority compared with the Placebo and the comparable results with those obtained for Whey intake
make pea protein an alternative to Whey-based dietary products for athletes from different levels and
sports. Such proteins should also be of interest in other populations such as elderly to slow down the aging
process and maintain muscle mass.

Babault et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition (2015) 12:3
DOI 10.1186/s12970-014-0064-5



BCAA = aminoácidos de cadeia ramificada: valina, leucina e isoleucina

Complementos estratégicos: BCAA

PROTEÍNA VEGETAL + BCAA  LEUCINA 



Rápida regeneração do ATP = combustível necessário para que ocorra a contração dos músculos, o
desenvolvimento da força e poder de explosão muscular.

Complementos estratégicos: CREATINA

Official Journal of the American College of Sports. 2003. Medicine & Science in Sports & Exercise

§ 42 participantes: 18 vegetarianos (VG) e 24 não vegetarianos (NV) 

§ Idade: 18 – 55 anos

§ Divididos em 4 grupos :
§ 2 grupos, sendo 1 VG e 1 NV suplementados com creatina 
§ 2 grupos, sendo 1 VG e 1 NV receberam placebo 

§ Treinamento de resistência por 8 semanas 

§ Suplementação: 0,25g/kg/dia durante 7 dias e 0,0625g/kg/dia durante 49 dias



The increase in muscle concentrations of phosphocreatine and total creatine, lean tissue mass,
and total work performed were greater in vegetarians supplementing with creatine compared
with nonvegetarians supplementing with creatine. These findings confirm an ergogenic effect of
Cr during resistance training and suggest that subjects with initially low levels of intramuscular
Cr (vegetarians) are more responsive to supplementation.

FIGURE 4—Graph of baseline (BL, first bar on left in each
column) and posttraining (Post) measurement of total creatine
(TCr) concentration. VGCr, vegetarians on creatine; VGPl,
vegetarians on placebo; NVCr, nonvegetarians on creatine; NVPl,
nonvegetarians on placebo. Values are mean standard error for N
42 subjects. * Indicates significant pre- to postchange (P < 0.05). **
Indicates significant group supplement time interaction (P <
0.05).

FIGURE 3—Graph of baseline (BL, first bar on left in each column)
and posttraining (Post) measurement of phosphocreatine (PCr)
concentration for those subjects who participated in 8 wk of weight
training and supplementation. VGCr, vegetarians on creatine; VGPl,
vegetarians on placebo; NVCr, nonvegetarians on creatine; NVPl,
nonvegetarians on placebo. Values are mean standard error for N 42
subjects. * Indicates significant pre- to postchange (P < 0.05). **
Indicates significant groupsupplementtime interaction (P<0.05).

Official Journal of the American College of Sports. 2003. Medicine & Science in Sports & Exercise

Official Journal of the American College of Sports. 2003. Medicine & Science in Sports & Exercise



Estratégia alimentar natural para treinos de alta intensidade

DIAS DE TREINO LOGO DE MANHÃ – intervalo mínimo 
entre a primeira refeição e o treino: Fazer café da manhã 
pré-treino IMEDIATO, escolha uma das opções abaixo: 

§ REFEIÇÃO LÍQUIDA - SHAKE:
→ 1 porção de fruta (banana, maçã, manga,

melancia, melão)
→ 2 col. de sopa de aveia ou quinua em flocos
→ 2/3 de dose de suplemento proteico
→ 1 col. de sobremesa de fonte de gordura (abacate,

chia, linhaça ou coco ralado ou óleo de coco)
→ 1 dose de suplemento natural antioxidante,

escolha uma das opções: Açaí em pó, maca
peruana, farinha de casca de uva (Uva Só),
moringa em pó, spirulina em pó, cacau em pó ou
nibs de cacau.

§ REFEIÇÃO SÓLIDA: Usar os mesmos ingredientes acima,
porém consumir a fruta in natura com os cereais e bater
a proteína com água de coco + antioxidante.

DIAS DE TREINOS COM INTERVALO DE MAIS DE 2 HORAS DO CAFÉ 
DA MANHÃ TRADICIONAL

PRÉ-TREINO: Escolha uma das opções abaixo e consuma em até 15 minutos
antes do treino.

§ 150ml de suco de beterraba na centrífuga
§ 1 porção de fruta (banana, maçã, manga ou similar)
§ 250 ml de suco natural ou pronto natural de frutas
§ 4 tâmaras pequenas ou 2 tâmaras grandes
§ 2 bananinhas passas
§ 1 dose de Superfood beet biO2 diluído em água

ESTRATÉGIAS INTRA- TREINO

TREINOS MÉDIOS: Nos dias em que seu treino tiver EM MÉDIA duração de
1h30’, consumir uma das opções abaixo na metade do tempo.

§ 4 tâmaras pequenas OU 2 tâmaras grandes
§ 2 bananinhas passas
§ 3 bolinhas energéticas feitas em casa (tâmara ou banana passa + óleo de

coco + castanhas + cacau + açúcar mascavo ou similar)
§ 1 barra de frutas biO2 Nuts ou Superfood ou Harts



PONTOS IMPORTANTES:

→ MANTER A HIDRATAÇÃO:
§ Água
§ Água de coco
§ biO2 HYDRO – sachê de água de coco em pó
§ Sucos 100% integrais (biO2, Do Bem, Native)

→  MANTER A ENERGIA
§ Rapadura (25 a 30g por porção)
§ Barras biO2 Superfood ou Sachês PIC ME
§ Bisnaguinha com tahine ou pasta de oleaginosas
§ Frutas secas (banana, uvas, tâmaras)
§ Barra biO2 Nuts ou Harts
§ Batatas bolinha cozidas com sal (pode ser com casca) 
§ Bolinhas energéticas: banana passa e/ou tâmaras processadas 

com castanha e óleo de coco (fazer em casa)

→  MANTER EQUILÍBRIO DE ELETRÓLITOS e AMINOÁCIDOS:
§ Eletrólitos – cápsulas de sal (só é necessária se não utilizar o 

Hydro e/ou sucos)
§ Água de coco – Usar o Hydro biO2 diluído em água 
(2 envelopes para 500 ml de água no squeese ou camelback)
§ Suplemento proteico vegano em pó

ESTRATÉGIA DE ALIMENTAÇÃO/SUPLEMENTAÇÃO:

→ DURANTE TODO O TREINO: A cada 30 minutos no máximo
tomar água e/ou suco e/ou água de coco. O quanto se sentir
confortável ingerir.

→ PRIMEIRAS 3 horas:
• 40’: 1 barra de frutas (biO2, PICME) ou 2 tâmaras gigantes ou 2

bananinhas
• 1h 30’: 330 ml de suco + 1/2 dose de biO2 Superfood Beet
• 2h 20’: 1 bisnaguinha com tahine

→ SEGUNDA FASE: APÓS 3 horas:
• 3h: No Squeese 1/2 dose suplemento proteico com 330 ml de

suco + 1 envelope de biO2 Hydro - tomar durante 10 minutos.
• 3h 50‘: 1 porção de fruta seca (40g de uvas passas ou 2

bananas passas ou 4 tâmaras) + atenção à hidratação!
• 4h 50’: 2 bisnaguinhas com tahine ou 4 batatinhas cozidas
• 5h 50’: 1 dose de biO2 Superfood BEET com 330 ml de suco.

TREINOS EXTRA LONGOS: Duração de mais de 2h30’:



→ PÓS-TREINO: Quando terminar seu treino, escolha uma das opções da tabela de suplementação
abaixo ou faça UMA REFEIÇÃO SÓLIDA BALANCEADA TRADICIONAL.

- 1 DOSE DE SUPLEMENTO PROTEICO VEGETAL (em torno de 17/20g de proteína) – veja
sugestões de marcas nas dicas iniciais da dieta

+
-COMPLEMENTO ENERGÉTICO: escolha 1 das opções abaixo
- 1 porção de fruta (banana, mamão, 250 ml de suco de laranja, melancia, abacaxi)
- 350ml de água de coco + 1 fruta (banana, maçã ou similar)
- 1 dose de Superfood açaí ou choco ou green biO2 em pó
- 200ml de suco de uva integral + 100ml de água



PACIENTE XXX - ½ IRONMAN CAISCAIS 2017 

Data da prova: 03/09/2017

Natação: 1,9 km

Bike: 90 km

Corrida: 21.1 km

Largada: 7:30h

→ ALIMENTAÇÃO SEXTA-FEIRA E SÁBADO ANTERIORES À PROVA:

§ Manter a alimentação habitual sem novidades ou experimentos.
§ No sábado, dia anterior à prova, aumentar o consumo de alimentos fontes de carboidratos como massas,

cereais, tubérculos, frutas e suco naturais de frutas em 1/3 do que consome habitualmente. Valorizar
vegetais coloridos – amarelos, alaranjados, roxos, vermelhos e rosas.

§ Mantenha a hidratação: beber água, suco e/ou água de coco ao longo de todo o dia.
§ Jantar anterior à prova: Manter seus hábitos, priorizando leguminosas, vegetais e uma proporção maior

de alimentos fontes de carboidratos, de preferência os amiláceos como massas ou tubérculos ou cereais.



→ CAFÉ DA MANHÃ: por volta das 6:00h 

Manter seus hábitos – não comer nada diferente do que está acostumado, siga a tabela abaixo com as 
quantidades estimadas

CARBOIDRATOS 
COMPLEXOS
2 A 3 porções

§ 2 fatias de pão de forma integral ou comum ou caseiro 
§ 2 torradas integrais
§ 6 Bolachas de arroz pequenas ou 2 grandes
§ 1 tapioca (3 col. de sopa de farinha)
§ 80 g de batata doce assada ou mandioca cozida
§ 3 col. de sopa de granola ou mix de cereais (quinua, amaranto e aveia)

PROTEÍNAS
1 porção 
alimento

+ 
1 porção 

suplemento 

§ 2 colheres de sopa de pasta de tofu caseira (receitas em anexo)
§ ¾ de xícara de tofu amassado temperado com 1 col. de chá de azeite e sal
§ 2 col. de sopa de hommus

+
SUPLEMENTO: 1/2 dose (12 A 15g de proteína) de suplemento proteico

BEBIDAS Água de coco ou suco natural ou pronto 250 a 300 ml 
CARBOIDRATOS 

FRUTAS
2 porções

§ 1 fruta de tamanho médio ou 1 xícara de chá de frutas picadas
§ 1 copo (250 ml) de suco de frutas natural ou 330 ml de suco biO2

GORDURA
1 porção  

§ 2 col. de sopa de chia, linhaça moída, abacate 
§ 1 col. de sopa de pasta de amendoim

CAFÉ DA MANHÃ HABITUAL 



→ LARGADA: Natação

Em torno de 20 minutos antes da largada: 
§ 1 dose de SUPERFOOD BEET biO2 + água 

→ TRANSIÇÃO à BIKE:

§ ALIMENTAÇÃO NA TRANSIÇÃO: 1 barra SUPERFOOD biO2 
ou 1 sachê PICME + beber água de coco a vontade –
média 300 ml

§ Levar na bike 2 squeeses de 1/2 litro: 

§ Squeese 1: água de coco natural ou 2 sachês HYDRO biO2 
+ água 

§ Squeese 2: 400 ml suco (maçã, laranja, tangerina) ou 250 
ml de suco de uva concentrado diluído em 150 ml de água 
+ 1 dose de PROTEIN vegan + completar com água

50’ 2 tâmaras gigantes
1h 30’ 1/3 do Squeese 2 +

½ sanduíche de pão de forma com tahine ou pasta 
de amendoim  

2h 20’ 1/3 do Squeese 2 + 
4 batatas bolinhas cozidas com sal e embaladas em 
filme plástico tipo bombom

3h 00’ 1/3 do Squeese 2 + 
1 barra de frutas ou 1 bananinha ou 1 tâmara gig.

→ ALIMENTAÇÃO NA BIKE

→ TRANSIÇÃO à CORRIDA:

§ ALIMENTAÇÃO NA TRANSIÇÃO: 1 barra SUPERFOOD + beber 
água

§ ALIMENTAÇÃO NA CORRIDA:

§ Água oferecida pela prova o quanto sentir necessidade

§ 40’: 1 bananinha ou 1 PIC-ME

§ 1h 20’: 2 tâmaras gigantes
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“A coisa mais importante que você
pode fazer para ajudar o planeta é
parar ou diminuir o consumo de
carnes e laticínios. Carnes e laticínios
não são bons para o seu corpo e não
são bons para o meio ambiente.”
“Venho diminuindo o consumo de
proteína animal e preciso dizer: me
sinto fantástico!”
“Menos carne, menos calor, mais
vida.” – disse, referindo-se ao calor
do aquecimento global.
“Se disserem para você comer mais
carne para ser forte, não acredite
nisso!”

“Go part-time vegetarian to protect
the planet”
"You can get your protein many
different ways," he told BBC News.
"I have seen many body-builders and
(weight) lifters that are vegetarians.”



@aleluglio

contato@aleluglio.com.br

www.alessandraluglio.com.br

Alessandra Luglio

Clínica P4B Health - Tel.: 3050-6581


