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RESUMO 

 

Objetivo: Revisar na literatura o efeito da dieta vegana sobre a saúde do 

indivíduo. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, sendo inclusos artigos 

de 2010 a 2020 na linguagem em português, inglês e espanhol. Utilizou-se os 

termos: “Vegan diet”, “influences of the vegan diet”, “diets” e “veganism”.”, “Effects 

of vegan diet”, “Vegan diet and nutrition”, no SciELO, Lilacs e PubMed. 

Resultados: Foram incluídos 8 artigos. As principais influências da dieta vegana 

sobre a saúde verificadas nos estudos foram relativas às doenças 

cardiovasculares, a diminuição da lipoproteína de baixa densidade; redução da 

proteína C reativa e menor índice de massa corporal, bem como no controle nos 

níveis  de glicemia. Conclusão: A dieta vegana exerce efeitos positivos sobre a 

saúde dos indivíduos, mas ressalta-se que a adoção desse tipo de dieta deve ser 

acompanhada por profissional para que ela seja devidamente elaborada, 

contemplando as necessidades nutricionais do indivíduo.  

Palavras-chave: Saúde; Dieta; Veganismo. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To review the literature or the effect of the vegetarian diet on the 

individual's health. Methods: This is a systematic review, including articles from 

2010 to 2020 in Portuguese, English and Spanish. We use the following terms: 

“Vegan diet”, “influences of the vegan diet”, “diets” and “veganism”. "," Effects of 

the vegan diet "," Vegan diet and nutrition ", in SciELO, Lilacs and PubMed. 

Results: 8 articles were included. As the main influences of the vegan diet on the 

health verified in the studies were affected by cardiovascular diseases, a decrease 

in low density lipoprotein; reduction of C-reactive protein and lower body mass 

index, as well as control of blood glucose levels. Conclusion: The vegan diet has 

positive effects on the health of individuals, but it is noteworthy that the adoption of 

this type of diet must be monitored by a professional so that it is properly prepared, 

considering the individual's nutritional needs. 

Keywords: Health; Diet; Veganism. 



RESUMEN 
 

Objetivo: Revisar la literatura o el efecto de la dieta vegetariana en la salud del 

individuo. Métodos: Esta es una revisión sistemática, que incluye artículos de 

2010 a 2020 en portugués, inglés y español. Utilizamos los siguientes términos: 

"dieta vegana", "influencias de la dieta vegana", "dietas" y "veganismo". "," Efectos 

de la dieta vegana "," Dieta y nutrición veganas ", en SciELO, Lilacs y PubMed. 

Resultados: se incluyeron 8 artículos. Como las principales influencias de la dieta 

vegana en la salud verificada en los estudios se vieron afectadas por 

enfermedades cardiovasculares, una disminución de las lipoproteínas de baja 

densidad; reducción de la proteína C reactiva e índice de masa corporal inferior, 

así como el control de los niveles de glucosa en sangre. Conclusión: La dieta 

vegana tiene efectos positivos en la salud de las personas, pero se enfatiza que la 

adopción de este tipo de dieta debe ser monitoreada por un profesional para que 

se elabore adecuadamente, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales del 

individuo. 

Palabras llave: salud; Dieta; Veganismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

  

A dieta vegana teve seu surgimento no ano de 1944, em Londres, na 

Inglaterra, quando o vegetariano Donald Watson em uma reunião com outros 

cinco vegetarianos, sentiram a necessidade de um novo conceito que os 

descrevesse, algo mais conciso do que “vegetarianos não lácteos”. Apesar de 

existir um consenso sobre o não consumo de leite e seus derivados entre os 

vegetarianos da época, ainda não existia uma proposta formalizada sobre a 

questão da defesa da causa animal. Então, de acordo com a nova proposta, surge 

uma nova palavra que descrevesse mais profundamente a essência da ideia de 

vegetarianos não lácteos: o veganismo (ALMEIDA, 2014). 

No cenário atual, o consumo vegano tornou-se uma prática recorrente, 

havendo um aumento substancial e notório (RADNITZ et al., 2015). Porém, 

diferentes são os objetivos do uso da dieta vegana pela população. O veganismo 

surge como alternativa para aqueles que desejaram, por vontade própria ou 

necessidade, retirar todo alimento derivado de animais. 

Dentre as razões para a adoção do veganismo, destacam-se 

principalmente: a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a ética 

envolvendo os animais, a busca por uma melhor saúde, e em alguns casos, a 

aversão alimentar. Além disso, os relatos sobre benefícios dessa prática para a 

saúde são extensos, dentre eles, pode-se destacar, no âmbito nutricional, que a 

dieta vegana tende a fornecer mais fibras, são mais ricas em potássio, magnésio, 

folato, antioxidantes e vitaminas A, C e E, o que auxilia no controle do diabetes, 

saúde cardiovascular, hipertensão e obesidade (JUDGE; WILSON, 2015). Os 

benefícios para a saúde são muitos e bem estabelecidos, por se tratar de uma 

dieta que exclui alimentos processados, açúcares simples, gorduras saturadas e 

trans, aditivos e conservantes alimentares (ALLEMAN et al., 2013). 

Com isto, é necessária a compreensão sobre “O Impacto da Dieta Vegana 

na Saúde dos Indivíduos”. Portanto, o presente artigo teve por objetivo reunir 

conteúdos científicos sobre o tema e apresentar resultados que podem servir de 

base para demonstrar a relevância acerca da dieta vegana. 

 

 

 



 

MÉTODO 

 

Utilizou-se a técnica de revisão sistemática, a qual possibilita uma análise 

detalhada acerca da temática abordada. Para isso, as estratégias de busca foram 

definidas com base nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). A seleção do 

material para estudo foi realizada utilizando o descritor: “Vegan diet” e os termos 

“influences of the vegan diet”, “diets” e “veganism”. Os filtros utilizados em todos 

os cruzamentos foram: ano de publicação de 2010 a 2020, idioma português, 

inglês e espanhol, tendo como assunto principal “o impacto da dieta vegana na 

saúde”. A busca foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs e PubMed. 

Optou-se por essas bases de dados por oferecerem acesso ao texto de 

publicações nacionais e internacionais no meio eletrônico. 

Os artigos foram avaliados conforme os critérios de inclusão definidos a 

partir do objetivo deste estudo:  “ter sido publicado nos últimos 10 anos (2010-

2020)”, “o texto estar disponível na íntegra”, “ o trabalho abordar a discussão 

sobre o impacto da dieta vegana na saúde dos indivíduos”, “ trabalhos que 

abordassem a dieta vegana utilizada por jovens/adultos”. Os critérios de exclusão, 

foram: “não foram produções da área clínica”, “relatar o uso da dieta vegana por 

pessoas fora do grupo proposto”, “artigos de revisão” e “trabalhos publicados em 

idiomas diferentes de inglês, português e espanhol”. 

A seleção dos estudos ocorreu a partir da leitura dos títulos e resumos. 

Após, aqueles artigos selecionados foram submetidos a leitura de texto completo, 

e por fim, selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Para a 

análise dos artigos, foi realizada a leitura minuciosa dos mesmos, constatando sua 

relação ao objetivo do presente trabalho. 

 

RESULTADOS 

 

Com a busca encontrou-se 482 publicações, sendo 449 do Pubmed, 20 do 

LILACS e 13 do SciELO (Figura 1). Desse total, após a leitura dos títulos e 

resumos, 87 artigos foram considerados elegíveis para a leitura na íntegra. Por 

não atenderem aos critérios de inclusão, 62 artigos foram excluídos pelos 

seguintes motivos: estudos in vitro (n =3), estudo piloto e de fase clínica (n = 2), 



 

estudos de revisão (n = 32), dissertações (n = 19) e estudos duplicados (n = 6). 

Dessa forma, 8 artigos foram incluídos para a análise qualitativa, com um total de 

33.956 indivíduos. 

 

 

Figura 1: Fluxograma com as etapas dos estudos 

 

Como pode ser observado  na Tabela 1, os estudos verificaram um efeito 

positivo da dieta vegana sobre a diminuição do risco de doença cardiovascular 

(DCV) (SOBIECK et al.,2016); diminuição da lipoproteína de baixa densidade 

(LDL-C) (JENKINS et al., 2013); estabilização dos níveis de HDL (lipoproteína de 

alta densidade)  (MCDOUGALL et al., 2014); redução da proteína C reativa (SHAH 

et al., 2018); menor prevalência de tabagismo, menor ingestão de álcool e menor 



 

índice de massa corporal (IMC) (GILI et al., 2019), bem como no controle dos 

níveis  de glicemia (LEE et al., 2016).   

Além disso, verifica-se que os estudos analisaram mulheres e homens que 

variaram na faixa etária entre 16 e 82 anos, do qual a maioria já possuía uma 

doença preexistente (dislipidemia, doença cardíaca coronariana, hipertensão, 

diabetes, entre outras). Além disso, os trabalhos foram realizados nos seguintes 

países: Argentina, Canadá, Califórnia, Estados Unidos da América, Chile, Coréia 

do Sul e Polônia. 



 

 

 

Tabela 1: Sistematização dos artigos referentes aos impactos da dieta vegana na saúde 

Autores Amostra 
Período de 

estudo Objetivo Local Característica da amostra 
Papel da dieta vegana na saúde 

Jenkins et al. 

(2013) 

19 

controles 

(dieta Eco-

Atkins) e 20 

veganos 

19 meses Determinar o efeito a 

longo prazo de dieta 

vegana com baixo CHO, 

sobre fatores de risco 

DCV e peso corporal em 

adultos hiperlipidêmicos. 

Canadá  Homens hiperlipidêmicos com 

sobrepeso e mulheres na pós-

menopausa 

 

Redução de CHO em troca do aumento da ingestão 

de vegetais, juntamente com óleos vegetais 

demonstraram diminuição do LDL-C e peso 

corporal, sendo ambos influenciadores para CHD. 

Brignardello et 

al. 

(2013) 

319 - Determinar, por meio de 

pesquisas on-line, as 

razões para os 

vegetarianos e veganos 

seguirem esse tipo de 

dieta e o conhecimento 

que eles têm sobre as 

mesmas. 

Chile 19% Homens e 81% mulheres 

entre 16 e 70 anos, vegetarianos 

e veganos. 

Veganos e vegetarianos que realizam o auto-

acompanhamento possuíam pouco conhecimento 

para elaborar e alcançar uma dieta equilibrada em 

nutrientes, facilitando assim a deficiência 

nutricional. 

 

McDougall et 

al. 

(2014) 

1615 10 dias Documentar os efeitos 

que uma dieta ad libitum 

baseada em plantas 

com baixo teor de 

gordura, de sódio 

moderado e puramente 

à base de plantas por 7 

dias  

Califórnia Pacientes com histórico de 

hipertensão, doença arterial 

coronariana, diabetes, 

hipotireoidismo, esclerose 

múltipla, hipercolesterolemia ou 

excesso de peso. 

 

 Idade média: 58 anos 

Mudanças favoráveis significativas nos 

biomarcadores dos colesteróis LDL e HDL.  

Sobieck et al. 

(2016) 

 

30 251 12 meses Investigar diferenças na 

ingestão alimentar entre 

veganos. 

Canadá 
18.244 comedores de carne, 4531 

comedores de peixe, 6673 

vegetarianos  

803 veganos entre 30 e 90 anos. 

Veganos tiveram maior consumo de fibra e AGPI e 

menor consumo de AGS do que os que comem 

carne - um perfil de nutrientes associado à 

diminuição do risco de DCV.  



 

 

Abreviações – CHD: doença cardíaca coronariana; CHO: carboidrato; DCV: doença cardiovascular; AGPI: ácido graxo poliinsaturado; 
AGS: ácido graxo saturado; PCR: proteína C reativa; IMC: índice de massa corporal; DAC: doença arterial coronariana.

Lee et al. 

(2016) 

93  3 meses Comparar o efeito de 

uma “dieta vegana” e 

dieta “diabética 

convencional” 

recomendada pela 

Korean Diabetes 

Association no controle 

glicêmico entre 

indivíduos coreanos. 

Coréia do Sul Pessoas com idade entre 30-70 

anos, que realizaram uso de 

medicamentos hipoglicêmicos por 

mais de 6 meses 

Ambas as dietas levaram a reduções nos níveis de 

glicemia; no entanto, o controle glicêmico foi melhor 

com a dieta vegana do que com a dieta 

convencional. 

Shah et al. 

(2018) 

100, com 

história de 

DAC. 

60 meses Apresentar os efeitos 

anti-inflamatórios de 

uma dieta vegana 

versus a dieta 

recomendada pela 

Associação Americana 

do Coração. 

Estados 

Unidos  

Pessoas com Doença Arterial 

Coronariana (DAC) entre 59 e 68 

anos. 

O estudo demonstrou uma redução significativa da 

PCR utilizando-se de uma dieta vegana, em relação 

a dieta proposta pela American Heart Association’s 

(AHA), no combate a DAC. 

Matera et al. 

(2018) 

105  76 meses Determinar os preditores 

de Ortorexia Nervosa 

em indivíduos com 

preferências alimentares 

diferenciadas (dieta 

vegetariana, vegana e 

de carne) 

Polônia 50 pessoas seguiram a dieta 

vegetariana, 8 a semi-

vegetariana, 43 a vegana e 4 a 

dieta com alimentos crus, com 

idades entre 26 e 31 anos. 

Os indivíduos que seguem uma dieta vegana 

apresentaram um nível mais alto de conhecimento 

sobre alimentação saudável do que aqueles que 

seguiram uma dieta vegetariana e aqueles que 

seguiram uma dieta onívora. 

Gili et al. 

(2019) 

 

1454 12 meses Investigar a adesão a 

hábitos de vida veganos 

saudáveis entre 

vegetarianos e não 

vegetarianos argentinos 

Argentina 1234 mulheres e 220 homens, 

entre 18 e 82 anos, a qual 612 

possuem graduação, 800 nunca 

casaram, 1343 não fumantes, 792 

nunca consumiram álcool e 146 

seguiam a dieta vegana. 

Os indivíduos que adotaram o padrão alimentar 

vegano apresentaram a maior média de adesão a 

um estilo de vida vegano saudável (utilizando o 

teste de Mann – Whitney U-test e o Kruskal-Wallis , 

menor prevalência de tabagismo e ingestão de 

álcool. Apresentaram também menor IMC em 

comparação aos indivíduos com outros padrões 

alimentares 



 

 

DISCUSSÃO 

 

 A filosofia vegana também afirma que o consumo de carne exerce efeito 

direto no ecossistema e na economia. Como afirma Almeida (2014), os motivos 

éticos apontam tanto o sofrimento e dor animal quando submetidos ao uso 

humano, quanto a razão ambiental, uma vez que a produção de carne é encarada 

como responsável pela emissão da maioria dos gases poluentes no meio 

ambiente, desmatamento de grandes áreas para produção desses alimentos, bem 

como elevado consumo de água. 

A dieta vegana, em foco a eco-atkins, é uma dieta com baixo carboidrato, 

elevada proteína e alto teor de gordura, a qual seus principais componentes são 

oleaginosas, vegetais, frutas e azeite (FOSTER et al., 2003; Jenkins et al, 2013) 

(PAN, 2013). O estudo realizado por Jenkins et al. (2013) demonstrou que a dieta 

vegana acarretou em redução de LDL-C, além da proteína C reativa, hemoglobina 

glicada (HbA1c), resistência à insulina, e peso corporal. Essa redução deve-se a 

ingestão de gorduras monoinsaturadas, proteínas vegetais, proteínas de soja 

foram significativamente favoráveis a esses resultados obtidos. 

McDougall  et al. (2014) durante seu trabalho com o intuito de identificar os 

efeitos que uma dieta ad libitum, com baixo teor de gordura, de sódio moderado e 

puramente à base de plantas por 7 dias, pode exercer sobre os biomarcadores de 

diabetes tipo 2, encontrou redução significativa dos níveis de colesterol LDL e 

estabilização dos níveis de HDL. Essa redução pode ser justificada pelo uso da 

dieta vegana que possui menor teor de ácido graxo saturado. Além disso, esse 

padrão alimentar configura uma alta ingesta de carboidratos complexos, em fibras, 

ômega-6, antioxidantes e fitoquímicos, nutrientes com efeito antioxidante e 

relacionados à prevenção de agravos crônicos. Uma preocupação é o prazo, que 

foi curto para mostrar as melhorias dos biomarcadores. 

Corroborando com o estudo de McDougall et al. (2014) percebeu-se no 

estudo de Shah et al. (2018) que a dieta vegana, com maior consumo de fibras, 

ácidos graxos poliinsaturados e menor consumo de ácidos graxos saturados, é 

mais protetora, relativa às doenças cardiometabólicas.  

Adicionalmente, é sabido que a dieta vegana auxilia na redução de 

biomarcadores dos colesteróis. Nesse âmbito, Shah et al. (2018) apresentam a 



 

 

dieta vegana, em que demonstram resultados promissores no combate às 

doenças crônicas do coração, em comparação à dieta utilizada pela AHA 

(American Heart Association’s). Em seu estudo, foi confirmada a redução da 

proteína C reativa através da dieta vegana. 

Nesta mesma perspectiva, Gili et al. (2019) realizaram uma pesquisa para 

descrever os impactos de diferentes dietas na saúde dos indivíduos, no período de 

1 ano, conseguindo detectar diferenças notáveis quanto à dieta vegana, como: 

menores níveis de tabagismo, alcoolismo e IMC (índice de massa corporal), 

relativo aos outros padrões alimentares, caracterizados pela mudança de hábitos 

alimentares. 

Estudo demonstra que a maior ingestão de alimentos fontes de ácido 

graxos mono e poliinsaturados, junto ao menor consumo de gorduras saturadas e 

trans, estão associados à redução do risco de diabetes tipo 2 (PAN et al., 2013). 

Por sua vez, Lee et al. (2016) pesquisaram as influências da dieta vegana e 

da dieta diabética convencional recomendada pela Korean Diabetes Association 

para a redução dos níveis glicêmicos, encontrando maior êxito com a dieta 

vegana.  

Todos os resultados encontrados demonstram que a dieta vegana garante, 

na maioria dos casos, melhoria nos índices de saúde, mas com ressalvas. 

Portanto, deve ser utilizada com cautela para que não haja deficiências 

nutricionais, destacando possíveis carências de vitaminas do complexo B, ômega 

3 e proteína (SOBIECK et al., 2016), uma vez que a alimentação poderá ser mais 

restrita. Portanto, é necessário um bom  planejamento de uma dieta vegana que 

tenha uma boa variedade de nutrientes.Ressaltanto a importância de procurar um 

nutricionista para que sejam esclarecidos quais nutrientes poderão ser 

substituídos  adequadamente como:  aminoácidos essenciais, vitaminas e 

minerais, macronutrientes e quais combinações de  alimentos tem  melhor 

absorção. 

Acerca dessa temática, pesquisa de Brignardello et al. (2013) reporta que 

aqueles que seguiam dietas veganas e vegetarianas possuíam pouco 

conhecimento para elaborar e alcançar uma dieta equilibrada em nutrientes, fator 

que facilita a deficiência nutricional. Entretanto, na pesquisa de Matera, os 

veganos apresentaram um nível mais alto de conhecimento sobre alimentação 



 

 

saudável do que aqueles que seguiram uma dieta vegetariana e aqueles que 

seguiram uma dieta onívora (MATERA et al., 2018). 

Percebe-se através destes estudos que as dietas veganas oferecem alguns 

benefícios, incluindo mais fibras, magnésio, ácido fólico, antioxidantes, como 

vitamina C e E, carotenoides e fitoquímicos.  

Com a disseminação do veganismo, se tornou mais fácil compor uma dieta 

vegana adequada, pois, o número de produtos fortificados e suplementos 

dietéticos ganharam ênfase no mercado alimentício. Conforme há uma restrição 

de ingestão de proteínas animais, aumenta a necessidade de uma dieta 

balanceada, com maior biodisponibilidade dos nutrientes existentes (sinergia dos 

alimentos), e em relação a deficiência da vitamina B12 e D, iodo, cálcio, zinco e 

ômega 3, que são encontrados em níveis inferiores nos alimentos vegetais, 

comparados aos de origem animal, mas que são encontrados em alimentos 

enriquecidos e suplementos, ressaltando a importância de um acompanhamento 

nutricional adequado. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os artigos analisados, a dieta vegana proporciona 

benefícios à saúde dos indivíduos, como prevenção de doenças cardiovasculares, 

controle glicêmico e perda de peso. Portando, ao adota-la, é necessário que haja 

um acompanhamento do profissional de nutrição, visando à adequação da dieta 

às suas necessidades nutricionais. 

Salientando que apesar dos benefícios da dieta vegana, não há um 

consenso sobre segui-la no enfrentamento desses agravos em doenças não 

transmissíveis. Serão necessários estudos com durações de período de tempo 

mais longo para avaliar os benefícios de uma dieta vegana fidedigna. 
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