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RESUMO: Estatísticas recentes mostraram que um número crescente de pessoas são vegetarianas ou veganas,

com taxas dobrando entre 2003 e 2015, enquanto muitos outros fizeram um esforço para comer menos carne.

Está bem documentado que uma dieta vegetariana é saudável e está associada a um risco reduzido de doença

cardíaca,  certos tipos de câncer e outros problemas de saúde. Atletas,  no entanto, têm maiores necessidades

dietéticas do que a pessoa comum. Existem relativamente poucos atletas de alto desempenho que escolhem as

dietas vegetarianas,  mas os números parecem estar  crescendo. Dave Scott,  seis vezes vencedor do Ironman

World Championships, é um exemplo notável. Muitos ciclistas profissionais costumam ter dietas vegetarianas,

mas comem carne em determinados pontos de seu treinamento e ciclos competitivos. Existem muitos artigos e

blogs que afirmam que as dietas vegetarianas aumentam ou diminuem o desempenho. Mas o que a ciência

realmente diz? E como limitar ou remover a carne de uma dieta afeta o desempenho atlético?
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Pesquisas mostram que os atletas que  fazem a transição para uma dieta vegetariana

não apresentam desempenho reduzido come result ado. Infelizmente, muitas dessas pesquisas

foram  feitas  no  início  do  século  20  e  nos  anos  80.  Muitos  avanços  foram  feitos  em

treinamento e nutrição esportiva nos últimos 30 anos, o que torna esses estudos mais antigos

problemáticos. É difícil saber se as descobertas desses estudos anteriores ainda se manterão.

Muitos atletas de resistência que mudaram para uma dieta vegetariana afirmaram ter ajudado

a aumentar seu desempenho na competição. 

De  acordo  com  Bean  e  Fiuza  (2015),  David  Zabriskie  foi  o  primeiro  ciclista

profissional a correr o  Tour de France com uma dieta vegetariana em 2011, mas ele ainda

comeu uma pequena quantidade de salmão para aumentar a absorção de ferro. Naquele ano,

Zabriskie parecia se sobressair, o ciclista de 1,80m baixou seu peso corporal de 168 libras

para 154, enquanto melhorou sua carga de 150 libras para 245. Isso aumentou seu poder na

bicicleta em cerca de 15%. Resultados de corrida em eventos de contra-relógio e eventos de

estágio dão crédito a um aumento no desempenho naquele ano. Muitos adeptos do estilo de

vida vegetariano atribuíram isso à sua escolha de remover a carne de sua dieta. Mas, como

afirmado, ele ainda precisava consumir alguns peixes para aumentar a absorção de ferro, um

problema que a maioria dos vegetarianos pode superar, mas que pode ser um problema maior

para os atletas sob cargas pesadas de treinamento.

Bean e Fiuza (2015) ainda afirmam que um estudo feito por Currents Sports Medicine

Reports sugere que uma dieta vegetariana não é um prejuízo para o desempenho atlético nem

especificamente benéfico. 



A alimentação vegetariana é um tipo de alimentação baseada no consumo, em sua

maioria, de vegetais, grãos, frutas e sementes, evitando assim o consumo de carnes ou até

mesmo de produtos derivados do animal.  Existem diversos tipos de dieta vegetariana que

variam de acordo com a questão cultural, pela causa de proteção aos animais ou até mesmo

pelo estilo de vida e questões de saúde. 

De acordo com Roe (1986), de maneira geral, a dieta vegetariana possui múltiplos

benefícios para o corpo humano, como o aperfeiçoamento dos sentidos, aumento de força e

melhora na saúde mental.Ela é capaz de reduzir a concentração de lipídios séricos, os níveis

de tecido adiposo, a incidência de mortes por doenças como isquemia do miocárdio, diabetes

mellitus e alguns tipos de câncer. E ainda aumentar a expectativa de vida do indivíduo que

adere ao vegetarianismo.

Aqueles  que  vêem  uma  redução  no  desempenho  provavelmente  não  estão

contabilizando adequadamente  a  perda  de  certas  vitaminas  e  micronutrientes  prontamente

encontrados na carne. Embora um aumento no desempenho seja provavelmente o resultado da

ingestão de mais alimentos ricos em nutrientes, necessários para uma dieta vegetariana bem-

sucedida.

O principal fator dietético que provavelmente confere esses benefícios é o aumento do

consumo de alimentos vegetais integrais (frutas, legumes, grãos integrais, sementes, nozes,

feijões)  e  nutrientes  benéficos  associados  -  fibras,  antioxidantes,  vitaminas,  minerais  e

fitoquímicos.  Alimentos  processados  e  produtos  animais  respondem por  90% das  calorias

consumidas  na  dieta  típica  americana,  e  esses  alimentos  não  possuem  antioxidantes  e

fitoquímicos de suporte abundantes em alimentos vegetais não refinados.

Essencialmente,  os  alimentos  que um vegetariano precisa  comer para substituir  os

micronutrientes que não estão mais recebendo da carne têm outras propriedades saudáveis que

a carne não tem. Há também pouca pesquisa para determinar se aqueles que mudam para uma

dieta  vegetariana  estavam recebendo  uma  dieta  equilibrada  e  saudável  antes  da  troca.  É

possível que a remoção de carne da dieta não seja o principal contribuinte para o aumento no

desempenho, mas sim um resultado de uma alimentação mais saudável em geral, um efeito

colateral  potencial  da  escolha  de  uma  dieta  vegetariana.  De  qualquer  forma,  uma  dieta

vegetariana,  quando cuidadosamente  construída  e  seguida  adequadamente,  não  tem efeito

perceptível sobre o desempenho, seja positiva ou negativamente, por si só.

Embora possa ser o caso de um atleta ter um alto nível em uma dieta vegetariana, os

atletas  vegetarianos  precisam  estar  mais  atentos  ao  consumo  de  alimentos.  Muitos



micronutrientes prontamente disponíveis em carnes são mais difíceis de encontrar em dietas à

base de plantas. 

Recomenda-se a suplementação de alguns nutrientes essenciais:  zinco,  vitamina D,

iodo, taurina e ácido graxo ômega-3. Fontes baseadas em plantas para esses nutrientes podem

ser ineficazes e mal absorvidas pelo organismo se não forem obtidas nas quantidades certas, o

que pode ser o dobro da ingestão recomendada de uma dieta à base de carne. 

Omega 3, em particular, é difícil para muitos obterem em alimentos à base de plantas.

Não ocorre naturalmente na forma necessária pelos seres humanos. Sua forma baseada em

plantas  (ALA) pode ser  convertida  em DHA e  EPA no corpo,  mas  uma grande parte  da

população  não  tem essa  capacidade  e,  portanto,  a  suplementação  de  ácidos  DHA e  EPA

Omega 3 deve ser considerada, como foi feito pelo atleta que consumiu salmão.

Muitos atletas, mesmo aqueles que consomem carne, prontamente usam suplementos

de  proteína  para  aumentar  o  tamanho  e  o  desempenho muscular.  Em ambos  os  casos,  a

suplementação proteica não é necessária em grandes quantidades. É possível que um atleta

vegetariano consiga a quantidade certa de proteína de fontes vegetais. Foi demonstrado que

um excesso de proteína isolada diminui o tempo de vida e aumenta os riscos de problemas de

saúde relacionados com coração, fígado e rim. Todos os atletas devem procurar obter suas

proteínas a partir de fontes naturais, seja à base de plantas ou à base de carne.
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