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RESUMO 

O vegetarianismo é um hábito alimentar que exclui da dieta o consumo de qualquer tipo de carne animal, 

sendo determinado o tipo de vegetariano conforme a inclusão ou exclusão de derivados animais, essa 

prática alimentar está crescendo a cada dia mais e agregando diversos estilos de vida, dentre eles os 

praticantes de exercícios físicos. O presente estudo teve como objetivo verificar os resultados da 

suplementação proteica vegetal no que se refere à síntese proteica e hipertrofia muscular. Com o aumento 

bastante expressivo de adeptos a dietas vegetarianas, produtos estão sendo criados voltados a esse 

público, como os suplementos proteicos extraídos de fontes vegetais. Contudo, se faz presente a 

preocupação se os processos de síntese proteica muscular e hipertrofia muscular estão sendo 

desempenhados corretamente. O consumo de suplementos proteicos vegetais mostra-se efetivo aos 

processos fisiológico muscular e, portanto, o uso desses suplementos pode ser encorajado para a 

população vegetariana. 

 
 

Palavras Chave: vegetarianismo, suplemento proteico, hábito alimentar, praticantes de exercício físico. 

 

 

ABSTRACT 
 

Vegetarianism is a food habit that excludes from the diet the consumption of any type of animal meat, the 

type of vegetarian being determined according to the inclusion or exclusion of animal derivatives, this 

food practice is growing every day and adding different lifestyles, among them the practitioners of 

physical exercises. The present study aimed to verify the results of vegetable protein supplementation 

with regard to protein synthesis and muscle hypertrophy. With the very expressive increase of adherents 

to vegetarian diets, products are being created aimed at this public, such as protein supplements extracted 

from plant sources. However, there is concern about whether muscle protein synthesis and muscle 

hypertrophy are being performed correctly. The consumption of vegetable protein supplements is shown 

to be effective in the physiological muscle processes and, therefore, the use of these supplements can be 

encouraged for the vegetarian population. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 
A exclusão do consumo de determinados grupos alimentares está sendo 

praticada com mais frequência pelas pessoas, para promoção de um estilo de vida mais 

sustentável e diminuição dos impactos causados ao meio ambiente. O vegetarianismo é 

um exemplo dessa prática, que consiste em excluir da alimentação todos os tipos de 
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carne animal, variando com exclusão total ou parcial de alimentos e produtos derivados 

de fontes de animais (SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA, 2017). 

Segundo pesquisa realizada, em abril de 2018, pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística, 14 % da população brasileira é vegetariana, indicando um 

elevado crescimento em relação à última pesquisa realizada em 2012, onde apenas 8% 

dos brasileiros eram adeptos a essa prática (IBOPE, 2018). Com o aumento de 

indivíduos que adquiriram esse estilo de vida, surgem novas pesquisas de 

desenvolvimentos de suplementos proteicos extraídos de fontes vegetais para 

praticantes de exercício físico e atleta que adotam esse tipo de dieta (QUARESMA, 

OLIVEIRA, 2017). 

A relação existente entre os fatores nutricionais e o desenvolvimento muscular 

esquelético é essencial, tendo em vista que os macronutrientes e micronutrientes 

desempenham funções estruturais, energéticas e regenerativas (MCCONELL et al., 

1994). Sendo assim, é necessária uma atenção especial as proteínas, pois são elas que 

auxiliam na recuperação muscular em uma situação de pós treino, por serem o substrato 

para o processo de síntese muscular que ocorre na dependência das células em um 

determinado momento (GUYTON, HALL, 2002). 

Diante do exposto, é de conhecimento que os aminoácidos essenciais, presentes 

nas proteínas, são necessários para garantir os processos supracitados e estão presentes 

em alta concentração nos alimentos de origem animal. Por esse motivo, indivíduos 

vegetarianos praticantes de exercício físico precisam de ajustes dietéticos para alcançar 

os mesmos resultados que teriam consumindo tais alimentos (QUARESMA, 

OLIVEIRA, 2017). Embora seja necessária a combinação entre alimentos in natura para 

obter uma proteína ativa, o surgimento de suplementos proteicos, derivados de fontes 

vegetais, mostra-se como uma alternativa mais prática para a mesma (GEHRING, 

2004). Contudo, é fundamental analisar se os efeitos do uso desse tipo de suplemento 

têm valia às necessidades exigidas pelos processos do metabolismo muscular. 

Nesse contexto, o presente estudo possuiu como objetivo verificar os resultados 

da suplementação proteica vegetal no que se refere à síntese proteica e hipertrofia 

muscular, através de uma revisão da literatura exploratória, no período de março a 
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agosto de 2021, dos anos de 1990 até 2020, através de bases de dados como, Google 

Acadêmico, Scielo e Pub Med. 

 
2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.1- Vegetarianismo 

O termo vegetariano se origina no latim “vegetus”, que tem como significado 

vigoroso, saudável e forte. O vegetarianismo recomenda uma dieta que não envolva o 

sacrifício de nenhum animal, por isso tal prática impede o consumo de carne. Para 

determinar o tipo de vegetarianismo é através da exclusão total ou parcial de derivados 

animais, ou seja, a inclusão ou exclusão de produtos derivados de animais no cardápio é 

o que define o tipo de vegetarianismo adotado: Vegetariano estrito - não consome 

nenhum tipo de carne, ovos, mel, laticínios e produtos que incluam derivados de 

animais entre os ingredientes, como gelatina, albumina, proteínas do leite, alguns 

corantes e espessantes; lactovegetariano - não consome nenhum tipo de carne nem ovos, 

mas utiliza laticínios; ovovegetariano - não consome nenhum tipo de carne nem 

laticínios, mas utiliza ovos; e ovolactovegetariano - não consome nenhum tipo de carne, 

mas utiliza ovos e laticínios (WINCKLER, 2004). 

Com o crescente número de vegetarianos, novos investimentos estão sendo 

feitos em diversos produtos, no ramo da nutrição, o investimento em proteínas vegetais 

substituindo as animais estão ganhando um espaço de grande destaque. Isso acontece 

não somente pelo aumento na quantidade de adeptos do estilo vegetariano, mas, 

também, as empresas alimentícias estão sendo motivadas pelos ideais da 

sustentabilidade e proteção do meio ambiente (SOCIEDADE VEGETARIANA 

BRASILEIRA, 2018). 

No âmbito esportivo, o vegetarianismo está se popularizando entre os praticantes 

de exercícios físicos e atletas, mesmo existindo alguns fatores antinutricionais que 

podem interferir na absorção de determinados nutrientes (SLYWITCH, 2012). As 

motivações para seguir uma dieta vegetariana cobrem um amplo território (RUBY, 

2012). Segundo Hamilton (2006), a ética é o principal motivo para se tornar 

vegetariano; a saúde é a segunda motivação mais citada e os impactos ambientais do 
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consumo de carne em seguida. As motivações para seguir o vegetarianismo não são 

imóveis, ou seja, podem ser adicionados novos motivos e eliminados outros gerando 

mudanças ao longo do tempo. 

Um estudo publicado em 2018 na Revista Brasileira de Nutrição Esportiva 

mostrou uma comparação entre grupos de onívoros e grupos vegetarianos no tocante ao 

Índice de Massa Corporal (IMC), Nível de Atividade Física (NAF) e hábitos 

alimentares. De acordo com os resultados, não houve diferença significativa no NAF 

entre os grupos, corroborando com a ideia de que a prática do vegetarianismo 

provavelmente não interferiu no desempenho físico. Além disso, foi visto que há uma 

expressiva melhora no padrão alimentar, segundo o Guia Alimentar para a População 

Brasileira, no grupo que não consome carnes e derivados em detrimento do grupo que 

consome esses alimentos, uma vez que, esse grupo, exclui certos grupos de alimentos 

ultra processados, como os produtos embutidos (NASCIMENTO, DIAS, MENDES, 

2018). 

Admite-se, portanto, que quando essa dieta é bem orientada por um profissional 

qualificado, ela não acarreta em déficit de nenhum dos macronutrientes e garante um 

bom aporte de compostos antioxidantes pela sua alta qualidade nutricional 

(SLYWITCH, 2012). Posto isto, segundo as orientações da Associação Dietética 

Americana – ADA, as recomendações de ingestão de calorias, carboidratos e lipídeos 

para atletas vegetarianos é igual aos demais. No caso das proteínas, estas merecem uma 

atenção especial devido ao fato de dietas vegetarianas requisitarem um cuidado maior 

nas combinações entre as fontes de proteínas vegetais para que elas se tornem 

biologicamente completas e tenham seu valor equiparado às proteínas animais (CRAIG, 

MANGELS, 2009). 

 
2.2- Síntese proteica e hipertrofia muscular 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), na sua Folha Informativa N°385 em 

2014, definiu que, um conjunto de movimentos dos músculos esqueléticos que 

desencadeiem um gasto energético corporal é classificado como uma atividade física, já 

o exercício físico é entendido como uma movimentação planejada e estruturada com 
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movimentos repetitivos objetivando a melhora ou manutenção do condicionamento 

físico corporal. 

Com a prática contínua de atividades e exercícios físicos, processos bioquímicos 

e fisiológicos são iniciados naturalmente, e o músculo esquelético começa a 

desenvolver-se. Para que isso ocorra no metabolismo, é necessário haver uma 

transposição da barreira energética conhecida como Potencial de Ativação, ou seja, com 

esse rompimento, são realizadas ações de síntese e degradação do próprio tecido para 

modificar as ligações existentes e transformá-las em outras novas. Esses processos são 

conhecidos como anabolismo e catabolismo muscular, respectivamente. A síntese de 

proteínas concentra-se em estágios de iniciação, alongamento e término, que garantem a 

determinação da função adequada ao produto gerado, durante esses estágios, observa-se 

que cada sequência de aminoácidos é controlada pelo DNA, quando concluída, a cadeia 

polipeptídica sinaliza essa informação por meio de um códon de parada no mRNA. Por 

fim, a proteína enovela-se tridimensionalmente para atingir sua forma biologicamente 

ativa (QUARESMA, OLIVEIRA, 2017). 

O anabolismo pode ser entendido como uma rota sintética de reações que estão 

envolvidas na síntese progressiva de moléculas maiores e complexas a partir de 

moléculas menores e mais simples e, para realizar esse processo, há o consumo de 

energia em forma de Adenosina Trifosfato (ATP). O catabolismo, por sua vez, é 

determinado por reações envolvidas na degradação de moléculas, transformando-as em 

moléculas menores e simples. Com esse processo há dissipação de energia química em 

forma de fosfato, o qual fica livre e pode ser usado em processos celulares posteriores, 

como na rota anabólica. Durante essa ação, a energia que foi liberada favorece a síntese 

de ATP resultando, assim, em uma concentração superior ao equilíbrio energético 

celular (NELSON, COX, 2014). 

Nesse sentido, a síntese proteica muscular ocorre de acordo com a necessidade 

celular em algum dado momento. Durante o exercício físico, as proteínas são quebradas 

pela inibição da síntese proteica afim de gerar energia para o músculo, aumentando a 

oxidação de aminoácidos de cadeia ramificada (INSTITUTE SPORTS SCIENCE 

EXCHANGE, 1996). Algumas horas após o término do exercício, a síntese proteica 
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encontra-se aumentada, caracterizando também seu papel na recuperação muscular 

(WOLINSKY, JUNIOR, JAMES, 2002). 

Correlacionado à síntese proteica, frente a uma exposição de carga de trabalho 

aumentada, como no caso do exercício físico, ocorre o processo de hipertrofia muscular. 

Esta, é uma resposta fisiológica das unidades celulares dos músculos, conhecidas como 

fibras musculares, que aumentam mais seu diâmetro do que seu número de células. São 

conhecidas algumas alterações que acontecem no interior das fibras musculares no 

processo de hipertrofia como o aumento nas enzimas mitocondriais, aumento das mio- 

fibrilas proporcional ao grau de hipertrofia alcançado, estoques maiores de triglicerídeos 

e glicogênio muscular, além do favorecimento do sistema fosfagênio, aumentando a 

produção de ATP pelo acréscimo da presença da enzima creatina fosfoquinase, a qual 

irá decompor a fosfocreatina (PC) para liberar energia para o organismo. Dessa forma, 

ficam garantidos benefícios para o sistema de oxidação, ou seja, exercícios que 

demandem de força explosiva e corridas são favorecidos. (GUYTON, HALL, 2002). 

Com relação aos aspectos nutricionais nos processos de síntese proteica e 

hipertrofia muscular, esses são impulsionados quando se tem hábitos alimentares 

saudáveis e com dosagens de macronutrientes balanceadas que favorecem o 

desenvolvimento esquelético. O consumo de proteínas mostra-se essencial por sua 

funcionalidade plástica ao músculo, em que as mesmas podem desempenhar papel de 

reparo do tecido em possíveis micro lesões que venham a surgir no músculo durante a 

prática do exercício físico. Entretanto, vê-se que os carboidratos são de igual 

importância por fornecerem o substrato energético para a realização do exercício físico 

além da manutenção das reservas de glicogênio muscular (HERNANDEZ, NAHAS, 

2009). 

 
2.3 Efeitos da proteína vegetal na síntese proteica e hipertrofia muscular 

A manutenção e o aumento do volume da musculatura esquelética do corpo, 

depende do equilíbrio entre os processos de catabolismo e anabolismo proteico. Para 

isso, alguns fatores são relevantes para que não haja desequilíbrio, tais como, doenças 

crônicas e/ou degenerativas, idade, frequência e intensidade de exercício físico, além da 

quantidade e da qualidade de proteína ingerida. As recomendações proteicas para 
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adultos dependem diretamente da frequência de exercícios, ou seja, para aqueles que são 

inativos, recomenda-se um consumo de 0,8 a 1,0 gramas de proteína por quilograma de 

peso, já para aqueles que são fisicamente ativos, a recomendação aumenta para 1,2 

gramas podendo chegar até 2,0 gramas de proteína por quilograma de peso. Sabe-se que 

o estímulo a esse processo depende da biodisponibilidade dos aminoácidos consumidos, 

em destaque a leucina, ricamente presente em alimentos de origem animal. Dessa 

forma, dietas restritas de fontes animais devem ser elaboradas e ajustadas considerando 

a biodisponibilidade dos aminoácidos limitantes que estão presentes nas proteínas 

vegetais (QUARESMA, OLIVEIRA, 2017). 

Nessa perspectiva, a qualidade da proteína ingerida é fator determinante para os 

processos de síntese proteica e hipertrofia muscular. É observado que, para que se tenha 

o mesmo efeito de uma proteína derivada de fonte animal, as proteínas vegetais devem 

ser consumidas em combinações de dois alimentos fontes diferentes para obterem uma 

biodisponibilidade completa de aminoácidos (GEHRING, 2004). Em contrapartida, a 

proteína derivada da soja revela-se como uma exceção a essa regra, sendo ela 

biologicamente equivalente à animal. Além disso, demonstrou ajudar a diminuir os 24 

riscos para desenvolvimento de doenças cardiovasculares e melhorar o perfil lipídico 

(SANTOS et al., 2018). 

As fontes de proteínas vegetais não se restringem apenas à soja, tendo uma 

ampla variedade de alimentos dos grupos dos cereais e leguminosas, variando em 

caraterísticas bioquímicas, tais como teor de gorduras e colesterol, presença de 

componentes alergênicos, quantidade de aminoácidos e taxa de absorção no organismo. 

No grupo alimentar das leguminosas, pode-se destacar a proteína da ervilha como uma 

alternativa de suplementação proteica vegetal (JOY et al., 2013). 

Neste contexto, é importante ressaltar que, a avaliação da qualidade nutricional 

da ervilha mostra que sua parcela proteica é semelhante à caseína, albumina, proteínas 

da carne e da soja sendo, assim, de alta qualidade biológica. Ademais, uma vantagem 

interessante nessa fonte vegetal é que ela não agrega fatores antinutricionais, ou seja, a 

digestão, absorção e disponibilidade dos nutrientes não sofrem intervenções (YANG et 

al., 2012). 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A suplementação da proteína derivada de fontes vegetais tem grande efetividade 

no processo de síntese proteica e hipertrofia muscular, sendo comparada a 

suplementação de fontes de proteínas animais. Com isso, o consumo desses 

suplementos, podem ser encorajados pelos praticantes desse hábito alimentar, sendo 

praticante ou não de exercício físico, uma vez que os processos anabólicos foram 

assegurados, não apresentando diferença significativa entre as duas fontes proteicas, 

animal e vegetal. 

Para esse público, não há diferença nas recomendações nutricionais de energia e 

macronutrientes, sugere-se ao público geral, atentar apenas para a qualidade e 

quantidade da proteína consumida. 
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