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APRESENTAÇÃO 

O projeto de pesquisa que deu origem a esta tese de doutorado foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Este foi 

elaborado a partir de projeto-matriz intitulado “ESTUDO DE SAÚDE DE NUTRICIONISTAS FASE 1 – 

ESNUTRI (NUTRITIONISTS’ HEALTH STUDY – NUTRIHS) DA FSP-USP”, apoiado pela Fundação 

de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (processo No 2015/10045-7), sob a 

coordenação da Orientadora. 

No capítulo Introdução são feitas considerações que fornecem o embasamento teórico 

deste trabalho. Apresentam-se a Justificativa e a Hipótese que nortearam a realização da tese. 

Na sequência, os Objetivos estão explicitados e o Método é apresentado de forma detalhada. 

Atendendo às normas deste Programa de Pós-Graduação, a tese de doutorado inclui 

Artigos, resultantes do trabalho realizado, submetidos ou a ser submetido no idioma e formato 

adequados à publicação.  

Utiliza-se do capítulo de Considerações Finais para consolidar as principais 

contribuições que o presente estudo trouxe ao conhecimento na área, incluindo as Conclusões. 

Ao final, encontram-se as Referências Bibliográficas referentes aos capítulos iniciais 

desta dissertação, seguidas dos Anexos (documentação do software ora desenvolvido para 

submissão de seu registro) e da primeira página do Currículo Lattes. 



RESUMO 

Folchetti, LD. Desenvolvimento de software para monitoramento de saúde no Nutritionists’ 

Health Study: aplicação na análise da relação entre aquisição de conhecimento em nutrição e 

dieta [tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2016. 

Introdução: Nicho interessante de pesquisa sobre o papel de hábitos de vida na saúde são os 

nutricionistas e estudantes de nutrição. Nesse sentido, surge o Nutritionists’ Health Study 

(NutriHS) na FSP-USP. Estudos desta natureza geram quantidade apreciável de informação, 

sendo desejável o uso de tecnologia para facilitar a obtenção e processamento de dados. 

Objetivos: O conjunto dos objetivos desta tese, que vão desde a criação de sistema web até sua 

aplicação no NutriHS, foram: 1) analisar softwares internacionalmente disponíveis, voltados à 

coleta e análise de dados sobre nutrição e alimentação; 2) desenvolver e implementar o sistema 

web, o e-NutriHS; 3) elaborar a documentação do sistema web; 4) proceder a validação os dados 

coletados pelo e-NutriHS; 5) comparar hábitos de vida (dieta e atividade física), medidas 

antropométricas e perfil bioquímico de estudantes de Nutrição e nutricionistas. Métodos: 

Realizou-se busca sistemática de estudos que utilizavam sistemas informatizados baseados na 

web. No desenvolvimento do e-NutriHS empregaram-se linguagens de programação livres: 

para o banco de dados utilizou-se MySQL 5.0 server via phpMyAdmin, localhost via UNIX 

socket e para a camada de apresentação Jquery 1.8, PHP 5.6, CSS e HTML 5. A documentação 

incluiu fluxogramas, arquitetura, código fonte e abordagem IBM Rational Unified Process, 

permitindo o desenvolvimento guiado por casos de uso, atendendo às recomendações do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Implementou-se a coleta de dados do NutriHS 

sobre hábitos de vida, eventos precoces da vida, saúde e clínico-laboratoriais, de estudantes de 

Nutrição em diferentes períodos do curso (1ª metade e 2ª metade) e graduados, por meio 

eletrônico e presencial. Bland-Altman e Kappa foram usadas para análises de concordância 

entre dados referidos e aferidos. Subgrupos de participantes foram comparados quanto a 

diversas variáveis (incluindo índice de dieta saudável) por ANOVA. Resultados: A busca das 

ferramentas de coleta eletrônica de dados de nutrição resultou em 10 estudos. A documentação 

do e-NutriHS incluiu detalhamento de fluxogramas, arquitetura, código fonte e casos de uso, 

atendendo às recomendações para registro de software. 723 indivíduos completaram dados 

autorreferidos no sistema e 228 realizaram antropometria, medidas de pressão arterial, 

composição corporal e coleta de materiais biológicos. Detectaram-se fortes correlações entre 

os valores antropométricos relatados e aferidos. A comparação de subgrupos mostrou tendência 

a menor consumo de energia, colesterol e carne vermelha e maior consumo de frutas & verduras 

nos grupos com maior duração da exposição a conhecimentos em nutrição. Os graduados 

apresentaram melhor escore de componentes do índice de dieta saudável e melhores índices 

lipídicos. Tais índices associaram-se ao consumo de frutas & verduras e inversamente ao de 

grãos refinados. Discussão: Instrumentos disponíveis na literatura apontam o meio eletrônico 

como de utilidade para condução de pesquisa em epidemiologia nutricional. O e-NutriHS 

atendeu adequadamente aos propósitos, motivando encaminhar seu registro de software. Com 

ferramenta eletrônica amigável, o NutriHS destacou-se como importante iniciativa de pesquisa 

em nutrição. Sugeriu que aquisição de conhecimento e habilidades traz benefícios clínicos que 

poderão, no longo prazo, reduzir o risco cardiometabólico. Conclui-se que o desenvolvimento 

do e-NutriHS proporcionou rápida implementação do NutriHS, gerando dados de alta qualidade 

e baixo custo. Abrem-se perspectivas de testar hipóteses sobre mecanismos de doenças e 

intervenções na sua fase longitudinal que poderão ser úteis para a saúde pública.  

Descritores: bioinformática, software, epidemiologia nutricional, análise nutricional de 

populações, dieta, composição corporal.  



ABSTRACT 

Folchetti, LD. [Software development for health monitoring in the Nutritionist 'Health Study: 

application in the analysis of the relationship between literacy in nutrition and diet] [thesis]. 

São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2016. Portuguese.  

Introduction: An interesting field of research on the role of lifestyle on health involves 

undergraduates and graduates of Nutrition Colleges. In this sense, emerges the Nutritionists' 

Health Study (NutriHS) in the FSP-USP. This kind of study generates appreciable amount of 

information requiring technology to facilitate the data collection and processing. Objectives: 

The objectives for the development of this thesis began by programing a computerized system 

to its application in NutriHS. They were: 1) to analyze internationally available softwares 

addressed to the collection and analysis of data on nutrition; 2) to develop and implement the 

web system, e-NutriHS; 3) to develop the web system documentation; 4) to validate the data 

collected by NutriHS system; 5) to compare lifestyle habits (diet and physical activity), 

anthropometric measurements and biochemical profile of Nutrition undergraduates and 

nutritionists. Methods: A systematic search of epidemiological studies using web-based 

systems was performed. For the development of the e-NutriHS system free programming 

languages were employed: MySQL 5.0 for database server via phpMyAdmin, localhost via 

UNIX socket; and jQuery 1.8, PHP 5.6, CSS and HTML 5 for the user’s layer. Its 

documentation included detailed flowcharts, architecture, source code and the IBM Rational 

Unified Process approach, according to the National Institute of Industrial Property 

recommendations. Electronic data collection of the NutriHS participants on lifestyle, early life 

events, health and clinical laboratory from the undergraduates at different stages of course (1st 

half and 2nd half) and graduated, as well as face-to-face data collection, were implemented. 

Bland-Altman and Kappa were used for correlation analysis between reported and measured 

data. Subgroups of participants were compared according to a number of variables (including 

healthy eating index) by ANOVA. Results: Ten studies were selected in the search of web-

based instruments. The e-NutriHS documentation included flowcharts, architecture, source 

code and use cases, taking into account the recommendations for software registration. 723 

subjects completed self-reported data and 228 had measurements of anthropometry, blood 

pressure, body composition and collection of biological materials taken. Strong correlations 

were detected between reported and measured anthropometric values. In subgroups 

comparisons, a trend to lower energy and cholesterol red meat and higher fruits and vegetables 

intakes were found in groups with longer exposure to nutrition knowledge. The graduated group 

had better scores of some components the health eating index and better lipid indices. Lipid 

indices were associated with the intake fruits & vegetables and inversely with refined grains. 

Discussion: The systematic review indicates that web-based instruments are useful for 

conducting research in nutritional epidemiology. The e-NutriHS met its purposes appropriately, 

which led to referral to the software registration. The NutriHS has represented a major initiative 

research in nutrition. This suggested that acquisition of knowledge and skills reflects in clinical 

benefits that could reduce long term cardiometabolic risk. We conclude that the e-NutriHS 

development accelerate the NutriHS implementation, generating high-quality low-cost data. 

Perspectives of testing hypotheses about the mechanisms of nutrition-related diseases and 

interventions in the longitudinal phase are opened with potential use in public health.   

Keywords: bioinformatics, software, nutritional epidemiology, nutritional analysis of 

populations, diet, body composition.  
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1 INTRODUÇÃO 

O estilo de vida atual tem exercido efeitos deletérios na saúde das populações. O papel 

da alimentação inadequada, inatividade física, tabagismo, estresse psicossocial, poluição, baixo 

acesso aos serviços de saúde, dentre outros fatores, desperta grande interesse por parte da 

sociedade científica e autoridades governamentais. Análises do modo como estes atuam no 

desenvolvimento de doenças, sob a ótica de diferentes áreas, ancoradas em estudos 

epidemiológicos, são relevantes, podendo orientar intervenções e auxiliar na formulação de 

políticas públicas. Em países desenvolvidos e emergentes, é notório que a dieta tem se afastado 

dos padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde – OMS (WHO, 2004). 

Considerando o papel relevante da nutrição na prevenção de doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNTs), é desejável aprofundar o conhecimento sobre os efeitos da 

alimentação desde etapas muito precoces da vida. 

O Brasil vivenciou a transição nutricional, marcado pela queda acentuada da 

desnutrição, acompanhada de crescentes cifras de obesidade. Esta situação tem sido atribuída, 

em grande parte, à alta densidade energética da alimentação associada ao consumo de alimentos 

processados e ultraprocessados em detrimento dos in natura (IBGE, 2010). Como 

consequência, ocorreu a transição epidemiológica, sendo hoje as DCNTs nossos principais 

problemas de saúde pública (WHO, 2004). As tendências temporais revelam a gravidade do 

excesso de peso, principal fator de risco para as doenças que mais acarretam a morte dos 

brasileiros (BATISTA FILHO e RISSIN, 2003).  

Por um lado, a adiposidade excessiva, especialmente abdominal, desencadeia 

mecanismos envolvidos na gênese de doenças como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão 

arterial, dislipidemias, doença cardiovascular e câncer (WHO, 2004, 2009; MAGNUSSEN et 

al., 2012; REUVEN et al., 2016; BRAY et al., 2013; MALIK et al., 2013; HANSON e 

GLUCKMAN, 2015). Por outro, há evidências de que o quadro de morbimortalidade pode ser 

atenuado, ou mesmo prevenido, com a aquisição de conhecimentos e habilidades em nutrição 

gerando mudanças nos hábitos alimentares (CARBONE e ZOELLNER JM, 2012; WHO, 2013; 

TABBAKH e FREELAND-GRAVES, 2016). Lacunas no conhecimento nesta área têm, há 

décadas, motivado pesquisas no campo da epidemiologia nutricional. Nesse sentido, 

experiências estrangeiras de coortes de profissionais da saúde têm contribuído para 

identificação de determinantes de DCNTs e de seus mecanismos, bem como para proposição 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carbone%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732460
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zoellner%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732460
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de meios de controle (COLDITZ e HANKINSON, 2005; WILSON et al., 2012).  

O Nurses’ Health Study – NHS (http://www.channing.harvard.edu/) tem trazido 

relevantes contribuições no entendimento do papel de hábitos de vida e medicamentos na saúde 

de enfermeiras americanas (COLDITZ e HANKINSON, 2005). As investigações iniciais se 

baseavam em questionários validados, com foco em câncer e efeitos crônicos dos 

contraceptivos orais (HU et al, 1997), sendo, ao longo do tempo, acrescentados outros 

desfechos e coletas laboratoriais (NHS 2 e 3). Além de resultados da coorte do NHS, análises 

tipo caso-controle também foram publicadas (TWOROGER et al., 2011). Na mesma linha, o 

Health Professionals Follow-Up Study – HPFS (http://hsph.harvard.edu/hpfs) tem buscado 

investigar aspectos da saúde do homem (WILSON et al., 2012). 

O fato de se estudar profissionais da saúde pode, teoricamente, melhorar a adesão a 

estudos desta natureza. Em países em desenvolvimento, iniciativas semelhantes de se estudar 

profissionais da saúde são escassas. Em parte, isso se deve à complexidade logística, limitações 

de recursos humanos e altos custos envolvidos na coleta e análise dos dados. Além disso, a 

ausência de instrumentos validados e reprodutíveis localmente, que possibilitem medições com 

segurança e precisão, consiste numa das maiores dificuldades enfrentadas no estudo da relação 

saúde-doença (FISBERG et al., 2009).  

Avanços tecnológicos têm facilitado a obtenção de dados de forma mais ágil e 

padronizada. O preenchimento eletrônico dos dados pode, entre outras vantagens, garantir 

imediata construção de um banco de dados (BD), além de reduzir custos, erros, vieses e 

duplicidade de informações. Questionários eletrônicos podem ser autopreenchidos e a 

qualidade da informação assim obtida pode ser aprimorada quando os participantes são dotados 

de conhecimentos sobre o tema de interesse para a pesquisa.  

Nicho interessante de pesquisa no nosso meio sobre o papel de hábitos de vida na saúde, 

em especial no que diz respeito à alimentação, são os nutricionistas. É possível especular 

também que estudantes de cursos de Nutrição possam alterar seus hábitos alimentares à medida 

que adquiram conhecimentos específicos sobre a importância da nutrição para prevenção de 

agravos à saúde. Dessa forma, vislumbra-se nestes estudantes e em nutricionistas uma fonte 

notável e oportuna de investigações sobre determinantes ambientais de doenças, especialmente 

aquelas relacionadas à adiposidade corporal. Tendo isso em mente, origina-se o Nutritionists’ 

Health Study – NutriHS no nosso meio, por iniciativa de pesquisadores da FSP-USP 

(www.fsp.usp.br/nutrihs). 

http://www.channing.harvard.edu/
http://hsph.harvard.edu/hpfs
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Considerando-se a duração dos cursos de graduação, a contínua admissão de novos 

alunos, a possibilidade de acompanhar os recém-graduados e, ainda, a viabilidade de se resgatar 

dados de egressos, abrem oportunidade ímpar da criação de uma coorte de estudantes e egressos 

de curso de Nutrição. Convites a pesquisadores de outros centros universitários que oferecem 

graduação em Nutrição permitem ampliação da amostra original do NutriHS. Com suas 

características metodológicas, é promissor também por incluir indivíduos jovens, permitindo 

acompanhamento por longo período a ocorrência de desfechos (coorte) e auxiliando na 

investigação sobre a importância de fatores nutricionais de risco ou proteção para DCNTs, bem 

como de novos fatores ou marcadores pouco explorados na literatura.  

Deter conhecimentos e habilidades na área de nutrição é relevante considerando a 

complexidade dos instrumentos específicos e da avaliação de dados em saúde. A escolha de 

estudantes de Nutrição e nutricionistas deveria facilitar a obtenção de dados de qualidade. 

Avaliação do estado nutricional pode ocorrer por diferentes métodos, devendo ser a escolha 

baseada no instrumento que melhor detecte o problema em estudo ou aqueles para os quais os 

pesquisadores tenham maior treinamento técnico.  

1.1 AVALIAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE: ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE 

FÍSICA 

Alimentação inadequada e sedentarismo influenciam diretamente o estado nutricional. 

Frente ao reconhecido papel na gênese da obesidade estão entre os dados em saúde mais 

estudados. A exposição a estes fatores de risco tem sido avaliada por métodos diversos, 

buscando entender seus desfechos ao longo do tempo. A escolha do método está na dependência 

da finalidade da investigação, disponibilidade de recursos, características da amostra, dentre 

outros fatores.  

Métodos acurados de avaliação da dieta e do gasto energético, devido à complexidade 

operacional e custo, são pouco aplicáveis a estudos epidemiológicos. Grande parte das 

evidências relacionando alimentos e nutrientes ao risco de DCNTs se baseia em dados coletados 

por inquéritos alimentares. Entretanto, a aplicação destes métodos demanda tempo para 

treinamento, coleta, conferência e digitação de dados. Como pesquisas em epidemiologia 

nutricional embasam ações em saúde pública, a qualidade da informação é fundamental, 

devendo os instrumentos de avaliação dietética ser de fácil aplicação e com adequada relação 
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custo-benefício. A estimativa do consumo alimentar sofre variações decorrentes do próprio 

processo de avaliação, desde a obtenção das informações relatadas até a compilação dos dados. 

Dentre os métodos de avaliação da dieta mais usados estão os recordatórios de 24 horas (R24h), 

diários e os questionários de frequência alimentar (QFA) (VOSS et al., 1998; FISBERG et al., 

2009; FERRI et al., 2013). 

O R24h consiste em quantificar e definir todos os alimentos e bebidas consumidas pelo 

entrevistado nas últimas 24 horas. O diário difere do R24h pelo fato de ser preenchido pelo 

próprio indivíduo que consumiu a dieta. Por serem métodos que descrevem uma grande 

variedade de alimentos, são usados quando se deseja avaliar a média da ingestão de nutrientes 

e energia. A memória pode subestimar o consumo ou pode haver uma ingestão atípica, não 

representando a rotina alimentar. Buscando maior abrangência e menor viés de memória, o 

R24h deve ser aplicado mais de uma vez. Sua complexidade limita seu uso em pesquisas de 

grande porte. O QFA tem estrutura fixa com questões pré-determinadas, possibilitando estimar 

a ingestão habitual. Devem ser validados para população em estudo. Sua mais importante 

limitação é a memória para relatar o consumo alimentar de passado mais distante. 

A atividade física também é elemento chave para o equilíbrio energético e manutenção 

do peso corporal (KATZMARZYK e LEAR, 2012; BALK et al., 2015; RICCARDI et al., 2016; 

CLAAS e ARNETT, 2016). Recentes metanálises sugerem que existe uma associação linear 

entre atividade física e risco de insuficiência cardíaca e diabetes tipo 2 na população em geral  

(AUNE et al., 2015; PANDEY et al., 2015). Seu papel protetor contra diversas DCNTs está 

consagrado e as recomendações internacionais são de prática de 30 minutos de atividade física 

moderada na maior parte dos dias da semana (HASKELL et al., 2007).  

Apesar de existirem métodos precisos de avaliação do condicionamento físico de 

indivíduos, o nível de atividade física em populações é comumente investigado por meio de 

questionários. Diante do grande número descrito, especialistas propuseram o questionário 

internacional de atividade física (IPAQ) (CRAIG et al., 2003) (www.ipaq.ki.se/scoring.pdf), 

que permite a comparação dos achados entre os estudos. O IPAQ tem uma estrutura 

padronizada e pode ser autopreenchido. No Brasil, estão disponíveis estudos de 

reprodutibilidade e de validação (PARDINI et al, 2001; MATSUDO et al., 2001).  

Além de dificuldades inerentes às coletas de dados em papel, outros fatores limitam a 

pesquisa tradicional com entrevistadores, tais como o alto custo, treinamento, duração e viés de 

respostas socialmente aceitas. Para aumentar a eficiência e melhorar a qualidade da informação, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katzmarzyk%20PT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21951422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lear%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21951422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Claas%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27142061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arnett%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27142061
http://www.ipaq.ki.se/scoring.pdf
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pesquisas internacionais têm enfatizado o uso de sistemas computadorizados com 

autopreenchimento (RUSSELL et al., 2010; HERCBERG et al., 2010; ILLNER et al., 2012; 

HERCBERG, 2012; FERRI et al., 2013; VAN GELDER et al., 2013). De fato, os dois dos 

instrumentos mais frequentemente usados para avaliar hábitos de vida de populações, QFA e 

IPAQ, são dotados de uma estrutura fixa que viabiliza seu preenchimento por meio eletrônico.  

1.2 INFORMÁTICA NAS INVESTIGAÇÕES EM SAÚDE 

Pesquisas de grande porte em saúde, particularmente aquelas em epidemiologia 

nutricional, necessitam de instrumentos eficazes e precisos para obtenção de informações sobre 

o estilo de vida de populações. A aplicação de técnicas computadorizadas que efetuem, 

controlem e corrijam processos, sem a interferência do homem tornou-se um diferencial 

competitivo em diversas organizações ou empresas. A evolução tecnológica mundial atinge 

praticamente todas as atividades e favorece a veiculação livre e rápida de grande volume de 

informações por diversos meios, principalmente pela Internet. Tal modernização pode ser 

entendida como o esforço para transformar as tarefas manuais repetitivas em processos 

realizados por máquinas. Erros que antes eram cometidos por falhas de cálculos passam a ser 

quase nulos. Organizações ou empresas dedicam-se menos a atividades contínuas e repetitivas 

e focalizam mais em seu objetivo. De forma semelhante, ensino e pesquisa em ambiente 

universitário também têm se beneficiado da informática. 

As ciências da informática lidam com a informação, organizando-a e classificando-a de 

modo a permitir tomada de decisão frente a objetivos. O ramo denominado tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) dedica-se a um conjunto de atividades e recursos de 

computação que buscam a produção, armazenamento, transmissão, acesso e o uso das 

informações. Envolve os conceitos de processamento de dados, sistemas de informação, 

engenharia de software, informática e hardware, aplicados para fins administrativos e 

organizacionais (EATON e STRUTHERS, 2002; PEREZ et al., 2010).  

Para usufruir das facilidades da TIC um passo inicial é o desenvolvimento de um sistema 

ou programa que entenda as necessidades dos usuários e as transforme em um produto, o 

software (DA ROCHA et al., 2001). A evolução nesta área ocorreu frente à padronização de 

técnicas eficientes que melhoraram a qualidade e agilidade dos processos de desenvolvimento 

(HOLDEN e KARSH, 2010).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interfer%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
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A popularização dos microcomputadores, dos sistemas informatizados e de rede e a era 

da Internet permitiram a consolidação da TIC em diversas áreas, em especial na saúde. Hoje, a 

TIC tem permitido atuações mais seguras, acessíveis e eficientes no que se refere aos cuidados 

em saúde. Também considerando eficiência econômica e controle dos custos, a introdução desta 

tecnologia teve impacto bastante favorável (RUSSELL et al., 2010; HERCBERG et al., 2010; 

WEBB et al., 2010; ILLNER et al., 2012; HERCBERG, 2012; FERRI et al., 2013; VAN 

GELDER et al., 2013). Nas organizações de saúde, a repercussão desta tecnologia foi tão ampla 

que desafiou a competência focada apenas no conhecimento de um único profissional. A 

introdução de novas técnicas e equipamentos favoreceu a interação entre membros de equipes 

multidisciplinares. O diagnóstico ou tratamento de pacientes por diversos profissionais da saúde 

pode, atualmente, envolver interações a distância, como ocorre na telemedicina (ZAPATA et 

al., 2016; KASSAR et al., 2016).  

Em qualquer campo de atuação, informação e conhecimento de qualidade, bem como 

gerenciamento destas informações, são de suma importância, uma vez que o uso inadequado 

destes pode levar a erros de análise e conclusões equivocadas (CALLEGARO et al., 2015). No 

setor da saúde, aplicativos destinados à coleta eficiente e acurada de dados, estão sendo 

demandados como uma forma de acelerar o conhecimento a ser revertido em prática.  

1.3 RELEVÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM 

EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL COMO NO NUTRIHS 

O estabelecimento do NutriHS representou marco importante na obtenção de dados 

relacionados à nutrição em grande quantidade e com alta qualidade. O universo amostral de 

futuros nutricionistas acrescidos dos egressos de cursos de Nutrição abre uma janela de 

oportunidades na investigação de determinantes de doenças em estratos específicos, à 

semelhança do que vem ocorrendo em coortes do Primeiro Mundo, destacando-se o NHS e 

HPFS (COLDITZ e HANKINSON, 2005; WILSON et al., 2012).  

O NHS (http://www.channing.harvard.edu/nhs/) incluiu 238.000 enfermeiras, enquanto 

o HPFS (http://www.hsph.harvard.edu/hpfs/) 51.529 profissionais da saúde do sexo masculino. 

Estas populações foram selecionadas em função do nível educacional, que reverte em alto grau 

de precisão na resposta a questionários tecnicamente formulados, além da suposição de que 

estes profissionais seriam motivados à participação em estudos desta natureza. Por se tratar de 

http://www.channing.harvard.edu/nhs/
http://www.hsph.harvard.edu/hpfs/
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estudos idealizados há décadas, na concepção não estavam disponíveis meios mais ágeis e 

menos dispendiosos para obtenção de dados. 

Para estudos de grande porte em epidemiologia nutricional é desejável a existência de 

ferramentas amigáveis que melhorem a adesão dos participantes e a fidedignidade dos dados 

obtidos. Sistemas informatizados têm cumprido este papel em numerosas esferas profissionais 

e na pesquisa, agilizando a construção e a qualidade do BD. Esta tecnologia já vem sendo 

empregada em nutrição, no campo do e-learning e dos softwares para digitação de questionários 

estruturados. Contudo, estes sistemas não servem para coleta on-line dos dados.  

Considerando-se apenas a análise de dieta, alguns exemplos são encontrados no Brasil 

e noutras regiões do mundo. Um software para informatização do R24h foi desenvolvido como 

instrumento de calibração pela International Agency for Research of Cancer, em colaboração 

com centros do European Prospective Investigation Into Cancer, o EPIC-SOFT (VOSS et al., 

1998). Este possibilita codificação de produtos alimentares e ingredientes da receita, bem como 

cálculo da ingestão de nutrientes. Na mesma linha, o National Cancer Institute desenvolveu o 

Automated Self-Administered 24-Hour Recall (ASA 24), resultando em R24h 

computadorizado, totalmente codificado e ligado a BD de nutrientes. O ASA 24 

(http://riskfactor.cancer.gov/tools/instruments/asa24/) consiste em um website usado para 

coletar dados de consumo autopreenchidos por participantes de pesquisas, com acesso remoto 

do pesquisador para gerenciar o estudo. No Brasil, três sistemas on-line de monitoramento de 

dieta estão disponíveis, sendo que nenhum é totalmente autoadministrado. Dois deles são 

voltados para coleta de dados de saúde de escolares, o NutriSim (FERRI et al., 2013) e o 

CAAFE (Consumo Alimentar e Atividade Física de Escolares) (DA COSTA et al., 2013), e o 

terceiro, NutriQuanti (http://www.nutriquanti.com.br/), para acompanhamento nutricional de 

adultos. 

Nas últimas décadas, houve aumento no emprego de tecnologias de inovação para 

análise do consumo alimentar. Contudo, em epidemiologia nutricional, na qual é desejável um 

sistema mais flexível para englobar a coleta de dados multidisciplinares e múltiplos objetivos, 

seu uso é limitado. A informatização da coleta e do processamento de dados incorporada a 

estudos em andamento poderia trazer limitações quanto à comparabilidade com dados 

previamente obtidos em papel. 

Recentes avanços tecnológicos proporcionaram melhorias na área de informática, 

tornando as ferramentas mais ágeis, amigáveis e confiáveis, associadas a menores custos e 

http://riskfactor.cancer.gov/tools/instruments/asa24/
http://www.nutriquanti.com.br/
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erros, motivando a utilização de sistemas informatizados em estudos epidemiológicos. Alguns 

sistemas informatizados com questionários on-line, especificamente concebidos para 

desempenhar este papel, são encontrados na literatura, como no NHS e do HPFS em suas fases 

mais recentes. No entanto, não está disponível uma revisão sistemática sobre questionários on-

line com esta finalidade. 

As vantagens da informatização para coleta de dados em grandes pesquisas motivaram 

a desenvolvimento de um sistema baseado na web para o NutriHS. Instrumentos para coleta de 

dados on-line, com ampla aplicação em pesquisas epidemiológicas, permitindo obtenção de 

dados multidisciplinares, são raros ou inexistentes.  

1.4 APLICANDO UM SISTEMA INFORMATIZADO NO NUTRIHS 

Na relação entre estilo de vida e saúde encontra-se o melhor caminho para se reduzir o 

risco de DCNTs em saúde pública. O acompanhamento de desfechos ao longo do tempo e a 

busca de associações com hábitos alimentares, atividade física, estresse, dentre outros, contribui 

sobremaneira para possível identificação de fatores de risco modificáveis. A partir do 

entendimento da fisiopatogênese de doenças decorrentes destes fatores torna-se possível 

instituir medidas preventivas.  

O nutricionista detém o conhecimento sobre o papel de nutrientes na saúde e na doença 

e está habilitado a orientar a alimentação de indivíduos. Na sua formação profissional, o aluno 

de Nutrição acrescenta gradualmente conhecimentos específicos, ao mesmo tempo que surgem 

como sujeitos de ações educativas. A educação nutricional desenvolvida durante a graduação 

passa a ser estímulo à sua transformação, com consequências marcantes na sua prática futura 

(CERVATO et al., 2005). Nesse sentido, acompanhar alunos de Nutrição durante sua graduação 

representa oportunidade para compreender a influência de sua formação em seus hábitos de 

vida. Considerando as características metodológicas do NutriHS, este possibilitará conhecer 

como a aquisição de conhecimentos interfere no estilo de vida, que influenciará desfechos ao 

longo da vida. Como também, abre-se a perspectiva de se estudar prospectivamente fatores de 

risco emergentes para DCNTs.  

A educação nutricional na universidade representa importante meio para promoção da 

saúde. Qualquer experiência de ensino desenvolvida para facilitar a adoção voluntária de 

comportamento alimentar ou outro relacionado à nutrição, com a finalidade de conduzir à 

situação de saúde e bem-estar, pode ser encarada como educação nutricional.  
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São raras as publicações que avaliaram o impacto da aquisição de conhecimentos em 

Nutrição ao longo do curso universitário. Estão disponíveis estudos que comparam indivíduos 

expostos ou não a programas de reeducação alimentar, revelando melhor qualidade da dieta dos 

expostos comparados àqueles sem acompanhamento nutricional (PODDAR et al., 2010; 

CARBONE e ZOELLNER, 2012; WHO, 2013; TABBAKH e FREELAND-GRAVES, 2016). 

Apesar de bem estabelecidas as vantagens da educação nutricional para a promoção da saúde 

individual e coletiva, a adoção de hábitos alimentares saudáveis representa grande desafio para 

a saúde pública. Mudar hábitos e tradições da história individual, da família ou do grupo social 

é complexo, mas tal responsabilidade deve ser assumida durante a graduação em Nutrição. 

O primeiro passo para que o nutricionista exerça tal papel é a mudança de seus próprios 

hábitos. Há a expectativa de que a aquisição de conhecimento e habilidades desenvolvidas no 

curso, voltados para a conscientização da importância da adoção de hábitos saudáveis, reverta 

em comportamentos mais saudáveis a começar pelos próprios. 

  

2 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

Este estudo justifica-se pela escassez de instrumentos para coleta de dados on-line, com 

ampla aplicação em pesquisas epidemiológicas, permitindo obtenção de dados 

multidisciplinares. O desenvolvimento de um sistema informatizado de coleta de dados tem o 

potencial de conferir agilidade e precisão em fornecer respostas a questões relevantes da saúde 

pública, como aquelas relacionadas ao estado nutricional de populações e fatores de risco.  

O NutriHS foi concebido lançando mão de TIC para criação do e-NutriHS. A descrição 

das etapas de sua criação merece ser compartilhada, considerando que uma experiência bem 

sucedida deva ser copiada em outros campos do conhecimento científico. 

A aplicação de um novo sistema informatizado, a sua capacidade de testar hipóteses de 

pesquisa e a habilidade de produzir resultados de qualidade necessitam ser asseguradas.  

Uma hipótese do presente estudo é a de que a evolução dos conhecimentos em Nutrição 

impacta favoravelmente não apenas na qualidade da informação, mas também em parâmetros 

indicativos de uma alimentação saudável (dietéticos e antropométricos).  

A inclusão de futuros e atuais nutricionistas favorece a obtenção de informações de 

qualidade sobre saúde e dieta e, talvez, maior adesão a exames subsidiários.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carbone%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732460
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zoellner%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732460
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Considerando-se a contínua admissão de graduandos e as possibilidades de seguir 

egressos, prevê-se a criação da coorte de alunos e ex-alunos de cursos de graduação em 

Nutrição, que possibilitará análises de desfechos, auxiliando na compreensão de fatores de 

risco, ou proteção, nutricionais para DCNTs.  

 

3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Por meio da criação de sistema computadorizado, o e-NutriHS, objetiva-se examinar 

sua aplicação no NutriHS na avaliação da relação entre aquisição de conhecimento em Nutrição 

com hábitos dietéticos e medidas corporais em estudantes e egressos de cursos de Nutrição. 

3.2 ESPECÍFICOS 

1. Analisar criticamente softwares internacionalmente disponíveis, voltados à coleta e 

análise de dados sobre nutrição e alimentação (Artigo 1);  

2. Desenvolver e implementar o sistema web, juntamente com seu BD, para acesso 

remoto dos participantes do NutriHS para responderem a conteúdos de interesse 

(Artigos 2 e 3);  

3. Elaborar a documentação do sistema web, visando a captar os requisitos necessários 

para o seu desenvolvimento (Anexo 1 e Artigo 2); 

4. Proceder a validação os dados coletados pelo sistema do NutriHS (Artigos 2 e 4); 

5. Comparar hábitos de vida (dieta e atividade física), medidas antropométricas e perfil 

bioquímico de estudantes de Nutrição em diferentes períodos do curso e de 

nutricionistas (Artigo 5). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

O material deste estudo refere-se àquele necessário para desenvolver o instrumento de 

coleta de dados, bem como aos indivíduos que se utilizaram deste para fornecimento de seus 

dados. Assim, este tópico encontra-se dividido em duas partes, o desenvolvimento do 

instrumento e a sua aplicação.  

4.1 DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO 

Para atender aos objetivos específicos de 2 a 5, o material empregado refere-se aos 

equipamentos de informática disponíveis na Instituição. Para desenvolvimento do instrumento 

computadorizado da pesquisa, algumas etapas foram cumpridas até se chegar ao produto final, 

o sistema web, utilizado pelos participantes. Maiores detalhes podem ser encontrados na 

documentação dos questionários on-line contida no Anexo 1. 

  Levantamento dos requisitos 

Nesta etapa houve a definição das propriedades e funções necessárias ao 

desenvolvimento do projeto. Compreendeu a revisão do problema e necessidades dos 

pesquisadores que se utilizam o sistema. Os requisitos foram devidamente documentados e 

modelados no padrão Unified Modelling Language (UML), linguagem específica de sistemas 

computacionais, por meio de orientação a objetos. A UML é um modo de padronizar a 

modelagem, permitindo especificação, documentação, estruturação para sub-visualização e 

maior visualização lógica do desenvolvimento completo do sistema, tornando-o mais claro 

e confiável.  

 Modelagem do BD 

O BD foi construído em Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query 

Language – SQL). Esta linguagem é a padrão universal para se programar BD e foi empregada 

por meio do sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) MySQL (ORACLE© 2012, 

Oracle Corporation and/or its affiliates), por ser o preconizado na FSP/USP. Além disso, trata-

se de uma linguagem livre, de fácil uso e de bom desempenho e estabilidade. 

 Programação e desenvolvimento do software 
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O e-NutriHS foi composto por um website com integração ao BD, visando ao 

preenchimento dos questionários (socioeconômico, demográfico, de hábitos de vida, 

antecedentes mórbidos pessoais e familiares e questionários de frequência alimentar e de 

atividade física), disponibilizados por senha individual para acesso remoto pelos participantes. 

Este sistema contém um link para agendamento das coletas de dados clínicos e laboratoriais. 

Os dados referentes às coletas presenciais são inseridos pelo pesquisador. As interfaces do 

participante, pesquisador e administrador foram feitas em HyperText Markup Language – 

linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) e JavaScript, 

compatíveis com os navegadores comerciais (Internet Explorer®, Google Chrome®, dentre 

outros); estas são as três das principais tecnologias para a construção de páginas da web. Este 

site contém programação baseada em Personal Home Page (PHP), que é uma linguagem de 

script open source de uso geral, muito empregada para desenvolvimento de aplicações web, 

embutida no HTML, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações 

presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na Internet. 

 Testes 

Esta etapa consistiu na implementação do sistema em amostra de voluntários para 

verificação da programação e facilidade de uso. Tais voluntários preencheram todos os 

questionários contidos no sistema web. Ao finalizar o teste, opinaram sobre a facilidade de uso, 

amigabilidade da interface e satisfação quanto ao sistema. Em um segundo momento, estes 

indivíduos responderam os mesmos questionários coletados por e-mail para avaliar a 

compatibilidade dos resultados.  

Com base em experiências prévias (NIELSEN e LANDAUER, 1993) que revelaram que 

cinco usuários bastam para se descobrir a grande maioria dos problemas relacionados ao 

sistema, foram convidados de 18 voluntários adultos de ambos os sexos para testar o sistema 

web. Estes voluntários não haviam participado de nenhuma etapa da programação dos softwares 

do NutriHS. A concordância entre dados obtidos em papel com aqueles coletados 

eletronicamente foi testada pela estatística kappa e o coeficiente de correlação interclasse com 

resultados idênticos. 

4.2 APLICAÇÃO DO E-NUTRIHS 

O universo amostral da primeira fase do NutriHS está sendo constituído com todos os 

voluntários que se registraram no sistema a partir de 1º de março de 2014 até 1º de dezembro 
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de 2016, não existindo critérios de exclusão, exceto gestação. Aqueles que no momento da 

coleta de materiais biológicos apresentaram sinais e sintomas de doenças agudas tiveram os 

procedimentos postergados até a resolução do processo. Todos que aceitaram participar foram 

esclarecidos dos propósitos do NutriHS e assinaram eletronicamente o termo de consentimento 

livre e esclarecido (Anexo 2). Os procedimentos seguem as normas do Conselho Nacional de 

Saúde, no que se refere à ética em pesquisa com seres humanos. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da FSP/USP (CAAE 12455313.8.0000.5421) (Anexo 3). 

O delineamento foi transversal e incluiu os dados da linha de base do NutriHS. Os 

voluntários que concordaram em participar responderam eletronicamente a questionários 

relativos a dados socioeconômicos, dietéticos e atividade física e agendaram eletronicamente 

visita ao Centro de Saúde Escola da FSP/USP. Neste momento, foram submetidos a exame 

físico, com obtenção de medidas antropométricas e pressão arterial e coleta de sangue para 

diversas determinações. 

 Coleta de dados clínicos 

O peso tem sido obtido em balança digital com capacidade de 150 kg e precisão de 100 

g e a altura com precisão de 0,5 cm. A partir destas medidas foi determinado o índice de massa 

corporal, sendo usada a classificação da Organização Mundial da Saúde para classificar o estado 

nutricional (WHO, 2000). A circunferência da cintura tem sido obtida no ponto médio entre a 

última costela e a crista ilíaca, com fita inelástica flexível e com precisão 1,0 mm.  

Para obtenção da composição corporal está sendo utilizado o densitômetro de dupla 

emissão com fonte de raio-X (iDXA/GE LUNAR®).  

A pressão arterial tem sido obtida três vezes por meio de aparelho automático (Omron 

model HEM-712C, Omron Health Care, Inc, USA), com adequação do manguito à 

circunferência braquial. Os valores finais de pressão sistólica e diastólica (em mmHg) são as 

médias aritméticas das duas últimas medidas.  

 Avaliação da ingestão alimentar  

A avaliação dos hábitos alimentares tem sido realizada por meio de QFA validado 

(FISBERG et al., 2008). Os dados autorreferidos coletados através do e-NutriHS são 

imediatamente transformados, com base no banco de dados de alimentos e nutrientes do USDA 

National Nutrient Database for Standard Reference (USDA, 2016), em consumo diário de 

macro e micronutrientes e grupos de alimentos.  
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Para minimizar a variação interindividual e como recomendado pelo Health Eating 

Index Technical Report (GUENTHER et al, 2007; GUENTHER et al., 2013), os nutrientes são 

ajustados para 1.000 kcal. O número diário de porções de cada grupo de alimentos foi então 

calculado com base nas recomendações do HEI-2010 (GUENTHER et al., 2013). A elaboração 

de HEI e a definição de pontos de corte para a pontuação máxima, intermediária e mínima para 

cada componente foi baseada nas recomendações do HEI-2010 (GUENTHER et al., 2013), 

OMS (WHO, 2004) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SANTOS et al., 2013). 

 Avaliação da atividade física 

A avaliação da atividade física tem sido realizada por meio do IPAQ, versão curta, 

disponibilizado on-line (CRAIG et al., 2003), previamente validado (PARDINI et al., 2001; 

MATSUDO et al., 2001). 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  Os dados coletados estão sendo armazenados no BD do NutriHS. Para fins desta tese o 

BD foi fechado em 1º de março de 2016.  

  Detalhamento da análise estatística dos artigos que compõem esta tese está fornecido 

em cada um deles. A revisão sistemática seguiu as recomendações internacionais para estudos 

observacionais (STROUP et al., 2000) e seus resultados foram compilados em tabelas. 

  Em geral, os dados dos participantes estão expressos em média e desvio-padrão. Para as 

variáveis que não tiveram distribuição normal foi feita transformação matemática ou utilizado 

teste não paramétrico. Os dados dietéticos foram expressos em porções, gramas ou como 

porcentual do valor calórico total. Os resultados de atividade física foram apresentados em 

minutos por semana.  

  Teste t de Student e ANOVA (ou correspondente teste não-paramétrico) foram usados 

para comparar médias. Variáveis categóricas foram comparadas pelo teste do qui-quadrado. 

Para as análises de validação dos dados antropométricos, foram calculadas as diferenças entre 

os valores autorrelatados e aferidos, a correlação (coeficiente de Pearson) e a concordância 

(estatística Kappa) complementada pela análise de Bland-Altman. O nível de significância foi 

fixado em p < 0,05. A análise foi realizada com o auxílio do SPSS®, versão 22.0 para Windows. 
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5 AÇÕES INICIAIS 

 Na idealização do NutriHS, fez-se necessária a reflexão sobre as suas principais etapas 

e passos fundamentais para garantir sua execução, resumidos na Figura 1. 

 

Figura 1. Etapas da implantação do NutriHS. Figura 1 

 

Foram criados logotipo e slogan, usados nas divulgações do NutriHS. Na criação do 

logotipo refletiu-se sobre a escolha das cores. Cores causam impacto na vida humana e, ainda 

que imperceptivelmente, influenciam o comportamento físico, mental e emocional (FARINA, 

1982). Na seleção de cores do NutriHS, partiu-se do pressuposto que o logotipo colorido 

(Figura 2) teria capacidade de captar rapidamente a atenção dos indivíduos, facilitando a 

memorização de mensagens e construindo uma linguagem eficaz de comunicação.  

 

Figura 2. Logotipo do NutriHS. Figura 2 

 

 

Em publicidade, a cor laranja é considerada chamativa e motivadora enquanto o verde 

oferece sensação calmante (FARINA, 1982). O laranja representa a jovialidade e o verde a 

representação de natureza e saúde. Diante faixa etária dos participantes do NutriHS, estas cores 

foram selecionadas para o logotipo, usado no layout do site e na rede social de relacionamentos. 
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A marca e o logotipo passaram a ser instrumentos de identidade, servindo para atrair 

usuários. Na mesma linha, criou-se o slogan “Conhecendo nutrição, gerando saúde” que resume 

os objetivos principais do estudo.  

Para ampliar a divulgação e incrementar a adesão foi criada uma página no Facebook 

(Figura 3), que é um elemento onipresente na vida da população mundial e, como tal, com 

potencial de impactar em práticas sociais em ambientes acadêmicos, profissionais e pessoais. 

Para o NutriHS, a página também foi criada para estimular o vínculo com os participantes, 

tornando mais prazerosa sua participação (https://www.facebook.com/nutrihs). Esta página tem 

atualizações semanais com notícias do estudo, resumos de artigos científicos de interesse, 

divulgação de eventos, dentre outros. 

 

Figura 3. Layout da página do Facebook do NutriHS. Figura 3 

 

 

Em paralelo, foi desenvolvido o site institucional para atingir o objetivo da coleta dos 

dados, disponibilizado no endereço http://www.fsp.usp.br/nutrihs/ (Anexo 1). 

  

https://www.facebook.com/nutrihs
http://www.fsp.usp.br/nutrihs/.(Anexo
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6 RESULTADOS   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES  

Nossos achados revelam que o desenvolvimento de sistemas informatizados confere 

agilidade e precisão para coleta on-line e processamento de dados em estudos de 

epidemiologia. Em países em desenvolvimento, iniciativas semelhantes utilizando a Internet 

são escassas e quando se considera a inclusão de profissionais de saúde eram inexistentes.  

A Internet é meio promissor para superar certas restrições logísticas e financeiras em 

pesquisa. A rápida evolução e propagação da TIC têm facilitado a obtenção de dados de forma 

mais ágil e padronizada e permitiu a criação do e-NutriHS. Esta ferramenta tem se mostrado 

amigável para o usuário e vantajosa para os pesquisadores. O preenchimento eletrônico dos 

dados, além de reduzir custos, erros e duplicidade de informações, gera um BD com 

informações confiáveis e já prontas para a análise estatística. Assim, o desenvolvimento de 

pesquisas baseadas na web, com potencial de identificar fatores de risco, em locais com 

recursos limitados, é altamente desejável. 

Dado o crescente reconhecimento da importância da abordagem do curso de vida para 

entender os determinantes de DCNTs, o NutriHS foi projetado para ser um estudo de coorte 

em que os dados retrospectivos e prospectivos estão sendo coletados. A inclusão de adultos 

jovens, momento oportuno para a identificação de distúrbios metabólicos iniciais, tem grande 

potencial de acrescentar conhecimento sobre o papel dos fatores comportamentais, 

especialmente relacionados à dieta e estilo de vida, e sobre mecanismos de DCNTs. A faixa 

etária do NutriHS é conveniente não apenas por viverem na era da Internet, mas também pelo 

menor risco de viés de memória dos participantes e de seus pais ou responsáveis. 

Um diferencial da coorte do NutriHS será a análise do impacto do estilo de vida, estado 

nutricional em diferentes fases da vida inclusive a intrauterina, e a microbiota intestinal na 

ocorrência de desfechos cardiometabólicos. O NutriHS já está fornecendo hoje dados 

promissores que podem contribuir para aprofundar o conhecimento sobre a influência de 

eventos iniciais da vida na composição corporal e no estado de inflamação subclínica de 

adultos jovens.  

Benefício da construção de um site dedicado para este estudo – o e-NutriHS – e 

qualidade na produção de informação são comprovados pelo achado de forte concordância 

entre os dados antropométricos autorrelatados e aferidos para avaliar o estado nutricional.  

Adicionalmente, considerando a hipótese de que conhecimento em nutrição se associa 
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melhores hábitos de vida e perfil de risco cardiometabólico, achados do NutriHS quanto a 

parâmetros indicativos de uma alimentação saudável e lipídicos reforçam a importância da 

informação e do papel da educação nutricional. 

Nossos achados revelaram que nutricionistas, em detendo maior conhecimento e prática 

em nutrição e saúde, apresentaram parâmetros sugestivos de estilo de vida mais saudável e 

melhor perfil lipídico do plasma. Interpretamos que seu maior consumo de frutas, verduras e 

legumes e menor de alimentos refinados, devido às características nutricionais, poderiam estar 

contribuindo para condições metabólicas (particularmente lipídica) mais adequadas dos 

nutricionistas. Em teoria, a manutenção de hábitos dietéticos mais saudáveis no longo prazo 

poderia beneficiar seu perfil de risco cardiometabólico.  

Apesar de nossa amostra apresentar concentrações normais de lípides, os estudantes de 

nutrição comparados aos nutricionistas apresentavam índices lipídicos de risco mais altos. 

Investigações sobre o prognóstico desta faixa “normal-alta” destes índices foram pouco 

exploradas. Há indício no nosso estudo que a aplicação dos conhecimentos sobre nutrição e 

saúde – por parte de indivíduos que transitam no campo da nutrição – possa ser útil ao perfil 

lipídico mesmo dentro da faixa de normalidade. Delineamento adequado é necessário para 

investigar esta hipótese. 

Em conclusão, o desenvolvimento do e-NutriHS proporcionou a rápida implementação 

do NutriHS, gerando dados de alta qualidade e com baixo custo. Há evidências de que 

informações coletadas eletronicamente são confiáveis. A exposição ao conhecimento em 

nutrição por indivíduos da área parece impactar positivamente no seu hábito alimentar e perfil 

lipídico. Contudo, o seguimento dos participantes do NutriHS é necessário para comprovar 

hipóteses aqui levantadas. 
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9 ANEXOS 

ANEXO 1 – Projeto de documentação do e-NutriHS 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 
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