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Investigação e Prática:
A combinação nutricional perfeita
 s nutricionistas europeus são profissionais
→O
de saúde reconhecidos com formação
base de licenciatura e possibilidade
de complemento com mestrado ou
doutoramento.
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O ciclo das
evidências
científicas

A n a li s a r

→ Os nutricionistas também trabalham com o
governo, a indústria, instituições de ensino e
centros de investigação de forma a melhorar
os hábitos alimentares da população.

Questionar a prática dietética;
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→ Os nutricionistas utilizam uma abordagem
baseada em evidência científica de forma a
melhorar o estado de saúde de famílias, grupos
ou populações, ajudando-os a consumir
alimentos
nutricionalmente
adequados,
seguros, saborosos e sustentáveis.

→ Os nutricionistas avaliam o estado de saúde
e as necessidades nutricionais ao longo do
ciclo de vida e convertem essas informações
em aconselhamento alimentar e/ou planos
de tratamento, de forma a manter ou reduzir
o risco e restaurar o estado de saúde, bem
como reduzir o desconforto em cuidados
paliativos.

Adquirir evidências científicas através da pesquisa
contínua;
Analisar a validade, aplicabilidade e importância
dessa mesma evidência científica;
Aplicar a evidência combinando-a com o
conhecimento e a prática do nutricionista e os
valores e circunstâncias da população de forma
a orientar a tomada de decisão. A aplicação deve
também ser orientada pelos princípios éticos e
pelo código de boas práticas.
Avaliar o impacto da prática baseada em
evidência científica e respetivos resultados.1,2

Recorrer à Prática Baseada em Evidência (PBE) para tomar decisões em todas as
áreas da nutrição, poderá melhorar os resultados dos utentes, das comunidades e
das populações. É também importante integrar conhecimentos de outras
áreas científicas para produzir evidência relevante e fidedigna.
Essencialmente, a PBE em nutrição é sobre utilizar a pesquisa e fazer
pesquisa.
www.efad.org

Os nutricionistas traduzem o conhecimento científico para a prática
nutricional. Usam toda a evidência disponível para realizar recomendações
nutricionais que vão de acordo com as pretensões e necessidades de
indivíduos e grupos de pessoas, sejam eles saudáveis ou doentes, em todas
a faixas etárias.

Valores e
circunstâncias
do cliente;

Experiência
clínica;
PBE

Os nutricionistas
estão a “fazer
pesquisa” quando…

Pesquisa
científica

→ Estão envolvidos em algumas ou em todas as
etapas de projetos de investigação:
1. Identificar o problema e formular uma hipótese;3,4
2. Procurar uma revisão sistemática do respetivo
tema;
3. Explorar se é necessária nova investigação e
desenvolver um desenho de estudo apropriado5;
4. Escrever um protocolo de investigação e
procurar financiamento;6,7
5. Submeter a aprovação ética, se necessário;
6. Registar o estudo, se necessário;8
7. Conduzir a investigação de acordo com o
protocolo, incluindo a recolha e análise de
dados;
8. Publicar e promover os resultados.
→ Atuam como membro de comissões científicas
para projetos da sua área de domínio ou na
tradução e implementação de resultados na sua
prática nutricional diária através de alterações
comportamentais.
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Os nutricionistas
estão a “usar a
pesquisa” quando…

→ Se mantêm atualizados através da leitura crítica
de pesquisas atualizadas mesmo que realizadas
por outros;
ou
desenvolvem
orientações
→ Consultam
nutricionais baseadas em evidências científicas;
→ Identificam as necessidades de investigação
e partilham dilemas práticos ou lacunas de
conhecimento com os investigadores.
Os
investigadores podem transformar essas
questões práticas em questões e protocolos de
investigação com resposta;
→ Recolhem dados em projetos de investigação;
→ Traduzem os resultados da investigação em
práticas alimentares com clientes/pacientes
para construir evidências e experiência
para desenvolver ainda mais a nutrição e
alimentação.

Todos os nutricionistas participam no
desenvolvimento da pesquisa e usam
pesquisa na sua prática diária uma vez
que a mesma responde a questões fundamentais focadas no cliente.9
Esta ficha informativa foi produzida pelo
Comité de Pesquisa e Prática Baseada
em Evidência da EFAD.

