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É fácil constatar no planeta que não há vida 

sem nutrição, nem nutrição sem vida. Vida e nutri-

ção são fenômenos portanto imanentes. A nutrição 

é um processo cujos organismos vivos, utilizando-se 

de alimentos, assimilam nutrientes para a realização 

e manutenção de suas funções. Decorre daí que a 

Nutrição é um vasto campo de estudo e sua compre-

ensão permite estratégias eficazes de manutenção da 

higidez dos organismos e prevenção de doenças, isso 

em todas as espécies. Segundo Gluckman et al, 2007, 

a visão das doenças humanas sob a ótica da teoria das 

espécies oferece novas perspectivas científicas de en-

tendimento. Interessa-nos no presente artigo a abor-

dagem científica dessa relação estreita entre a saúde 

humana (ou ausência dessa) e a nutrição.

Para cada enfermidade existe terapia nutricio-

nal específica e adequada. O nutricionista emprega 

critérios clínicos em nível ambulatorial ou hospitalar 

na prevenção e no tratamento de doenças. Pacientes 

necessitam de acompanhamento nutricional rigoroso 

para melhorar e remissão do quadro de suas enfermi-

dades. Segundo Mann, 2010, o papel já largamente 

aceito da nutrição na prevenção e no tratamento de 

doenças crônicas exige uma abordagem normatizada, 

baseada em provas científicas. A Nutrição Baseada 

em Evidências (NBE) é fundamentada nos mesmos 

pressupostos da Medicina Baseada em Evidências 

(Projeto Diretrizes, 2010), na qual a prática clínica 

está intimamente associada à pesquisa científica, às 

provas científicas. Por conseguinte, a NBE para for-

mar seu corpo de conhecimentos adota técnicas de 

meta-análises, análises de risco-benefício, estudos 

controlados, experimentais, clínicos randomizados e 

epidemiológicos. Na prática, aplicar a NBE significa 

atuar como um pesquisador, buscar à luz da literatura 

científica interpretar e aplicar os resultados dos estu-

dos científicos aos problemas clínicos individuais de 

seus pacientes. Imperiosas são as evidências científi-

cas atualizadas, tratadas sob a luz da ética profissional, 

respeitando direitos e preferências do paciente, para 

possíveis aplicações de seus resultados na prática.

A NBE contribui para a tomada de decisões na 

solução de enfermidades, ou seja, na empregabili-

dade de modalidades terapêuticas, baseando-se em 

pesquisas metodologicamente rigorosas. O processo 

da NBE passa pela formulação da pergunta condu-

tora de maneira clara e precisa a partir do problema 

clínico, pela busca na literatura de artigos clínicos 

pertinentes e apropriados sobre o problema, pela ava-

liação crítica da validade e da utilidade dos resultados 

encontrados e pela implementação dos resultados da 

avaliação na prática clínica visando ao tratamento 

personalizado dos pacientes. A NBE é uma ferramen-

ta útil para o desenvolvimento de recomendações e 

diretrizes clínicas, bem como para identificar o esta-

do atual da nutrição humana, incluindo as lacunas de 

conhecimento e a necessidade de mais estudos sobre 

determinados temas.

Muitos profissionais da saúde já se baseiam em 

evidências científicas em suas práticas quotidianas. 

Todavia, essas evidências são, por vezes, limitadas em 

muitas áreas do conhecimento em nutrição. Assim, 

alguns argumentam que a “falta de evidência de be-

nefícios” e “falta de benefícios” de um procedimento 

terapêutico são conceitos distintos. Outrossim, outros 

apontam, por exemplo, a complexidade das ações dos 

nutrientes, que nem sempre podem ser detectadas e 

reveladas através de estudos clínicos randomizados.

A prática da NBE, contudo, tem cada vez mais 

efetividade e sucesso, sugerindo diretrizes sólidas 

para a orientação do nutricionista no tratamento dos 

pacientes. Enfim, é inadmissível nos dias atuais que 

o profissional de saúde, mesmo com grande experiên-

cia e autoridade, realize qualquer procedimento tera-

pêutico sobre um paciente sem tentar fundamenta-lo 

em estudos científicos.
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