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RESUMO
A elaboração de dietas é a principal tarefa desenvolvida pelos profissionais de Nutrição. Uma das
atividades de tais profissionais é ajudar a estabelecer hábitos que possam previnir doenças
metabólicas, como diabetes e obesidade, ou distúrbios causados pela alimentação irregular. Já
existem diversos sistemas de apoio a elaboração de planos nutricionais, porém a maioria apresenta
uma dieta pouco efetiva quando se considera a individualidade biológica. Já os sistemas que se
baseiam em Machine Learning tem conseguido bons resultados nesta área. Neste contexto, este
trabalho apresenta a aplicação de algoritmos de Machine Learning, com foco em predição, para
apoiar a elaboração de planos nutricionais, em uma população adulta.
Palavras-chave: Machine Learning, Predição, Planos Nutricionais.
ABSTRACT
The elaboration of diets is the main task developed by Nutrition professionals. One of the activities
of such professionals is to help establish habits that can prevent metabolic diseases, such as diabetes
and obesity, or disorders caused by irregular eating. There are already several support systems for
the preparation of nutritional plans, but most have an ineffective diet when considering biological
individuality. Systems that are based on Machine Learning have achieved good results in this area.
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In this context, this paper presents the application of Machine Learning algorithms, with a focus on
prediction, to support the development of nutritional plans, in an adult population.
Keywords: Machine Learning, Prediction, Nutritional Plans.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com Moratoya et al (2013), a mudança no padrão de consumo de alimentos vem
ocorrendo desde o início da humanidade. As mudanças no consumo alimentar no mundo e seus
efeitos nas populações e nos países, passaram a ser um tema de importância, visto que a alimentação
é um indicador de qualidade de vida.
Conforme França et al (2017), nas últimas décadas, tem se observado inúmeras mudanças
no padrão de sáude e consumo alimentar da população brasileira, que resultaram na diminuição do
número de casos de desnutrição e aumento significativo do número de brasileiros com excesso de
peso. Tais mudanças apontam para um cenário de problemas de saúde relacionados a alimentação e
nutrição.
Com o aumento da busca das pessoas por melhora na qualidade de vida, saúde ou
performance no esporte, o profissional da nutrição tornou-se peça chave para atender este tipo de
demanda e, com isto, softwares vem sendo desenovolvidos para auxiliar tais profissionais na
melhoria de seus processos, porém muitos deles são desenvolvidos em considerar individualidade
biológica, o que causa um viés na prescrição da dieta. O princípio da individualidade biológica
baseia-se no fato de que cada indivíduo é um ser único, por isso, seu organismo apresenta respostas
únicas a cada estímulo dado (PEREIRA, 2011). É possível detectar semelhanças de respostas, mas
não uma igualdade de resposta.
Considerando esta questão, sistemas que busquem prever a tendência do padrão de resposta
de um indivíduo, com base em indivíduos semelhantes e a partir daí o profissional de Nutrição
pudesse fazer as adaptações individuais de cada paciente, são de extrema relevância. Com base neste
contexto, este trabalho apresenta a aplicação de algoritmos de Machine Learning (OLIVERIA et al
2020) para análise preditiva de dietas, a fim de auxiliar na prescrição das mesmas. Para isto, foi
utilizada uma base de dados contendo dados biológicos e rotinas de alimentação de vários
indivíduos, e aplicados três algoritmos de Machine Learning, a saber: Regressão Linear, Regressão
Bayesiana, e K-nearest neighbors, sendo que este último foi o que obteve um melhor desempenho.
A seguir serão apresentados os trabalhos correlatos pesquisados para dar suporte a esta
pesquisa, bem como as etapas da pesquisa desenvolvida e os resultados obtidos.
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2 TRABALHOS CORRELATOS
Antes de iniciar o trabalho de coleta, tratamento e análise dos dados, foi necessário um
estudo sobre trabalhos correlatos, a fim de verificar, como Machine Learning (LOPES & PEREIRA,
2020) vem sendo aplicado na área de prescrição de dietas. Foram utilizadas as bases da IEEE,
PubMed e BMJ. Os critérios de seleção dos trabalhos foram:


Artigo completo;



Apresentar resultados;



Ser escrito em inglês; e



Ter sido publicado nos últimos cinco anos.

A partir desta análise foram selecionados quatro artigos, descritos a seguir.
Babajide et al (2020), apresentam que o gerenciamento de peso e obesidade é um dos
desafios emergentes no gerenciamento atual da saúde da população. As interações nutriente-gene
na obesidade humana buscam encontrar várias soluções para os desafios impostos pela obesidade e
pelo excesso de peso. Neste contexto, os autores propuseram a utilização de um método de
intervenção alimentar como forma de abordar o problema de controle da obesidade e sobrepeso. O
programa de intervenção alimentar foi realizado por um período de dez semanas. Técnicas
estatísticas tradicionais têm sido utilizadas na análise dos ganhos potenciais nos programas de
intervenção em peso e dieta, porém os autores investigaram a aplicabilidade do aprendizado de
máquina para melhorar a previsão de peso corporal em um programa de intervenção dietética. Os
modelos utilizados incluem modelo dinâmico, modelos de Machine Learning (Regressão Linear,
SVM – Support Vector Machine, Random Forest e Redes Neurais Artificiais). O desempenho desses
modelos de estimativa foi comparado com base em métricas de avaliação como RMSE, MAE e R2.
Os resultados indicam que os modelos de Machine Learning apresentam desempenho melhor que
os outros modelos na previsão do peso corporal ao final do programa de intervenção alimentar.
Oster (2018), apresenta que indivíduos com obesidade e condições relacionadas geralmente
relutam em mudar sua dieta. A avaliação dos detalhes dessa relutância é dificultada por dados
limitados. Neste contexto, a autora apresenta a utilização de dados provenientes de scanner
doméstico para estimar a resposta da compra de alimentos a um diagnóstico de diabetes. Ela fez uso
de uma abordagem de Machine Learning para inferir o diagnóstico de compras de produtos
relacionados ao diabetes. Em média, os agregados familiares apresentam reduções calóricas
significativas, mas relativamente pequenas. Essas reduções estão concentradas em alimentos não
saudáveis, sugerindo que eles refletem esforços reais para melhorar a dieta. Há alguma
heterogeneidade nas mudanças de calorias entre os domicílios, embora essa heterogeneidade não
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seja bem prevista pela demografia ou dieta basal, apesar das grandes correlações entre esses fatores
e o diagnóstico.
Wickramasinghe, Perera e Kahandawaarachchi (2017), apresentam um estudo no qual são
aplicados apresentam um estudo no qual são aplicados algoritmos de Machine Learning para
identificar o plano de dietas mais adequado para um paciente com doença renal crônica, a fim de
controlar a enfermidade. Foram aplicados os algoritmos de classificação Multiclass Decision
Jungle, Muticlass Decision Forest, Rede Neural Multiclasse e Regressão Logistica Multiclasse. Os
experimentos demonstraram que o algoritmo Multiclass Decision Forest foi o que apresentou o
melhor desempenho, com uma precisão de 99,17% na classificação das dietas.
Weber e Achananuparp (2016), apresentam que para apoiar as pessoas que tentam perder
peso e se manter saudáveis, mais e mais aplicativos de fitness surgiram, para diversas finalidades,
como por exemplo, rastrear a ingestão e o gasto de calorias. Os usuários desses aplicativos fazem
parte de um movimento mais amplo do chamado "eu quantificado" (CASTIEL, MORAES &
PAULA, 2016) e muitos optam por compartilhar publicamente seus dados registrados. Neste
contexto, os autores fizeram uso de diários alimentares públicos de mais de 4.000 usuários ativos
de longo prazo do aplicativo MyFitnessPal para estudar as características de uma dieta (não) bemsucedida. Foi treinado um modelo de aprendizado de máquina para prever se a pessoa esta acima
ou abaixo das metas diárias de calorias definidas pelo usuário e também verificar quais variáveis
contribuem para a previsão do modelo. Para isto foi utilizado o algoritmo SVM (Support Vector
Machine).
Além destes artigos, também foram encontrados dois aplicativos que aplicam Machine
Learning para auxiliar na análise e/ou prescrição da dieta. A seguir os dois trabalhos são
apresentados.
Machiori, Stelute e Okamoto (2020) apresentam o ClickPrato, um aplicativo desenvolvido
por pesquisadores da USP, que é baseado em conceitos de Nutrição e Machine Learning para avaliar
a qualidade da refeição de uma pessoa a partir das fotos que a pessoa tira de seu prato, a partir de
um celular. Os autores desenvolveram um índice para verificar a qualidade nutricional de refeição
pela sua imagem. Ao obter as fotos do prato, a refeição é qualificada através da aplicação de Deep
Learning (AGGARWAL, 2018).
Freeletics, uma startup criada na Alemanha, desenvolveu o Nutrition, um aplicativo baseado
em Machine Learning para criar dietas personalizadas. Ao começar a acessar o aplicativo, o usuário
informa o peso, a altura e se realiza exercícios físicos, além de sua intenção com a dieta. As dietas
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são baseadas na quantidade de carboidratos, proteína e gorduras que a pessoa pode ingerir por dia,
e o aplicativo traz receitas simples e que atendem as expectativas do usuário (FREITAS, 2017).

3 METODOLOGIA
Para realizar o este trabalho, foram necessárias as seguintes etapas: (i) estabelecimento dos
dados a serem coletados, bem como o mecanismo de coleta; (ii) coleta e tratamento dos dados; e
(iii) análise dos dados. A seguir, cada uma destas etapas será detalhada.

3.1 COLETA DOS DADOS
A estratégia utilizada para a coleta de dados dividiu-se em duas frentes. A primeira referiuse ao uso de um formulário no Google Forms, o qual foi repondido por 159 pessoas. A segunda
referiu-se a dados disponibilizados por um consultório de nutrição, limitando o período de
01/10/2019 à 30/11/2019 para o recebimento de todo este apanhado de dados.
De forma a manter a privacidade dos entrevistados, todo o questionário continha perguntas
contendo apenas informações acerca de características físicas, alimentos e quantidades ingeridas
diariamente. Dados pessoais como por exemplo nome, endereço e local de trabalho não foram
realizadas. O mesmo referiu-se aos dados disponibilizados pelo consultório, pois os dados
fornecidos já vieram anonimizados, constando somente as informações necessárias.
Os dados coletados do Google Forms e os dados fornecidos pelo consultório tinham formatos
diferentes e foi necessário organizá-los de modo que ficassem homogêneos. Foram realizados
processos de ETL (extract, transform and load) (GONÇALVES, 2012), e os dados foram
carregados utilizando dataframes da biblioteca Pandas (Figura 1). Pandas é uma biblioteca de
software criada para a linguagem Python com foco na manipulação e análise de dados (CHEN,
2018). Pandas permite a importação de diferentes formatos de arquivo, como csv e xls, para a leitura
em dataframes. Também permite diversas operações de álgebra relacional, como projeção, junção
e concatenação (CHEN, 2018).
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Figura 1. Dados tratados no dataframe da biblioteca Pandas.

Após a junção dos dados, os mesmos foram armazenados em um banco de dados Postgre, e
passaram pelo processo de data cleaning a fim de melhorar a qualidade dos mesmos (ILYAS &
CHU, 2019). Data Cleaning, também chamado de data cleansing ou scrubbing, refere-se a limpeza
dos dados. Seu objetivo, segundo Ilyas e Chu (2019), é detectar e remover anomalias em bases de
dados.
Para Vasco (2013), as anomalias existentes em bancos de dados são divididas em três
categorias:


Anomalias de sintaxe: se referem ao formato e valores adotados para representar o

dado, pois podem haver erros lexicais, erros de formatos e irregularidades.


Anomalias de semântica: dizem respeito ao não entendimento do dado registrado,

pois podem haver restrições de integridade, contradições, duplicidade de registros e registros
inválidos.


Anomalias de cobertura: estão relacionadas a ausência de informação, quando esta

for uma premissa do dado.
Ainda segundo Vasco (2013), algumas técnicas utilizadas no processo de data cleaning para
detecção de anomalias são as técnicas estatísticas, a clusterização, as regras associativas, a análise
sintática, a eliminação de duplicatas, a transformação de dados, e a análise sintática. A Tabela 1
apresenta as variáveis consideradas após o processo de data cleaning.
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Tabela 1. Variáveis Consideradas para o estudo
Descartado
Sexo
Não
Data de nascimento
Foi utilizado para calcular o atributo idade
Idade
Não
Altura
Não
Peso
Não
Você considera sua cor de pele como
Não
Escolaridade
Não
Cidade
Sim
Estado Civil
Não
Profissão
Não
Refeição 1
Não
Refeição 2
Não
Refeição 3
Não
Refeição 4
Não
Refeição 5
Não
Refeição 6
Não
Atributo

Os dados que não foram informados foram posteriormente preenchidos utilizando métodos
para imputar estas informações utilizando a solução do módulo Scikit-Learn KNN Imputer. Este
tipo de trabalho permite uma menor ocorrência de problemas provenientes de overfitting.
Overfitting é um termo usado na área da estatística para descrever quando um modelo
estatístico se ajusta muito bem ao conjunto de dados anteriormente observado, mas se mostra
ineficaz para prever novos resultados (FROCKMAN, 2019). Pode-se dizer que overffiting ocorre
quanto o modelo utilizado se adaptou muito bem aos dados com os quais está sendo treinado, porém
não generaliza bem para novos dados. Ou seja, o modelo “decorou” o conjunto de dados de treino,
mas não aprendeu de fato o que diferencia aqueles para quando precisar enfrentar novos testes
(CODINGS, 2019).

3.2 ANÁLISE DE DADOS
Após toda a preparação dos dados, os mesmos foram submetidos a análise através de
algoritmos de Machine Learning. Foram aplicados três algoritmos: kNN (K nearest neighbors)
Regressão Linear e Regressão Bayesiana.
kNN é um algoritmo muito utilizado em problemas de classificação e pode ser utilizado em
problemas de classificação. Ele se baseia no quão similar é um dado (vetor), de outro. No caso das
predições, as mesmas são feitas utilizando o conjunto de dados de treinamento. As predições para
uma nova instância (x) são feitas pesquisando o conjunto de treinamento para as k instâncias mais
semelhantes (ou vizinhos) e resumindo a variável de saída para essas instâncias k. Para a regressão,
essa pode ser a variável de saída média (SHALEV-SHWARTZ & BEN DAVID, 2014).
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A Regressão Linear é utilizada para estimar valores reais (peso, idade, quantidade de um
dado alimento) baseado em variáveis contínuas. Para isto é estabelecida uma relação entre variáveis
dependentes e independentes, ajustando a melhor linha (regressão). O resultado da regressão linear
é sempre um número. É utilizada adequadamente quando o dataset apresenta algum tipo de
tendência de crescimento/decréscimo (CONWAY & WHITE, 2012).
A Regressão Bayesiana baseia-se em realizar o mapeamento dos dados de treinamento,
considerando as distribuições de probabilidade ao invés de estimativas pontuais como na abordagem
clássica (CONWAY & WHITE, 2012).
Para a aplicação dos algoritmos, o conjunto de dados foi dividido em conjunto de
treinamento (70% dos dados) e conjunto de testes (30% dos dados). Os algoritmos foram
implementados e aplicados através da linguagem de programação Python juntamente com o seu
módulo de aprendizado de máquina de código aberto, o Scikit-Learn.
Para avaliar os resultados utilizou-se a métrica RMSE (Root Mean Squered Error), que se
refere a medida de erro mais comumente usada para aferir a qualidade do ajuste de um modelo. Ela
é a raiz do erro médio quadrático da diferença entre a predição e o valor real. Pode-se pensar nela
como sendo uma medida análoga ao desvio padrão. RMSE é uma boa medida, porque geralmente
ela representa explicitamente o que vários métodos tendem a minimizar (CONWAY & WHITE,
2012).
Através da métrica RMSE, verificou-se que o algoritmo k-NN apresentou o melhor
desempenho (RMSE = 0,5), enquanto a Regressão Logística apresentou um RMSE de 1,99 e a
Regressão Bayesiana obteve RMSE de 2,03.

4 CONCLUSÕES
Os resultados apresentados pelos três algoritmos também passaram pela análise de um
profissional da área de nutrição, o qual validou as prescrições apresentadas. Apesar do resultado
pelo algoritmo k-NN, alguns pontos devem ser considerados. A amostra trabalhada foi uma amostra
pequena, e isto faz com que o resultado possa ter sofrido um viés, portanto, é importante que uma
amostra com um volume de dados bem maior seja considerada.
Também percebeu-se que, mais variáveis devem ser coletada a fim de proporcionar uma
análise mais detalhada das dietas a serem classificadas e prescritas.
Apesar destes dois pontos a serem considerados, percebe-se que a aplicação de Machine
Learning na prescrição de dietas é algo muito promissor e pode auxiliar de maneira efetiva o
profissional de nutrição.
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