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Resumo 

 

Acompanhar pacientes que necessitem de dietas restritivas a lipídios é uma           

tarefa complexa. Mais de 300 mil pessoas morrem no Brasil de doenças cardíacas e              

problemas nos vasos sanguíneos, notadamente infarto e acidente vascular cerebral          

(AVC). De acordo com o Ministério da Saúde (2017), o Brasil é um dos 10 países com                 

índices elevados de óbito por doenças cardiovasculares. A alta ocorrência desses           

problemas de saúde impõe que o nutricionista deve ter informações precisas sobre seus             

pacientes e um controle mais próximo no tratamento de casos assim. O objetivo deste              

artigo é oferecer uma solução para o acompanhamento do consumo alimentar, em            

específico de lipídios, dos pacientes por um nutricionista, com o desenvolvimento de            

um aplicativo mobile para os pacientes e uma plataforma web para os nutricionistas. No              

aplicativo é possível cadastrar alimentos e ter controle da quantidade ingerida de            

lipídios. O desenvolvimento utilizou-se das linguagens Typescript, HTML e CSS, assim           

como dos frameworks Angular e Ionic. 
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Abstract 

 

Accompanying patients who need lipid-restricted diets is a complex task. More           

than 300,000 people die in Brazil from heart disease and blood vessel problems, notably              
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heart attack and stroke. According to the Ministry of Health, Brazil is one of the 10                

countries with high rates of death due to cardiovascular diseases. The high occurrence             

of these health problems dictates that the Nutritionist must have accurate information            

about his patients and a closer control in the treatment of such cases. The objective of                

this article is to offer a solution for monitoring the dietary consumption of lipids,              

patients by a nutritionist, the development of a mobile application for patients and a web               

platform for nutritionists. In the application it is possible to register foods and have              

control of the ingested amount of lipids. The development was done using the             

Typescript, HTML and CSS languages, as well as the Angular and Ionic frameworks. 

 

Keywords: Control of Lipids. Health Applications. Monitoring of patients. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os hábitos alimentares dos brasileiros têm mudado nas últimas décadas devido a            

fatores sociais, econômicos, demográficos, tecnológicos e culturais. As dietas passaram          

a ter mais gordura saturada e açúcares e a prática de atividade física diminuiu.              

(COUTINHO; GENTIL; TORAL 2008) 

Devido a essas mudanças, as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) –          

como obesidade, diabetes mellitus, doença cardiovascular, hipertensão, acidente        

vascular cerebral (AVC) e alguns tipos de câncer – têm aumentado e se tornado o               

principal motivo de óbito em alguns países. (WHO - World Health Organization, 2003) 

De acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), em            

2011 o percentual de óbitos devido a DCNT foi de 72,7%. Desse total destaca-se as               

doenças cardiovasculares (30,4%) e o diabetes (5,3%) do total de óbitos registrados no             

Brasil (2012). (MALTA et al., 2014) 

Uma alimentação adequada pode diminuir a incidência e a gravidade das           

coronariopatias. A American Heart Association recomenda o consumo de frutas e           

vegetais e consumo de gorduras (< 30%), em relação aos lipídios em pacientes com              

doenças cardiovasculares é recomendado o consumo de 25% a 35% de lipídios.(RIQUE            
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et al., 2002) 

 

Figura 1- Recomendação consumo de lipídios. 
Fonte: I Diretriz sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular (2013). 

 
Os principais instrumentos para obter as informações de consumo são o           

Recordatório de 24h (R24H) e o Questionário de Frequência alimentar (QFA). Esses            

instrumentos utilizados simultaneamente auxiliam o nutricionista no acompanhamento        

de pacientes que precisam de dietas restritivas. Entretanto essas informações ainda são            

imprecisas, pois o período entre uma consulta e outra pode ser longo. (Sociedade             

Brasileira de Cardiologia, 2013) 

Segundo Tibes et al. (2014), faz-se necessário possibilitar mais instrumentos que           

auxiliem o nutricionista no acompanhamento de pacientes. O uso de aplicativos móveis            

na área da saúde possibilita mais proximidade com o paciente e agilidade na tomada de               

decisão. 

O artigo tem como objetivo apresentar o aplicativo móvel LIPD App e uma aplicação              

web de mesmo seguimento, o LIPD Web, que foram desenvolvidos para possibilitar que             

o profissional da saúde tenha acesso a informações do consumo diário do paciente e,              

assim, consiga tomar ações educativas e preventivas. Foi utilizado como base de            

informações dos alimentos a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos  (2006).  2

O restante desse artigo se encontra organizado em 5 seções além desta            

introdução. Na Seção 2 é apresentado os trabalhos relacionados. Na Seção 3 apresento o              

LIPD. A Seção 4 apresenta o protótipo desenvolvido. A Seção 5 tem a avaliação do               

protótipo e, por fim, a Seção 6 conclui esse artigo. 

2 Tabela Brasileira de Composição de Alimentos -TACO 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Foram escolhidos os aplicativos MyFitnessPal , FatSecret e Tecnonutri , que         3 4 5

possuem maior número de downloads na Play Store, para serem analisados,           

respectivamente. Para cada aplicativo será analisado quatro aspectos: (1) base de           

alimentos, (2) informações disponibilizadas ao usuário, (3) valor do aplicativo e (4)            

integração com nutricionistas. 

 
Tabela 1 - Comparação aplicativos analisados 

 

Aplicativo Base de Alimentos Informações 
Valor 

(Premium) 
Integração com 

Nutricionista 

MyFitnessPal 
+6 milhões (Tabela 

TACO incluída) 
Limitadas na 

versão gratuita 
R$ 31,99 Não 

FatSecret 
Não possui a Tabela 

TACO 
Limitadas na 

versão gratuita 
R$ 17,99 Não 

Tecnonutri 
Limitado a 

alimentos “Low 
Carb” 

Limitadas na 
versão gratuita 

R$ 29,99 Não 

 

O MyFitnessPal é um aplicativo que permite ao usuário registrar os alimentos            

consumidos em um diário alimentar e também os exercícios realizados. O mesmo            

possui uma base de dados com mais de 6 milhões de alimentos, incluindo aqueles              

presentes na Tabela TACO. Também é possível definir uma meta diária de calorias e              

acompanhar seu progresso, porém algumas informações estão disponíveis apenas para          

usuários premium. Outro ponto analisado é que o usuário é o único responsável por seu               

controle alimentar não havendo a possibilidade de um nutricionista acessar as           

informações para uma análise por exemplo. 

Já o FatSecret funciona como uma rede social, sendo possível além de registrar os              

alimentos postar fotos das refeições. O aplicativo possui uma base de alimentos menor             

que a do MyFitnessPal e algumas funcionalidades também só estão disponíveis pagando            

3 Disponível em <https://www.myfitnesspal.com/pt/> 
4 Disponível em <https://www.fatsecret.com.br/> 
5 Disponível em: <https://www.tecnonutri.com.br/> 
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uma mensalidade. Não há a possibilidade de o nutricionista acompanhar o paciente de             

forma mais dedicada. 

O Tecnonutri foi o último aplicativo analisado e sua proposta está relacionada a dietas              

Low Carb, existe a opção de registrar alimentos, porém a base de alimentos é bem mais                

limitada que os outros aplicativos analisados. Na sua versão paga são oferecidas aulas             

online com nutricionistas, porém não há menção a acompanhamento. 

Após a análise dos programas, identificou-se que o acompanhamento nutricional do           

consumo alimentar dos pacientes via internet não seria viável nem prático nos três             

aplicativos observados. Desta forma, um dos pontos principais do LIPD é justamente            

possibilitar essa interação entre nutricionista e paciente. 

3 LIPD  

Nesta Seção apresentamos a ferramenta proposta LIPD. O LIPD foi separado em dois             

módulos, um módulo web denominado LIPD Web e outro para módulo mobile            

denominado LIPD App. 

O LIPD pode ser obtido diretamente no repositório do projeto no Github e possui              

licença MIT. A licença MIT é uma licença permissiva, ela permite que as pessoas façam               

o que quiserem com seu código, desde que forneçam uma atribuição de volta para você               

e não lhe responsabilize. 

 

3.1 ARQUITETURA DO SISTEMA 

O LIPD foi desenvolvido na linguagem Typescript e seguindo o padrão           

arquitetural CBA (Componentes Based Architecture), que divide as responsabilidades         

verticalmente diferente do padrão MVC (Model View Controller) que divide as           

responsabilidades horizontalmente, utilizando os frameworks Ionic e Angular, que         

oferece apoio para o desenvolvimento de aplicações nesse padrão.  
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Figura 2 - Arquitetura do Sistema 

 
Para a interface e design nas telas foi utilizado o padrão Material Design, a              

vantagem é que os componentes oferecidos pelo Ionic são adaptados a esse padrão e o               

Angular também possui uma biblioteca adaptada a esse padrão. Para autenticação e            

segurança da aplicação, foi utilizado o Firebase Authentication como um módulo para            6

os nutricionistas e um módulo para os pacientes, garantindo assim a separação das             

credenciais. 

Todas a informações são armazenadas no Cloud Firestore, um banco de dados            

flexível e escalável para desenvolvimento de dispositivos móveis e Web, que utiliza            

objetos JSON, sendo ideal para desenvolvimento utilizando Typescript por não precisar           

de uma camada de conversão de objetos. O Firestore possui suporte off-line que             

funciona independentemente da latência da rede ou da conectividade com a Internet,            

sendo os dados persistidos quando a conexão é restabelecida. Outra vantagem é que ele              

trabalho com objetos no Padrão Observable da biblioteca RxJs , que por definição é             7

uma coleção que funciona de forma unidirecional, ou seja, ele emite notificações            

sempre que ocorre uma mudança em um de seus itens e a partir disto podemos executar                

6 Disponível em <https://firebase.google.com/> 
7 Disponível em <https://www.npmjs.com/package/rxjs/> 
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uma ação. 

 
3.2 REQUISITOS 

 

A seguir serão listados os requisitos funcionais e não-funcionais, que foram           

coletados no VI Escola Regional de Computação Aplicada a Saúde que aconteceu de             8

12 a 14 de abril de 2018 e em conversas com nutricionistas da Universidade Federal               

Fluminense, do LIPD App e LIPD Web. 

 
3.2.1 Requisitos Funcionais 
 

Tabela 2 - Requisitos funcionais do LIPD App 
 

ID Descrição 

RF1 O aplicativo deve possuir uma tela de consulta ao diário alimentar do paciente. 

RF2 O aplicativo deve permitir o que o paciente adicione alimentos e sua quantidade ao seu diário                

alimentar, assim como deve permitir a alteração e remoção de alimentos do diário alimentar. 

RF3 O aplicativo deve possuir uma busca pelo nome do alimento. 

RF4 O aplicativo deve possuir uma tela de consulta a artigos. 

RF5 O aplicativo deve possuir uma tela de consulta a receitas. 

RF6 O aplicativo deve ter um permitir que o paciente atualize suas informações de cadastro. 

 
Tabela 3 - Requisitos Funcionais LIPD Web  

 

ID Descrição 

RF7 O sistema deve possuir uma tela de consulta aos pacientes cadastrados. 

RF8 O sistema deve permitir o que nutricionista cadastre pacientes, assim como deve permitir a              

alteração e remoção de pacientes.  

RF9 O sistema deve permitir que o nutricionista consulte diários alimentar dos pacientes. 

RF10 O sistema deve permitir o que nutricionista cadastre artigos, assim como deve permitir a alteração               

e remoção de artigos.  

8  Página do Evento em <http://www.midiacom.uff.br/ercasrj2018/> 
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RF11 O sistema deve permitir o que nutricionista cadastre receitas, assim como deve permitir a alteração               

e remoção de receitas. 

RF12 O sistema deve permitir que o nutricionista atualize suas informações de cadastro. 

 
 
3.2.2 Requisitos Não-Funcionais 

Os requisitos não-funcionais dizem respeito a características ou comportamentos         

específicos do sistema. 

 
Tabela 4 - Requisitos Não-funcionais LIPD App 

 

ID Descrição Categoria 

RNF1 O aplicativo deve possuir autenticação com e-mail e senha destinado aos           
pacientes. 

Segurança 

RNF2 O aplicativo deve acessar e persistir os dados em um banco de dados             
destinado aos pacientes. 

Interoperabilidade 

RNF3 O aplicativo deve utilizar uma base de alimentos com valores e categorias            
referentes a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. 

Padrão 

RNF4 O aplicativo deve permitir que o requisito RF2 funcione offline. Disponibilidade 

RNF5 O aplicativo deve ser responsivo e adaptativos aos diversos tamanhos de 
smartphone e tablet. 

Usabilidade 

RNF6 O aplicativo deve ter interface intuitiva ao usuário. Usabilidade 

RNF7 O aplicativo de estar disponível na plataforma Android. Compatibilidade 

 
Tabela 5 - Requisitos Não-funcionais LIPD Web  

 

ID DESCRIÇÃO CATEGORIA 

RNF8 O sistema deve possuir autenticação com e-mail e senha destinado aos           
nutricionistas. 

Segurança 

RNF9 O sistema deve acessar e persistir os dados no banco de dados destinado             
aos nutricionistas. 

Interoperabilidade 

RNF10 O sistema deve acessar e persistir os dados no banco de dados destinado             
aos pacientes. 

Interoperabilidade 

RNF11 O sistema deve ser responsivo e adaptativos aos diversos tamanhos de           
telas de navegação (desktop, tablet e mobile). 

Usabilidade 

RNF12 O sistema deve possuir conexão com a internet. Disponibilidade 

RNF13 O sistema deve ter interface intuitiva ao usuário. Usabilidade 

7 



  

RNF14 O sistema deve ser compatível com os navegadores: Google Chrome 70           
e Mozila Firefox 63 

Compatibilidade 

 
 
3.3 DESENVOLVIMENTO 
 

A aplicação foi desenvolvida seguindo o padrão Arquitetural Angular (Figura          

3). Nesse tipo de arquitetura a divisão é feita em Módulos, Componentes e Serviços. 

 
Figura 3 - Arquitetura Angular 

Fonte: Angular (2018). 
  

Cada aplicação Angular possui um Módulo principal, normalmente chamado de          

AppModule que é o responsável por carregar a aplicação e também contém Módulos             

com outras funcionalidades. Um Módulo pode estar associado a vários Componentes e            

Serviços. Organizar a aplicações em módulos facilita o gerenciamento de          

desenvolvimento de aplicações complexas, outra vantagem é o uso da técnica de            

Lazy-Loading, que carrega os módulos sob demanda, diminuindo a quantidade de           

código carregado no início da aplicação. Os Componentes são os responsáveis pelo            

data-binding, ou seja, a troca de informações com os templates, e executar lógicas             

específicas baseados nos eventos do usuário. Já os Serviços utilizam o conceito de             

Injeção de Dependência (DI). DI é um padrão utilizado quando é necessário manter             

baixo o nível de acoplamento entre diferentes módulos e tem como objetivo executar             

lógicas que não estão relacionadas ao template e precisam ser compartilhadas entre            

componentes. Antes do início do desenvolvimento, foi modelado o diagrama de classes            

(Figura 4), utilizando a arquitetura referida acima como base (Figura 3).  
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Figura 4 -  Diagrama de Classe 
 

Um diagrama de classe facilita no desenvolvimento orientado a objetos, pois é            

possível identificar heranças e abstrações que devem ser utilizados para possibilitar           

baixo acoplamento e alta coesão. 

No desenvolvimento houve alguns desafios: grande parte da aplicação consiste          

de formulários e listas, ou seja, os componentes têm funcionalidades parecidas, mas não             

iguais, muitas das vezes trocando apenas o modelo utilizado. Com o diagrama de             

classes foi possível identificar essa característica, e para possibilitar maior agilidade na            

prototipação foi desenvolvido um mini framework que foi nomeado de Crudion           

(Consultar Anexo B). 
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4 PROTÓTIPO 

Nesta Seção serão mostrados os protótipos desenvolvidos LIPD App e suas           

respectivas funcionalidades. Para cada funcionalidade será citado o requisito que foi           

atendido caso seja a situação.  

 

4.1 LIPD APP  

As funcionalidades desse protótipo buscaram atender aos requisitos funcionais         

(Tabela 2) e não-funcionais (Tabela 4). A versão foi gerada para a plataforma Android              

(RNF7) podendo ser acessada na sua versão beta.  
 
4.1.1 Autenticação e Tela Inicial 

A necessidade de autenticação (RNF1) faz necessário uma tela de login (Figura            

5). Todo acesso ao aplicativo está restrito aos usuários cadastrados. Para efetuar login,             

basta preencher e-mail e senha que foram cadastrados por uma nutricionista que            

acompanhará o paciente. Após se autenticar com sucesso, o paciente tem acesso a             

página inicial do aplicativo (Figura 6). Na tela inicial o paciente pode consultar seu              

diário alimentar na data presente (RF1). A cada dia um novo diário é criado, ou seja, a                 

cada 24h o diário alimentar é reiniciado.  

 
 

 
Figura 5 - Tela de autenticação  

 

 
Figura 6 - Tela inicial  

4.1.2 Alimentos 
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O aplicativo precisar ter uma base de alimentos e possibilitar a busca dos             

mesmos, os alimentos precisam seguir a Tabela Taco (RNF3). No protótipo foi utilizado             

uma API , desenvolvida pela UNICAMP (2018), que fornece a tabela e todas suas             9

informações, porém como o aplicativo deve funcionar off-line (RNF4) essas          

informações foram salvas em um arquivo JSON.  

Com a tabela de alimentos definidas é possível no aplicativo buscar alimentos            

através de categoria de alimentos (Figura 7) ou pelo seu nome (Figura 8). A busca de                

alimentos é intuitiva apresentando um ícone de lupa e o texto ‘Buscar’ (RF3).  

 
Figura 7 - Tela com categoria dos alimentos                   Figura 8 - Busca de alimento pelo nome 

  
4.1.3 Diário Alimentar 
 

Uma vez que o alimento desejado foi encontrado, é possível selecioná-lo. Após            

clicar no alimento, o aplicativo redireciona o usuário para uma tela onde é possível              

adicionar a quantidade consumida (Figura 9). Só é possível adicionar um alimento se a              

quantidade consumida for maior que zero. O botão de adicionar fica indisponível até             

essa condição ser satisfeita. Após adicionar o alimento, o usuário é redirecionado para a              

tela inicial onde o alimento já é exibido com suas informações como quantidade,             

calorias, lipídios e quantas forem configuradas (Figura 10). Toda vez que um alimento é              

adicionado ela percorre todos alimentos cadastrados previamente no diário e caso já            

exista outro igual, ele apenas adiciona a nova quantidade. 

9 Disponível em <https://github.com/raulfdm/taco-api/> 
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Para alterar ou remover é necessário clicar no alimento desejado no seu diário e              

o usuário será direcionado a uma tela semelhante à de cadastro de alimentos (Figura              

11). Quando o usuário quiser alterar o alimento ele deve alterar a quantidade, não é               

possível alterar um alimento com a mesma quantidade, e clicar no botão ‘atualizar’.             

Para remover basta clicar no botão de ‘remover’.  

 
 

Figura 9 - Cadastro De 
alimento  

 

 
Figura 10 - Diário após 

alimento cadastrado 
 

 
Figura 11 – Atualização ou 

remoção de alimento 

 
4.1.4 Informações dos alimentos 
 

A tela de informações está localizada na aba Início do aplicativo, as informações             

oferecem informações por categorias, possibilitando consultar quais alimentos estão         

impactando mais na sua alimentação. Os alimentos são mostrados em ordem           

decrescente.  
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Figura 12 - Tela de 

informações 
  
 
 
 

Figura 13 - Consumo de 
lipídio 

 
 

Figura 14 - Consumo de 
carboidrato 

 

4.1.5 Artigos e Receitas 

 

A consulta de artigos e receitas (RF5) está localizada ao lado da consulta de              

informações (Figura 15 e Figura 17). O usuário tem acesso a todas os artigos e receitas                

que foram cadastrados pelo seu nutricionista. Para ler basta clicar e o aplicativo irá              

redirecionar o usuário para tela do artigo ou receita (Figura 16 e Figura 18).  
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Figura 15 – Tela de artigos 

 
 

 
Figura 16 – Detalhe de um artigo 

 
 

        
Figura 17 - Tela de receitas 

 

 
Figura 18 - Detalhe de uma receita 

 
 
4.1.6 Configurações 
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A tela de configurações permite ao usuário escolher quais informações serão           

exibidas no seu diário alimentar, editar seu perfil ou sair da aplicação (Figura 19). 

 
Figura 19 - Tela de configurações 

 
Por padrão no diário são exibidas as informações: Quantidade, Calorias e           

Lipídios, porém outras informações estão ocultas e não exibidas para não poluir muito a              

interface. Caso o usuário deseje exibir mais informações basta clicar na caixa de seleção              

‘Exibir no Diário’ na tela de configurações e escolher quais informações deseja mostrar             

no seu diário e clicar em confirmar (Figura 20). 

 
Figura 20 - Configurar campos do diário 

 
Na edição de perfil o usuário pode alterar o seu nome e foto de perfil. Ao                

selecionar uma nova imagem o usuário pode cortar a parte da imagem que desejar              
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(Figura 21). Não é permitido alterar o e-mail pois o mesmo está vinculado a              

nutricionista e essa alteração deve ser feito pela mesma. 

 

 

 
Figura 21 - Tela de edição de perfil.  

 
 

  
Figura 22 - Recorte de imagem 

 

4.2 LIPD Web  

 

Na aplicação LIPD Web é onde os nutricionistas executam tarefas, a serem            10

detalhadas posteriormente, como cadastrar pacientes e acompanhar os mesmos, além de           

ter a possibilidade de cadastrar artigos informativos e receitas que auxiliem o paciente             

na conscientização e controle da ingestão de lipídios. No aplicativo Mobile o paciente             

deve cadastrar cada alimento consumido. A base de alimentos utilizada foi a Tabela             

Brasileira de Composição de Alimentos. O paciente pode ainda ver artigos ou receitas             

cadastradas previamente por seu nutricionista. 

 

10  Disponível em <https://gcas-uff.github.io/Lipd/> 
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5 AVALIAÇÃO 

 

Para avaliar o aplicativo foi utilizada a metodologia de avaliação TAM           

(Technology Acceptance Model). O TAM está fundamentado basicamente em dois          

aspectos: a utilidade e a facilidade de uso, com objetivo de medir os efeitos das               

variáveis externas, como características do sistema, usabilidade, processo de         

desenvolvimento, treinamento, na intenção de uso.  

Na avaliação do aplicativo, foi proposto que o usuário executasse, após um            

breve treinamento e demonstração do aplicativo, as dez funcionalidades desenvolvidas          

que foram citadas na Seção 4.1. Foi definida uma lista de questões (Tabela 6) para               

avaliar o treinamento realizado, facilidade de uso e utilidade. Para definir respostas            

objetivas, foi preparado um questionário de avaliação (Anexo A) utilizando a Escala de             

Likert com 5 escalas: (a) Discordo Totalmente, (b) Discordo Parcialmente, (c) Neutro,            

(d) Concordo Parcialmente e (e) Concordo Totalmente. 

 
Tabela 6 - Questões utilizadas na avaliação do LIPD App 

 

ID Questão 

T1 O treinamento oferecido pelo avaliador foi completo? 

T2 Um usuário sem treinamento conseguiria usar o LIPD App? 

F1 O LIPD App possui uma interface simples e agradável? 

F2 Gerenciar um alimento no Diário Alimentar é simples e intuitivo? 

F3 Consultar artigos ou receitas é fácil? 

F4 
Mesmo antes de clicar em uma funcionalidade você já conseguia prever o que             
iria acontecer? 

U1 Artigos e Receitas agregam valor ao LIPD App? 

U2 As informações disponibilizadas no LIPD App são suficientes? 

U3 Você recomendaria o LIPD App? 

U4 O uso do LIPD App pode facilitar o trabalho do Nutricionista? 
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U5 Gostaria se um Nutricionista utilizasse esse acompanhamento com você? 

U6 Você gostou de utilizar o LIPD App? 

 
 

Nas avaliações participaram alunos da graduação em sistemas de informação e           

estudantes de nutrição. Como roteiro de avaliação foi definido dez ações (Tabela 7) que              

o usuário deveria executar no LIPD App no período de 10 minutos, as possíveis dúvidas               

eram esclarecidas pelo instrutor do treinamento. 

  
Tabela 7 - Ações a serem executadas no LIPD App 

 

ID Ação 

1 Autenticar no aplicativo 

2 Pesquisar alimento 

3 Cadastrar alimento no Diário 

4 Atualizar alimento no Diário 

5 Excluir alimento do Diário 

6 Consultar informações 

7 Artigos e receitas 

8 Configurar campos diário 

9 Editar Perfil 

10 Logout 

 
 

Esperava-se lidar com cenários distintos em cada avaliação: enquanto alunos da           

área de tecnologia tendem a avaliar mais o lado tecnológico o outro grupo tenderia a               

avaliar mais a utilidade. Porém, mesmo com os alunos de diferentes cursos, a ficha de               

avaliação foi anônima e sem qualquer distinção.  
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Figura 23 - Resultado da avaliação do treinamento 

 
Como pode se perceber na Figura 23 o resultado do treinamento foi satisfatório,             

sendo considerado o treinamento realizado completo para todos que realizaram a           

avaliação. Na questão T2 em que era avaliada a capacidade de usar o aplicativo sem               

treinamento algum a resposta em sua maioria foi positiva, porém duas pessoas não             

concordam totalmente sendo esse um ponto a ser considerado como talvez adicionar um             

tutorial na primeira utilização. 
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Figura 24 - Resultado da avaliação de facilidade de uso 

 

A avaliação de facilidade de uso os resultados (Figura 24) das questões F1, F2 e               

F3 (Tabela 6) foram iguais. A questão F2 por exemplo avalia a facilidade de adicionar               

um alimento na lista, que é a funcionalidade mais importante do aplicativo, sendo             

necessário, mesmo com o resultado positivo, verificar o que pode ser melhorado para o              

usuário. A questão F4 teve um resultado considerado médio. Quando se está            

desenvolvendo aplicativo mobile, o espaço é reduzido, o que faz com que seja             

aconselhável utilizar ícones que representam a funcionalidade em questão. Esse          

resultado faz com que seja necessário reavaliar a utilização de ícones e aonde é              

indispensável o uso de texto. 
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Figura 25 - Resultado da avaliação de utilidade 

 

Para a avaliação de utilidade foram definidas maior número de questões, pois            

nessa avaliação era necessário a opinião dos usuários a respeito da utilidade            

apresentada. Os resultados estão representados na Figura 25, na questão U2, é analisado             

se as informações são suficientes, e mesmo o resultado sendo considerado positivo é um              

ponto a ser melhorado. 

Considerando a quantidade reduzida de usuários que realizaram a avaliação, o           

resultado pode ser considerado excelente sendo dele possível extrair pontos a melhorar            

na aplicação. 

 

6 CONCLUSÃO 

Dentro do escopo definido tanto o aplicativo como a plataforma atende bem aos             

requisitos, possibilitando a coleta de informações para facilitar o acompanhamento por           

parte do nutricionista. O desenvolvimento de um aplicativo híbrido teve uma curva de             

aprendizagem excelente e possibilitou criar componentes que poderão ser         

reaproveitados em outros projetos. Como trabalho futuros, é necessário testar o LIPD            

em um cenário real. Funcionalidades podem ser desenvolvidas para facilitar a interação            

com o usuário, como possibilitar cadastrar alimentos utilizando unidades medidas          
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caseiras, por exemplo. Outro passo importante é gerar uma versão do aplicativo para             

iOS que engloba grande número de usuários e acaba sendo um limitador da utilização              

do mesmo.  
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ANEXO B - Framework CRUDION 
 

O Crudion tem como objetivo facilitar e agilizar a prototipação de uma            

aplicação que utiliza Ionic, colocando a criação das telas em função do modelo que será               

utilizado.  

Possui dois componentes: CrudionListComponent e CrudionFormComponent,      

que, utilizam Reflexão (usada por programas que exigem a capacidade de examinar ou             

modificar em tempo de execução o comportamento). Permitindo criar formulários e           

listas dinamicamente, e evitando repetição constante de trechos específicos de código.  

Para utilizar a Reflexão foram criadas anotações que permitem adicionar          

metadados como, por exemplo, tipo do input HTML, ou até validações no campo             

selecionado. Essa adição e recuperação de metadados utilizou a biblioteca          

reflect-metadata . 11

Outro fator importante considerado no desenvolvimento foi encapsular toda         

lógica de integração com banco de dados na classe AbstractService. 

 

11 Disponível em <https://www.npmjs.com/package/reflect-metadata/> 
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