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Comparação da Inges tão de Jovens Univers i tá r ios por Dois Programa Informát icos 

I. INTRODUÇÃO 

As tabelas de composição de alimentos constituem bases de dados sobre a 

composição nutricional dos alimentos e são uma ferramenta essencial para a 

investigação em nutrição(1). O investigador apoia-se nestes instrumentos para a 

realização de estudos de epidemiologia nutricional que pretendem correlacionar a 

ingestão alimentar da população com a incidência de doenças; são igualmente 

fundamentais em nutrição clínica, na prescrição de dietas, para o tratamento de 

certas doenças; como fonte de informação na investigação nutricional; também 

em saúde pública, a determinação da ingestão alimentar de diferentes grupos da 

população, permite verificar a necessidade de intervenção alimentar ou nutricional 

na comunidade (2). 

O reconhecimento da importância das tabelas no desenvolvimento da 

investigação nutricional verifica-se desde o século passado. A primeira compilação 

foi publicada em 1878 por Kõnig, na Alemanha; seguida pela de Atwater e Woods 

em 1886, considerada a clássica tabela Americana (1,2). Desde então muitos países 

elaboraram as suas próprias tabelas; a do Reino Unido, preparada por R. A. 

McCance e E. Widdowson, foi bastante divulgada sendo revista periodicamente, e 

editada já a 5.a edição, melhorada sempre no número de alimentos e análise de 

nutrimentos e completada nos diferentes grupos e subgrupos de alimentos (1,3). 
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Em Portugal, a l.a compilação de composição de alimentos foi editada na 

década de 50, pelo Prof. Gonçalves Ferreira e colaboradores, resultado da análise 

de 6 grupos de alimentos crus e bebidas (4). Embora, durante cerca de duas 

décadas , fosse considerada uma das tabelas mais completas e bem organizadas da 

Europa {5), com o aparecimento de novas tecnologias de produção e fabrico de 

alimentos, o rápido surgimento de novos alimentos e avanço dos métodos 

analíticos, encontra-se actualmente incompleta e desactualizada pelo facto de 

apresentar um número muito reduzido de alimentos, não incluir alimentos 

cozinhados nem pratos confeccionados e fornecer um leque de nutrimentos 

analisados muito pequeno. Por outro lado, a modificação da composição dos 

alimentos ao longo dos anos, que depende de factores ambientes como o clima e 

solo, de técnicas de cultivo, estão em constante mudança influenciando a sua 

composição nutricional qualitativa e quantitativa. 

A compilação de informação sobre a composição de alimentos teve como 

objectivo principal a construção de tabelas que forneçam valores que possam ser 

representativos da composição do maior número de alimentos (1). 

No entanto, o facto dos valores considerados nas tabelas serem apenas uma 

média da análise de amostras de cada alimento constitui uma limitação. 

A composição dos alimentos pode variar com uma grande diversidade de 

factores inerentes ao próprio alimento ou extrínsecos a ele (2). Pela variação 

natural amostras do mesmo animal ou planta podem ser diferentes; a composição 

da carne, leite e ovos também pode ser afectada pela estação do ano, alimentação 
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ou idade do animal; a região de origem, condições de crescimento e 

armazenamento exercem influência principalmente no teor das vitaminas 

termolábeis como a C, E e folatos (3). Mas também o teor lipídico no alimento 

pode variar largamente, resultando em variações no conteúdo de nutrimentos e 

influenciando o valor energético total e o nível de vitaminas lipossolúveis. 

Por esta razão os investigadores procedem às determinações analíticas dos 

alimentos em diferentes épocas do ano e de proveniências diversas. Como se pode 

verificar, por exemplo, na Tabela de Composição de Alimentos Portugueses em 

que se encontra a composição de variedades diferentes de maçã e de laranja, de 

diferentes regiões (4). 

Os alimentos processados e os pratos cozinhados podem apresentar grande 

variação na composição, pois a receita utilizada, as técnicas de confecção e 

práticas de fortificação podem incluir diferentes quantidades e tipos de 

ingredientes usados e, portanto, diferir no valor nutricional do produto alimentar 

presente na tabela (3). No entanto, uma vez que o processamento industrial tende 

a ser padronizado, normalizado, a composição nutricional varia menos dentro de 

um produto do mesmo industrial do que entre alimentos não processados. 

O desenvolvimento tecnológico levou à informatização das tabelas de 

composição de alimentos, com a vantagem de permitir manusear grandes 

compilações de dados e realizar cálculos e análise estatística a partir destes dados, 

o que era até então muito complicado, trabalhoso e demorado(1). 
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O número de programas informáticos para uso no campo da nutrição e 

dietética tem vindo a crescer largamente desde final dos anos 50, estando 

disponíveis várias centenas de programas para realizar uma variedade de serviços 

nutricionais, incluindo consultas de nutrição, aconselhamento e planeamento 

alimentar, educação alimentar e nutricional, investigação e análise de 

nutrimentos(6). 

Cada tabela ou base de dados apresenta as suas especificações, a 

informação incluída e o software necessário. 

Escolher o melhor sistema ou programa de análise nutricional tomou-se 

difícil com a grande variedade de programas disponíveis e diferenças na qualidade 

de cada base de dados correspondente, no número de alimentos e de nutrimentos 

incluídos e procedimentos de uso e operação. 

Porém o mais importante na opção do programa é a base de dados que lhe 

está associada. Deve ser de fonte credível, ter acuidade, ser bem documentada, 

incluir o maior número de alimentos possível e fornecer valores sobre a maior 

gama de macro e micronutrimentos. 

Outros aspectos que pesam na escolha do programa são as suas 

características operativas o que inclui a facilidade e rapidez de digitação do 

alimento e respectiva quantidade; a qualidade do manual de utilização e menus de 

ajuda; a facilidade de visualização da composição de alimentos isolados; a 

possibilidade de escolha de medidas de peso ou volume diferentes para os 

alimentos; a facilidade de acesso e de visualização da lista de alimentos; a 
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facilidade no cálculo da média de vários dias de um diário; e na possibilidade para 

comparar os resultados com uma variedade de padrões alimentares e nutricionais 

(6)_ 

Pesando todos estes factores que programa de análise nutricional escolher? 

Um método para avaliar a qualidade da base de dados é analisar os dados 

em diferentes sistemas e comparar a composição nutricional(7). 

Têm sido publicados poucos estudos que façam este tipo de comparação. 

Lee e colaboradores compararam os resultados obtidos por 8 programas 

americanos e verificaram que todos os programas variavam em percentagem 

inferior a 15%, em relação ao US Department of Agriculture (USDA) Nutrient Data 

Base for Standard Reference (NDB), 1993, para a energia, proteína, hidratos de 

carbono e lípidos totais (6). 

O único programa de análise nutricional Português, o "Piabad"-Programa 

do Instituto de Alimentação Becel para Análise de Dietas foi criado em 1990 por 

esta Instituição em colaboração com o Centro de Estudos de Nutrição do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

Este programa contém dados de 606 alimentos crus e 134 cozinhados, 

referentes a 30 nutrimentos (I4). Para além de incluir a Tabela de Composição dos 

Alimentos Portugueses na sua base de dados, foi adicionada informação de outras 

tabelas e os valores de alguns nutrimentos que faltavam foram retirados de fontes 

diversas, tendo sido obtidos por métodos e determinações analíticos diferentes. 

Por exemplo, os nutrimentos que faltavam avaliar na composição da couve galega 
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foram completados com valores de couves de outros países, retirados de outras 

tabelas, sem possibilidade de distinção entre os valores originais e os 

acrescentados. Deste modo o programa deixou de ter a especificidade da Tabela 

de Composição de Alimentos Portugueses o que diminui a sua qualidade. Por 

estas razões não utilizamos o "Piabad". 

Com este trabalho quisemos comparar os resultados obtidos por 2 

programas de análise nutricional diferentes e verificar se são influenciados pelo 

programa utilizado. 

A escolha dos programas recaiu sobre o "Food Processor" e o "Microdiet", 2 

programas bastante utilizados que incluem um número representativo de 

alimentos e de nutrimentos analisados. 

c>"Food Processor®", versão 5.0 (ESHA Rechearch, USA), programa para a 

análise e quantificação individual de nutrimentos que engloba cerca de 5000 

alimentos crus e processados e realiza o cálculo de energia e 105 nutrimentos e de 

uma grande variedade de relações entre nutrimentos, percentagens e outros 

índices. 

A base de dados que está associada ao programa refere-se a dados do United 

States Department of Agriculture (USDA) e muitas outras fontes como jornais 

científicos, Tabelas de Composição de Alimentos do Canadá e Inglaterra, 

informação de outras bases de dados e dados analíticos da indústria alimentar (8). 

cj> "Microdiet®", realiza a análise nutricional dos alimentos, determina o 

valor energético, o cálculo de 66 nutrimentos, ácidos gordos e amino ácidos. Os 
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dados fornecidos pelo programa consistem na informação publicada pelo 

H.M.S.O. da "Tabela de Composição de Alimentos" de McCance e Widdowson, 

4.a Ed., e os Suplementos de 1980 e 1985 (9). 

Ambos os programas permitem a adição de outras listas de alimentos e 

receitas. 
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II. OBJECTIVO 

Com este trabalho, pretendemos comparar os resultados obtidos em dois 

programas informáticos disponíveis para a quantificação individual de 

nutrimentos: "Food Processor®" e "Microdiet®", e verificar se é ou não 

indiferente a escolha do programa informático para análise individual de 

nutrimentos. 

III. MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo integra-se no projecto mais amplo que visa a avaliação de 

comportamentos e hábitos alimentares de estudantes universitários portugueses 

(io, ii) e jncidiu Sobre uma amostra de alunos das Faculdades de Letras e de 

Engenharia da Universidade do Porto. 

Deste universo, a amostra foi obtida aleatoriamente, englobando no final 

121 indivíduos, 62% do sexo feminino e 38% do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 19 e os 42 anos, na média de 22 ±3.3 anos. 

Os jovens foram motivados para preencher um diário alimentar, que incluía 

um dia de fim-de-semana e 3 de semana. Foram dadas indicações para o 

preenchimento das páginas fornecidas e também instruções escritas (que 
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orientavam em termos de alimentos e tipos de alimentos, peso e medidas caseiras-

em anexo). Todos os alimentos consumidos nas 24 horas dos 4 dias eram 

registados no diário, descriminando o tipo e quantidade de alimento, a confecção 

utilizada, horário e local de consumo. 

A estimativa da quantidade de alimentos ingeridos foi feita por medidas 

caseiras (colheres, chávenas e copos de diferentes tamanhos), unidades de 

alimentos (peças de fruta, bolachas) ou através do peso conhecido do alimento. 

1. Análise de dados 

A cada alimento anotado no diário alimentar de 4 dias, de cada um dos 

indivíduos, atribuiu-se um código com correspondência em cada um dos 

programas informáticos e calculou-se, em gramas, a respectiva quantidade 

consumida diariamente. 

Os dados foram digitados nos dois programas seguindo as mesmas regras, e 

verificados posteriormente para detecção de inexactidões. 

O peso calculado dos alimentos foi traduzido em energia e nutrimentos 

médios: proteínas, lípidos totais, ácidos gordos saturados, mono e polinsaturados, 

colesterol, hidratos de carbono totais e simples, fibras totais, vitaminas: A, Bl7 B2, 

B6, B12, C, D, niacina; e sais minerais: cálcio, ferro, sódio, potássio, magnésio e 

zinco e álcool, por cada um dos programa informáticos. 
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Não se realizou a análise da ingestão de vitamina E total, pois não está 

disponível no programa "Microdiet". 

2. Tratamento Estatístico 

Após a digitação de todos os códigos dos alimentos e respectivas 

quantidades e calculados os nutrimentos e a energia médios dos 4 dias do diário 

alimentar, os resultados de cada um dos programas foram transferidos e 

analisados no programa estatístico SPSS, versão 6.1.. 

Calculou-se os valores médios e desvio padrão de energia e de 28 macro e 

micronutrimentos. Na comparação das médias obtidas de ambos os programas 

utilizou-se a prova de Wilcoxon para variáveis normalmente distribuídas, 

verificando-se a significância estatística das diferenças entre estas. Assumiu-se o 

nível de significância inferior a 5% (p<0.05). 

Usou-se a correlação de Spearman para medir o grau de associação entre os 

valores obtidos por cada um dos programas informáticos. 

Classificaram-se os indivíduos em grupos de acordo com a ingestão. 

Definiram-se tereis para as variáveis estudadas e calculou-se a distribuição pelos 

tereis de acordo com as frequências de cada variável obtidas para cada um dos 2 

programas. Determinou-se a percentagem de concordância relativa para os dois 

programas de quantificação de alimentos e o respectivo significado estatístico. 
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IV. R E S U L T A D O S 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos com os 2 programas 

informáticos para a energia e nutrimentos (média±desvio padrão) e a diferença 

média (±desvio padrão), num intervalo de confiança de 95%, verificada entre o 

programa "Food Processsor®" e o "Microdiet®". 

A comparação dos resultados obtidos, de ingestão média de energia e 

nutrimentos, por cada um dos programas informáticos permite verificar que as 

diferenças são estatisticamente significativas para praticamente todos os 

nutrimentos, excepto para proteínas (p=0.322), lípidos totais (p=0.221), 

vitamina C (p=0.408) e fósforo (p=0.755). 

O programa "Food Processsor®" conduziu a valores médios mais elevados 

para a energia, lípidos (excepto para os ácidos gordos saturados), para as 

vitaminas e minerais analisados, excepto para a vitamina C, potássio e fósforo. 

Embora se tenha obtido diferenças significativas entre os valores absolutos 

obtidos com os 2 programas, avaliando o grau de associação, verifica-se que os 

coeficientes de correlação são sempre elevados, superiores a 0.75, com excepção 

do colesterol (r=0.68), gorduras polinsaturadas (r=0.66), retinol (r=0.56) e 

vitaminas A (r=0.67) e D (r=0.54). 

O intervalo de variação do coeficiente de correlação foi de 0.56 a 0.98. 

Obtiveram-se os coeficientes de correlação mais elevados, de 0.98 e 0.91, para o 
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álcool etílico, hidratos de carbono totais, cálcio e fósforo, respectivamente. Estes 

resultados são apresentados na Tabela 2. 

Quando se fez a distribuição dos indivíduos por tereis de ingestão verifica-

se que os dois programas classificam-nos no mesmo tercil em percentagens 

superiores a 70% para a energia e 15 nutrimentos, exceptuando-se os ácidos 

gordos moninsaturados (66.9%) e polinsaturados (59.5%), o colesterol (58.7%), 

as vitaminas A (66.9%), BI2 (62.0%), D (47.1%), niacina (65.3%) e retinol 

(55.4%), ferro (64.5%), sódio (65.3%) e zinco (66.1%), de acordo com o 

apresentado na Tabela 2. 

A maior percentagem de concordância verificou-se para o fósforo (84.3%); 

apenas se obteve uma percentagem de discordância superior a 50% para a 

vitamina D (52.9%)e de 44.6% e 41.3% para o retinol e colesterol, 

respectivamente. 
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TABELA 1 
Comparação dos resultados obtidos nos 2 programas (média±desvio padrão) e média 

(±desvio padrão) da diferença entre ambos. 

ENERGIA E NUTRIMENTOS 
FOOD 

PROCESSOR® 
médiaid.p. 

MICRODIET® 
médiaid.p. 

F.P.-MD 
médiaid.p. 

P a 

Energia (Kcal) 2221.5±585.3 2083.331699.91 138.191543.23 < 0.001 

Proteínas (g) 95.63±27.07 97.92131.49 -2.28122.59 0.322 
Lípidos (g) 85.24±25.61 81.84129.70 3.39123.02 0.221 
A.G. Saturados(g) 30.29±9.70 30.34112.36 -0.0419.56 0.017 
A.G. Moninsaturados (g) 34.66±10.90 31.52111.86 3.1519.13 <0.001 
A.G. Polinsaturados (g) 13.35±4.78 11.5814.22 1.7714.03 <0.001 
Colesterol (mg) 344.37±124.25 293.451108.80 50.93195.10 <0.001 
Hidratos carbono totais (g) 270.17±80.34 252.48198.18 17.69174.67 <0.001 
Hidratos carbono simples (g) 110.64142.33 118.58159.79 -7.94147.91 0.009 
Fibras totais (g) 15.9816.36 11.7614.89 4.2213.88 <0.001 
Total Vitamina A (ug RE) 988.971573.85 633.4511276.55 -355.5111004.13 <0.01 
Caroteno (ug) 524.38+393.89 1308.521820.54 -784.141527.72 < 0.001 
Retinol (ug) 429.031433.04 415.3511280.25 13.681927.74 <0.001 
Vitamina B1 (mg) 1.8910.58 1.5810.57 0.3110.43 <0.00 
Vitamina B2 (mg) 2.0110.64 1.661085 0.3510.74 <0.001 
Niacina (mg) 22.0016.48 19.4616.87 2.5516.31 <0.001 
Vitamina B6 (mg) 1.9310.70 1.8410.64 0.0910.43 <0.001 
Vitamina BI2 (ug) 6.6015.71 5.6214.25 0.9814.49 0.017 
Vitamina C (mg) 86.16147.57 95.47161.61 -9.31141.23 0.408 
Vitamina D (ug) 3.2211.91 2.1913.28 1.0312.59 <0.001 
Cálcio (mg) 870.761314.86 936.071385.36 65.311243.75 <0.001 
Ferro (mg) 13.5814.21 11.1113.71 2.4713.39 <0.001 
Sódio (mg) 2318.691719.79 2225.051936.61 93.641815.73 < 0.001 
Potássio (mg) 3087.741938.88 3088.8811046.30 -1.151732.33 0.025 
Fósforo (mg) 1339.211373.05 1375.441451.55 -36.241315.06 0.755 
Magnésio (mg) 273.23178.97 269.86191.50 3.37172.27 0.005 
Zinco (mg) 11.8913.69 10.6913.81 1.1912.95 <0.001 
Álcool etílico (g) 1.5314.09 1.3213.42 0.2110.82 <0.001 

a Prova-teste de Wilcoxon. 
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TABELA 2 
Percentagens de concordância da distribuição dos indivíduos por tereis de ingestão e 

correlação entre os valores absolutos obtidos com os 2 programas. 

ENERGIA E NUTRIMENTOS %DE 
CONCORDÂNCIA 

jbc 

Energia (Kcal) 80.2 0.89 
Proteínas (g) 81.0 0.89 
Lípidos (g) 75.2 0.82 
A.G. Saturados (g) 79.3 0.84 
A.G. Moninsaturados (g) 66.9 0.77 
A.G. Polinsaturados (g) 59.5 0.66 
Colesterol (mg) 58.7 0.68 
Hidratos carbono totais (g) 74.4 0.91 
Hidratos carbono simples (g) 77.7 0.90 
Fibras totais (g) 75.2 0.85 
Total Vitamina A (ug RE) 66.9 0.67 
Caroteno (ug) 75.2 0.84 
Retinol (|ag) 55.4 0.56 
Vitamina BI (mg) 73.5 0.80 
Vitamina B2 (mg) 76.0 0.82 
Niacina (mg) 65.3 0.72 
Vitamina B6 (mg) 76.9 0.85 
Vitamina B12 (ug) 62.0 0.75 
Vitamina C (mg) 71.1 0.79 
Vitamina D (ug) 47.1 0.54 
Cálcio (mg) 79.3 0.91 
Ferro (mg) 64.5 0.77 
Sódio (mg) 65.3 0.79 
Potássio (mg) 73.5 0.84 
Fósforo (mg) 84.3 0.91 
Magnésio (mg) 76.0 0.82 
Zinco (mg) 66.1 0.78 
Álcool etílico (g) * 0.98 

b Coeficiente da Correlação de Spearman. 
c p<0.0005 para todas as correlações. 
* não foi possível distribuir os indivíduos por tereis de ingestão para esta variável pois os valores absolutos 
apresentam uma variação muito pequena já que a maioria não consumiu álcool. 
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V. DISCUSSÃO E C O N C L U S Õ E S 

Pelos resultados obtidos, verificou-se, tal como em outros estudos <6'712), que 

a escolha do programa informático de análise nutricional dos alimentos não é 

indiferente. Sendo assim, a escolha da Tabela de Composição dos Alimentos 

influencia decisivamente os resultados de investigação em nutrição. 

A única Tabela Portuguesa de Composição de Alimentos data da década de 

50, inclui um número reduzido de alimentos e de análise de nutrimentos, o que 

constitui limitações à sua utilização (4). Nas 2 últimas décadas o Laboratório de 

Nutrição e Higiene dos Alimentos do INSA tem vindo a colmatar esta falha 

contribuindo para a actualização da Tabela de Composição de Alimentos 

Portugueses, através da publicação de informação relativa à composição em macro 

e micronutrimentos de diferentes alimentos analisados, consumidos em Portugal 

(leite gelificado, iogurtes, sobremesas doces, salgados) (5'13-14-15). 

O único programa de análise nutricional Português, "Piabad", tem diversas 

limitações que nos levaram a excluí-lo deste trabalho. A informação é incompleta, 

porque representa um reduzido número de alimentos; muito heterogénea pois 

provem quer da Tabela de Composição de Alimentos Portugueses, quer da Tabela 

Inglesa de Composição de Alimentos, a informação é adicionada a outra já 

existente de forma aleatória não se distinguindo, no final, a informação original da 
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proveniente de outras fontes, o que provoca sérias dúvidas em relação à utilização 

do programa. 

A discordância obtida das quantificações realizadas em programas 

informáticos diferentes é o reflexo das variações das tabelas de composição de 

alimentos (12). 

As bases de dados inerentes aos programas informáticos variam de 

aplicação para aplicação no que diz respeito ao tipo e quantidade de alimentos 

incluídos, ao número disponível em cada base de dados e respectiva composição 

nutricional. 

A variação das bases de dados verifica-se de país para país uma vez que a 

composição dos alimentos pode variar com a variedade ou espécie de alimento, 

condições genéticas individuais ou com condições de cultivo, solo, clima, 

armazenamento, maturidade ou frescura (2). 

Estes aspectos são minorizados nas tabelas de composição, porque se 

assume que a composição dos alimentos é constante. Quando se fazem as 

determinações analíticas de composição dos alimentos é impossível avaliar 

amostras significativas paia um mesmo alimento, de todas as variações que este 

possa sofrer. Portanto, os valores presentes nas tabelas de composição de 

alimentos, mesmo provindo de várias fontes, alimentos de diversos locais, estações 

do ano e regiões, traduzem uma realidade local e sazonal que pode induzir uma 

errada avaliação quando aplicadas a uma população específica. 
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Quando se usam tabelas de composição de alimentos estrangeiras numa 

investigação incorre-se neste erro. 

A ausência de alimentos novos e alimentos típicos de um país é outro factor 

que pode traduzir erro na análise de consumos alimentares (12). Quando estes 

estão ausentes na tabela de composição escolhida, como se verificou no decorrer 

deste estudo, na fase de codificação, é necessário fazer a substituição do alimento 

por outro de composição nutricional semelhante, por forma a ultrapassar uma das 

limitações inerentes às bases de dados. Verificou-se esta situação em relação a 

alimentos típicos portugueses, como, por exemplo, a alheira e as farturas, que não 

tinham correspondente no programa inglês. 

Por isto, a codificação bem como a conversão das porções dos alimentos em 

gramas são também importantes fontes de erro, que podem traduzir diferenças 

significativas nos valores obtidos por diferentes programas informáticos e, 

portanto, no correspondente a diferentes bases de dados e diferenças em relação à 

verdadeira ingestão alimentar realizada. 

A determinação da estimativa da ingestão alimentar, pelo diário alimentar, 

implica a necessidade de conversão das porções mencionadas em gramas, requer o 

conhecimento prévio de porções de alimentos, ter em conta as porções médias de 

alimentos crus e cozinhados, alimentos consumidos em unidades e os pesos 

expressos nas embalagens, porque são estes os dados que se obtêm do diário 

alimentar (17). 
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Este método permite obter a estimativa da ingestão alimentai" e nutricional, 

sendo o erro de determinação menor e de menor importância quando aplicado a 

grupos, do que quando usado no indivíduo (18). 

Neste trabalho esta fonte de erro foi minorada através da conversão das 

porções e volumes em gramas e verificação de todos os dados digitados em ambos 

os programas. 

Quando os indivíduos são avaliados isoladamente, verifica-se que a média 

de ingestão da maioria dos nutrimentos é significativamente diferente entre os 

dois programas. Não se verificaram diferenças significativas nos resultados médios 

obtidos, apenas, para as proteínas, lípidos totais, vitamina C e fósforo. 

Estes resultados são semelhantes aos de Amaral e col. que comparou o 

"Food Processor" com o "Piabad" (12). 

As diferenças encontradas nos resultados para alguns constituintes pode 

dever-se à ausência de valores de alguns nutrimentos nos dois programas; por 

outro lado, pelo facto de poderem existir alimentos nas duas bases de dados com 

uma certa correspondência alimentar mas com composição nutricional 

suficientemente diferente que determine a variação nos valores totais obtidos por 

ambos os programas. A título de exemplo, são apresentados na Tabela 3 a 

composição nutricional de dois alimentos obtida a partir dos dois programas e da 

Tabela de Composição de Alimentos Portugueses (T.C.A.P.). 
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TABELA 3 
Composição nutricional da cenoura ema e laranja fresca obtida a partir de 3 tabelas de 

composição de alimentos diferentes 

ENERGIA E NUTRIMENTOS 
Cenoura crua Laranja fresca 

ENERGIA E NUTRIMENTOS Food 
Processor Microdiet T.CAP.d 

Food 
Processor Microdiet T.C.A.P. 

Energia (Kcal) 43.1 30.0 28.0 47.0 35.0 47.5 
Proteínas (g) 1.03 0.7 0.6 0.939 0.8 1.2 
Lípidos (g) 0.19 0.5 Vest. 0.12 0.0 0.4 
A.G. Saturados (g) 0.031 0.1 * 0.015 0.0 * 

A.G. Moninsaturados (g) 0.008 0.0 * 0.023 0.0 * 

A.G. Polins aturados (g) 0.076 0.3 * 0.025 0.0 * 

Colesterol (mg) 0.0 0.0 * 0.0 0.0 * 

Hidratos carbono totais (g) 10.1 6.0 6.4 11.8 8.50 9.1 J 
Fibras totais (g) 3.19 2.4 * 0 . 6 2.4 2.0 «►0.4 
Total Vitamina A (ug RE) 2811.0 890.0 * 21.0 8.33 * 

Caroteno (ug) 2811.0 5330.0 3640.0 21.0 50.0 1222.5 
1 Retinol (ug) 0.0 0.0 * 0.0 0.0 * 

Vitamina B1 (mg) 0.097 0.04 0.045 0.087 0.10 0.087 
Vitamina B2 (mg) 0.058 0.02 0.004 0.04 0.03 0.048 
Niacina (mg) 0.928 0.2 0.9 0.282 0.20 0.55 
Vitamina B6 (mg) 0.147 0.07 * 0.06 0.06 * 

Vitamina B12 (ug) 0.0 0.0 * 0.0 0.0 * 

Vitamina C (mg) 9.31 4.0 3.0 53.2 50.0 57.0 
Cálcio (mg) 26.9 34.0 41.0 40.0 41.0 35.0 
Ferro (mg) 0.5 0.4 1.0 0.1 0.3 0.25 
Sódio (mg) 
Potássio (mg) 

35.0 
322.0 

40.0 
240.0 

58.0 
312.0 

0.0 
181.0 

3.0 
200.0 

4.0 
159.0 

Fósforo (mg) 44.0 25.0 33.0 14.0 24.0 19.0 
Magnésio (mg) 15.0 9.0 7.0 10.0 13.0 11.0 
Zinco (mg) 0.2 0.2 0.12 0.07 0.20 0.14 

d Tabela Portuguesa de Composição dos Alimentos V). 
Hs Na T.C.A.P. não foi feita a análise destes parâmetros. 
•* O valor fornecido pela T.C.A.P. para as fibras refere-se apenas à celulose. 
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Verifica-se que há diferenças nos valores fornecidos pelas 3 tabelas. O 

programa "Food Processor" fornece, no geral, valores superiores para a cenoura 

crua, como são exemplo, o valor energético, todos os macronutrimentos, excepto os 

lípidos e ácidos gordos e a maior parte dos minerais; o valor energético da laranja é 

também superior no primeiro programa. Estes dados estão de acordo com os 

valores de ingestão médios obtidos com os 4 dias do diário alimentar. Pelos dados 

apresentados nesta tabela, confirma-se o número limitado de nutrimentos 

analisados na Tabela de Composição de Alimentos Portugueses. 

O "Food Processor" é um dos poucos programas de análise nutricional em 

que é fornecido o valor de equivalentes de a-tocoferol (6). Não sendo este valor 

fornecido pelo "Microdiet", o parâmetro teve que ser eliminado, visto não haver 

termo de comparação entre os dois programas. 

O facto de não se encontrar diferença para os lípidos, mas existir em relação 

aos ácidos gordos constituintes (saturados, mono e polinsaturados) e colesterol, 

poderá dever-se à diferença de precisão na especificação dos constituintes em cada 

um dos programas (12). 

As variações verificadas em relação às vitaminas, nomeadamente, as do 

complexo B (tiamina e riboflavina), niacina, e as lipossolúveis, A e D, podem ser 

explicadas pela política de fortificação de alimentos existente nos Estados Unidos 

da América há várias décadas, que vai sofrendo alterações e adaptações com a 

evolução dos conhecimentos e da situação alimentar e nutricional. 
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Esta política permite a suplementação dos alimentos que dão uma 

contribuição significativa para a alimentação humana, com nutrimentos 

específicos. 

A fortificação dos produtos cerealíferos contribuiu largamente para a 

ingestão de tiamina, riboflavina e niacina pelos Americanos. As vitaminas 

lipossolúveis, A e D são adicionadas ao leite e margarina (19). 

O facto do programa americano, "Food Processor" ter conduzido a médias 

globais mais elevadas, pode reflectir a característica do programa apresentar 

disponível um maior número de alimentos com mais informação sobre o seu 

conteúdo nutricional. 

Ao avaliar o grau de associação, obtiveram-se coeficientes de correlação entre 

0.54 e 0.98; sendo para a maioria dos nutrimentos superiores a 0.75, com excepção 

para o retinol, colesterol, ácidos gordos polinsaturados e vitaminas A e D. 

Reconhece-se que em estudos epidemiológicos, uma errada classificação dos 

indivíduos, pode enviesar a interpretação dos resultados com sério prejuízo da 

investigação em curso. 

A repartição dos indivíduos por diferentes grupos de ingestão é fundamental 

para verificar se conduz a classificações variáveis de acordo com o programa 

utilizado. 

Na distribuição dos indivíduos por tereis de ingestão, obtiveram-se 

percentagens de concordância elevadas, superiores a 75%, para a maioria dos 

nutrimentos. Apenas se obteve uma percentagem de discordância superior a 50% 
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para um parâmetro (vitamina D:52.9%), enquanto que a maior percentagem de 

concordância foi superior a 80% (fósforo:84.3%). Os resultados obtidos para os 

parâmetros avaliados pelos dois programas parecem indicar que embora se tenham 

obtido resultados diferentes, não são quantitativamente significativos para 

conduzir à má classificação dos indivíduos. 

Este trabalho vem realçar a necessidade urgente da existência de uma tabela 

nacional de composição de alimentos permanentemente actualizada, melhorada e 

informatizada. Conclui-se que, enquanto esta necessidade não estiver satisfeita, aos 

investigadores continuará a caber a responsabilidade de escolher cuidadosamente 

um programa de análise nutricional que seja adequado às suas necessidades 

específicas (6). 
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A nexo 



INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO 
DIÁRIO ALIMENTAR DE 4 DIAS 

Por favor anote tudo o que comer ou beber durante 4 dias seguidos, a começar no 
próximo domingo. Faça descrições pormenorizadas de alimentos e bebidas como, por 
exemplo, tipo de pão (trigo, mistura, integral, etc.) ou tipo de leite (magro, meio-gordo ou 
gordo). Mencione também o tipo de confecção culinária como, por exemplo, carne de 
vaca guisada, ovos estrelados, costeleta de porco frita em margarina, etc.. 

Quando comer fora de casa, por favor anote tudo o que comer ou beber, imediatamente 
após o consumo. Não se esqueça de apontar tudo o que for comido ou bebido no intervalo 
das refeições como, por exemplo, cachorros, bolachas, café, açúcar, etc. 

Como fazer o registo: 

Inicie o registo com a página correspondente a esse dia (existe 1 página para cada dia da 
semana)- por favor assegure-se que preencheu as partes correspondentes a: HORA, 
LOCAL] ALIMENTOS E BEBIDAS CONSUMIDOS, TAMANHO DAS PORÇÕES. 

Quanto às quantidades e aos tamanhos das porções: 

Mencione o tamanho dos alimentos e a quantidade das bebidas. Para tal, use medidas 
caseiras como, por exemplo, 1 colher de chá de manteiga, 9 colheres de sopa cheias de 
arroz, 3 conchas de massa, 1 tigela de sopa, 1/2 chávena almoçadeira de leite (ou 1/2 
chávena de chá, se for mais pequena), 1 copo de cerveja, etc. Seguem-se alguns 
exemplos: 

Bebidas 
Use copos ou chávenas e refira o tipo como, por exemplo, chávena almoçadeira, 

de chá ou de café. Quando misturar leite com café, mencione as quantidades de cada uma 
das bebidas (por exemplo, 1/4 de chávena almoçadeira com leite magro e o restante com 
café). 

prato). 

chá. 

Sopas 
Use tigelas (semelhantes à da cantina), número de conchas ou pratos (cheio, meio 

Molhos 
Para cada molho (de fritos, guisados, maionese, etc.) use colheres de sopa ou de 

Carne, pescado, aves e pizza 
Indique as quantidades consumidas especificando os alimentos e classificando as 

porções em pequenas, médias, grandes, fatias, unidades, cubos de carne, latas (de atum, 
por exemplo), ou medidas caseiras (colheres de sopa, chávena almoçadeira, etc.). 



Hortaliças c legumes 
Use rodelas (por exemplo, tomate, cebola, pepino), parte do prato (meio prato, um 

quarto de prato) ou chávenas almoçadeiras (meia chávena de alface, por exemplo). 

Arroz, massa, feijão, ervilhas ou grão 
Indique o número de colheres de sopa. 

Batatas 
Se forem cozidas, indique o número de batatas do tamanho de um ovo; em puré, 

diga o número de colheres de sopa. Se forem fritas, indique a que parte do prato 
corresponde (meio prato, um quarto de prato); em pacote, diga se é pequeno, médio ou 
«rande. 
& 

trigo). 

Óleos, manteiga e margarina 
Use colheres de sopa ou de chá 

Açúcar, cacau, chocolate, mel 
Use pacotes de açúcar ou colheres de chá 

Pão, pastelaria e doces 
Use o número de pães ou fatias e mencione o tipo de pão se não for corrente (de 

Bolos: 1 unidade ou 1 fatia 

Fruta 
Refira o nome da fruta e indique o número de porções médias; se forem uvas, a 

unidade é 1 cacho. 

NOTA: Se tiver balança ou conhecer o peso do alimento pode referi-lo 

Para assegurar que este questionário seja correctamente anexado aos dados que foram 
obtidos nas outras fases do estudo, pedimos-lhe que preencha cada um dos espaços 
seguintes, de acordo com as instruções das setas: 

*-* Io algarismo do dia em que nasceu 

> Ia letra do nome do mês em que nasceu 

-> I ' letra do seu primeiro nome 

-> Ia letra do primeiro nome da sua mãe 

-> Ia letra do primeiro nome do seu pai 


