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Usuários 

• Nutricionistas 

• Pesquisadores, epidemiologistas 

• Economistas 

• Outros compiladores 

• Analistas e técnicos de alimentos 

• Fabricantes 

• Planejadores agrícolas 

• Público em geral  
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Uso de dados de composição de 
alimentos  

• Nutrição e saúde 

– Avaliação dietética e de 
saúde  

– Dietas clínicas 

– Políticas de nutrição 

– Pesquisa 
epidemiológica sobre 
relações entre consumo 
de nutrientes e doenças 

• Áreas menos tradicionais 

– Comércio 

– Rotulagem nutricional 

– Normas sobre alimentos  

– Proteção do 
consumidor 

– Melhoramento vegetal 
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Limitações do uso das BDCA 

a) Variabilidade na composição dos alimentos; 

b) Cobertura parcial ou limitada de alimentos; 

c) Cobertura parcial ou limitada de nutrientes; 

d) Banco de dados inapropriado;  

e) Erros no uso da base de dados; 

f) Incompatibilidade entre bases de dados; 

g) Diferenças nos pacotes de software;  

h) Limitações dos métodos para medir consumo de 
alimentos 
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Variabilidade na composição dos 
alimentos  

Alimentos são material biológico, portanto o valor 
nutricional varia 
• Variação natural  

– Diferenças entre espécies 
– Solo e clima 
– Cultivo de plantas e criação de animais 

• Variação adicional devida a  
– Armazenamento 
– Processamento 
– Manufatura 

• Mistura de alimentos  
 indique número de amostras, mínimo, máximo e variação 
padrão na BDCA  
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Variações no valor nutricional de 
carnes 

• Proporção de carne magra/gorda 
• Gordura visível consumida ou não 
• Parte comestível vs. não comestível 
• Cortes de carne variam entre países 
 

Solução para o compilador: analisar ou calcular valor 
nutricional combinando carne magra e gordura. Cuidado 
ao copiar valores nutricionais de outras fontes 

Solução para pesquisas: usar figuras e perguntar sobre 
o consumo da gordura visível  
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Variações no valor nutricional de 
frutas e hortaliças  

• Variação principalmente em função de fatores naturais e 
armazenamento 

• Parte não comestível depende do consumidor e variedade 
• Micronutrientes dependem da cor e grau de 

amadurecimento 
• Grande variação no peso e nas partes comestíveis 
 
Solução para o compilador: boa amostragem, várias 
inserções na BDCA 
Solução para pesquisas: captar peso e dimensão (não 
pequeno, médio, grande, mas em cm) 
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Consumo e composição de alimentos 

Grandes lacunas no conhecimento científico sobre 
composição e contribuição dietética das frutas 
tropicais para a nutrição humana  

• Frutas em geral: muitos erros no registro exato da 
quantidade de fruta consumida  

• Falta de atenção à espécie, variedades ou 
cultivares exatos 

• Escassez de dados sobre composição de espécies 
de frutas menos conhecidas, mas também para 
as mais consumidas e suas variedades  
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Conteúdo de caroteno em variedades 
de manga 
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Fonte: Adapted from Rodriguez-Amaya (1987) 



Banana FHIA01 Banana bluggoe 

Fonte: http://tfphotos.ifas.ufl.edu 

Banana vientecohol 



Variações no valor nutricional de 
cereais 

• Pouca variação natural, exceto proteína 

• Fortificação de cereais específica de cada país 

 

Solução para o compilador: analisar valor 
nutricional, cuidado ao copiar valor nutricional de 
outras BDCA para cereais, especialmente EUA; 

Solução para pesquisas: questionar sobre 
fortificação  
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Variações no valor nutricional de leite 
e derivados 

• Variação principalmente em gordura e vitaminas 
lipossolúveis, em leite e derivados 

• Fortificação 

• Em derivados, diferentes quantidades de açúcar  

 

Solução para o compilador: analisar ou calcular  
em base seca com e sem  gordura, incluir marcas  

Solução para pesquisas: perguntar sobre marcas 
e conteúdo de gordura 
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Variações no valor nutricional de 
alimentos processados 

• Grandes variações, até para o mesmo tipo de 
produto. Ex: margarina 

• Fortificação 

• Consumo crescente 

 

Solução para o compilador: tentar incluir marcas dos 
produtos 

Solução para pesquisas: perguntar sobre marcas,  
conteúdo de gordura e açúcar 
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Variações no valor nutricional de 
preparações culinárias 

• Grandes variações na preparação e ingredientes 

• Alimentos fritos absorvem gordura e diferentes 
gorduras têm diferentes composições de ácidos 
graxos 

 

Solução para o compilador: incluir pratos  

Solução para pesquisas: perguntar sobre  
ingredientes da receita e modo de cozinhar; 
perguntar se foi frito e com que óleo/gordura  

U. Ruth Charrondiere 



Abrangência parcial ou limitada de 
alimentos 

• Em países industrializados até 100.000 alimentos 
consumidos ao longo do tempo. Ex: EPIC 6000-13000 
alimentos diferentes consumidos por país 

• Impossível cobrir todos os alimentos na BDCA 

• Crescente exigência dos usuários por marcas e alimentos 
conforme consumidos (não só crus) 

 

Solução para o compilador: calcular valor nutricional dos 
alimentos na forma em que são consumidos, incluir marcas   

Solução para pesquisas: calcular valor nutricional dos 
alimentos na forma em que são consumidos, se o 
compilador não o tiver feito 

U. Ruth Charrondiere 



Abrangência parcial ou limitada de 
nutrientes 

• Faltam nutrientes e/ou valores de nutrientes  

• Novas exigências devido a novos padrões ou novas 
pesquisas 

• Evitar valores faltantes  risco de subestimação no 
cálculo do consumo de nutrientes se for considerado zero 

 

Solução para o compilador: analisar, calcular, estimar ou 
copiar valor nutricional. Nenhum valor faltante nos 
alimentos básicos 

Solução para pesquisas: não usar zero para valores 
faltantes. Calcular ou estimar valor nutricional faltante se o 
compilador não o fizer 
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Dieta e câncer – hipótese:  
nutrientes 

Risco aumentado: 

• Gorduras totais 

• Gorduras saturadas 

• Proteínas (animais) 

• Açúcares 

• Produtos cozidos 

 

Risco diminuido 

•  Gorduras 
polinsaturadas 

• Fibras 

• Vitaminas e minerais 

• Vários compostos 
não-nutrientes 
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Diferenças no consumo de fibra dietética ao  tratar valores 
faltantes como ‘zero’ ou substituindo-os por valores 

semelhantes. Aplicação de tabelas do Reino Unido, Dinamarca 
e França em 5 grupos de alimentos 
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Banco de dados inapropriado 

• Disponibilidade da BDCA na internet ou de forma 
computadorizada ou impressa facilita o uso do valor 
nutricional  

• Mas isso é adequado? 

• Exemplo: comparação de dados australianos recém-
analisados com USDA e UK 
– Gordura da carne superestimada em 60% usando USDA+UK 

– Gordura total superestimada em 15-22% usando USDA+UK 

– Superestimativa de Fe, Zn, atividade de retinol, vitamina C 

– 35% menos Ca em comparação com reino unido  

– 59% menos tiamina em comparação com USDA 
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Banco de dados inapropriado 
• Alterações nos alimentos com o decorrer do tempo, 

que deveriam se refletir na BDCA 
• Exemplo: pesquisa nacional de consumo de 

alimentos na Holanda constatou redução de 13g na 
gordura entre 1987-1988 e 1992 
– 2g devido a artefatos no BDCA 
– 5,5g devido a alterações nos alimentos 
– 5,5g devido a mudanças na escolha de alimentos 

  
Atualizar a BDCA e ter cuidado ao copiar dados, 

especialmente do USDA com alimentos altamente 
fortificados 

U. Ruth Charrondiere 



Erros no uso do banco de dados 

a) Não registrar detalhes suficientes sobre o alimento (Ex: 
cozimento ou método de processamento); 
b) Não indicar se foi pesado todo o alimento ou somente a 
parte comestível; 
c) Uso de dados sobre nutrientes do alimento cru em vez de 
cozido; 
d) Erros no cálculo do consumo de ácidos graxos devido a uso 
de ácidos graxos por 100 g do total de ácidos graxos em vez de 
por 100 g de alimento ou uso de um fator de conversão 
incorreto; 
e) Não levar em conta a perda de água, vitaminas e minerais 
ao calcular o consumo de nutrientes de uma receita; 
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Erros no uso da base de dados 

f) Não indicar a identidade de gorduras e óleos usados 
em receitas ou alimentos preparados com gordura; 
g) Não incluir os compostos pró vitamina A ao calcular o 
consumo de vitamina A. 
h) Não reconhecer a diferença em valores devido a 
definições de nutrientes. Ex carboidratos disponíveis vs. 
carboidratos totais 
i)  Erro ao fazer correspondência de alimentos diferentes 
do ponto de vista nutricional ao substituir alimentos que 
faltam nas tabelas ou base de dados. 
j)  Erros na conversão (volume em peso, descrição da 
porção em peso) 
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Soluções para corrigir erros no uso de 
bases de dados 

• Uso de normas internacionais 

• Melhor identificação de alimentos e componentes 

• Melhor cobertura de alimentos e componentes 

• Não deixar valores faltantes nos nutrientes básicos 

• Melhor conhecimento dos usuários sobre 
composição dos alimentos  

• Melhores protocolos de pesquisa 

• Colaboração entre usuários e compiladores 
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Incompatibilidade de bases de dados 

Diferentes BDCA, mesmo incluindo muitos valores 
analíticos, nem sempre fornecem valores 
comparáveis de nutrientes 

• A comparação de nutrientes nas tabelas de 
composição dos alimentos de nove países europeus 
mostrou que há problema potencial com nutrientes 
e seus valores (*) ao comparar o consumo de 
nutrientes entre países.  

(*) Deharveng G, et al: Comparison of nutrients in the food composition 
tables available in the nine European countries participating in EPIC. EJCN, 
1999.  
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Possíveis explicações 
1. Diferenças reais nos alimentos entre países  

2. Diferenças  devidas a BDCA 
- Diferenças na definição de nutrientes, métodos 

analíticos (ex: fibra) ou cálculo de nutrientes (ex: 
energia) 

- Número de alimentos e valores disponíveis na BDCA 

3. Diferenças devidas ao usuário 
- Diferenças no cálculo de alimentos faltantes mediante 

receitas ou algoritmos 

- Correspondência de alimentos  

- Falta informação sobre o tratamento de dados 
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Diferenças dos pacotes de software 
• Ferramentas de análises  

• Para fabricantes calcularem rótulos 

 

Em geral é uma caixa preta  

Usuários não têm conhecimento para usar os dados 
adequadamente  

 A BDCA de um país (por exemplo, USDA) é usada 
globalmente 

 Software de cálculo de receitas não aplica fatores 
de rendimento e retenção  
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Limitações dos métodos para avaliar 
o consumo de alimentos  

Erros e variações no consumo de alimentos 
(método, subnotificação, variação diária, variação 
sazonal) 

– Auxílio para lembrar os alimentos consumidos (boa 
descrição do alimento, perguntas minuciosas, 
ferramentas de quantificação, padrões para 
quantidades desconhecidas, etc.) 

– Cobertura do ano todo e todos os dias da semana 

– Boa cobertura de alimentos e quantidades 
consumidas em métodos fechados, por exemplo, FFQ 
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Limitações dos métodos para avaliar a 
ingestão de nutrientes  

• Erros e variações na composição dos 
alimentos (variação nos valores, identificação 
de alimentos e componentes, método 
analítico e amostragem, biodiversidade) 
– Identificação adequada de alimentos e 

componentes  

– Cobertura representativa dos alimentos 

– Boa cobertura de alimentos crus e na forma 
consumida 

– Boa cobertura de nutrientes 
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Conclusões 

Para administradores da BDCA 
 Colabore com os usuários, como gerentes de 
pesquisa de consumo de alimentos, pesquisadores, 
indústria de alimentos, etc.  
• Assegure que valores estarão disponíveis para 

todos os alimentos e nutrientes necessários em 
seu país. Priorize.  

•  Colabore com a indústria para obter dados sobre 
alimentos processados 

• Obtenha autorização e apoio do governo 
 

U. Ruth Charrondiere 



Para administradores da BDCA 

• Trabalhe no âmbito internacional e use normas 
internacionais para o intercâmbio, análise, 
amostragem, documentação, padronização, 
avaliação, cálculo e compilação de dados  

•  Se houver vários gerentes de BDCA, escolha um 
centro coordenador 

•  Preencha todos os valores importantes. Uma boa 
estimativa é melhor do que nenhum valor.  
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Para usuários da BDCA 

A precisão das estimativas do consumo de 
nutrientes é proporcional à qualidade da 
metodologia de avaliação do consumo alimentar 

selecione um desenho adequado de estudo  

use dados adequados sobre composição dos 
alimentos  

análise estatística adequada  
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Para usuários da BDCA 
• Trabalhe em conjunto com gerenciadores da 

BDCA 
• Se não encontrar todos os dados necessários na 

BDCA: 
– Use mesmas regras e procedimentos para 

documentar, padronizar, avaliar, calcular e compilar 
dados que o compilador da BDCA ou o que for 
recomendado no âmbito internacional 

– Preencha todos os valores importantes. Uma boa 
estimativa é melhor que um valor zero.  
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