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“Eu digo que aquele que sabe prescrever corretamente a dieta dos homens, precisa, 

antes de tudo, conhecer a natureza humana [...], assim como as respectivas propriedades de 

todos os alimentos e de todas as bebidas [...], deve conhecer a relação adequada entre os 

exercícios e a quantidade de alimentos, a natureza do paciente e de sua idade, as estações do 

ano, as mudanças dos ventos, a situação das regiões em que os homens vivem [...]. “ 

(Flandrin; Montanari, 1998, p. 260) 

 

"Comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do 

que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer e dar de comer reflete nossa atitude 

de relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem 

relação com autorrespeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida".  

(Elyne Satter, 2007) 

 

“No dramático momento em que uma célula masculina, microscópica e serpenteante 

encaminha-se para uma célula ovo muito maior e se liga a ela, um ser humano começa a 

existir e a nutrição tem início. Este período de desenvolvimento, quando as coisas podem ser 

definitivamente certas ou erradas é de vital importância e a nutrição pode exercer uma 

profunda influência, que se estende por toda a vida”. 

(Biochemical Individuality, Roger J. Williams, PhD, 1956) 
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RESUMO 

COELHO, K. S. Concepção de uma ferramenta computacional para a geração de planos 

alimentares personalizados, considerando preferências e necessidades nutricionais. 2018. 216f. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da USP. Faculdade de Saúde Pública da USP. Programa de       

Pós-graduação Interunidades em Nutrição Humana Aplicada. Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018.  

Ferramentas computacionais têm sido utilizadas na área de nutrição desde os anos de 1960 e 

buscam auxiliar o nutricionista no cálculo de nutrientes e no planejamento de cardápios, visando 

o apoio na tomada de decisão. Assim, a utilização da informática na execução dessas tarefas 

disponibiliza ao nutricionista tempo necessário para que desenvolva outras atividades 

específicas voltadas ao atendimento dos pacientes/clientes. Entre as ferramentas 

computacionais, destacam-se os sistemas especialistas (SE) que resolvem problemas de forma 

parecida com o especialista humano, sobre determinados campos do conhecimento. Nesse 

contexto, o objetivo deste trabalho foi conceber uma ferramenta computacional utilizando a 

base de dados de Avaliação de Ingestão de Nutrientes da Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (TBCA BD-AIN) para gerar planos alimentares personalizados, considerando as 

preferências alimentares e necessidades nutricionais do paciente/cliente. Os passos para o 

desenvolvimento desse trabalho incluíram: (i) diferenciação entre as ferramentas 

computacionais disponíveis; (ii) caracterização da consulta em nutrição; (iii) definição do 

protocolo de atendimento clínico para a consulta em nutrição; (iv) adequação da TBCA BD-

AIN a ser utilizada na ferramenta computacional; (v) definição das preferências; (vi) 

implementação da ferramenta computacional; (vii) avaliação dos resultados gerados pela 

ferramenta computacional. A ferramenta computacional desenvolvida, chamada Nutri – 

Soluções inteligentes em nutrição, uma web application, caracterizada como SE, utilizou a 

técnica de máquina de estados finito (MEF), para representar a expertise do nutricionista, na 

elaboração dos planos alimentares. Os planos alimentares gerados foram avaliados por 

nutricionistas (n=18) com experiência em atendimento clínico (10,83±7,02 anos). A avaliação 

de 105 planos alimentares diários (7 planos alimentares para 15 casos fictícios) apresentou 

adequação quanto às recomendações nutricionais e preferências propostas, além de selecionar 

alimentos/preparações dos diferentes grupos (conforme a refeição), e considerar características 

sensoriais, mostrando 89,2% de concordância para os itens avaliados. Dessa forma, a 

ferramenta proposta contribuirá com: (i) otimização do atendimento clínico, pois auxiliando na 

redução dos cálculos realizados, o nutricionista disponibilizará mais tempo da consulta em 

nutrição para atenção ao paciente/cliente; (ii) apoio à decisão, uma vez que os planos 

alimentares apresentarão maior probabilidade de estarem adequados quanto às recomendações 

nutricionais; (iii) adesão à prescrição dietética, pois os planos alimentares serão elaborados com 

base nas escolhas/preferências do paciente/cliente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ferramentas computacionais. Sistema especialista. Sistema baseado em 

conhecimento. Informática em nutrição. Planos alimentares personalizados. Preferências 

alimentares. TBCA.  



 

ABSTRACT 

COELHO, K. S. Conception of a computational tool for planning of personalized menus, 

considering preferences and nutrient requirements. 2018. 216p. Tesis (Doctorate) – Faculty of 

Pharmaceutical Sciences of USP. Faculty of Economics Busines Administration and 

Accounting of USP. Faculty of Public Health of USP. Applied Human Nutrition Interunits 

Program. University of São Paulo, São Paulo, 2018.  

Computational tools have been used in the area of nutrition since the 1960s and seek to assist 

the nutritionist in calculating nutrients and planning menus, aiming at support in decision 

making. Thus, the use of information technology in the execution of these tasks provides the 

nutritionist with the time needed to develop other specific activities aimed at patient/client care. 

Among the computational tools, stand out the expert systems (ES) that solve problems in a 

similar way with the human expert, on certain fields of knowledge. In this context, the objective 

of this work was to design a computational tool using the Nutrient Intake Assessment database 

of the Brazilian Food Composition Table (TBCA BD-AIN, acronym in Portuguese) to generate 

personalized menu, considering the food preferences and nutrient requirements of the 

patient/client. The steps for the development of this work included: (i) differentiation between 

the available computational tools; (ii) characterization of the nutrition consultation; (iii) 

definition of the protocol of clinical care for the consultation in nutrition; (iv) adequacy of 

TBCA BD-AIN to be used in the computational tool; (v) definition of preferences; (vi) 

implementation of the computational tool; (vii) evaluation of the results generated by the 

computational tool. The computational tool developed, called Nutri – Intelligent Solutions in 

Nutrition, a web application, characterized as ES, used the Finite State Machine (FSM) 

technique to represent the nutritionist's expertise in the elaboration of menu. The menu 

generated were evaluated by nutritionists (n= 18) with experience in clinical care (10.83±7.02 

years). The evaluation of 105 daily menus (7 food plans for 15 fictitious cases) was adequate 

for the nutritional recommendations and preferences proposed, besides selecting 

foods/preparations of the different groups (according to the meal), besides considering sensorial 

characteristics, showing 89.7% agreement for the evaluated items. Thus, the proposed tool will 

contribute to: (i) optimization of clinical care, because by helping to reduce the calculations 

performed, the nutritionist will provide more consultation time in nutrition for patient/client 

care; (ii) decision support, since menu are more likely to be adequate for nutritional 

recommendations; (iii) adherence to the dietary prescription, since the menus will be elaborated 

based on the patient/client's choices/preferences. 

 

KEYWORDS: Computational tools. Expert systems. Knowledge-based systems. Nutrition 

informatics. Personalized menu. Preferences. TBCA.  
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APRESENTAÇÃO 

A tese está constituída em sua primeira parte de INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA e  

OBJETIVOS. Os resultados estão apresentados em forma de capítulos, que correspondem aos 

artigos científicos que foram ou serão enviados para publicação. A terceira parte contém as 

principais CONCLUSÕES e CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Outras informações relevantes estão apresentadas em APÊNDICES e ANEXOS. 
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1. INTRODUÇÃO 

A história da ciência da nutrição tem início no final do século XVIII, quando o químico 

francês Lavoisier descobriu a relação entre o metabolismo dos alimentos no homem e o 

processo de respiração (Carpenter, 2003). Desde então, cientistas adquiriram uma grande 

quantidade de informação e conhecimento, sobre o papel da alimentação na manutenção da 

saúde, além da importância de uma nutrição adequada e equilibrada em todos os ciclos de vida 

(Seljak, 2010), considerando ou não, a presença de doenças.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o desenvolvimento dos computadores 

digitais nos Estados Unidos e Europa, sendo que o uso de computadores para fins não-militares 

teve início a partir da metade da década de 1950. Nessa época também surge a Informática 

Médica, integrando assim os computadores à Medicina, além de ampliar o modelo 

interdisciplinar de tratamento ─ paciente/cliente sendo atendido por diferentes especialidades, 

em diferentes setores de um mesmo local ou diferentes instituições ─ propiciando a integração 

de forma informatizada por diferentes profissionais (Shortliffe; Cimino, 2006).  

Informática Médica ou Informática em Saúde, segundo Shortliffe; Blois (2001), é um 

campo científico em amplo desenvolvimento que trabalha com o armazenamento, a recuperação 

e o uso de dados, informação e conhecimentos da área médica, voltados para a solução de 

problemas e para a tomada de decisão. 

Considerando os avanços tecnológicos e desenvolvimento científico, o uso da informática 

é uma realidade nas diversas áreas da atividade humana, servindo como uma importante 

ferramenta nos processos de coleta, armazenamento e análise de informações de forma eficaz. 

Isso também tem sido uma realidade na área da saúde, bem como na área de nutrição (Hoggle 

et al., 2006; Chen et al., 2012), sendo cada vez mais frequente o uso de ferramentas 

computacionais, que visam apoiar o profissional na tomada de decisão. 

Hoggle et al. (2006) define Informática em Nutrição como uma especialidade no campo 

da nutrição humana e dietética, que integra ciência, prática baseada em evidências, 

conhecimento em informática e expertise em sistemas de informação com o intuito de apoiar a 

saúde e o estado nutricional adequado.  

Desde suas primeiras publicações, antes da incorporação das ferramentas computacionais 

na sua prática profissional, nutricionistas e profissionais que trabalham na área da saúde têm 
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usado tabelas de composição de alimentos (TCAs) para estimar nutrientes ingeridos pelo 

paciente/cliente (Bredbenner, 1988; Hoggle et al., 2006).  

Os primeiros registros do uso de ferramentas computacionais na área de nutrição e 

dietética datam da década de 1960, sendo a Universidade de Tulane (Nova Orleans, Luisiana, 

Estados Unidos), em 1962, pioneira nessa investigação, sobre o uso dessas ferramentas em 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) (Youngwirth, 1983). Cerca de 400 referências 

foram citadas sobre a utilização de ferramentas computacionais em UAN, no período entre 1958 

e 1983 (Fowler, 1986). Em sua grande maioria, os estudos relacionando nutrição e ferramentas 

computacionais objetivam questões relacionadas à redução de custos e desperdício de 

alimentos, além de tratar sobre a redundância dos dados nos serviços de nutrição (Fromm et al, 

1980). Apesar da limitação de documentação, na maioria dos casos, essas ferramentas foram 

criações personalizadas ou planilhas específicas, para atender a demanda local (Hoover; 

Meylor, 1976; Seay, 1996).  

Em 1990, com o surgimento do sistema operacional Microsoft Windows (Microsoft Corp, 

Redmond, WA), deu-se o início do desenvolvimento de ferramentas computacionais na área de 

nutrição mais específicas — considerando os conceitos de usabilidade e qualidade de uso, 

estando também focadas no usuário, além da tomada de decisão. Considerando a quantidade 

considerável de ferramentas computacionais e aplicativos disponíveis, atualmente empresas e 

desenvolvedores têm investido tanto na implementação quanto na atualização dessas, nas mais 

variadas áreas de atuação do nutricionista (Hoogle et al., 2006), com o intuito de auxiliar esse 

profissional na sua prática profissional. 

Com o uso da informática e de ferramentas computacionais na prática profissional do 

nutricionista (Hoggle et al., 2006), a avaliação da ingestão de nutrientes, estimativa das 

recomendações nutricionais e a elaboração de planos alimentares passaram a serem feitos de 

forma mais dinâmica, pois essas ferramentas possuem tabelas de composição de alimentos 

(TCAs) integradas. Assim, a utilização dessas ferramentas na execução dessas tarefas é algo 

valioso (Stein, 2011; Doina; Laura, 2015), pois disponibiliza ao nutricionista tempo necessário 

para que desenvolva outras atividades de cunho profissional (Frank, 1986; Buzzard et al., 1991; 

Lee et al., 1995; Biesemeier; Chima, 1997), como por exemplo uma atividade privativa do 

nutricionista que é a educação nutricional (Brasil, 1991; CFN 380/2005; CFN 600/2018). 

TCAs são consideradas elementos essenciais para a elaboração de diversas atividades, 

pois contêm informações sobre o conteúdo de nutrientes e de outros componentes de alimentos 
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de um país — in natura e/ou processados (Greenfield; Southgate, 2003). Essas informações, 

disponíveis em diferentes formatos — impressos ou versões eletrônicas — são obtidas a partir 

de análises químicas ou compiladas de dados publicados. Dados de composição de alimentos 

podem ser utilizados para a avaliação do consumo alimentar de indivíduos e populações, 

planejamento e avaliação da adequação de dietas, determinando a ingestão de energia e 

nutrientes e o estabelecimento da relação entre alimentação, saúde e doença (Pennington, 2008; 

EuroFIR, 2018), auxiliando de forma direta o nutricionista em suas diferentes atividades. 

O processo de tomada de decisão, atividade essencial na área clínica, deve estar 

fundamentado na aquisição de conhecimento durante a formação acadêmica, na experiência 

profissional, além de estudos clínicos e diretrizes (guidelines) (Massad et al., 2004). Na teoria, 

a tomada de decisão envolve a concepção de uma lista de possíveis estratégias e/ou ações, 

determinando as consequências de cada decisão, selecionando assim a solução que seria mais 

apropriada para o contexto. Entretanto, o raciocínio médico raramente acontece desta forma, de 

maneira simplificada. Usualmente, a informação médica é: (i) imperfeita (anamnese 

incompleta; erro em medidas; informação errônea fornecida pelo paciente); (ii) subjetiva 

(sintomas que dependem da interpretação e relato do paciente, importante variabilidade para o 

mesmo achado em pacientes distintos; sinais que apresentam variabilidade de registro e 

interpretação devido ao observador); (iii) imprecisa (desvios em medidas; evolução temporal 

mal relatada); (iv) vaga ou inespecífica (sintomas psicossomáticos; sintomas com localização 

ou natureza mal definidas; sinais e sintomas comuns a muitas patologias distintas). Dessa 

forma, dificilmente a decisão será tomada com base em todo o conjunto de informações 

necessárias. Portanto, a tomada de decisão médica é de modo inerente tomada sobre incerteza 

e imprecisão. Assim, o objetivo do processo de raciocínio médico é a redução da incerteza na 

tomada de decisão (Degoulet; Fieschi, 1997; Medlock et al., 2016). 

Segundo a Resolução no 380/2005, do Conselho Federal de Nutricionista, a consulta em 

nutrição é “uma atividade realizada por nutricionista [...] para o levantamento de informações 

que possibilitem o diagnóstico nutricional e a prescrição dietética e orientação dos pacientes ou 

clientes de forma individualizada”. Considerando a definição apresentada, uma importante 

tarefa desenvolvida pelo nutricionista é a prescrição dietética, atividade privativa, que envolve 

o planejamento dietético e a orientação nutricional, elaborados a partir das diretrizes 

estabelecidas no diagnóstico nutricional. O plano alimentar é composto pela prescrição dietética 

individualizada, segundo as recomendações nutricionais e cardápios diários; este não deve 
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considerar apenas as necessidades nutricionais, mas também os hábitos e as escolhas 

alimentares. Dessa forma, para a elaboração do plano alimentar, o nutricionista terá a sua 

disposição um extenso volume informações, além da sua experiência profissional (percepção e 

intuição), ou seja, um conjunto que torna o processo de tomada de decisão de alta 

complexidade1 e de difícil modelagem2. Considerando as inúmeras variáveis e a complexidade 

que envolve a consulta em nutrição, além da riqueza de informações a serem coletadas, 

organizadas, armazenadas e interpretadas, uma das formas de se trabalhar com isso é por meio 

da tecnologia da informação (TI), reduzindo assim a carga cognitiva do nutricionista em suas 

atividades habituais e focando seu atendimento na subjetividade junto ao paciente/cliente e não 

apenas em cálculos, lista de ações e/ou protocolos de atendimento. 

A combinação de alimentos/ingredientes para a elaboração de preparações; a combinação 

de preparações em refeições e, posteriormente, em planos alimentares é uma arte e uma ciência, 

como dito por Eckstein (1967). A elaboração de planos alimentares é algo que se deve aprender 

por meio de heurísticas3 ou por tentativa e erro. Um profissional treinado consegue trabalhar 

com a complexidade do planejamento regular de planos alimentares, porém, quando tenta 

atender às restrições/limitações de diversos grupos, controlar custos e características do 

alimento, a probabilidade de sucesso diminui. Dessa forma, a utilização de ferramentas 

computacionais para a auxiliar nas decisões sobre a elaboração de planos alimentares é útil 

(Seljak, 2009). 

A geração de planos alimentares é um problema de otimização combinatória bem 

conhecido, podendo ser definido como um problema da mochila4 (knapsack problem) (Seljak, 

2004), identificado como o processo de organizar alimentos/preparações em refeições, de 

acordo com restrições/limitações especificas (Hernández-Ocaña et al., 2018). Cada item do 

plano alimentar é expresso em porções e, posteriormente em gramas ou mililitros, e com isso é 

possível obter uma quantificação da quantidade de energia e componentes, os quais devem 

                                                 
1 A solução do problema de elaboração de cardápios pode ser definida como NP completo (Seljak, 2009), ou seja, 

de alta complexidade e, para a sua solução, é necessário um tempo polinomial não determinístico. Cabe destacar 

que a complexidade computacional tende a aumentar, à medida que as regras de seleção de alimentos/preparações 

são alteradas. 
2 Modelagem – Aplicação de modelos matemáticos e técnicas computacionais utilizados na solução de problemas 

de um domínio de interesse. 
3 Heurísticas – são métodos ou algoritmos exploratórios utilizados na solução de problemas de um domínio de 

interesse. 
4 Problema da mochila (knapsack problem) – problema de otimização combinatória; modelo de uma situação 

em que é necessário preencher uma mochila com objetos de diferentes pesos e valores, objetivando o 

preenchimento da mochila com maior valor possível, sem ultrapassar o peso máximo determinado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Optimiza%C3%A7%C3%A3o_combinat%C3%B3ria
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satisfazer as recomendações nutricionais para a manutenção das atividades diárias, além das 

funções vitais. As restrições que precisam ser consideradas são: (i) necessidades nutricionais; 

(ii) preferências alimentares; (iii) alimentos/preparações disponíveis no país, e; (iii) 

orientações/recomendações do nutricionista para o paciente/cliente, que devem ser pautadas na 

ciência da nutrição e nas “Leis da Nutrição” ou “Leis da Alimentação”, criadas por Pedro 

Escudero, em 1937 (Landabure, 1968).  

As “Leis da Nutrição” ou “Leis da Alimentação” englobam os seguintes enunciados: (i) 

Lei da Quantidade – o plano alimentar deve contemplar a quantidade de energia necessária para 

o paciente/cliente a que se destina; (ii) Lei da Qualidade – o plano alimentar deve contemplar 

alimentos de todos os grupos alimentares, conforme as características da refeição; (iii) Lei da 

Harmonia – o plano alimentar deve apresentar uma relação adequada entre os componentes 

ingeridos, e; (iv) Lei da Adequação – o plano alimentar deve ser adequado às necessidades 

nutricionais (ciclo de vida), atividade física e estado de saúde. 

Segundo o estudo feito por Lancaster (1992), a elaboração de um plano alimentar para 

um indivíduo implica no controle diário da ingestão de energia e componentes, isso representa 

um problema com um mínimo de trinta restrições e milhares de variáveis. Além da 

complexidade já apontada, o estudo de Seljak (2009) relata que o tempo dispendido na 

elaboração de cardápios, utilizando todas essas restrições/limitações, pode variar de trinta 

minutos até três horas, quando realizado por um nutricionista experiente. Dessa forma, o uso 

de uma ferramenta computacional pode auxiliar o nutricionista na tarefa de elaboração de 

cardápios, pois esta é capaz de trabalhar com grandes volumes de informação e em um curto 

espaço de tempo. 

Entre as ferramentas computacionais, destacam-se os sistemas de apoio à decisão (SAD) 

e mais especificamente os sistemas baseados em conhecimento (SBC), onde os sistemas 

especialistas (SE) estão inseridos; esses sistemas, implementados com técnicas de inteligência 

artificial (IA), permitem ao nutricionista analisar e fazer inferências de informações, 

auxiliando-o na elaboração de diagnósticos nutricionais e condutas dietoterápicas, pois são 

baseados em decisão computacional, utilizando fatos e heurísticas para resolver problemas de 

difícil solução com base no conhecimento adquirido a partir de um especialista (Buchanan; 

Smith, 2003). 

Os sistemas especialistas possibilitam o fácil acesso a modelos decisórios e 

dados/informações, além de auxiliarem no processo de tomada de decisão, pois sua estrutura 
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necessita que as informações fornecidas pelo sistema sejam incorporadas à experiência do 

profissional, resultando em maiores chances de assertividade na decisão clínica a ser tomada.  

 

1.1 Consulta em nutrição 

A consulta em nutrição é uma atividade realizada pelo nutricionista e tem como objetivo 

o levantamento de informações que possibilitem a determinação do diagnóstico de nutrição, 

além da prescrição dietética e orientação nutricional de pacientes ou clientes, de forma 

individualizada (CFN 380/2005; CFN 600/2018). 

O diagnóstico de nutrição tem por finalidade a identificação e determinação do estado 

nutricional do cliente ou paciente, sendo elaborado a partir de dados clínicos, bioquímicos, 

antropométricos e dietéticos, obtidos quando da avaliação nutricional e durante o 

acompanhamento individualizado. A avaliação nutricional consiste na análise de indicadores 

diretos (clínicos, bioquímicos, antropométricos) e indiretos (consumo alimentar, renda e 

disponibilidade de alimentos, entre outros) (CFN 380/2005; CFN 600/2018). 

Para a prescrição do plano alimentar do paciente/cliente, baseado na definição das 

necessidades energéticas e recomendações de macro e micronutrientes, deve-se respeitar os 

hábitos alimentares, fazendo-se as devidas adequações quanto ao padrão alimentar deste, ou 

seja, número, tipo e composição das refeições, restrições, preferências e apetite (CFN 

417/2008). Dessa forma, a prescrição de um plano alimentar é uma tarefa complexa, pois 

envolve fatores nutricionais, aspectos biopsicossociais do indivíduo, além das características 

dos alimentos/preparações ─ características sensoriais, sazonalidade, custo, entre outros. 

Considerando a diversidade de métodos disponíveis na literatura que visam a 

operacionalização e a consulta em nutrição e sua interferência no planejamento e atenção 

dietética ao paciente/cliente, se faz necessário a sistematização do processo de consulta em 

nutrição. 

Existem modelos padronizados para a cuidado nutricional, tais como o Processo de 

Cuidado em Nutrição (PCN) (Nutrition Care Process and Model – NCPM), adotado Academy 

of Nutrition and Dietetics – AND) (AND, 2018) e o modelo da The British Dietetic Association 

– BDA) (BDA, 2018), semelhante a esse, que se aplica a países como os Estados Unidos, 

Canadá e Austrália. A comunidade internacional de dietética tem trabalhado para desenvolver 

uma linguagem padronizada com o intuito de documentar todo o processo de cuidado 
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nutricional (Cioara et al., 2018). Na Europa, até 2020, pretende-se adotar um processo 

padronizado para o cuidado nutricional, a ser utilizado por todos os nutricionistas, inclusive 

aqueles em formação (EFAD, 2018). 

Uma proposta de sistematização do cuidado nutricional foi apresentada pela Associação 

Brasileira de Nutrição (ASBRAN) (Manual Orientativo de Sistematização do Cuidado de 

Nutrição – SICNUT) (ASBRAN, 2014). Essa proposta teve como referência o PCN (Bueche et 

al. 2008; Hammond et al., 2014).  

Exemplos de aplicação desse processo na área de informática são: (i) estudo desenvolvido 

por Doina; Laura (2015), onde foi implementada uma ferramenta computacional, estruturada 

conforme o PCN, cujo objetivo é o de oferecer suporte para profissionais e estudantes de 

nutrição, durante o atendimento nutricional; (ii) estudo desenvolvido por Ciora et al. (2018), 

onde foi implementado um sistema especialista para o cuidado nutricional de idosos, 

considerando a Ontologia5 do PCN. 

O PCN é um método sistemático para a solução de problemas, utilizado para que 

nutricionistas possam pensar criticamente, além de tomar decisões para a prestação de cuidados 

de nutrição de forma segura e eficaz; é um processo cíclico e sistemático, onde cada estágio é 

dependente daquele que o precede. O PCN é composto por quatro passos distintos, mas que 

podem estar relacionados (Figura 1): (i) avaliação do estado nutricional; (ii) diagnóstico de 

nutrição; (iii) intervenção de nutrição; e, (iv) acompanhamento de nutrição.  

Na sequência serão apresentados os quatro passos do PCN que compõe a consulta em 

nutrição. 

 

1.1.1 Passo 1 – Avaliação do estado nutricional 

Seu objetivo é coletar, registrar e interpretar os dados necessários para identificar 

problemas relacionados à nutrição, suas causas e significados. É um processo contínuo e 

dinâmico que engloba coleta de dados e informações, além do acompanhamento contínuo do 

estado do paciente/cliente, comparando-os a parâmetros específicos (guidelines). Após a coleta 

dos dados de avaliação do estado nutricional, ou indicadores, estes são comparados com 

padrões de normalidade, definidos para cada população específica. Essa avalição fornecerá base 

                                                 
5 Ontologia – representação formal, por meio de uma estrutura de dados, de conceitos e restrições relacionados a 

um domínio de interesse (Gruber, 1983). 
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para o diagnóstico de nutrição que é o próximo passo no processo de cuidado de nutrição e está 

baseada em quatro domínios (categorias), história nutricional e dietética, dados antropométricos 

e composição corporal, dados bioquímicos e exames médicos, exame com enfoque nutricional 

e história clínica e social; cada categoria é contemplada por variáveis específicas conforme o 

protocolo de anamnese e de cálculos antropométricos adotado (Lacey, Pritchett, 2003; Bueche 

et al., 2008). 

 

 

Figura 1 – Quatro passos que compõe o Processo de Cuidado em Nutrição (PCN). 

Fonte: Adaptado de Bueche et al. (2008). 

 

1.1.2 Passo 2 – Diagnóstico de nutrição 

Seu objetivo é identificar um problema nutricional existente cujo tratamento é de 

responsabilidade do nutricionista. Após a coleta dos dados de avaliação do estado nutricional, 

esses devem ser agrupados, analisados e sintetizados. Esse processo determinará as categorias 

dos diagnósticos de nutrição a partir das quais será possível formular um diagnóstico de nutrição 

específico. São eles, ingestão de alimentos e componentes, informações referentes a problemas 

de nutrição clínica e o comportamento nutricional do paciente/cliente (Lacey, Pritchett, 2003; 

Bueche et al., 2008). 

Cada categoria possui classes, subclasses e itens, com características que contribuem para 

a saúde nutricional, sendo que a maioria dos diagnósticos em nutrição está no domínio 
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(categoria) ingestão, que é o mais específico ao nutricionista. O modelo de diagnóstico de 

nutrição, utilizado pela ASBRAN (2014) está disponível no Anexo A. 

O diagnóstico de nutrição não deve ser confundido com o diagnóstico médico, que pode 

ser definido como uma doença ou uma síndrome relacionada à órgão(s) específico(s) ou 

sistema(s) corporal(is) (Lee, 2005); o diagnóstico de nutrição refere-se às condições 

nutricionais do paciente/cliente e aos problemas que o nutricionista pode identificar com base 

nos dados e informações coletados, organizados e analisados.  

Ressalta-se que o diagnóstico médico não muda desde que a condição da doença 

permaneça; o diagnóstico de nutrição mudaria quando a resposta do paciente/cliente mudasse. 

Assim, ao analisar os dados coletados, a partir da avaliação do estado nutricional, é possível 

apresentar diagnósticos de nutrição corretos, e dessa forma definir de maneira realística metas, 

selecionando intervenções apropriadas e acompanhando a evolução do paciente/cliente e sua 

busca pelas metas definidas (Chen et al., 2012). 

 

1.1.3 Passo 3 – Intervenção de nutrição 

Seu objetivo é propor intervenções para a solução de problemas detectados na avaliação 

do estado nutricional e descritos no diagnóstico de nutrição. As ações de intervenção de nutrição 

são desenvolvidas com a finalidade de realizar mudanças em comportamentos relacionados 

com a nutrição, fatores de risco, condições do meio ambiente e aspectos do estado de saúde. A 

intervenção de nutrição está baseada em quatro domínios (categorias), prescrição dietética, 

educação alimentar e nutricional, aconselhamento nutricional e coordenação do cuidado de 

nutrição com outros profissionais de saúde (Bueche et al., 2008). 

A intervenção de nutrição é realizada em duas etapas: planejamento e execução. O 

planejamento da intervenção de nutrição envolve: (i) priorização do diagnóstico nutricional; (ii) 

definição dos objetivos da intervenção para cada diagnóstico nutricional; (iii) seleção das 

estratégias e métodos de intervenção/conduta; e, (iv) adequação das recomendações conforme 

as diretrizes e consensos (nacionais ou internacionais) atualizados. A execução da intervenção 

de nutrição engloba: (i) estabelecimento do plano de cuidados de nutrição; (ii) definição das 

mudanças comportamentais (condutas e estratégias); e, (iii) elaboração da prescrição dietética 

(Bueche et al., 2008). 
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1.1.4 Passo 4 – Acompanhamento de nutrição 

O objetivo do acompanhamento de nutrição (também conhecido como monitoramento ou 

evolução nutricional) é verificar a resposta à intervenção de nutrição que foi definida de acordo 

com o diagnóstico de nutrição, além da redefinição de novos diagnósticos e objetivos. Para 

tanto, é necessário determinar o progresso da intervenção de nutrição, rever o estado nutricional, 

realizar comparações com a avaliação realizada inicialmente e as metas propostas. A etapa de 

acompanhamento de nutrição deve ser considerada durante a etapa de avalição, quando da 

determinação do diagnóstico e intervenção de nutrição. Os indicadores avaliados são aqueles 

indicados durante a etapa do diagnóstico de nutrição, considerando as alterações que esse possa 

sofrer e a necessidade de solicitação de novos exames laboratoriais. O acompanhamento de 

nutrição está baseado em quatro categorias (domínios) e visa verificar os resultados da história 

nutricional e dietética, dos dados antropométricos e composição corporal, dos dados 

bioquímicos e exames médicos e exame físico com enfoque nutricional (Bueche et al., 2008). 

No Quadro 1 são apresentados os dados e informações que compõe a consulta em 

nutrição, considerando as categorias, que compõe os quatro passos do PCN. 
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Quadro 1 – Sistematização da consulta em nutrição considerando os quatro passos do Processo de Cuidado em Nutrição (PCN). 

 

Passo 1 – Avaliação do estado nutricional 

História alimentar 
Dados antropométricos e 

composição corporal 

Dados bioquímicos e exames 

médicos 

Exame físico com enfoque 

nutricional 
História clínica e social 

Ingestão de alimentos 

(componentes), comportamento 

alimentar, uso de medicamentos, 

crenças e tabus, disponibilidade 
dos alimentos.  

Peso, altura, Índice de massa 

corporal (IMC), histórico de peso. 
Dados de exames laboratoriais de 

interesse nutricional. 
Aparência física, muscular e perda 

de tecido adiposo.  

História pessoal, médica e de 

saúde, história família, médica e 

de saúde, história social, atividade 
física. 

 

Passo 2 – Diagnóstico em nutrição 

Ingestão Nutrição Clínica Comportamento/Ambiente Nutricional 

Consumo (alimento/nutriente) acima ou abaixo em 

comparação com as necessidades estimadas. 

Problemas de nutrição que se relacionam com condições 

médicas ou físicas. 

Conhecimentos, atitudes e crenças, ambiente físico, acesso 

aos alimentos ou segurança dos alimentos. 

 

Passo 3 – Intervenção de nutrição 

Prescrição dietética Educação alimentar e nutricional Aconselhamento nutricional Coordenação do cuidado em nutrição 

Abordagem individualizada para a provisão 

de alimentos (componentes), considerando 
recomendações nutricionais e preferências.  

Processo para instruir o paciente/cliente a 

modificar sua alimentação voluntariamente, 

transmitindo conhecimento para escolhas 

saudáveis de nutrição e atividade física, 
para manter/melhorar a saúde. 

Processo de suporte, com uma relação de 

colaboração entre o conselheiro e o 

paciente/cliente, para estabelecer metas e 

planos de ação individualizados, 

encorajando a responsabilidade para a 
promoção de saúde. 

Coordenação dos cuidados de nutrição com 

outros prestadores de cuidados em saúde 

(instituições ou agências) que possam 

ajudar na gestão dos problemas 
relacionados com a nutrição. 

 

Passo 4 – Acompanhamento de nutrição 

Resultados da história alimentar 
Resultados dos dados antropométricos e 

composição corporal  

Resultado dos dados bioquímicos e exames 

médicos 

Resultado do exame físico com enfoque 

nutricional 

Ingestão de alimentos (componentes), 

comportamento alimentar, uso de 

medicamentos, crenças e tabus, 

disponibilidade dos alimentos.  

Peso, altura, Índice de massa corporal 
(IMC), histórico de peso. 

Dados de exames laboratoriais de interesse 
nutricional. 

Aparência física, muscular e perda de 
tecido adiposo. 

 

 

Fonte: adaptado de Bueche et al (2008).
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1.2 Dado, informação, conhecimento e tecnologia da informação 

Dados são elementos brutos da informação, pois são apresentados de forma 

desorganizada e precisam ser organizados e sintetizados para gerar informações adequadas e 

necessárias ao processo de tomada de decisão. Um conjunto de letras ou um conjunto de 

números são considerados exemplos de dados (Karanikolas, 2014). Outra definição apresentada 

é que dado é uma entidade discreta descrita de forma objetiva sem qualquer interpretação 

(Hoggle et al. 2006), que ao ser visto de forma isolada, não transmite conhecimento, pois não 

apresenta significado intrínseco. 

Informações são os dados que foram interpretados, organizados, analisados ou 

estruturados para um determinado propósito (Hoggle et al., 2006). Outro conceito de 

informação é que são dados apresentados dentro de um contexto que lhes dá significado e 

relevância, contribuindo para aumentar a compreensão e diminuir a incerteza sobre determinado 

assunto na tomada de decisão (Karanikolas, 2014). Dessa forma, a informação obtida de uma 

base de dados completa e com qualidade é de suma importância para a fundamentação de 

processos decisórios, sendo que a utilização de modelos e tecnologias facilita a geração dessas 

informações, como exemplo pode-se citar o uso de sistemas de informação. 

Conhecimento é a capacidade adquirida por alguém de interpretar um conjunto de 

informações. Esse conjunto de informações foi sintetizado para que relações possam ser 

identificadas e formalizadas e, a partir dessas relações, decisões possam ser tomadas. O 

conjunto de informações depende da experiência e da observação como situações, além de 

contar com o embasamento de pesquisas, as quais são necessárias ao processo de tomada de 

decisão (Hoggle et al. 2006). 

A tecnologia da informação contempla um conjunto de recursos tecnológicos e 

ferramentas computacionais destinados à geração e ao uso da informação. Além disso, envolve 

também, o armazenamento, o processamento e a comunicação da informação e a forma como 

esses recursos estão organizados em um sistema de informação, cujo objetivo é auxiliar na 

execução das tarefas (Glaser et al., 2008). 

Sistema de informação pode ser conceituado como um conjunto de procedimentos que 

manipulam, geram, armazenam e buscam informações, quando necessário e, que pode ou não 

utilizar recursos da tecnologia computacional, cuja finalidade é o de apoiar o processo de 

tomada de decisão e o controle das organizações. Na área de saúde, os sistemas de informação 
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contemplam um conjunto de dados e informações utilizados para apoiar o planejamento, o 

aperfeiçoamento e o processo decisório dos múltiplos profissionais da área da saúde envolvidos 

no atendimento aos pacientes/clientes (Marin, 2010).  

 

1.3 Inteligência artificial (IA) 

A criação do computador moderno, surgiu a partir dos estudos de Alan Turing, 

matemático britânico. Com base em seus conceitos, desenvolveu-se o que atualmente é 

chamada de ciência da computação. Com a formalização do conceito de algoritmo e da 

“Máquina de Turing” ─ dispositivo teórico conhecido como máquina universal ─ Turing 

desempenhou um importante papel na criação do computador digital, muitos anos antes dele 

existir; seu trabalho é descrito no artigo intitulado On computable numbers, with an application 

to the entscheidungsproblem, publicado em 1937 (Russel; Norvig, 2013). 

Os estudos na área de inteligência artificial tiveram início, como um campo experimental, 

nos anos 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a publicação do artigo intitulado 

Computing Machinery and Intelligence, de Alan Turing. O termo “inteligência artificial” foi 

designado por John McCarty, durante a conferência de 1957, em Darthmouth College; que em 

conjunto com Marvin Minsky, fundaram o MIT AI Lab em 1959 (Russel; Norvig, 2013). 

Rabuske (1995) conceitua inteligência artificial como “o resultado da aplicação de 

técnicas e recursos, de natureza não numérica, viabilizando a solução de problemas que 

exigiriam, do humano, certo grau de raciocínio e de perícia”.  

A área de inteligência artificial está relacionada à pesquisa e o desenvolvimento de 

métodos que modelam e trabalham com o conhecimento. Dessa forma, quando a incerteza está 

presente na solução de um problema, a inteligência artificial é capaz de modelar e trabalhar com 

esta, através da aplicação de ferramentas computacionais. 

A atividade da inteligência artificial é a solução de problemas, principalmente os 

complexos e de natureza não numérica, por meio da utilização e manipulação do conhecimento. 

Dessa forma, para que seja possível solucionar um problema, se faz necessário ter algum 

conhecimento do domínio do problema, além da utilização de uma técnica de busca da solução. 

O objetivo de um sistema de inteligência artificial é a aquisição, representação e 

manipulação do conhecimento (Figura 2). Essa manipulação relaciona-se com a capacidade de 

deduzir ou inferir novos conhecimentos, a partir daqueles já existentes, além de utilizar métodos 
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de representação e manipulação para resolver problemas que são, frequentemente, não 

quantitativos por natureza (Schutzer, 1987). 

 

 

Figura 2 – Representação conceitual de um sistema de Inteligência Artificial (IA). 

Fonte: Schutzer (1987). 

 

A área de inteligência artificial está geralmente associada ao desenvolvimento de sistemas 

especialistas. Esses sistemas são implementados para reproduzir o conhecimento do 

especialista, sendo utilizados para resolver problemas de domínios específicos. A área da saúde 

tem sido uma das mais beneficiadas pelos sistemas especialistas, por ser detentora de problemas 

clássicos possuidores de todas as peculiaridades necessárias para que tais sistemas possam ser 

implementados. 

 

1.4 Sistema de apoio à decisão (SAD) 

Os sistemas de apoio à decisão são ferramentas computacionais criadas com o objetivo 

de auxiliar os profissionais no processo de tomada de decisão e na resolução de problemas 

(Shim et al., 2002). Esses sistemas utilizam situações de decisão semiestruturadas, onde o 

objetivo é ampliar sua capacidade de tomada de decisão, sem, no entanto, substituir o 

julgamento do profissional. 

O apoio à decisão pode ser realizado a partir dos dados e informações ou do conhecimento 

(Shortliffe; Barnett, 2014). A diferença existente entre esses dois tipos de suporte permite 
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compreender a capacidade e o tipo de apoio que esses sistemas podem ofertar ao profissional 

(Figura 3). 

Sistemas de informação coletam, armazenam e processam dados e informações, onde a 

interpretação e conclusão desse processo ficam a cargo do usuário (Figura 3). Dessa forma, 

esses sistemas auxiliam o profissional na redução de suas atividades burocráticas diárias. Esse 

auxílio pode ser através da busca de uma informação sobre o paciente de uma consulta passada 

ou mostrando um gráfico comparativo da evolução de determinado parâmetro ao longo de 

várias consultas. 

Já os sistemas baseados em conhecimento são construídos a partir do conhecimento 

pertinente ao problema, sendo que esses podem realizar inferências sem a participação do 

usuário, pois utilizam técnicas de inteligência artificial para representar o conhecimento (Figura 

3). Devido à capacidade de avaliar as informações disponíveis, esses sistemas auxiliam o 

profissional na redução da carga cognitiva do mesmo. Desta forma, o profissional pode 

dispender mais tempo para as atividades de coleta das informações junto ao paciente, onde a 

subjetividade desses dados e informações podem induzir a erro de diagnóstico um profissional 

sobrecarregado com tantas variáveis a serem analisadas. 

 

 

Figura 3 – Relação entre sistemas de informação (SI), sistemas de apoio à decisão (SAD), sistemas 

baseados em conhecimento (SBC) e sistemas especialistas (SE). 
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Considerando que a tomada de decisão da área de saúde envolve a coleta de dados, 

decisão e avaliação, os sistemas de apoio à decisão podem atuar em todos estes níveis. Dessa 

forma, suas principais aplicações são: (i) alertas e lembretes sobre informações apresentadas ou 

necessidade de solicitações, apresentando ampla aplicabilidade e grande potencial na prevenção 

de erros; (ii) auxílio ao diagnóstico e à prescrição por meio da análise e inferências em relação 

às variáveis coletadas da base de dados; (iii) obtenção e recuperação de informações, entre 

outros (Garg et al., 2005; Berner; La Lande, 2007). 

 

1.5 Sistemas especialistas (SE) 

O desenvolvimento de sistemas especialistas teve início em meados de 1960, sendo um 

ramo da inteligência artificial aplicada. O princípio por trás de um sistema especialista está na 

transferência do conhecimento humano para o computador, onde seu propósito é o de tornar o 

conhecimento e a expertise do especialista disponíveis. O primeiro sistema especialista 

desenvolvido em medicina, chamado MYCIN, ocorreu em meados de 1970, desenvolvido pelo 

médico e pesquisador de Informática em Saúde, Dr Edward Shortliffe, da Universidade de 

Stanford, EUA. Esse sistema recomenda a seleção de antibióticos em casos de meningite, 

baseado nas características do agente infeccioso e em dados clínicos do paciente, tais como, 

sinais, sintomas e outras condições médicas associadas. Embora não tenha sido o primeiro 

sistema de apoio à decisão implementado, esse foi o primeiro a usar a expertise do especialista 

em um formato baseado em regras (Chen et al., 2012). 

Os sistemas especialistas são considerados um nível mais especializado dos sistemas 

baseados em conhecimento e também utilizam técnicas de inteligência artificial para 

representar o conhecimento de domínios específicos. Esses sistemas são construídos com o 

conhecimento de um ou mais especialistas, em áreas específicas do conhecimento, sendo 

também flexíveis quanto à adição ou atualização dos conhecimentos já existentes (Buchanan; 

Smith, 2003).  

O conhecimento proveniente do especialista deve ser armazenado numa base de 

conhecimento e quando este for necessário, o usuário ou mesmo o próprio sistema, pode 

recuperar o conhecimento armazenado. O sistema especialista deve ser capaz de fazer 

inferências e chegar a conclusões. Semelhante ao especialista, quando possível, o sistema 
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especialista deve ter a capacidade de explicar a lógica que foi utilizada para se chegar as 

conclusões apresentadas (Chen et al., 2012). 

A arquitetura básica de um sistema especialista é formada por quatro módulos (Figura 4): 

(i) base de conhecimento: local de armazenamento das informações específicas a serem 

utilizadas nas decisões pertinentes as aplicações do sistema, obtidas de especialistas, dentro do 

domínio específico;  

(ii) motor de inferência: algoritmo que elaborará conclusões a partir das informações 

pertinentes ao domínio do conhecimento. Este determinará a forma como o conhecimento é 

representado na base de conhecimento;  

(iii) memória de trabalho: parte do sistema especialista que possui os fatos do problema 

descobertos durante sua utilização, sendo que as informações são gravadas e apagadas da 

memória de trabalho até que se chegue a solução desejada. Este componente é comum nos 

sistemas especialistas baseados em regras e pode estar ausente dependendo da técnica de 

representação do conhecimento utilizada no desenvolvimento do sistema especialista; e, 

(iv) interface com o usuário: forma de comunicação entre o usuário e o sistema 

especialista. Através desta interface, todas as consultas são dirigidas ao sistema especialista e 

as respostas retornam ao usuário. Pode ser apresentada na forma de textos, janelas ou interface 

gráfica (Chen et al., 2012). 

Durante o processo de desenvolvimento de um sistema especialista, destacam-se duas 

fases:  

 (i) aquisição do conhecimento: para o desenvolvimento do sistema especialista é 

necessário o conhecimento do especialista em um domínio específico do problema, para que o 

sistema possa fazer inferências e tomar decisões. A aquisição do conhecimento é o processo de 

coleta de informações de um especialista, cujo objetivo é a composição da base de 

conhecimento do sistema especialista. Esse processo é feito através da obtenção de dados a 

partir da literatura ou entrevista com especialistas da área; e, 

 (ii) representação do conhecimento: após a coleta e organização do conhecimento 

especializado, o engenheiro do conhecimento (profissional responsável pelo desenvolvimento 

do sistema especialista) deverá encontrar um método para converter o conhecimento adquirido 

em uma forma que o sistema especialista entenda. São várias as formas de representação do 

conhecimento utilizadas, tais como, sistemas baseados em regras, redes semânticas, redes 

neurais, algoritmos evolutivos, entre outras (Chen et al., 2012). 
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Figura 4 – Arquitetura básica de um sistema especialista (SE). 

 

Para se identificar a técnica de representação do conhecimento apropriada ao domínio de 

aplicação estudado, se faz necessária a análise das variáveis que serão utilizadas no processo 

de tomada de decisão. As variáveis utilizadas devem ser mínimas, mas necessárias, ou seja, 

somente aquelas imprescindíveis ao processo de tomada de decisão. Caso disponha-se de uma 

base de dados é possível avaliar se todas as variáveis são importantes nesse processo. Caso 

contrário, o engenheiro do conhecimento tem a responsabilidade de tentar, junto com os 

especialistas no domínio da aplicação e apoiado na literatura sobre o assunto, levantar esse 

conjunto, mínimo e suficiente para o processo de tomada de decisão, com o máximo critério. 

Estudos como os de Coelho (2008), Hsu et al. (2011), Chen et al. (2012) e Caballero-Ruiz 

et al. (2017), mostram a aplicação de técnicas de inteligência artificial na implementação de 

sistemas especialistas na área de nutrição. O primeiro foi desenvolvido com a técnica de redes 

bayesianas e tem o objetivo de auxiliar no manejo nutricional de pacientes com diabetes 

mellitus, utilizando como terapia nutricional a contagem de carboidratos. O segundo foi 



34 

 

Introdução 

desenvolvido com o emprego da técnica de lógica fuzzy para a análise e recomendação de planos 

alimentares. O terceiro é um sistema especialista implementado para auxiliar no diagnóstico de 

nutrição, Passo 2 do PCN, para pacientes com doença renal crônica; esse usou a técnica de 

regras de produção para o seu desenvolvimento. O último é um sistema de apoio à decisão 

online desenvolvido com a técnica de árvore de decisão para a detecção das necessidades de 

insulina em pacientes com diabetes gestacional e ajustes na prescrição dietética. 

 

1.6 Ontologias 

Uma das formas de representar o conhecimento, necessário para a implementação de um 

sistema especialista, é pela criação de uma ontologia, que é definida como a representação 

formal, por meio de uma estrutura de dados, de conceitos e restrições relacionados a um 

domínio de interesse; objetiva a definição de um vocabulário para que pesquisadores possam 

compartilhar informações de um domínio (Gruber, 1993). 

Os elementos da ontologia são: (i) classes – grupos abstratos, conjuntos ou coleções de 

objetos; (ii) indivíduos – base do sistema de ontologia; (iii) atributos – característica de um 

objeto, e; (iv) relacionamento – ligação entre os objetos.  

Na Figura 5 é apresentado um exemplo de ontologia aplicada a classe ALIMENTO, e seu 

relacionamento com as subclasses Grupo_alimento, Tipo_alimento, Tipo_preparo e 

Tipo_refeição, por meio dos grafos e legendas.  

 

 

Figura 5 – Exemplo de ontologia para a classe ALIMENTO. 
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Um exemplo do uso de ontologias é descrito no estudo de Ciora et al. (2018), onde foi 

implementado um sistema especialista para o cuidado nutricional de idosos, considerando a 

Ontologia do PCN (Bueche et al. 2008; ASBRAN, 2014; Hammond et al., 2014).  

 

1.7 Ferramentas computacionais de apoio à nutrição clínica  

A riqueza de informações na área de nutrição constitui farto material a ser empregado no 

campo da informática em nutrição, disponibilizando ferramentas computacionais na área 

clínica, que permitam: (i) organização administrativa da consulta em nutrição; (ii) 

armazenamento, processamento e recuperação das informações do paciente/cliente; (iii) acesso 

às informações, visando a melhoria do conhecimento do profissional e a disponibilidade deste 

conhecimento, para uma adequada tomada de decisão. 

Estão disponíveis no mercado diversas ferramentas computacionais que objetivam 

auxiliar o nutricionista na consulta em nutrição, considerando suas funcionalidades, tais como: 

(i) no cálculo e análise de planos alimentares, considerando a presença ou não de doenças; (ii) 

na orientação nutricional e prescrição dietética e, (iii) no cálculo e análise de parâmetros 

utilizados na avaliação nutricional (antropométricos, consumo alimentar e análise da ingestão 

de nutrientes) (Lee, 1995; Cuppari; Anção, 2005). 

Entretanto, a escolha da ferramenta computacional mais adequada é uma decisão difícil a 

ser tomada pelo nutricionista, pois deve ser baseada: (i) funcionalidades disponíveis e facilidade 

na utilização da ferramenta; (ii) sistematização da consulta em nutrição, seguindo um critério 

lógico para o atendimento do paciente/cliente, com dados/informações pertinentes à tomada de 

decisão; (iii) protocolos adotados para o cálculo de necessidades energéticas, avaliação 

antropométrica e exames bioquímicos); (iv) definição adequada das recomendações 

nutricionais a serem utilizados na avaliação da ingestão de nutrientes e prescrição dietética; (v) 

guidelines para diferentes situações (ciclos de vida e patologias); (vi) características 

encontradas na base de dados de composição de alimentos ─ abrangência dos 

alimentos/preparações, origem dos dados disponibilizados, formas de busca, forma de 

apresentação/descritores dos alimentos/preparações (cru ou cozido; com casca ou descascado; 

fresco ou enlatados; com ou sem açúcar, sal e temperos); (vii) relatórios apresentados para 

auxiliar na tomada de decisão e para apresentação ao paciente/cliente (orientação e prescrição 
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dietética); (viii) possibilidade de comparação de informações cadastradas, entre outras 

características utilizadas por essas ferramentas. Cabe ressaltar que é importante que o 

nutricionista já possua seu protocolo de atendimento clínico para a consulta em nutrição e dessa 

forma busque nas ferramentas computacionais, as funcionalidades que mais se adequam à sua 

rotina profissional, e não o contrário. 

Um dos objetivos dessas ferramentas é a avaliação da ingestão de nutrientes, através da 

comparação entre a ingestão do paciente/cliente e as recomendações dietéticas estabelecidas, 

considerando seu ciclo de vida, além da elaboração dos planos alimentares para 

pacientes/clientes que apresentam ou não enfermidades. Dessa forma, um dos fatores a ser 

considerado quando ocorre a aquisição de uma dessas ferramentas é a qualidade dos dados de 

da TCA (Vozenilek, 1999; Cuppari; Anção, 2005; Stumbo, 2008), que pode variar ao se 

considerar a abrangência dos alimentos e componentes inclusos, das fontes utilizadas na 

elaboração da base de dados de composição de alimentos (TCAs nacionais e/ou internacionais 

construídas com dados analíticos/compilados de dados analíticos e/ou atribuídos de outras 

TCAs; rótulos de alimentos comerciais; laudos técnicos de alimentos processados), além da 

maneira como a TCA e a própria ferramenta apresenta os valores ausentes dos nutrientes 

(Vozenilek, 1999). Outras características que devem ser consideradas se referem à capacidade 

de armazenar arquivos ou pastas, apresentação e impressão de relatórios e a exportação dos 

dados para outros aplicativos (Lee et al., 1995; Vozenilek, 1999), bem como as formas de 

atualização da ferramenta (Stumbo, 2008), as formas de acesso (sistema com necessidade de 

instalação; acesso somente pela Internet; acesso mobile – tablets e smartphones) e a presença 

ou não de versão trial, para avaliação do usuário, antes de sua aquisição. 

É difícil precisar quando as ferramentas computacionais de apoio à nutrição clínica 

começaram a ser disponibilizadas no mercado brasileiro. Acredita-se que a pioneira foi o 

Sistema Brand de Dietoterapia – Software de Atendimento Clínico (Brand Brasil, 2018), em 

1989, em versão MS-DOS e com necessidade de instalação. Posteriormente, foi atualizado para 

a versão Microsoft Windows, em 1993. Atualmente a versão disponível teve seus protocolos e 

bases de dados atualizados, mas ainda requer instalação para utilização; também não foi 

disponibilizada para acesso online e mobile, e não apresenta versão trial, para avaliação do 

usuário. 

Posteriormente surgiram outras ferramentas de apoio à nutrição clínica, tais como: (i) 

Programa de Apoio à Nutrição – NutWin 1.6 (Anção et al., 2002), lançado em 1989, para a 



37 

 

Introdução 

versão MS-DOS e depois atualizado para a Microsoft Windows, porém não sofreu novas 

atualizações; (ii) dietWin Profissional Plus (Reinstein, 2011) e (iii) DietPRO 5.5i (Monteiro; 

Esteves, 2012), lançado em 1994, já disponibilizados na versão Microsoft Windows e 

atualmente disponibilizados na versão online e com versão trial; (iii) Virtual Nutri, lançado em 

1999, já disponibilizados na versão Microsoft Windows e atualmente disponibilizado na versão 

online e com versão trial – Virtual Nutri Plus (Philippi, 2012), entre outras centenas disponíveis, 

para instalação ou mesmo disponíveis online que, conforme suas 

características/funcionalidades, protocolos e formas de acesso, que objetivam o auxílio da 

prática profissional do nutricionista.  

São diversas as características/funcionalidades disponibilizadas nesses SI ─ avaliação da 

composição química da dieta, avaliação clínica, avaliação do estado nutricional, prescrição e 

orientação dietética, entre outras características ─ para o atendimento ao paciente/cliente 

durante a consulta em nutrição.  

Atualmente essas ferramentas trabalham facilitando cálculos e analisando, de forma 

isolada, os parâmetros encontrados, entretanto não auxiliam na definição do diagnóstico de 

nutrição ou alertando quando o paciente se encontra em risco, pois são baseadas apenas em 

dados e informações e não fazem inferências. Essas ferramentas contemplam os requisitos 

necessários para uma consulta de nutrição, tendo como base o processamento dos dados e 

informações que são coletados pelo nutricionista. São sistemas que auxiliam o nutricionista 

durante sua prática profissional, mas não de forma integral, pois não foram concebidos com 

base no conhecimento do nutricionista. 

 

1.8 Tabelas de composição de alimentos (TCA) 

Acredita-se que a primeira publicação de dados sobre composição de alimentos ocorreu 

em 1818 (Figura 6) (Percy; Valequin, 1818; Somogyi, 1974), porém esta TCA apresentava um 

formato diferente daquelas encontradas atualmente (Church, 2006; Colombani, 2011). 
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Figura 6 – Primeira tabela de composição de alimentos (TCA) publicada.  

Fonte: Percy; Valequin (1818). 

 

A primeira TCA com formato similar ao atual surgiu na Alemanha, com publicação da 

primeira tabela europeia, Chemie der menschilchen nahrungs uns genussmittel (Figura 7) 

(Köning, 1879). 
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Figura 7 – Primeira tabela de composição de alimentos (TCA) europeia publicada, similar ao modelo 

atual.  

Fonte: Köning (1879). 

 

A publicação da primeira tabela americana: The Chemical Composition of American 

Food, material do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América (United States 
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Departamento of Agriculture – USDA), ocorreu no final do século XIX, em 1896. Essa tabela 

incluiu o teor de água, proteína, gordura, carboidratos, cinzas e energia de 2572 itens 

alimentares (carnes, cereais frutas, legumes e processados – chocolate, salsicha e crackers) 

(Figura 8) (Atwater; Woods, 1896). A edição posterior (Atwater; Bryant, 1906) também incluiu, 

em separado, dados sobre fibra bruta. A versão mais recente da tabela americana contém dados 

de 8.194 itens alimentares e 65 componentes (USDA, 2018).  

Na América Latina tal fato ocorreu somente em 1935, na Argentina (Bressani, 1990), 

enquanto que os primeiros dados de alimentos brasileiros foram divulgados em 1949 pela FAO 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations) através da tabela de composição 

“Food Composition Tables for International Use” (FAO, 1949) e foram baseados na Tabela de 

Alimentos Brasileiros, do Serviço de Alimentação da Previdência Social, porém não há 

informações sobre a origem desses dados. 

Em 1951, ocorre a publicação da tabela de composição química dos alimentos de 

Guilherme Franco, que ainda é utilizada e continua a ser reeditada, apesar de não ter passado 

por qualquer atualização (Franco, 1951). Esta apresenta dados de dados de alimentos crus, 

preparações e produtos industrializados, sem adequada identificação da origem das 

informações.  

Entre 1974 e 1975, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou o 

Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF), envolvendo 55 mil domicílios brasileiros, em 

todo o território nacional e objetivando conhecer o perfil socioeconômico e de consumo 

nutricional da população. Com a pesquisa foi possível verificar a grande diversidade de 

alimentos consumidos, bem como a necessidade de elaborar uma tabela de composição de 

alimentos que atendesse a um dos objetivos propostos pelo estudo, ou seja, conhecer a ingestão 

de nutrientes da população. Considerando que nessa época não se dispunha de publicações 

nacionais de dados sobre a composição de alimentos, elaborou-se a tabela do IBGE, publicada 

em 1977, baseada em dados da literatura nacional e internacional (ENDEF/IBGE, 1977). 
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Figura 8 – Primeira tabela de composição de alimentos (TCA) americana publicada, similar ao modelo 

atual. 

Fonte: Atwater; Woods (1896); Haytowitz et al. (2009). 
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Em 1995, Mendes et al. publicaram uma tabela de composição de alimentos, editada pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Porém os dados de fibra poderiam estar subestimados, 

devido ao método utilizado (Mendes et al., 1995). 

Em 2001, Phillippi publicou a tabela de composição de alimentos: suporte para decisão 

nutricional, com dados nacionais e internacionais, bem como informação nutricional de rótulos 

de produtos industrializados (Phillippi, 2001). A versão atual da tabela foi publicada em 2016 

e contempla 2.814 itens com valores para energia e 33 componentes (Phillippi, 2016). 

Em 2004, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Nutrição (NEPA) da UNICAMP publicou 

a primeira versão da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Amplamente 

disseminada entre nutricionistas do país e utilizada em sistemas de informação, centraliza 

informações de energia, macronutrientes, vitaminas e minerais de alimentos considerados como 

representativos do hábito alimentar brasileiro. Em 2011, foi lançada a 4a edição, com dados de 

597 alimentos (TACO, 2011), disponível para download (versão PDF e planilha eletrônica). 

Em 2011, foi lançada a Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos 

no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o 

Ministério da Saúde. Essa tabela foi elaborada em paralelo a avaliação do consumo alimentar 

da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2008-2009. Compreende uma combinação de 

TCAs, que considerou a disponibilidade de dados da TACO (TACO, 2011), mas também a 

questão de uma maior abrangência de itens alimentares e outros componentes, tais como, folato, 

vitaminas E, D e B12, gordura trans e selênio dos alimentos brasileiros, até então não 

compiladas. Dessa forma, os valores de composição química de quase 90% dos 1.971 itens 

alimentares dessa tabela foram obtidos de uma base de dados norte-americana (IBGE, 2011). 

As TCAs Franco (1951), ENDEF/IBGE (1977), USDA (2018), TACO (2011) e IBGE 

(2011) contêm informações de CA que compõem a base de dados dos principais SI utilizados 

no Brasil, para a avaliação da ingestão de nutrientes e elaboração de planos alimentares para a 

prescrição dietética. 

O Tabela 1 apresenta algumas características de TCAs disponíveis no Brasil. 
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Tabela 1 – Características selecionadas de algumas tabelas de composição de alimentos (TCA) disponíveis nos sistemas de informação (SI) utilizados no 

Brasil. 

 

TCA 

(ano de publicação, última 

edição 

Origem dos dados Informações disponíveis 

Compilação 
Análise 

direta 

Outras 

tabelas 

Alimentos 

crus 

Alimentos 

cozidos 
Preparações Industrializados 

Fibra 

alimentar 
Minerais Vitaminas 

Franco (1951, 2001) Sim (*) Não Não (**) Sim Sim  Não Não Não Sim Sim 

ENDEF (1977, 1999) Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim 

Mendez e al. (1995, 2001) Não Sim Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim 

TBCA (1998, 2017) Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Phillipi (2001, 2016) Sim (*) Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

TACO (2004,2011) Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

*Critérios não definidos. ** TCA não identificadas. 

Fonte: adaptado de Menezes et al. (2017). 
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1.8.1 Tabela brasileira de composição de alimentos (TBCA) 

Estudos como os de Salles-Costa et al. (2007), Vieira et al. (2009), Lourenço et al. (2011) 

e Assunção (2017) que tiveram como objetivo avaliar os dados de CA disponíveis nas 

ferramentas computacionais de apoio à nutrição clínica brasileiras, mostram a necessidade de 

se conhecer a origem e exatidão das informações disponibilizadas, para que ao se avaliar a 

ingestão de nutrientes do paciente/cliente ou elaborar um plano alimentar, possa-se se fazer de 

forma adequada. 

A disponibilização de dados nacionais sobre CA é fundamental para a realização para a 

prática profissional do nutricionista durante a consulta em nutrição. Considerando a pouca 

disponibilidade de dados de CA nas tabelas nacionais brasileiras, a avaliação da ingestão de 

nutrientes e a prescrição dietética têm sido elaboradas, em sua grande maioria, com bases de 

dados internacionais, principalmente norte-americanas. Outro fator a ser considerado, quanto 

ao uso de TCAs ou sistemas de informação com dados de CA internacionais, em países como 

o Brasil, se refere a grande biodiversidade de alimentos, dificilmente contemplada em bancos 

de dados internacionais (Gibson et al., 2017). 

A primeira versão do website da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) 

foi lançada em 1998, sendo essa a primeira base de dados de CA a ser disseminada na Internet 

na América Latina (Menezes et al., 2002). Os dados de composição de alimentos 

disponibilizados até a versão 5.0 da TBCA não apresentavam um perfil de componentes 

completo, pois eram utilizados apenas dados originais de publicações. Essas informações eram 

agrupadas em diferentes bases de dados, conforme os componentes compilados: (i) composição 

centesimal; (ii) fibra alimentar (método enzímico-gravimétrico); (iii) amido resistente; (iv) 

perfil de carboidratos (carboidrato total e disponível; fibra solúvel e insolúvel); (v) ácidos 

graxos e colesterol; (vi) vitamina A e carotenoide, e; (viii) resposta glicêmica. Essa versão 

apresentava cerca de 2.800 alimentos no total de todos os bancos disponibilizados, sendo que 

50 % dos dados eram de composição centesimal (Giuntini et al., 2006). Dessa forma, embora 

essas informações fossem de grande utilidade, não permitiam seu uso para avaliação de ingestão 

de nutrientes, nem o auxílio na elaboração de planos alimentares.  

A versão 6.0 do website da TBCA foi lançada em outubro de 2017. Seu desenvolvimento 

foi coordenado pela Rede Brasileira de Dados de Alimentos (Brasilfoods), Universidade de São 

Paulo (USP), e pelo Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC) — Centro de Pesquisa, Inovação 
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e Difusão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e está disponível 

gratuitamente em www.fcf.usp.br/tbca. 

A versão 6.0 do website da TBCA é composta por duas bases de dados: (i) Base de Dados 

de Avaliação da Ingestão de Nutrientes (TBCA BD-AIN), que fornece o perfil completo de 

nutrientes para 34 componentes — composição centesimal, ácidos graxos e colesterol, 10 

vitaminas e 10 minerais — dos alimentos mais consumidos no Brasil; (ii) Base de Dados de 

Biodiversidade e Alimentos Regionais (TBCA BD-B), que centraliza dados analíticos sobre a 

biodiversidade de alimentos brasileiros e pratos típicos em várias regiões do país (TBCA, 

2017). 

A metodologia para elaboração da TBCA BD-AIN incluiu 4 etapas: (i) agregação de 

dados de alimentos com descrições semelhantes para cobrir os alimentos relatados em pesquisas 

de consumo alimentar; (ii) preenchimento de dados faltantes; (iii) coleta de receitas das 

preparações para realização do cálculo do perfil de nutrientes; (iv) construção da base de dados. 

Essa base contempla dados de CA para 3.437 alimentos: (i) 432 alimentos in natura – alimentos 

que são consumidos em sua forma natural e/ou que necessitam de processamento prévio – 

frutas, vegetais, carnes em geral, cereais, ovos, legumes, nozes e sementes; (ii) 215 alimentos 

cozidos (cozidos, assados, grelhados, fritos), mas sem adição de outros ingredientes (óleo e 

temperos) – legumes, carne, massas e leguminosas; (iii) 178 alimentos processados usados 

como ingredientes – farinha de trigo, farinha de milho, pós para preparo – gelatina, pudim, bolo; 

(iv) 461 alimentos prontos para consumo – biscoitos, bolos, pães, óleos e margarinas, leite e 

produtos lácteos, chocolate, açúcar, molhos entre outros que também podem ser usados em 

outras receitas; (v) 2.151 preparações com diversos ingredientes – de todos os grupos de 

alimentos, incluindo receitas tradicionais do Brasil (Capítulo 2).  Cabe destacar que somente 

cerca de 15% dos dados de composição disponíveis na TBCA BD-AIN foram emprestados de 

TCAs internacionais e 5% são de dados não analisados. Dessa forma, os dados de CA 

disponíveis na TBCA BD-AIN podem ser considerados como prioritariamente nacionais. 

 

1.9 Ferramentas computacionais utilizadas na elaboração de planos alimentares 

Desde a década de 1960 pesquisadores reconhecem a necessidade do desenvolvimento de 

ferramentas computacionais voltadas à elaboração de planos alimentares, dada a complexidade 

envolvida nesse processo (Petot et al., 1998). 
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Em 1959 (Smith, 1959), foram implementadas as primeiras ferramentas computacionais 

para elaboração de planos alimentares, utilizando programação linear, na geração de planos 

alimentares palatáveis. Balintfy (1964), com base nos resultados desse estudo, utilizou a 

linguagem de programação FORTRAN, para desenvolver uma ferramenta computacional para 

a elaboração de planos alimentares, considerando aspectos nutricionais e custos. A 

programação linear tem o desempenho degradado a medida que a complexidade do problema 

aumenta, tendo em vista que geralmente deixam de ser lineares, como é o caso das inúmeras 

restrições/limitações que precisam ser consideradas na elaboração dos planos alimentares. 

Eckstein (1967) aplicou técnicas de seleção randômica (também chamado de “busca 

cega”) para a elaboração de planos alimentares com várias restrições/limitações (custo, cor, 

textura, forma, energia, variedade e aceitabilidade) por parte da população-alvo. A seleção 

randômica pode demorar muito na busca da solução se tiver que varrer todo o espaço de busca, 

que é o caso quando se considera uma base de dados de CA com abrangência suficiente em 

alimentos/preparações para a elaboração de planos de alimentares. 

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pela falta de interesse no desenvolvimento 

de ferramentas computacionais para a elaboração de cardápios, sendo que um dos motivos pode 

ter sido a falta de financiamento. Na década de 1990, com o ressurgimento de pesquisas no 

campo da inteligência artificial, o problema da elaboração de cardápios voltou a ser de interesse 

dos pesquisadores (Seljak, 2009). 

Com a aplicação das técnicas baseadas em casos e baseada em regras, duas ferramentas 

foram desenvolvidas: (i) JULIA (Hinrichs; Kolodner, 1991), uma ferramenta interativa 

utilizada para elaborar refeições para coletividade, cujo objetivo é solucionar os problemas de 

restrições alimentares; e, (ii) CAMPER (Marling et al., 1999), ferramenta desenvolvida para 

elaborar planos alimentares para indivíduos, considerando suas necessidades nutricionais.  

Mais recentemente, outras técnicas também foram utilizadas para tentar solucionar o 

problema na elaboração de planos alimentares, como redes bayesianas, no estudo de Hsiao et 

al. (2011), lógica fuzzy, na ferramenta Leemoo (Ejtahed et al., 2013) e na ferramenta Nutri-Edu 

(Buisson, 2008) e também o método de otimização por enxame de partículas (Particle 

Swarming Optimization), como nos estudos de Chifu et al. (2017), para pacientes idosos e Fister 

et al. (2016), para atletas. 

Outras ferramentas computacionais foram identificadas e suas características são 

apresentadas no Apêndice A. Entre elas destacam-se: CHEF (Hammond, 1986), Microdiet 
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(Bassham; Fletcher, 1988), ESOMP (Yang, 1989 apud Camargo, 1999), VIE-PNN (Horn et al., 

1998), COOKER (Maranhão et al., 1996), JULIA (Hinrich; Kolodner, 1991), CAMP, PRISM 

e CAMPER (Petot et al., 1998), MIKAS (Kahn; Hoffmann, 2003), DietPal (Noah et al., 2004), 

MenuGene (Gaál et al., 2007), Planejamento de cardápios baseados em computador (Seljak, 

2009), Algoritmo de otimização para planejamento de cardápios (Hernández-Ocaña et al., 

2018). 

Considerando as possíveis combinações de alimentos ao se elaborar planos alimentares, 

nutricionalmente adequados e satisfatórios, pode-se dizer que esse processo é um problema 

complexo, por duas razões: (i) existem vários problemas de restrições (preferências e 

recomendações nutricionais) que estão correlacionados; (ii) espaço de busca (conjunto de 

combinações possíveis de alimentos/preparações, considerando as características de cada 

refeição); e, (iii) características sensoriais, ou seja, combinações de alimentos/preparações, 

considerando compostos de sabor (Kinouchi et al., 2008; Ahn et al., 2011). Segundo 

Hernández-Ocaña et al. (2018) um plano alimentar adequado nutricionalmente é aquele que 

contempla até 23 alimentos/preparações, distribuídos nas refeições propostas. 

A elaboração de cardápios é um problema de otimização combinatória e uma das formas 

de resolução desse problema é através da aplicação da técnica de algoritmo genético (AG), que 

trabalha com uma busca aleatória (Holland, 1975), como no estudo de Seljak (2009), gerando 

planos alimentares para pacientes com doença renal crônica. Um estudo mais recente que 

aplicou essa técnica foi o de Hernández-Ocaña et al. (2018), gerando planos alimentares para 

adultos sadios. Nos dois estudos, as abordagens propostas são para casos específicos, sendo 

pontuais para a geração de apenas um plano alimentar, considerando as restrições de cada 

situação apresentada e contemplando apenas 19 componentes no estudo Seljak (2009) ou 4 

componentes no de Hernández-Ocaña et al. (2018).  

No estudo de Seljak (2009), foram utilizadas duas bases de dados, os dados de CA com 

800 alimentos crus da TCA Alemã Souci-Fachman-Kraut (MedPharm, 2018) e os dados de CA 

da TCA USDA com cerca de 8.000 alimentos (USDA, 2018), além de fatores de conversão 

(Bognar, 2002) para converter os alimentos crus em cozidos da TCA alemã. O plano alimentar 

proposto por esse estudo, apresentou 20 alimentos, divididos em 5 refeições, com porções 

expressas em gramas e não usuais para cada alimento apresentado: (i) café da manhã – 175 g 

de pão com baixo teor de proteína, 100 g de pimentões grelhados, 10 g de azeite, 150 g de 

amoras e 5 g de açúcar; (ii) 100 g creme de painço, 5 g de margarina diet e 100 g de peras 
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cozidas; (iii) almoço – 210 g de arroz cozido, 210 g de vitela assada com molho de vegetais, 

170 g de salada de pepino e 90 g de muffin; (iv) lanche da tarde – 90 g de panqueca, 20 g de 

mel e 4 g de levedo, e; (v) jantar – 140 g de pão com baixo teor de proteína, 40 g de sour cream, 

100 g de aspargos cozidos, 70 g de salada verde e 5 g de clara de ovo cozida. Observa-se que o 

plano alimentar apresentado está adequado para energia, macro e micronutrientes, situação essa 

viável, considerando a abrangência das bases de dados de CA utilizadas. Entretanto, o plano é 

monótono e inúmeras informações não estão claras, tais como as características sensoriais dos 

alimentos/preparações nas refeições propostas, a classificação dos alimentos como preparações 

(cozidos, assados, crus), bem como não descreve os alimentos/ingredientes utilizados e a 

presença ou ausência de açúcar, sal e temperos. 

No estudo de Hernández-Ocanã et al. (2018), foi utilizada uma base de dados de CA 

limitada (300 alimentos). O plano alimentar apresentou 19 alimentos, divididos em 5 refeições, 

com porções usuais (unidade e xícara/copo) para cada alimento apresentado: (i) café da manhã 

– vitamina de morango, macarrão com atum, couve-flor cozida e framboesa; (ii) lanche da 

manhã – pão, framboesa e couve-flor cozida; (iii) almoço – água, batata frita, feijão cozido, 

frango com palma, tortilha de milho e maçã desidratada; (iv) lanche da tarde – bisque, uva sem 

semente e cenoura crua ralada, e; (v) jantar – água, arroz vermelho e pepino cru. O objetivo do 

estudo foi apresentar um plano alimentar adequado para energia, carboidrato, proteína e 

lipídios, situação essa viável, apesar da monotonia mostrada nas refeições quanto a 

alimentos/preparações e características sensoriais. Nesse estudo os alimentos também foram 

classificados como preparações (cozidos, assados, crus), não estando descrito os 

alimentos/ingredientes utilizados e nem a presença ou ausência de açúcar, sal e temperos. 

Adicionalmente, o estudo não prevê o cálculo e adequação de fibra alimentar, vitaminas e 

minerais para o plano alimentar. 

Nos estudos de Seljak (2009) e Hernández-Ocanã et al. (2018), a complexidade 

relacionada à solução do problema de elaboração de planos alimentares foi reduzida, pois em 

ambos os estudos foi considerado apenas um dia e não uma semana de plano alimentar, que 

seria o habitual quando se pensa na prescrição dietética do paciente/cliente. Da mesma forma, 

a adequação de energia, macro e micronutrientes para os planos alimentares gerados, se tornou 

facilitada, independentemente do número de componentes utilizados.  

É importante destacar que ao se pensar em uma ferramenta computacional para 

elaboração de planos alimentares, esta deve considerar não apenas as recomendações 
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nutricionais inerentes ao plano alimentar, mas também todas regras que são consideradas ao se 

elaborá-lo ─ características do alimento (sazonalidade) e da preparação (ingredientes – com 

óleo, temperos, sal, açúcar, integral, refinado, desnatado, entre outros e formas de preparo), 

grupos de alimentos/preparações que compõe a refeição, regionalidade dos alimentos, cálculos 

por porções usuais, além de toda a expertise que o nutricionista utiliza ao fazer essa elaboração 

de forma manual, caso contrário esta será apenas uma calculadora nutricional. 

Uma das técnicas utilizadas na implementação de sistemas de apoio à decisão é a de 

máquina de estados finito, mais especificamente na solução do problema de elaboração de 

planos alimentares, como é mostrado no estudo de Caballero-Ruiz et al. (2017), sistema de 

apoio à decisão online para pacientes com diabetes gestacional detectando a necessidade de 

insulina e ajustes na prescrição dietética. 

 

1.10 Máquina de estados finito (MEF) 

Máquina de estados finito (MEF) (Finite State Machine – FSM), ou também chamada de 

Máquina de Mealy (Mealy, 1955) e Máquina Moore (Moore, 1956) — é um modelo matemático 

composto por um conjunto de estados e um conjunto de regras de transição entre os estados; 

cujo objetivo é o de produzir um resultado (saída de dados) baseando-se no estado que se 

encontra e na entrada de dados. As saídas podem ser associadas às transições (Máquina de 

Mealy) ou aos estados (Máquina de Moore) (Anderson, 2006). Também é um método bem 

estabelecido de representar heurística dentro de uma situação lógica. 

Gil (1962) define máquina de estados finito como modelos utilizados para representar o 

comportamento de um sistema por um número finito de estados e transições, tendo um estado 

ativado sempre em resposta a um evento de entrada, e esse evento pode ocasionar a mudança 

de estado e a produção de uma ação de saída. 

Uma máquina de estados finito pode ser representada por um diagrama de transição; 

representado por um grafo, em que os nós são os estados e os arcos são as transições entre dois 

estados. Na Figura 9 é apresentado o ciclo de funcionamento de uma máquina de lavar de 

roupas, representando o início do processo (estado inicial) e a passagem por cada um dos ciclos 

(regras de transição). O estado ocioso representa a máquina de lavar roupas esperando o toque 

de ligar (botão liga/desliga), após o clique no botão, um sinal é disparado “sinal de ligar”, o 

ciclo para encher a máquina é de no máximo 10 minutos, após esse período um sinal é enviado 
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para iniciar o ciclo de lavagem. Assim, todos os estados são referentes a uma função da máquina 

de lavar roupas, com base em um sinal de início, uma ação e um sinal de término de cada ciclo. 

As máquinas de estados finito são utilizadas em situações onde se faz necessário o 

controle e descrição do processo. O estado da máquina é definido pelas situações do processo; 

as condições para que uma nova situação seja atingida no processo, a partir do estado inicial, 

são representadas pelas regras de transição. Para que a máquina de estados possa funcionar é 

necessária a alimentação com dados de entrada, que serão utilizados na ativação das regras de 

transição. Os dados de saída são o resultado gerado durante a execução da máquina (Santos, 

2004; Anderson, 2006). 

 Ao iniciar o processo, um dos estados da máquina de estados é marcado como estado 

inicial; a partir disso, a execução é iniciada com o estado inicial como estado corrente. Cabe 

ressaltar que um ou mais estados podem ser marcados como estados finais; se, ao término da 

execução da máquina de estados, o estado corrente corresponder a um dos estados finais, diz-

se que a Máquina aceita a entrada que lhe foi submetida; caso contrário, é comum dizer que a 

Máquina rejeita a entrada. A cada iteração, a execução da máquina de estados ocorre da 

seguinte forma: (i) dados de entrada são lidos; (ii) as regras de transição que saem do estado 

corrente são aplicadas; (iii) caso alguma das regras tenha suas condições satisfeitas, ocorre uma 

transição, o estado corrente passa a ser o estado de chegada da transição efetuada; (iv) dados 

de saída são escritos (Santos, 2004; Anderson, 2006). 
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Figura 9 – Diagrama de transição de uma máquina de estados finito (MEF) para uma máquina de lavar de roupas. 
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Considerando o problema apresentado, elaboração de planos alimentos, com restrições e 

análise combinatória de alimentos/preparações para cada refeição, é necessária a 

implementação de uma ferramenta6, caracterizada como sistema especialista, que utiliza 

heurísticas para a elaboração de planos alimentares, além dos enunciados da “Lei da Nutrição”. 

Para executar as heurísticas, que são baseadas na expertise do nutricionista, a utilização da 

técnica máquina de estados finito parece ser a mais adequada. A inteligência da ferramenta 

proposta nesse estudo, está inserida dentro de cada estado. Os estados possuem regras de como 

são selecionados os alimentos/preparações de cada refeição. Um exemplo seria a escolha de 

uma bebida para o café da manhã. Neste caso, o estado referente ao café da manhã, possui uma 

regra que verifica se tal bebida se enquadra nesta refeição (horário da refeição) e se ela, junto 

com os demais alimentos/preparações da refeição em questão, segue as preferências do 

paciente/cliente e as configurações de restrições iniciais do nutricionista. Com isso, a 

ferramenta faz a seleção desta bebida, calculando com os demais alimentos/preparações da 

refeição, se a adequação de energia, macro e micronutrientes, está dentro de um intervalo 

aceitável.  

 

                                                 
6 A ferramenta proposta possui complexidade polinomial O(n), ou seja, a complexidade é uma função polinomial 

do tamanho da entrada dos dados. O(n) se refere às pesquisa necessárias para gerar os planos alimentares de forma 

sequencial (Garey et al., 1979; Cormen et al., 2009). 
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2. JUSTIFICATIVA 

Um dos fatores que impacta na promoção da saúde está relacionando ao comportamento 

individual, além da ampla variedade de intervenções sociais e ambientais, sendo que a redução 

do risco e o controle das DCNT são um dos maiores desafios de saúde do século XXI (WHO, 

2014). Dessa forma, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que a dieta é um 

importante determinante da promoção da saúde e de um estilo de vida saudável (WHO, 2003).  

As ações de saúde pública, voltadas principalmente para suprir o déficit nutricional, 

também se voltam à elaboração de diretrizes alimentares para diminuição de risco de 

desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (Mota et al., 2008). 

Evidências científicas associam a dieta com excesso de peso, transtornos alimentares, doenças 

cardiovasculares e diabetes (Martinez-Steele et al., 2016). Dessa forma, a melhora da 

alimentação e, consequente, do estado nutricional é a chave para proporcionar benefícios à 

saúde da população, bem como reduzir gastos públicos (Kennedy et al., 1995; Lenoir-Wijnkoop 

et al., 2013). 

O nutricionista ao elaborar planos alimentares, deve ater-se principalmente às 

necessidades nutricionais do paciente/cliente. Segundo Camargo (1999), em um estudo sobre 

planejamento de cardápios, somente 11% dos nutricionistas conseguiram calcular cardápios, de 

forma manual, que atendessem a Recommended Dietary Allowance (RDA) (1989) para todos 

os nutrientes, conforme especificado no Dietary Guidelines for Americans. O estudo de 

Dollahite et al. (1995) pesquisou os principais guias alimentares e planos alimentares calculados 

por nutricionistas; foi verificado que a maior parte dos entrevistados encontrou dificuldades 

para elaborar planos alimentares que atingissem as principais recomendações propostas pelos 

guias. 

A redução de erros na adequação de energia e componentes, assim como a redução do 

tempo gasto na elaboração de planos alimentares, pode ser obtida com a utilização de SE, 

implementado com técnicas de inteligência artificial, em relação a outras ferramentas 

computacionais e ao trabalho manual. Nesse sentido, Skouroliakou et al. (2009) observaram 

uma redução de 12% para 1,5% no percentual de erro relativo às escolhas alimentares 

adequadas e cálculos das necessidades nutricionais diárias, além de reduzir em 50% o tempo 

dispendido. 

As ferramentas computacionais de apoio à nutrição clínica brasileiras, podem ser 

caracterizadas como sistemas de informação, pois trabalham apenas com dados e informações, 
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auxiliando o profissional na realização dos cálculos e nas consultas às informações em tabelas 

de referência (recomendações nutricionais, bases de composição de alimentos, parâmetros 

antropométricos). O apoio à decisão fornecido por um sistema de informação, reduz o esforço 

do profissional, porém ainda o deixa sobrecarregado considerando o volume de dados e 

informações a serem coletadas e analisadas durante a consulta de nutrição. Uma forma de 

reduzir essa carga cognitiva é pela utilização de sistema de apoio à decisão, mais 

especificamente sistema baseado em conhecimento, pois são implementados a partir da 

expertise do profissional. 

Ainda considerando a realidade brasileira, onde as ferramentas utilizam principalmente 

base de dados internacionais, em especial as norte-americanas, o uso destas informações deve 

ser feito com cautela. Ao se utilizar esses dados, os resultados gerados podem não refletir a real 

ingestão de nutrientes do paciente/cliente. Da mesma forma, o cálculo de planos alimentares 

baseados nessas TCAs, apresenta uma maior chance de produzir informações que não 

correspondem à realidade (Greenfield; Southgate, 2003; Menezes; Giuntini; Lajolo, 2003). 

Dessa forma, o desenvolvimento de uma ferramenta computacional, implementada com 

a expertise do nutricionista, com dados de qualidade de CA nacionais, auxiliará o profissional 

na sua prática clínica, tanto na avaliação da ingestão de nutrientes, quanto na prescrição 

dietética individualizada.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Conceber uma ferramenta computacional para a geração de planos alimentares 

personalizados, considerando as preferências e necessidades nutricionais do paciente/cliente, 

adulto saudável, eutrófico, praticante ou não de atividade física. 

3.2 Específicos 

▪ Estudar o conjunto essencial de variáveis, bem como suas várias fontes de informação, 

visando compor o processo de tomada de decisão quanto à consulta em nutrição e à elaboração 

de planos alimentares para adultos saudáveis. 

▪ Mapear o fluxo de informações (workflow) quanto ao processo de consulta de nutrição 

e elaboração planos alimentares, visando sua gestão. 

▪ Determinar a técnica de inteligência artificial (IA) que possibilite a integração das 

várias fontes de informações necessárias à geração dos planos alimentares. 

▪ Determinar e aplicar a linguagem de programação para implementar a ferramenta 

computacional. 

▪ Reestruturar o website da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 

atualizando as informações da base de dados de composição de alimentos e suas formas de 

consulta. 

▪ Avaliar os resultados (planos alimentares) gerados pela ferramenta computacional 

implementada.  
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4. DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS  

 Ao final desse estudo conseguiu-se atender aos seis primeiros passos da escala proposta 

por Gasching et al. (1983), usada para a avaliação de sistemas especialistas. Cabe destacar que 

isso é o esperado quando se propõe a solução de um problema, como o apresentado nesse 

estudo, que se destina ao desenvolvimento de um protótipo. Essa escala consiste nos seguintes 

passos: (i) definição dos objetivos do sistema proposto; (ii) desenvolvimento de um protótipo 

para demonstração da sua utilidade; (iii) refinamento do sistema; (iv) avaliação do desempenho; 

(v) avaliação da aceitação pelos usuários; (vi) funcionamento do protótipo em tempo real; (vii) 

realização de pesquisa para demonstrar a utilidade do sistema em larga escala; (viii) alterações 

necessárias e, (ix) liberação definitiva do sistema.  

Esse projeto foi financiado pelo Food Research Center (FoRC/CEPID/FAPESP –

Projeto número 2013/23298-0), que contemplou a reestruturação do website da Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) e a implementação da ferramenta 

computacional Nutri – Soluções inteligentes em nutrição. 

 

4.1 Capítulo 1 – Estudo comparativo entre sistemas de informação brasileiros na área de 

nutrição clínica 

Os objetivos desse capítulo são caracterizar e comparar as funcionalidades de três SI na 

área de nutrição clínica disponíveis no mercado brasileiro e avaliar os dados de composição 

química de cardápios usuais da população brasileira com TCA disponíveis usualmente nesses 

sistemas. 

Esse capítulo será encaminhado à revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 

 

4.2 Capítulo 2 – Base de dados brasileira para avaliação da ingestão de nutrientes: uma 

ferramenta essencial para estimar dados de ingestão de nutrientes 

O objetivo desse capítulo é descrever a metodologia de elaboração da TBCA BD-AIN, 

que incluiu 3 etapas: (i) agregação de dados de alimentos com descrições semelhantes para 

cobrir os alimentos relatados em pesquisas de consumo alimentar; (ii) preenchimento de dados 

faltantes usando critérios rigorosos; (iii) coleta de receitas das preparações para realização do 

cálculo do perfil de nutrientes. 
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Esse capítulo foi apresentado na 12th Internacional Food Data Conference, realizada 

em Buenos Aires, 11-13 de outubro de 2017.  A versão em inglês desse capítulo foi submetida 

à publicação na revista Journal of Food Composition and Analysis. 

 

4.3 Capítulo 3 – Tabela Brasileira de Composição de alimentos (TBCA): desenvolvimento 

e aplicação da versão online 

O objetivo desse capítulo é descrever o processo de desenvolvimento, formas de buscas, 

relatórios disponíveis e funcionalidades da versão 6.0 da TBCA, disponível gratuitamente em 

www.fcf.usp.br/tbca. 

Esse capítulo recebeu o prêmio de “Best Poster Award”, na 12th Internacional Food 

Data Conference, realizada em Buenos Aires, 11-13 de outubro de 2017.   A versão em inglês 

desse capítulo foi submetida à publicação na revista Journal of Food Composition and Analysis. 

 

4.4 Capítulo 4 – Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para a geração de 

planos alimentares personalizados para adultos 

O objetivo desse capítulo é descrever as etapas que envolveram o desenvolvimento do 

Nutri – Soluções inteligentes em nutrição, ferramenta que utilizou a TBCA BD-AIN na 

elaboração de planos alimentares, considerando as recomendações nutricionais e preferências 

alimentares para adultos saudáveis. 

Após a finalização e licenciamento do Nutri – Soluções inteligentes em nutrição, essa 

ferramenta será voltada para uso do nutricionista da área clínica, durante o atendimento de 

pacientes/clientes, na consulta em nutrição.  

Esse capítulo será encaminhado à revista Journal of Food Composition and Analysis. 
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4.1 Capítulo 1 – Estudo comparativo entre sistemas de informação brasileiros na área de 

nutrição clínica 

(Versão Preliminar) 

Resumo. Sistemas de informação (SI) têm sido utilizados na área de nutrição desde os anos de 

1960 e buscam auxiliar o nutricionista na avaliação da ingestão de nutrientes e elaboração de 

planos alimentares, visando o apoio na tomada de decisão. Os objetivos desse trabalho foram: 

(i) caracterizar e comparar as funcionalidades de três SI na área de nutrição clínica disponíveis 

no mercado brasileiro; (ii) avaliar os dados de composição química de cardápios usuais da 

população brasileira, analisados a partir das tabelas de composição de alimentos (TCAs), 

disponíveis usualmente nesses sistemas.  Os três SI foram avaliados quanto às características 

disponíveis (avaliação da composição do plano alimentar, avaliação clínica, avaliação do estado 

nutricional, prescrição e orientação dietética, e outras características) e qualidade de uso 

(funcionalidade, usabilidade e eficiência), durante a simulação de uma consulta em nutrição. 

Para a análise de composição química, foram avaliados 5 cardápios usuais da população 

brasileira, quanto aos dados de energia, macro e micronutrientes, totalizando 30 componentes. 

Foi verificado que, apesar dos SI apresentarem diferentes características, estes podem ser 

utilizados no apoio à decisão ao nutricionista, porém o profissional precisa estar atento àquele 

SI que melhor atende sua necessidade, durante a consulta em nutrição. Na avaliação dos dados 

de composição dos cardápios foram encontradas diferenças significantes para 12 dos 30 

componentes analisados, além da ausência de informação em muitos nutrientes, resultando nos 

elevados coeficientes de variação observados. É importante ressaltar que as fontes de dados das 

informações de composição dos alimentos/preparações são de origens diferentes (nacionais, 

internacionais e rótulos), mas é recomendado priorizar os dados nacionais, evitando que 

análises e prescrições de planos alimentares não sejam compatíveis com a realidade. 

 

Palavras-chave: Informática em Nutrição. Sistemas de informação. Consulta em nutrição. 

Tabelas de composição de alimentos. 
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1. Introdução  

A riqueza de informações na área de nutrição constitui um farto material a ser empregado 

no campo da informática em nutrição, disponibilizando ferramentas computacionais na área 

clínica, que tradicionalmente permitem: (i) organização administrativa da consulta em nutrição; 

(ii) armazenamento, processamento e recuperação das informações do paciente/cliente; (iii) acesso 

à dados/informações, visando a melhoria do conhecimento do profissional e a disponibilidade 

deste conhecimento, para uma adequada tomada de decisão. 

A partir dos anos de 1960 nutricionistas passaram a introduzir a informática e o uso de 

sistemas de informação em sua prática profissional (Hoggle et al., 2006). Com isso, a avaliação da 

ingestão de nutrientes, adequação das recomendações nutricionais e a elaboração de planos 

alimentares passaram a serem feitos de forma mais dinâmica, pois essas ferramentas possuem 

tabelas de composição de alimentos (TCAs) integradas. Assim, a utilização dessas ferramentas na 

execução dessas tarefas é algo valioso (Stein, 2011; Doina; Laura, 2015), pois disponibiliza ao 

nutricionista tempo necessário para que desenvolva outras atividades de cunho profissional (Frank, 

1986; Buzzard et al., 1991; Lee; Nieman et al., 1995; Biesemeier; Chima, 1997), como por 

exemplo uma atividade privativa do nutricionista que é a educação alimentar e nutricional (CFN 

600/2018; CFN 380/2005; Brasil, 1991). 

TCAs são consideradas elementos essenciais para a elaboração de diversas atividades, pois 

contêm informações sobre o conteúdo de nutrientes e de outros componentes de alimentos de um 

país ─ in natura e/ou processados (Greenfield; Southgate, 2003). Essas informações, disponíveis 

em diferentes formatos ─ impressos ou versões eletrônicas ─ são obtidas a partir de análises 

químicas ou compiladas de dados publicados. Dados de composição de alimentos podem ser 

utilizados para a avaliação do consumo alimentar de indivíduos e populações, planejamento e 

avaliação da adequação de planos alimentares, determinando a ingestão de energia e nutrientes e 

o estabelecimento da relação entre alimentação, saúde e doença (Pennington, 2008; EuroFIR, 

2018), auxiliando de forma direta o nutricionista em suas diferentes atividades. 

Os sistemas de apoio à decisão (SAD) são ferramentas computacionais implementadas com 

o objetivo de auxiliar os profissionais no processo de tomada de decisão e na resolução de 

problemas (Shim et al., 2002). O apoio à decisão pode ser realizado a partir dos dados e 

informações ou do conhecimento (Shortliffe; Barnett, 2014). A diferença existente entre esses dois 

tipos de suporte permite compreender a capacidade e o tipo de apoio que esses sistemas podem 

ofertar ao profissional. Sistemas de informação (SI) coletam, armazenam e processam dados e 

informações, onde a interpretação e conclusão desse processo ficam a cargo do usuário. Esse 
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auxílio pode ser através da busca de uma informação sobre o paciente de uma consulta passada ou 

mostrando um gráfico comparativo da evolução de determinado parâmetro ao longo de várias 

consultas. Já os sistemas baseados em conhecimento (SBC) são construídos a partir do 

conhecimento pertinente ao problema, sendo que esses podem realizar inferências sem a 

participação do usuário, pois utilizam técnicas de inteligência artificial para representar o 

conhecimento. Desta forma, o profissional pode dispender mais tempo para as atividades de coleta 

das informações junto ao paciente, onde a subjetividade desses dados e informações pode induzir 

a erro de diagnóstico um profissional sobrecarregado com tantas variáveis a serem analisadas. 

Considerando que a tomada de decisão da área de saúde envolve a coleta de dados, 

decisão e avaliação, os SAD podem atuar em todos estes níveis. Dessa forma, suas principais 

aplicações são: (i) alertas e lembretes sobre informações apresentadas ou necessidade de 

solicitações, apresentando ampla aplicabilidade e grande potencial na prevenção de erros; (ii) 

auxílio ao diagnóstico e à prescrição por meio da análise e inferências em relação às variáveis 

coletadas em relação à base de dados; (iii) obtenção e recuperação de informações, entre outros 

(Garg et al., 2005; Berner; La Lande, 2007). 

Estão disponíveis no mercado diversas ferramentas computacionais, que segundo o conceito 

apresentado acima, são SI, pois trabalham apenas com dados e informações, cujo objetivo é o de 

auxiliar o nutricionista na consulta em nutrição, considerando suas características, tais como: (i) 

no cálculo e análise de planos alimentares, considerando a presença ou não de doenças; (ii) na 

orientação nutricional e prescrição dietética e, (iii) no cálculo e análise de parâmetros utilizados 

na avaliação nutricional (antropométricos, consumo alimentar e análise da ingestão de nutrientes) 

(Lee, 1995; Cuppari; Anção, 2005). 

Diversos estudos internacionais comparam funcionalidades, bases de dados de CA e 

alimentos/preparações presentes em diferentes SI (Lee et al., 1995; Eck et al., 1988; Hakala et al., 

2003; McCullough et al., 1999; Nieman et al., 1992; Shanklin et al., 1985; Taylor et al., 1985; 

Vaask et al., 2004; Silva et al., 2014; Benedik et al., 2015; Orešković et al., 2015). Entretanto, 

estudos comparativos entre SI, para a análise da ingestão nutrientes, disponíveis no mercado 

nacional, não são tão usuais (Salles-Costa et al., 2007; Vieira et al., 2009; Lourenço et al., 2011), 

bem como sobre suas funcionalidades (Quadros et al., 2004; Coelho et al., 2006) e sobre qualidade 

de uso (Moura et al., 2006). Estudos nacionais, ao analisarem a ingestão de nutrientes, 

consideraram TCAs internacionais, em sua grande maioria, pois os dados de CA nacionais, com 

perfil completo de nutrientes, eram escassos. Quanto às questões sobre a qualidade de uso, se faz 

necessário a análise de versões mais recentes dos SI disponíveis no mercado. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157514001392#!
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A qualidade de uso em ferramentas computacionais se refere à capacidade com que o 

usuário atinge suas metas, com eficiência e satisfação, considerando o contexto da situação. O 

conceito mais utilizado de qualidade de uso é o de usabilidade, que está relacionado com a 

facilidade de aprendizado, além da satisfação do usuário (Nielsen, 1993). Dessa forma, destacam-

se os padrões desenvolvidos pela International Organization for Standardization (ISO) (ISO, 

2018) e International Electrotechnical Commission (IEC) (IEC, 2018), pois incluem recursos para 

a avaliação da qualidade de uso em ferramentas computacionais em geral.  

Os objetivos desse trabalho são caracterizar e comparar as características de três SI na 

área de nutrição clínica utilizados no Brasil e avaliar os dados de composição química de cardápios 

usuais da população brasileira, gerados a partir das TCAs disponíveis usualmente nesses sistemas. 

 

2. Material e métodos 

2.1 Caracterização das ferramentas computacionais disponíveis 

Foram avaliados três SI na área de nutrição clínica disponíveis no mercado brasileiro que são 

usualmente utilizadas pelo nutricionista durante sua prática profissional (Salles-Costa et al., 2007; 

Vieira et al., 2009; Lourenço et al., 2011; Assunção et al., 2017) e que estão disponíveis para 

avaliação (versão trial, que apresentavam o sistema com necessidade de instalação ou com acesso 

via Internet).  

Para verificar a qualidade de uso, as características dos SI foram avaliadas quanto aos itens 

descritos na Norma ISO/IEC 25010 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation 

– SQuaRE) (ISO/IEC 25010, 2018). Para tanto, foram avaliadas as seguintes características: (i) 

funcionalidade – foi verificado se o SI executou as funções atribuídas, fornecendo resultados 

adequados; (ii) usabilidade – foram avaliados os itens relativos à facilidade de uso, interface 

gráfica, dados/informações disponíveis e elementos visuais; (iii) eficiência – foram avaliados os 

itens relativos ao tempo de execução da função e as telas de execução disponíveis para as funções 

atribuídas. Foi classificado como “Alto” quando a característica atendeu de forma satisfatória a 

avaliação, e como “Baixo” quando não atendeu. 

 Também foram relacionadas as características referentes à consulta em nutrição: (i) 

avaliação da composição do plano alimentar – avaliado sob os seguintes itens: componentes 

alimentares, registro fotográfico e medidas caseiras, tabela de cadastro de alimentos, tabela de 

cadastro de receitas e tabela de origem de alimentos; (ii) avaliação clínica do paciente – avaliado 

sob os seguintes itens: avaliação clínica específica, doenças e condutas, exame físico, exames 

laboratoriais, fisiopatologia, medicações, sinais e sintomas; (iii) avaliação nutricional do paciente 
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– avaliado sob os seguintes itens: diagnóstico nutricional, diferentes fórmulas para predição do 

gasto energético, gráficos de acompanhamento, métodos de avaliação nutricional para diferentes 

ciclos de vida, protocolos de avaliação antropométrica e composição corporal; (iv) prescrição e 

orientação dietética – avaliado sob os seguintes itens: anamnese alimentar, guia de 

equivalentes/Lista de substituição, modelos de planos alimentares calculados, modelos de 

orientações nutricionais, aproveitamento de planos alimentares calculados, diferentes materiais 

para consulta; (v) outras características. Todos os itens foram avaliados pela sua presença ou 

ausência no SI. 

 Para avaliar as características e qualidade de uso dos SI propostas nesse estudo, foi 

simulada uma consulta em nutrição (cadastro do paciente/cliente, anamnese alimentar, avaliação 

nutricional e prescrição dietética). 

 

2.2 Avaliação dos cardápios 

Foram avaliados 5 cardápios, propostos pelo estudo do Programa Choices (Menezes et al., 2013), 

que apresentavam tanto variedade quanto representativa de alimentos/preparações brasileiros.  

Estes totalizaram 64 alimentos/preparações presentes em 12 grupos de alimentos (Quadro 3), 

conforme descrito na base de dados de Avaliação da Ingestão de Nutrientes da Tabela Brasileira 

de Composição de Alimentos (TBCA BD-AIN) (Capítulo 2). As quantidades dos 

alimentos/preparações presentes nos cardápios foram expressas em gramas e mililitros para avaliar 

energia, carboidrato total, proteína, lipídios, fibra alimentar, colesterol, ácidos graxos saturados, 

mono e poli-insaturados e gordura trans, vitaminas A (equivalente de retinol), C, D, E, tiamina, 

riboflavina, niacina, piridoxina, cianocobalamina, folato, e os minerais, cálcio, ferro, sódio, 

potássio, magnésio, manganês, cobre, selênio e zinco.  

Optou-se por utilizar os dados de CA de três TCAs, que usualmente estão disponíveis em 

SI, ao invés de invés de se utilizar o próprio SI para análise dos cardápios, pois nem sempre é 

possível identificar quais dados de CA não estão disponíveis nos sistemas. Além disso, as versões 

trial das ferramentas computacionais não disponibilizam todos as informações necessárias à uma 

adequada avaliação da ingestão de nutrientes.  

Três TCAs para a análise dos cardápios foram utilizadas: (i) TCA 1 – disponível para 

consulta online, mas ainda não é contemplada em nenhuma ferramenta computacional disponível 

no mercado brasileiro (Capítulo 2); possui 34 componentes para cerca de 3.500 

alimentos/preparações; (ii) TCA 2 – disponível impressa e também em planilha eletrônica para 

download; possui 37 componentes e cerca de 2.100 alimentos/preparações  e; (iii) TCA 3 – 



63 

 

Capítulo 1 

 

disponível em versão impressa, possui 33 componentes para cerca de 2.300 alimentos/preparações. 

Estas duas últimas TCAs estão presentes em SI disponíveis no mercado brasileiro.  

Análise estatística ─ Os dados foram apresentados em tabelas, sob a forma de média, 

desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e coeficiente de variação. Adotou-se um valor de 

p<0,05 para considerar uma diferença significante. Para tanto, foi utilizada a ferramenta 

computacional Statistica®. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Características disponíveis nas ferramentas computacionais 

Quanto à avaliação da qualidade de uso dos SI, foi observado que no item “Funcionalidade”, os 3 

SI desempenham as funções que lhe foram atribuídas (Quadro 1), além de apresentar os itens 

necessários e esperados em um SI, para o atendimento clínico do paciente/cliente, durante a 

consulta em nutrição (Quadros 2). 

No item “Compreensão dos dados disponíveis”, da característica “Usabilidade”, as dúvidas 

que surgiram puderam ser resolvidas pelos manuais disponíveis para consulta online no próprio SI 

1 e pelo manual online para o SI 2. Com o SI 3 as dúvidas puderam ser resolvidas por vídeos com 

tutorias disponíveis na Internet ou mesmo pelo chat online. Quanto aos demais itens dessa 

característica, estes foram considerados adequados, quanto à facilidade de uso e satisfação do 

usuário, ao simular a consulta em nutrição. 

 No item “Eficiência”, ocorram erros de execução durante a simulação, com a utilização da 

SI 3, não sendo possível o armazenamento de dados/informações de forma adequada. 
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Quadro 1 – Características relacionadas à qualidade de uso avaliadas em sistemas de informação (SI) utilizadas na consulta em nutrição, conforme a Norma ISO/IEC 

25010. 

CARACTERÍSTICA ITEM SI 1 SI 2 SI 3 

Funcionalidade 
Em conformidade com a 

proposta do SI 

Alto 

Função proposta realizada de forma 

adequada 

Alto 

Função proposta realizada de forma 

adequada 

Alto 

Função proposta realizada de forma 

adequada 

Usabilidade 

Facilidade de uso 

Alto 

Design com facilidade de 

compreensão 

Alto 

Design com facilidade de 

compreensão 

Alto 

Design com facilidade de 

compreensão 

Aparência das telas e 

elementos visuais 

Alto 

Design com facilidade de 

compreensão 

Alto 

Design com facilidade de 

compreensão 

Alto 

Design com facilidade de 

compreensão 

Cor das telas e elementos 

visuais 

Alto 

Tela de fundo branco, com paleta de 

cores dos elementos visuais agradável, 

caso seja usado por longo período 

Alto 

Tela de fundo branco, com paleta de 

cores dos elementos visuais agradável, 

caso seja usado por longo período 

Alto 

Tela de fundo branco, com paleta de 

cores dos elementos visuais agradável, 

caso seja usado por longo período 

Tamanho da fonte 
Alto 

Favorece o trabalho por longo período 

Alto 

Favorece o trabalho por longo período 

Alto 

Favorece o trabalho por longo período 

Interface gráfica 
Alto 

Fácil utilização e compreensão 

Alto 

Fácil utilização e compreensão 

Alto 

Fácil utilização e compreensão 

Compreensão dos dados 

disponíveis 

Alto 

Apresenta manual de ajuda na própria 

ferramenta 

Alto 

Apresenta manual de ajuda online 

Baixo 

Apresenta manual apenas para versão 

instalada; para versão online apresenta 

vídeos com tutoriais 

Eficiência 

Tempo de execução das 

funções  

Alto 

Adequado para as funções executadas 

Alto 

Adequado para as funções executadas 

Baixo 

Tempo gastado aumentado devido 

falhas de execução 

Telas de execução 

disponíveis 

Alto 

Telas para diferentes funções da 

consulta em nutrição, telas 

multitarefas, permite arrastar 

informações e busca com parte da 

palavra 

Alto 

Telas para diferentes funções da 

consulta em nutrição 

Alto 

Telas para diferentes funções da 

consulta em nutrição 
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Quadro 2 – Características referentes à consulta em nutrição, avaliadas em sistemas de informação (SI) utilizados na consulta em nutrição. 

CARACTERÍSTICA ITEM SI 1 SI 2 SI 3 

Análise da 

composição do 
plano alimentar 

Componentes alimentares  (143)  (200)  (35) 

Registro fotográfico e Medidas caseiras    

Tabela de cadastro de alimentos  (3849)  (17000)  (9000) 

Tabela de cadastro de receitas  (1301)   (600) 

Tabela de origem de alimentos  (6)  (16)  (3) 

Avaliação Clínica 

do Paciente 

Avaliação clínica específica   (7)  

Doenças e Condutas  (140)  (70)  

Exame físico    

Exames laboratoriais  (100)   

Fisiopatologia    

Medicações  (500)   

Sinais e sintomas  (680)   

Avaliação 

Nutricional do 
Paciente 

Diagnóstico Nutricional    

Diferentes fórmulas para predição do gasto 
energético 

  (16)  

Gráficos de acompanhamento    

Métodos de avaliação nutricional para diferentes 

ciclos de vida 
  (6)  

Protocolos de avaliação antropométrica e 

Composição corporal 
 (28)  (80)  (24) 

Prescrição e 

Orientação 
Dietética 

Anamnese alimentar    

Guia de equivalentes/Lista de substituição    

Modelos de planos alimentares calculados    (60) 

Modelos de orientações nutricionais    (90) 

Aproveitamento de planos alimentares calculados    
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CARACTERÍSTICA ITEM SI 1 SI 2 SI 3 

Outras 
características 

Diferentes materiais para consulta    

Forma de acesso Computador Internet 

Computador, 

Internet e 

Mobile 

Outros 

Biodisponibilidade de nutrientes, 

filtros para consulta de alimentos 

(nutrientes) e açúcar de adição  
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No item “Tabela de origem de alimentos”, foi verificado que o SI 3 contempla três TCAs 

─ TACO (TACO, 2011), IBGE (IBGE, 2011) e Tabela de Composição dos Alimentos: Suporte 

para Decisão Nutricional (Phillipi, 2016), além de informações nutricionais disponibilizadas 

pelos fabricantes para alguns produtos (Neslté, Novartis e Support). O SI 1 utiliza uma tabela 

própria, resultado de uma coletânea de dados das principais TCAs ─ TACO (TACO, 2011), 

IBGE (IBGE, 2011), USDA (USDA, 2018), Alemã (MedPharm, 2018), Repertório Geral dos 

Alimentos (Favier et al., 1999) e Fichas Técnicas de Receitas, além de informações de 

fabricantes de alimentos/ produtos alimentícios. O SI 2 informa que utiliza dezesseis, entre elas: 

TCAs ─ TACO (TACO, 2011), USDA (USDA, 2018), IBGE (IBGE, 2011) e Tabela de 

Composição dos Alimentos: Suporte para Decisão Nutricional (Phillipi, 2016), Medidas 

caseiras (Pinheiro et al., 2004), EDDUFF (Mendez et al., 2001). Cabe destacar que o SI 2 faz 

uso da base de dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), versão 5.0, 

que estava disponível somente no formato online e que não era completa quanto aos nutrientes 

disponibilizados. 

Referente à apresentação dos dados de CA dos alimentos/preparações, foi verificado 

que: (i) SI 3 ─ dados de CA que não estão presentes no alimento/preparação são apresentados 

como “0” e não como “NA (não analisado)”, sendo que na busca pelo alimento/preparação, no 

cadastro deste, consta a fonte da informação; (ii) SI 2 ─ é feita a escolha prévia dos nutrientes 

a serem avaliados nos alimentos/preparações, e a partir dessa informação é que as fontes de 

informação de CA são disponibilizadas; os dados dos nutrientes que não constam da base de 

dados são apresentados com a sigla “SI (sem informação)”; (iii) SI 1 ─ para os dados de CA 

que não estão disponíveis na base de dados, a informação é deixada em branco.  

Um dos objetivos dos SI é a avaliação da ingestão de nutrientes, através da comparação 

entre a ingestão do paciente/cliente e as recomendações nutricionais estabelecidas, 

considerando seu ciclo de vida, além da elaboração dos planos alimentares para 

pacientes/clientes que apresentam ou não enfermidades. Dessa forma, um dos fatores a ser 

considerando quando ocorre a aquisição dos SI é a qualidade dos dados de CA (Vozenilek, 

1999; Cuppari; Anção, 2005; Stumbo, 2008; Gibson et al., 2017), que pode variar ao se 

considerar a abrangência dos alimentos e componentes inclusos, das fontes utilizadas na 

elaboração da base de dados de CA (TCAs nacionais e/ou internacionais construídas com dados 

analíticos/compilados de dados analíticos e/ou atribuídos de outras TCAs; rótulos de alimentos 
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comerciais; laudos técnicos de alimentos processados), além da maneira como a TCA e a 

própria ferramenta apresenta os valores ausentes dos nutrientes (Vozenilek, 1999).  

Diferença natural existente nos dados de CA, descrição do método analítico utilizado, 

classificação e descrição dos alimentos/preparações, são considerados fatores importantes 

quando se compara teores de nutrientes provenientes de diferentes TCAs (Menezes et al., 2003). 

Dessa forma, a disponibilização de dados nacionais sobre CA é fundamental para a prática 

profissional do nutricionista durante a consulta em nutrição. Considerando a pouca 

disponibilidade de dados de CA nas tabelas nacionais brasileiras, a avaliação da ingestão de 

nutrientes e a prescrição dietética têm sido elaboradas, em sua grande maioria, com bases de 

dados internacionais, principalmente norte-americanas. Outro fator a ser considerado, quanto 

ao uso de TCAs ou SI com dados de CA internacionais, em países como o Brasil, se refere a 

grande biodiversidade de alimentos, dificilmente contemplada em bancos de dados 

internacionais. Dessa forma, a utilização de dados de CA comercializados em países 

industrializados pode implicar em avaliação da ingestão de nutrientes e energia não compatíveis 

com a realidade de consumo (Gibson et al., 2017). 

Estudos comparativos entre dados de CA brasileiros e norte-americanos indicam que a 

utilização de TCAs internacionais geram resultados que podem não refletir a real ingestão de 

nutrientes da população, principalmente em relação a vitaminas e minerais (Padovani et al., 

2007; Lopes et al., 2015). Dessa forma, destaca-se que preferencialmente dos dados de CA 

nacionais devem ser utilizados na avaliação da ingestão de nutrientes e elaboração de planos 

alimentares, na consulta em nutrição. 

No item “Registro fotográfico para medidas caseiras” essa característica está disponível 

apenas no SI 2, conforme verificado também no estudo de Lourenço et al. (2011) que avaliou 

programas de diferentes versões. A disponibilização de registro fotográfico para medidas 

caseiras nos SI de nutrição clínica possibilita a padronização de porções dos 

alimentos/preparações, além de facilitar a compreensão do paciente/cliente, durante a consulta 

em nutrição. Em caso de ausência, o nutricionista deve procurar outras formas de demonstração 

─ livros com alimentos/preparações (Lopes; Botelho, 2008; Monteiro et al, 2010; Monego et 

al., 2013), utensílios de cozinha ou mesmo modelos de silicone ─ a fim de evitar erros e mal-

entendidos no momento da orientação da prescrição dietética e, posteriormente, no momento 

da preparação da refeição, pelo paciente/cliente. 
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Os SI apresentaram quantidades distintas de componentes cadastrados, tendo o SI 3 ─ 

35 componentes, o SI 1 ─ 143 componentes e o SI 2 ─ 200 componentes. Cabe destacar que no 

SI 1 existe a possibilidade de se verificar se há ou não açúcar de adição no alimento/preparação 

consultado, tanto para a avaliação da ingestão de nutrientes, quanto para a elaboração de planos 

alimentares. Essa informação está presente apenas na TCA da United States Departament of 

Agriculture (USDA, 2018), base de dados norte-americana, o que deve ser utilizado com 

cautela, considerando que os alimentos dessa base de dados, podem não corresponder à 

realidade de alimentos/preparações disponíveis no território brasileiro. 

Quanto ao item “Cadastro de receitas/alimentos”, todos os SI avaliados apresentam essa 

funcionalidade. Cabe ressaltar que, para efeitos de cálculo, não existem os fatores de conversão 

(ganho ou perda de peso do alimento/preparação ao sofrer um processo de cocção), associados 

a esse cadastro, bem como fator de retenção de nutrientes (índice de perda de nutriente que o 

alimento/preparação sofre ao passar por um processo de cocção). Dessa forma, o ideal seria que 

o cálculo de receitas fosse feito com alimentos preparados e sua proporção dentro da receita. 

Um exemplo dessa aplicação é descrito no Capítulo 4, como metodologia utilizada na 

elaboração da TBCA BD-AIN. 

Quanto à característica referente à “Avaliação clínica do paciente”, foi verificada a 

presença de campos para doenças e condutas, sintomas e sinais clínicos, tabelas de referência 

com exames laboratoriais, além do campo de preenchimento para medicamentos em 

praticamente todos os SI avaliados. A presença desses campos, com descrições para cadastro e 

consulta, objetiva facilitar a elaboração de planos alimentares, situação essa que poderia ser 

melhorada caso a ferramenta fizesse inferência sobre os dados/informações coletados durante 

a consulta em nutrição. No S2 também foi observada a presença de um campo destinado às 

avaliações clínicas específicas. 

Nenhum dos SI permite classificar o diagnóstico de nutrição, conforme o Passo 2 do 

Processo de Cuidado em Nutrição (PCN) (Bueche et al. 2008; ASBRAN, 2014; Hammond et 

al, 2014). O diagnóstico de nutrição, previsto no PCN, é classificado a partir de três domínios: 

(i) ingestão de alimentos e nutrientes; (ii) informações referentes a problemas de nutrição 

clínica, e; (iii) o comportamento nutricional do paciente/cliente. Cada domínio possui classes, 

subclasses e itens, com características que contribuem para a saúde nutricional, sendo que a 

maioria dos diagnósticos em nutrição está no domínio (categoria) ingestão, que é o mais 

específico ao nutricionista (Bueche et al. 2008; Hammond et al, 2014). 
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O diagnóstico de nutrição não deve ser confundido com o diagnóstico médico, que pode 

ser definido como uma doença ou uma síndrome relacionada a órgão(s) específico(s) ou 

sistema(s) corporal(is) (Lee, 2005); o diagnóstico de nutrição refere-se às condições 

nutricionais do paciente/cliente e aos problemas que o nutricionista pode identificar com base 

nos dados e informações coletados, organizados e analisados. Cabe destacar que o diagnóstico 

médico não muda desde que a condição da doença permaneça; o diagnóstico de nutrição 

mudaria quando a resposta do paciente mudasse. Assim, ao analisar os dados coletados, a partir 

da avaliação do estado nutricional, é possível apresentar diagnósticos de nutrição corretos, e 

dessa forma definir de maneira realística metas, selecionando intervenções apropriadas e 

acompanhando a evolução do paciente/cliente e sua busca pelas metas definidas (Chen et al., 

2012). 

Ainda refere à característica “Avaliação nutricional do paciente”, foi verificada a 

presença de diferentes fórmulas para predição do gasto energético, que consideram a taxa 

metabólica basal, gasto energético na atividade física, classificação do perfil antropométrico do 

paciente/cliente em todas os SI avaliados, além da presença de um campo para o cadastro de 

medidas antropométricas, com destaque para o SI 2. Os estudos de Quadros et al. (2004) e 

Coelho et al. (2008), também verificaram que o SI 1 apresenta um modelo esquemático do 

corpo humano, auxiliando o profissional a encontrar a localização exata da medida, durante o 

atendimento clínico do paciente/cliente. 

Protocolos de avaliação nutricional para diferentes ciclos de vida foram verificados nos 

S1 e S2. A disponibilização dessas informações contribui para o desenvolvimento de uma 

avaliação nutricional diferenciada, contemplando informações específicos, além de uma 

orientação e prescrição dietética mais adequada, considerando as recomendações nutricionais. 

Referente à característica “Prescrição e orientação dietética”, os 3 SI apresentaram 

similaridade nos itens anamnese alimentar, guia de equivalentes/lista de equivalentes, modelos 

de planos alimentares calculados e modelos de orientações nutricionais. Entretanto, apenas o 

S2 permite que o usuário faça o aproveitamento de planos alimentares que já foram calculados.  

Quanto às “Outras características” encontradas no SI 1, consulta à biodisponibilidade 

de nutrientes e filtros para consulta de alimentos/preparações a partir de nutrientes, estas são 

importantes para o apoio à decisão do nutricionista, no momento na orientação e prescrição 

dietética dos pacientes/clientes.  
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A escolha do melhor SI é uma decisão difícil a ser tomada pelo nutricionista, pois deve 

ser baseada: (i) características disponíveis e facilidade na utilização da ferramenta; (ii) 

sistematização da consulta em nutrição, seguindo um critério lógico para o atendimento do 

paciente/cliente, com dados/informações pertinentes à tomada de decisão; (iii) protocolos 

adotados para o cálculo de recomendações energéticos, avaliação antropométrica e exames 

bioquímicos); (iv) definição adequada das recomendações nutricionais a serem utilizados na 

avaliação da ingestão de nutrientes e prescrição dietética; (v) guidelines para diferentes 

situações (ciclos de vida e patologias); (vi) características encontradas na base de dados de 

composição de alimentos (CA) ─ abrangência dos alimentos/preparações, origem dos dados 

disponibilizados, formas de busca, forma de apresentação/descritores dos 

alimentos/preparações (cru ou cozido; com casca ou descascado; fresco ou enlatados; com ou 

sem açúcar, sal e temperos); (vii) relatórios apresentados para auxiliar na tomada de decisão e 

para apresentação ao paciente/cliente (orientação e prescrição dietética); (viii) possibilidade de 

comparação de informações cadastradas, entre outras características utilizadas por esses SI.  

Outras características que devem ser consideradas se referem à capacidade de armazenar 

arquivos ou pastas, apresentação e impressão de relatórios (Lee et al., 1995; Vozenilek, 1999), 

e as formas de atualização da ferramenta (Stumbo, 2008), as formas de acesso (sistema com 

necessidade de instalação; acesso somente pela Internet; acesso mobile – tablets e smartphones) 

e a presença ou não de versão trial, para avaliação do usuário, antes de sua aquisição.  

 Os SI avaliados apresentaram diferentes características, que podem ser utilizados no 

apoio à decisão do nutricionista, durante o atendimento clínico do paciente/cliente. Entretanto, 

é importante que o nutricionista já possua seu protocolo de atendimento para a consulta em 

nutrição, que pode ser sistematizado segundo os passos do PCN (Bueche et al. 2008; ASBRAN, 

2014; Hammond et al., 2014) e dessa forma busque nos SI, as características que mais se 

adequam à sua rotina profissional, e não o contrário. 

 

3.2 Análise dos componentes presentes nos cardápios propostos 

No Quadro 3 são apresentados os alimentos/preparações e grupos de alimentos que foram 

avaliados nesse estudo e que são usuais dos brasileiros. Todos os alimentos/preparações foram 

considerados sem adição de sal, açúcar e óleo, sendo esses adicionados à parte, para cada 

refeição, para efeitos de cálculo.  



72 

 

Capítulo 1 

 

Para que os dados de composição dos alimentos/preparações fossem passíveis de 

comparação, no momento da escolha destes nas TCAs utilizadas, optou-se pela descrição mais 

detalhada possível. 

 

 

Quadro 3 – Alimentos/preparações e grupos de alimentos que constituem os cardápios usuais dos 

brasileiros. 

GRUPO DE ALIMENTOS ALIMENTOS/PREPARAÇÕES  

Cereais e derivados 

Arroz polido cozido, pão de forma tradicional, pão integral. pão de 
hambúrguer/hot dog, pizza calabresa, macarrão cozido na manteiga, barra de 

cereais, biscoito doce simples, biscoito recheado, biscoito salgado, bolo simples, 

aveia em flocos, cereal matinal, capelleti (recheado com carne), lasanha à 

bolonhesa, farofa de farinha de mandioca. 

Vegetais e derivados 
Alface, tomate, cebola crua (salada), cenoura crua, tomate, couve refogada, 

couve-flor cozida, batata frita/palha, molho de tomate, seleta de legumes. 

Frutas e vegetais 
Banana, manga, mamão, laranja, maçã, mexerica, suco de goiaba, suco de 

laranja, suco de abacaxi. 

Óleos e Gorduras Óleo de soja, Maionese (molho), Manteiga sem sal. 

Pescados e frutos do mar Peixe grelhado. 

Carnes e derivados 
Lombo suíno grelhado, hambúrguer bovino grelhado, bife de alcatra grelhado, 

peito de frango grelhado, carne de panela (músculo), peito de frango grelhado. 

Leite e derivados 
Leite fluido integral, queijo prato, queijo muçarela, iogurte integral sabor frutas, 

iogurte natural, bebida láctea. 

Bebidas Refrigerante tipo cola, café infusão, chá infusão. 

Ovos e derivados Omelete. 

Açúcares e doces Açúcar refinado, pudim de leite. 

Miscelâneas Sal refinado, catchup (molho), mostarda (molho). 

Leguminosas e derivados 
Feijão preto cozido (50 % caldo e 50 % grão), feijoada (feijão preto e derivados 

de carne suína), bebida à base de soja (extrato). 

  

Os valores de análise (média, mediana, valor mínimo e máximo, desvio padrão e valor 

de p) para energia, macronutrientes, fibra, perfil de lipídios, vitaminas e minerais estão 

apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Estimativa do conteúdo energia, macronutrientes, fibra alimentar, frações lipídicas, vitaminas 

e minerais de cinco cardápios estudados de acordo com diferentes tabelas de composição de alimentos 

(TCAs).  

 

Componente TCA n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de variação 
p* 

Energia (kcal) 

TCA 1 5 1.777 1.789 1.666 1.881 78 4,4 

0,499 TCA 2 5 1.746 1.792 1.586 1.890 123 7,0 

TCA 3 5 1.701 1.683 1.597 1.849 94 5,5 

Carboidrato total 

(g) 

TCA 1 5 225 230 205 233 12 5,3 

0,819 TCA 2 5 226 224 204 253 18 7,9 

TCA 3 5 266 229 173 492 131 49,2 

Proteína (g) 

TCA 1 5 73,5 75,0 61,6 79,5 7,1 9,7 

0,449 TCA 2 5 73,9 76,7 67,8 76,9 4,1 5,5 

TCA 3 5 77,1 81,1 62,6 86,1 9,8 12,7 

Lipídios (g) 

TCA 1 5 60,5 60,2 45,8 73,6 11,3 18,7 

0,549 TCA 2 5 63,4 67,2 47,5 71,6 9,4 14,8 

TCA 3 5 67,7 66,1 46,7 86,8 16,6 24,5 

Fibra alimentar 

(g) 

TCA 1 5 19,8 19,5 19,2 20,6 0,7 3,5 

0,007 TCA 2 5 18,9 19,0 17,4 19,9 0,9 4,8 

TCA 3 5 15,2 15,0 14,0 16,5 1,1 7,2 

Colesterol (mg) 

TCA 1 5 228 171 159 417 110 48,2 

0,819 TCA 2 5 237 169 165 377 99 41,8 

TCA 3 5 204 172 130 352 86 42,2 

AG Saturado (g) 

TCA 1 5 21,8 22,6 13,3 29,2 7,2 33,0 

0,449 TCA 2 5 22,4 24,3 15,3 24,6 4,0 17,9 

TCA 3 5 24,2 20,1 17,9 32,6 6,9 28,5 

AG 
Monoinsaturado 

(g) 

TCA 1 5 17,5 17,0 13,7 21,3 3,0 17,1 

0,549 TCA 2 5 19,1 19,5 13,9 24,6 3,9 20,4 

TCA 3 5 17,5 18,3 10,3 21,2 4,2 24,0 

AG Poli-

insaturado (g) 

TCA 1 5 14,1 14,2 11,3 15,6 1,8 12,8 

0,247 TCA 2 5 15,1 16,2 10,4 18,7 3,2 21,2 

TCA 3 5 9,3 5,7 4,2 16,6 6,2 66,7 

AG trans (g) 

TCA 1 5 1,3 1,5 0,5 1,9 0,5 38,5 

0,015 TCA 2 5 2,2 1,8 1,6 3,7 0,8 36,4 

TCA 3 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Cálcio (mg) 

TCA 1 5 674 722 408 833 159 23,6 

0,247 TCA 2 5 799 800 680 912 95 11,9 

TCA 3 5 548 514 243 888 241 43,9 

Ferro (mg) 

TCA 1 5 11,9 12,1 9,7 13,4 1,5 12,6 

0,091 TCA 2 5 11,4 10,5 10,1 14,4 1,8 15,8 

TCA 3 5 7,8 7,9 6,3 9,9 1,4 17,9 
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Componente TCA n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de variação 
p* 

Sódio (mg) 

TCA 1 5 2.600 2.857 1.456 3.136 663 25,5 

0,819 TCA 2 5 2.450 2.453 1.572 3.380 641 26,2 

TCA 3 5 2.417 2.274 1.891 2.944 456 18,9 

Magnésio (mg) 

TCA 1 5 229 241 183 255 30 13,1 

0,022 TCA 2 5 244 253 191 298 47 19,3 

TCA 3 5 129 144 89 162 32 24,8 

Fósforo (mg) 

TCA 1 5 1.023 1.040 953 1074 51 4,9 

0,022 TCA 2 5 1.036 1.041 905 1.146 91 8,8 

TCA 3 5 640 653 489 784 114 17,8 

Potássio (mg) 

TCA 1 5 2.200 2.154 2.031 2.409 144 6,5 

0,022 TCA 2 5 2.215 2.194 1.673 2.644 401 18,1 

TCA 3 5 1.565 1.456 1.395 1.893 211 13,5 

Manganês (mg) 

TCA 1 5 3,3 3,0 2,9 3,8 0,5 15,1 

0,074 TCA 2 5 2,8 2,3 1,7 4,4 1,1 39,3 

TCA 3 5 1,4 1,3 0,6 2,7 0,8 57,1 

Zinco (mg) 

TCA 1 5 10,8 11,7 7,2 13,5 2,7 25,0 

0,022 TCA 2 5 11,0 10,7 9,0 13,5 1,6 14,5 

TCA 3 5 7,1 8,3 2,5 9,5 3,0 42,2 

Cobre (mg) 

TCA 1 5 1,1 0,9 0,7 1,9 0,5 45,4 

0,247 TCA 2 5 1,0 0,9 0,7 1,3 0,2 20,0 

TCA 3 5 0,7 0,7 0,4 1,0 0,2 28,6 

Selênio (mcg) 

TCA 1 5 125 109 15 319 124 99,2 

0,247 TCA 2 5 106 101 82 143 22 20,7 

TCA 3 5 33 29 8 70 22 66,7 

Vit A, RE (mcg) 

TCA 1 5 501 608 153 788 274 54,7 

0,819 TCA 2 5 535 409 238 1146 354 66,2 

TCA 3 5 639 455 163 1437 490 76,7 

Vit D (mcg) 

TCA 1 5 1,8 0,6 0,2 4,3 2,0 111 

0,549 TCA 2 5 2,0 1,5 0,7 3,6 1,3 65,0 

TCA 3 5 0,9 0,6 0,5 1,8 0,5 55,6 

Vit E (mg) 

TCA 1 5 6,0 6,4 3,4 9,3 2,3 38,3 

0,022 TCA 2 5 5,3 5,0 3,6 7,8 1,6 30,2 

TCA 3 5 18,6 15,6 12,6 29,0 7,0 37,6 

Tiamina (mg) 

TCA 1 5 1,1 1,2 0,7 1,7 0,4 36,36 

0,022 TCA 2 5 1,5 1,3 1,3 2,0 0,3 20,00 

TCA 3 5 0,8 0,8 0,4 1,3 0,3 37,50 

Riboflavina (mg) 

TCA 1 5 1,0 0,7 0,6 1,7 0,4 40,00 

0,015 TCA 2 5 2,3 1,9 1,4 4,4 1,2 52,17 

TCA 3 5 0,7 0,7 0,5 1,0 0,2 28,57 
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Componente TCA n Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de variação 
p* 

Niacina (mg) 

TCA 1 5 19,7 14,4 13,9 36,6 9,7 49,24  

TCA 2 5 18,2 17,0 13,5 28,6 6,1 33,52 0,022 

TCA 3 5 14,1 10,5 9,3 25,3 6,8 48,23  

Vit B6 (mg) 

TCA 1 5 0,7 0,7 0,4 1,4 0,4 57,14 

0,022 TCA 2 5 1,9 1,7 0,9 3,3 0,9 47,37 

TCA 3 5 0,7 0,7 0,5 1,0 0,2 28,57 

Vit B12 (mg) 

TCA 1 5 3,4 3,8 1,5 4,5 1,1 32,35 

0,074 TCA 2 5 3,0 2,8 2,0 4,0 0,8 26,67 

TCA 3 5 1,9 2,1 0,5 3,7 1,2 63,13 

Vit C (mg) 

TCA 1 5 120 124 27 247 83 69,17 

0,819 TCA 2 5 106 113 44 172 47 44,34 

TCA 3 5 116 115 38 197 57 49,14 

Folato (mg) 

TCA 1 5 375 360 306 500 74 19,73 

0,022 TCA 2 5 345 342 215 499 104 30,14 

TCA 3 5 113 111 97 134 17 15,04 

AG – ácido graxo.  

*Teste não-paramétrico de Friedman, diferença significante para valores de p<0,05.  

 

Os valores estimados para energia e carboidrato total foram semelhantes para a três 

TCAs analisadas. Proteína e lipídios totais foram mais altos e fibra alimentar mais baixa quando 

avaliados pela TCA 3, quando comparado com as duas outras TCAs utilizadas. Sendo que para 

fibra alimentar foi encontrada diferença significante (p<0,007).   

Os valores para colesterol, ácidos graxos monoinsaturado e poli-insaturado ficaram mais 

altos para os dados avaliados com a TCA 2; ácidos graxos saturados ficaram mais altos para os 

dados avaliados com a TCA 3. Para os ácidos graxos trans, os valores foram maiores para a 

TCA 2, sendo que a TCA 3 não apresentou dados desse componente para os 

alimentos/preparações avaliados e, também apresentou diferença significante (p<0,015). 

 Para os valores de minerais muitas variações foram encontradas, destacando-se: (i) altos 

valores de cálcio, magnésio e fósforo para os dados avaliados com a TCA 2; (ii) valores baixos 

de ferro, fósforo, manganês, cobre, cálcio e selênio para os dados avaliados com a TCA 3, e; 

valores mais altos para sódio, potássio e manganês para os dados avaliados pela TCA 1. Foram 

encontradas diferenças significantes para magnésio, fósforo, potássio e zinco (p<0,022). 

 O mesmo foi observado quanto aos valores encontrados para as vitaminas, destacando-

se: (i) valores mais altos para vitamina A (RE) para os dados avaliados pela TCA 3, acredita-se 

que os dados apresentados pela TCA 1 sejam mais representativos da realidade brasileira, pois 
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foram compilados a partir de dados analíticos de alimentos nacionais; (ii) valores de tiamina, 

riboflavina, niacina, vitamina B6 e vitamina B12 foram mais baixos para os dados avaliados 

pela TCA 3; (iii) os dados de vitamina C ficaram mais altos quando avaliados pela TCA 1; (iv) 

os dados de folato ficaram mais altos quando avaliados pela TCA 1, muito provavelmente 

porque a base de dados, durante sua elaboração já considerou a legislação de fortificação de 

cereais (Brasil, 2002); e; (vi) os dados de vitamina E ficaram mais altos quando avaliados pela 

TCA 3, talvez porque para o óleo de soja a informação apresentada foi de 97,3 mg por 100 g 

do alimento, diferente das outras duas TCAs utilizadas, sendo 8,12 mg para a TCA 2 e 8,18 mg 

para a TCA 1. Foram encontradas diferenças significantes para vitamina E, tiamina, niacina, 

vitamina B6, folato (p<0,022) e riboflavina (p<0,015), 

Foram avaliados 5 cardápios com diferentes tipos de alimentos/preparações, isso explica 

as médias com diferentes desvios padrão, além do coeficiente de variação, porém ao se 

comparar os mesmos cardápios avaliados por diferentes TCAs esperava-se que as diferenças 

não fossem significantes, o que não ocorreu. É importante destacar que foram encontrados 

muitos dados de CA com a informação de “não avaliado” nas bases de dados da TCA 2 

(24,10%) e da TCA 3 (20,58%), quando comparado com a TCA 1 (5,35%). Isso implica em 

estimativas incorretas dos dados de CA avaliados, o que pode explicar, em parte, as diferenças 

encontradas quanto os valores avaliados.  

Outra questão que precisa ser considerada se refere à fonte de dados que compõe as 

TCAs utilizadas nessa análise. Os dados provenientes da TCA 2 são provenientes basicamente 

da base de dados da USDA (USDA, 2018), e apesar de conter alimentos semelhantes aos 

disponíveis no território brasileiro, sua composição pode diferir, quando comparados aos dados 

de TCAs nacionais.  

Os dados de CA da TCA 1, contemplam um amplo perfil de componentes que 

representam os alimentos/preparações mais consumidos pela população brasileira. Entre os 

nutrientes sobre os quais existem poucos dados no Brasil estão vitaminas D, E e B12, ácido 

graxo trans e selênio. Destaca-se que aproximadamente 15% dos dados que compõe essa tabela 

são provenientes de TCAs internacionais, porém devidamente ajustados para umidade e 

lipídios, a fim de ficaram mais próximos da CA encontrados em território brasileiro (Capítulo 

4). 

Parte dos dados da TCA 3 são provenientes de rótulos de produtos comercializados no 

território brasileiro, o que explicaria a falta de dados de vitaminas e minerais, considerando que 
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a legislação brasileira (Brasil, 2003) não obrigada as indústrias a disponibilizar essa informação 

no produto comercializado, exceto para algumas categorias. Além disso, essa TCA também 

disponibiliza dados de tabelas nacionais e internacionais, situação já descrita acima.  

Considerando a proposta do presente estudo, que avaliou do conteúdo de energia e 

nutrientes de cardápios típicos da população brasileira, a partir das TCAs e não dos SI, foi 

possível verificar quais componentes não foram contemplados na avaliação. Isso deve ser um 

cuidado ao se usar utilizar um SI; o nutricionista deve avaliar qual é a fonte da informação 

utilizada, e também, se os dados de CA estão ou não completos, uma vez que isso pode resultar 

em estimativas incorretas, caso dados de alguns componentes não tenham sido analisados e/ou 

compilados. 

 

4. Conclusões 

As ferramentas avaliadas contemplam os requisitos necessários para uma consulta em nutrição, 

tendo como base o processamento dos dados e informações coletados pelo nutricionista durante 

a consulta em nutrição. São sistemas que auxiliam o nutricionista durante sua prática 

profissional, mas não de forma integral, pois não foram concebidos com base no conhecimento 

do nutricionista. Dessa forma, as ferramentas da área de nutrição clínica, são caracterizadas 

como SI, pois trabalham facilitando cálculos e analisando, de forma isolada os parâmetros 

encontrados. Entretanto, esses SI não auxiliam na definição do diagnóstico em nutrição ou 

alertam quando o paciente se encontra em risco, pois são baseados apenas em dados e 

informações e não fazem inferências e processam conclusões.   

Os SI avaliados apresentam diferentes características que podem ser utilizados no apoio 

à decisão do nutricionista durante a consulta em nutrição. Entretanto o profissional precisa estar 

atendo ao seu objetivo (protocolos de atendimento clínico) na consulta em nutrição, garantido 

assim que o SI atenda à sua necessidade.  

Na análise dos dados de composição dos cardápios, foram encontrados valores com 

diferenças significantes para 12 dos 30 componentes avaliados. Adicionalmente, foi observada 

a ausência de informações em muitos nutrientes, resultando nos elevados coeficientes de 

variação observados. Dessa forma, é importante ressaltar que as fontes de dados das 

informações de composição utilizadas para analisar os alimentos/preparações são diferentes 

(nacionais, internacionais e rótulos), e que preferencialmente, é preciso priorizar os dados 
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nacionais, evitando assim que análises e prescrições de planos alimentares não correspondam à 

realidade. 
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4.2 Capítulo 2 – Base de dados brasileira para avaliação da ingestão de nutrientes: uma 

ferramenta essencial para estimar dados de ingestão de nutrientes 
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Abstract. The Nutrient Intake Evaluation Database of the Brazilian Food Composition Table 

(TBCA NIE-BD) was created under the coordination of the Brazilian Network of Food Data 

Systems (Brasilfoods)/ University of São Paulo and the Food Research Center (FoRC). The 

TBCA NIE-DB aims to be a tool for nutritional intake assessment in Brazil. The data collected 
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during the previous years, following the guidelines of the Food Agricultural Organization of 

the United Nations/ International Network of Food Data Systems (FAO/Infoods), formed the 

basis for the TBCA NIE-DB's elaboration, prioritizing analytical data on foods produced or 

commercialized in Brazil. The elaboration steps included: the aggregation of food records with 

similar descriptions; filling missing data; the collection of recipes for composite dishes and the 

calculation of nutrient profiles by applying appropriate yield and nutrient retention factors; and 

the database development. Currently, the database includes data for 3,437 food entries, 

including raw foods, manufactured products and composite dishes, including 116,858 nutrient 

values for proximate composition, fat fractions, 10 minerals and 10 vitamins (34 components). 

The TBCA NIE-DB is available online for free (www.fcf.usp.br/tbca). Considering its 

standardization criteria, this database contains nutriente data comparable across countries. 

Thus, it is a feasible supporting tool not only for national, such as National Dietary Survey 

(NDS/IBGE), but also international dietary assessment tools, such as the recently adapted 

Brazilian version of the GloboDiet software. 

 

Keywords: TBCA NIE-BD. Food composition. Nutrient intake evaluation database.  Food 

entries. Brazilian foods. Brazilian recipes. Data compilation. Composite dishes. 

 

Highlights 

 The TBCA Nutrient Intake Evaluation Database (NIE-DB) includes data for 34 components 

 TBCA NIE-DB includes raw/cooked foods, manufactured products and composite dishes 

 TBCA NIE-DB presents standardized data about 49 most national foods consumed in Brazil 

 TBCA NIE-DB is available online and includes over 3,400 food entries. 

 NIE-DB will allow evaluating the nutrient intake of population using Brazilian data. 

 

1. Introduction 

Food Composition Tables (FCT) and computational tools, including national data, are rarely 

used in National Dietary Surveys (NDS) in Brazil due to several issues. The most common 

issues are related to a lack of information regarding the number of components of the foods 

included, as well as a lack of clarity in terms of the origin of the data (lack of identification of 

analytical method used and/or use of inappropriate analytical methods for certain components). 

The latest National Dietary Survey of the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(NDS/IBGE 2008-2009) collected food consumption data from the Brazilian population and 
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used an American software to evaluate the nutrient intake. Although the survey also used some 

published data regarding Brazilian foods, almost 90% of the information was derived from 

North American foods and food products (Brazil, 2011). 

The Brazilian Food Composition Table (TBCA) was launched in 1998 as the first FCT 

available online in Latin America. The TBCA was a result of collaboration between the 

Brazilian Network of Food Data System (Brasilfoods) and the Department of Food and 

Experimental Nutrition of the Faculty of Pharmaceutical Sciences at the University of São 

Paulo. The table was elaborated from chemical analyses carried out specifically for this purpose 

and information on national food composition from publications, dissertations, information 

from governmental and private laboratories, research groups and food industries. The data 

compilation involved the careful evaluation of the information. Simultaneously, certain 

components were analyzed at the University of São Paulo in order to complete the information. 

Both the analytical procedures and the data compilation were performed according to the 

guidelines of the International Network of Food Data System (Infoods) and the Latin American 

Network of Food Data System (Latinfoods). 

Until version 5.0 of the TBCA, the analytical data on food and food products produced and 

commercialized in Brazil was presented in separate databases: proximate composition; dietary 

fiber; resistant starch; carbohydrates’ profile (soluble sugars, total, available and resistant 

starches); fatty acids and cholesterol; vitamin A and carotenoids; minerals and glycemic 

response. These databases could be searched on the website by food name (in Portuguese or 

English) or by scientific name. The resulting report presented all available information for the 

selected food. 

Initially, the goal of the TBCA was to centralize national food composition data, which 

was dispersed in the literature, and in-house data from several laboratories. However, this 

approach was not enough to enable nutrient intake evaluation, which would require a 

comprehensive FCT not only of the number of foods, but also of the components included. 

Thus, the goal of the TBCA version 6.0 is to provide Brazilian researchers with a Food 

Composition Database (FCDB) that prioritizes national data, in order to allow the evaluation of 

the population’s nutrient intake. Therefore, the TBCA database was completely reformulated 

to create the Nutrient Intake Evaluation Database (NIE-DB). The TBCA NIE-DB provides 

grouped information on energy, proximate composition, fat fraction, vitamins and minerals, 

and comprises 34 components (TBCA, 2017).  
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The aim of this new database is to serve as a reliable tool for the nutrient intake evaluation 

of individuals and populations, such as the National Dietary Survey of the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (NDS/IBGE). Moreover, by using internationally recognized 

standardization criteria, the TBCA-NIE team aims to provide high quality nutrient data with 

comparability across countries, allowing for a broader use of the database in international study 

contexts. The TBCA NIE-DB is therefore a database that could support, for example, the 

recently adapted Brazilian version of the GloboDiet software, a standardized and computerized 

methodology for the collection of individual food consumption data developed by the 

International Agency for Research on Cancer (IARC), currently under the auspices of the World 

Health Organization (Bel-Serrat et al., 2017). In conjunction with this software, in fact, the 

TBCA NIE-DB will be employed in the third wave of the Longitudinal Study of Adult Health 

(ELSA-Brazil), the largest epidemiological study in Latin America, for the purpose of the 

calibration of the currently used Food Frequency Questionnaire (FFQ), as a superior 

methodology. 

 

2. Material and methods 

Data compiled over the past few years formed the basis of the NIE-DB elaboration. During this 

process, whenever possible, priority was given to analytical data from foods produced or 

commercialized in Brazil. The elaboration of the NIE-DB included three steps: (i) the 

aggregation of food records with similar descriptions to cover foods reported in food 

consumption surveys; (ii) filling missing data using strict criteria; (iii) the collection of recipes 

for composite dishes and the calculation of nutrient profiles by applying appropriate yield factor 

(YF) and nutrient retention factor (NRF); (iv) database elaboration.  

 

2.1 Aggregation of food records 

The first step was to create a single database including all the information available for each 

Brazilian food. Thus, all the information on foods with the same food description was 

aggregated. The mean value and adjustments according to the moisture content were performed 

if two or more data points were available for the same component. This data was calculated for 

fresh foods and cooked ingredients (for recipe calculation purposes), as well as for analytical 

data on food products supplied by manufacturers. 

 



88 

 

Capítulo 2 

 

2.2 Filling missing data  

Data was borrowed from other FCT, mainly from the USDA, to fill the missing values, 

following the aggregation of national data. The borrowed values were adjusted according to the 

moisture and fat content of Brazilian food. 

 

2.3 Collection of recipes for composite dishes and calculation of the nutrient profiles 

A standard recipe commonly used by the population was selected for each composite dish. The 

yield factor (YF) was calculated, and the proportion of the ingredients after the preparation was 

estimated for 100 g of food. The nutrient profile of the recipe was calculated, preferably based 

on analytical data of the cooked ingredients. For example: Vegetable soup – beef bouillon, 

boiled chayote, potatoes and carrots, parsley, olive oil and salt; Lasagna with meat sauce – 

boiled pasta, tomato sauce, white sauce, braised ground beef, mozzarella cheese, with fat, onion, 

garlic and salt. As illustrated in Figure 1, an example of a recipe calculation, the recipes selected 

listed the ingredients in grams and were adjusted to 100 g of the final preparation. 

 

 

Figure 1. Calculation of recipe from a simple preparation 

When the analytical data for some cooked foods and recipes was unavailable or 

incomplete, it was estimated indirectly using recipe calculation procedures. This process was 

based on the nutrient composition of each ingredient. Standardized recipes, including the edible 

weight of each ingredient and weight changes after cooking, were collected from books used in 

dietary intake surveys and other food composition tables (FCT). The YF were used to estimate 

weight changes after cooking, while NRF were applied to take into account the ingredients’ 

losses in nutrient content during preparation. The YF were derived from the literature 

(Matthews and Garrison, 1975, Bergström, 1994; Bognár, 2002) or based on estimations. The 
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NRF were compiled based on the literature (Bognár, 2002; USDA, 2007; Vásquez-Caicedo et 

al., 2008), according to the cooking methods applied. For the recipe calculation, the YF was 

applied at the recipe level and the NRF at the ingredient level once, as this is the method most 

commonly used (Reinivuo et al, 2009). In addition, adjustments for fat uptake or losses were 

made where appropriate. The steps used for the recipe calculation procedure are summarized in 

Figure 2. 

 

 

Figure 2. Overview of steps followed in the recipe calculation procedure. 

 

For some common preparations (for instance, braised vegetables, roasted chicken and 

so on) the amount of oil, onion, garlic, salt and other herbs and spices was standardized 

according to the cooking method. For example, for salads – 5 g of olive oil and 0.35 g of salt; 

for braised vegetables – 5 g of onion (3.4 g) and garlic (0.8 g) braised with oil (0.8 g); deep-

fried foods – 6 g of oil for breaded and deep-fried foods and 12 g of oil.  
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2.4 Elaboration of the database  

The information about each nutrient was categorized in four “database sheets”: (1) data, which 

contains figures referring to the components based on 100 g of an edible portion of food; (2) 

food index, which contains the foods listed in alphabetical order and provides the food code 

and the complete food name. The detailed food name was composed using a series of 

descriptors; it follows a specific logic to elaborate the final food description (Truswell et al., 

1991; Menezes et al., 2002). The following details were included in the food identification: 

generic name (for instance cookie); kinds I, II, III and IV (namely sweet, with filing, chocolate, 

vanilla flavor); processes I, II and III (boiled, drained, without salt), commercial name, 

scientific name and English name, among others; (3) references, which contains the 

bibliographic reference of all data cited; (4) household measures, which contains commonly 

used household measures for each food, such as, for example, one tablespoon, one skimmer, 

one soup spoon for boiled rice. Using this spreadsheet, the system can calculate and present the 

nutrient content both per 100 g and per household measures when a food is searched for on the 

website. 

The types of data presented in the TBCA NIE-DB are: 

Analytical values: values based on data compiled from publications, dissertations, 

internal information of governmental and private laboratories, research groups, food industries 

and other FCT or chemical analyses carried out specifically for this purpose. The data was 

carefully documented to allow the identification of the original data and analytical method. 

Calculated values: values calculated from other analytical data (for example 

carbohydrates calculated by difference and energy). They also include values obtained from 

recipe calculation (nutrient profiles calculated from raw or cooked ingredients applying 

appropriate YF and NRF. The energy values were calculated using the following conversion 

factors: Energy (kJ) = [17 kJ x g protein) + (19 kJ x g available carbohydrate*) + (37 kJ x g 

total fat) + (29 kJ x g alcohol) and Energy (kcal) = [(4 kcal x g protein) + (4 kcal x g available 

carbohydrate*) + (9 kcal x g total fat) + (7 kcal x g alcohol)]. It is worth noting that available 

carbohydrates are the difference between total carbohydrates and dietary fiber (available 

carbohydrate = total carbohydrate – dietary fiber). 

Imputed values: values derived from analytical data on a similar food or different forms 

of the same food. They were also used to identify values for food products from a certain brand 

that were complemented with data from a generic food. These values were corrected for the 
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moisture and fat values of the complemented food. Parts of the imputed values were taken from 

international FCT.  

Assumed values: certain values were assumed to be equal to zero for some single foods 

in their natural forms in the following cases (FAO/INFOODS, 2012a): (i) alcohol in the case of 

animal and plant foods that were not fermented; (ii) dietary fiber  in animal foods; (iii) 

carbohydrates in animal foods (except for offal and mollusks); (iv) colesterol, retinol and 

vitamin B12 in non-fermented plant foods (except for mushrooms); (v) vitamin C in the case 

of oils; and (vi) folic acid in non-fortified foods. 

Trace value (tr): was used when (i) a component was identified but not quantified or (ii) 

when the level of the nutrient in the food was considered not relevant. 

Not analyzed (NA): identifies missing data. Usually occurred when a similar similar 

foods or preparations could not be identified for data imputation.  

 

3. Results and discussion 

Initially, data for 1,500 foods was aggregated, including (i) fresh foods (vegetables, fruits and 

meat); (ii) single-ingredient recipes (boiled vegetables; meat, whether boiled, grilled or baked; 

boiled pasta, cereals and legumes); (iii) processed foods used as ingredients, such as wheat 

flour, corn meal, and unprepared powders; (iv) ready-to-eat food products, such as bread, 

cookies, sauces, oil, margarine and olive oil, chocolates, sugar and dairy products, among others 

that can also be used as ingredients; and (v) multi-ingredient recipes. Similar foods were used 

to fill the data gaps, adjusting for the moisture and fat content of the aggregated food. Data for 

a large number of components was available for several raw foods; however, for most of the 

cooked foods, only data for proximate composition was available. Therefore, adjustments were 

performed for the other components based on the moisture and fat data and NRF. When no 

national data was available to fill the data gaps, the values were calculated based on 

international FCT, applying the appropriate adjustments. This step was challenging, since it 

required identifying similar foods in both FCT (for instance similar vegetable varieties, fish 

species, meat cuts and processed foods). 

 

3.1 Collection of recipes for composite dishes and calculation of the nutrient profiles 

Although analytical data is always preferable, it is not feasible to analyze all composite foods. 

Thus, recipe calculation can be used as an alternative to increase the data availability in FCT 
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(Reinivuo et al, 2009; Church, 2015). The cooked foods included were boiled, grilled, baked, 

deep-fried, breaded and deep-fried, braised, fried in a pan and stewed. The appropriate cooking 

methods were presented for each raw food. Whenever possible, the nutrient profile of the 

cooked food was presented without adding any other ingredient (for instance boiled rice) and 

using a complete recipe, according to the most common cooking practices in Brazil (for instance 

boiled rice with onion, garlic, oil and salt). In addition to the calculated recipes, many food 

entries were added by using only the usual proportion of ingredients (without applying NRF). 

This procedure was applied to generate the nutrient profile for different types of salads, 

sandwiches and juices. A variety of composite foods was included to expand the uses of the 

NIE-DB, providing the user with a wider range of preparations for each food. Special attention 

was given to recipes cited in the National Dietary Survey/IBGE of Brazil. Some examples of 

cooked foods and recipes included in the NIE-DB are presented in Table 1.
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Table 1. Nutrient profiles of some cooked foods and recipes included in the NIE-DB (values are expressed per 100 g edible portion on a fresh weight basis) 

 

Code 
CA 

(mg) 

FE 

(mg) 

NA 

(mg) 

MG 

(mg) 

P 

(mg) 

K 

(mg) 

MN 

(mg) 

ZN 

(mg) 

CU 

(mg) 

SE 

(mcg) 

VITA 

(mcg) 

VITA_RAE 

(mcg) 

VITD 

(mcg) 

TOCPHA 

(mg) 

THIA 

(mg) 

RIBF 

(mg) 

NIA 

(mg) 

VITB6A 

(mg) 

VITB12 

(mcg) 

VITC 

(mg) 

FOLDFE 

(mcg) 

C0018A 5.17 0.33 1.58 24.1 19.7 17 1.04 0.52 0.15 1.70 0 0 0 0.03 Tr tr tr tr 0 tr 2.1 

C0208A 5.74 0.33 1.60 23.7 22.4 32 0.99 0.51 0.15 1.64 0 0 0 0.18 Tr tr tr 0.01 0 0.45 2.7 

C0209A 5.83 0.33 189 23.6 22.3 32 0.99 0.51 0.15 1.64 0 0 0 0.18 Tr tr tr 0.01 0 0.45 2.7 

C0247B 41.9 0.51 19.8 6.56 32.3 94 0.09 0.14 0.03 0.10 6.21 3.11 0 0.07 0.05 0.02 tr 0.04 0 8.99 4.0 

C0248B 41.9 0.51 147 6.54 32.2 94 0.09 0.14 0.03 0.10 6.19 3.10 0 0.07 0.05 0.02 tr 0.04 0 8.96 4.0 

C0251B 51.5 0.79 30.3 13.4 44.9 231 0.12 0.24 0.04 0.16 7.13 3.56 0 0.24 0.09 0.03 tr 0.07 0 13.1 7.2 

C0252B 51.4 0.79 158 13.3 44.7 231 0.12 0.24 0.04 0.16 7.11 3.55 0 0.24 0.09 0.03 tr 0.07 0 13.1 7.1 

C0125C 8.90 tr 0.06 6.6 12.3 123 22.1 0.01 0.01 0.28 21 10 0 0.01 Tr 0.01 0.07 tr 0 196.2 17.7 

C0100F 18.3 3.24 532 16.8 93 166 0 0.51 0.09 0.00 70 35 0 3.98 0 tr 3 tr 0 tr 75 

C0143A 1.06 1.52 429 4.30 16.3 97 tr 0.05 0.04 1.14 1.08 0.54 0 0.07 0.04 tr tr tr 0 tr 63.5 

C0468A 2.79 2.95 188 41.0 80.3 86 0.27 0.95 0.08 2.95 5.66 2.83 0 0.37 0.16 tr 0.53 tr 0 tr 164 

C0166A 12.5 2.51 1040 14.4 90.0 156 0.22 1.15 0.12 4.76 tr tr 0 2.79 0.06 0.05 1.83 tr 2 tr 67.5 

C0167A 126 1.34 821 14.7 124 124 0.20 0.76 0.10 10.33 22 20 0 2.66 0.09 0.04 0 tr 1 tr 73.1 

C0411A 152 1.92 470 18.9 253 182 0.16 1.43 0.07 16.38 74 58 0.83 0.59 0.22 0.31 1.35 0.17 1 2.50 60.1 

C0412A 191 1.97 623 20.5 206 175 0.21 1.51 0.09 8.71 43 34 0 0.21 0.29 0.33 1.88 0.25 1 2.45 62.1 

C0202A 13.7 3.02 295 16.3 74.4 90 0.23 0.57 0.09 4.69 36 36 0 1.16 0.12 0.04 0.47 tr 0 tr 101 

 

 

 



94 

 

Capítulo 2 

 

 

 

Code 
CA 

(mg) 
FE 

(mg) 
NA 

(mg) 
MG 
(mg) 

P 
(mg) 

K 
(mg) 

MN 
(mg) 

ZN 
(mg) 

CU 
(mg) 

SE 
(mcg) 

VITA 
(mcg) 

VITA_RAE 
(mcg) 

VITD 
(mcg) 

TOCPHA 
(mg) 

THIA 
(mg) 

RIBF 
(mg) 

NIA 
(mg) 

VITB6A 
(mg) 

VITB12 
(mcg) 

VITC 
(mg) 

FOLDFE 
(mcg) 

C0018A 5.17 0.33 1.58 24.1 19.7 17 1.04 0.52 0.15 1.70 0 0 0 0.03 Tr tr tr tr 0 tr 2.1 

C0208A 5.74 0.33 1.60 23.7 22.4 32 0.99 0.51 0.15 1.64 0 0 0 0.18 Tr tr tr 0.01 0 0.45 2.7 

C0209A 5.83 0.33 189 23.6 22.3 32 0.99 0.51 0.15 1.64 0 0 0 0.18 Tr tr tr 0.01 0 0.45 2.7 

C0247B 41.9 0.51 19.8 6.56 32.3 94 0.09 0.14 0.03 0.10 6.21 3.11 0 0.07 0.05 0.02 tr 0.04 0 8.99 4.0 

C0248B 41.9 0.51 147 6.54 32.2 94 0.09 0.14 0.03 0.10 6.19 3.10 0 0.07 0.05 0.02 tr 0.04 0 8.96 4.0 

C0251B 51.5 0.79 30.3 13.4 44.9 231 0.12 0.24 0.04 0.16 7.13 3.56 0 0.24 0.09 0.03 tr 0.07 0 13.1 7.2 

C0252B 51.4 0.79 158 13.3 44.7 231 0.12 0.24 0.04 0.16 7.11 3.55 0 0.24 0.09 0.03 tr 0.07 0 13.1 7.1 

C0125C 8.90 tr 0.06 6.6 12.3 123 22.1 0.01 0.01 0.28 21 10 0 0.01 Tr 0.01 0.07 tr 0 196.2 17.7 

C0100F 18.3 3.24 532 16.8 93 166 0 0.51 0.09 0.00 70 35 0 3.98 0 tr 3 tr 0 tr 75 

C0143A 1.06 1.52 429 4.30 16.3 97 tr 0.05 0.04 1.14 1.08 0.54 0 0.07 0.04 tr tr tr 0 tr 63.5 

C0468A 2.79 2.95 188 41.0 80.3 86 0.27 0.95 0.08 2.95 5.66 2.83 0 0.37 0.16 tr 0.53 tr 0 tr 164 

C0166A 12.5 2.51 1040 14.4 90.0 156 0.22 1.15 0.12 4.76 tr tr 0 2.79 0.06 0.05 1.83 tr 2 tr 67.5 

C0167A 126 1.34 821 14.7 124 124 0.20 0.76 0.10 10.33 22 20 0 2.66 0.09 0.04 0 tr 1 tr 73.1 

C0411A 152 1.92 470 18.9 253 182 0.16 1.43 0.07 16.38 74 58 0.83 0.59 0.22 0.31 1.35 0.17 1 2.50 60.1 

C0412A 191 1.97 623 20.5 206 175 0.21 1.51 0.09 8.71 43 34 0 0.21 0.29 0.33 1.88 0.25 1 2.45 62.1 

C0202A 13.7 3.02 295 16.3 74.4 90 0.23 0.57 0.09 4.69 36 36 0 1.16 0.12 0.04 0.47 tr 0 tr 101 
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Data on cooked foods and recipes is essential for dietary assessment, not only to provide 

estimated values for foods as consumed, but also to enable FCT to provide a complete 

nutritional profile for most of the foods, avoiding data gaps, also known as missing values. In 

FCT, missing values for a range of foods or nutrients are considered random errors that can 

compromise the quality of the FCT, resulting in poor estimations of the nutrient intake (Gibson 

et al, 2017). Therefore, it is considered better to include an estimated value, rather than having 

a missing value (Greenfield and Southgate, 2003). 

 

3.2 TBCA Nutrient Intake Evaluation Database 

According to Pennington (2008), three important issues should be taken into account when 

choosing an FCT. The FCT should include appropriate data for all food components of interest; 

the data quality must be consistent with the purposes of the analysis; and the data variability 

should be adequately documented and reasonable. Considering all these aspects, the TBCA 

NIE-DB appears to be suitable for the NDS/IBGE. This NDS 2008-2009 covers more than 

34,000 food records and includes more than 1,200 food items (Brasil, 2011). The intake of 

individuals aged over 10 was assessed according to energy, macronutrients, fat fractions, 

minerals (sodium, calcium, copper, iron, phosphorus, magnesium, manganese, potassium, zinc 

and selenium) and vitamins A (RAE), D, E, C and B-complex. All of these components are 

available in the NIE-DB in the 6.0 version of the TBCA.  

The TBCA 6.0 was launched in 2017; it included the NIE-DB, which comprises data on 

raw and cooked foods and food products amounting to 1,900 food entries. The NIE-DB has 

been continually updated, especially to increase the number of multi-ingredient recipes, to cover 

all recipes included in the NDS/IBGE. In addition, the compilation of analytical data for 

Brazilian foods and the direct analysis of relevant foods is also ongoing. Currently, the NIE-

DB presents data on 3,437 foods, comprising 116,858 nutrient values 

for proximate composition, fat fractions, 10 minerals and 10 vitamins. Table 2 presents the 

number of foods and the proportion of each type of food included in the TBCA NIE-DB. 
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Table 2. Number of foods and the proportion of each type of food available in the Brazilian Food 

Composition Table - Nutrient Intake Evaluation Database (TBCA NIE-DB). 

 

Food types Number Proportion NIE-DB 

Fresh foods1 432 12,57 

Single-ingredient recipes2 215 6,26 

Processed foods used as ingredients3 178 5,18 

Food products, ready-to-eat4 461 13,41 

Multi-ingredient recipes5 2,151 62,58 

Total 3,437 100% 

1 Includes fruits, vegetables, cereals, legumes and raw meat. 
2 Includes foods processed by simple methods (boiled, baked and grilled) without the addition of other ingredients. 
3 Includes processed foods used as ingredients, such as dry cereals (pasta, flour and bran), frozen pulps, bouillon 

in cubes, dry mix powders, and raw meat products. 
4 Includes cereal flakes, dried fruits, oils, olive oil, margarine, dairy products, sausages and other ready-to-eat food 

products. 
5 Includes ready-to-eat recipes with two or more ingredients. 

 

Most of the foods (~63%) included in the TBCA NIE-DB refer to multi-ingredient 

recipes, as they are frequently included in dietary surveys. Although analytical data was 

available for many traditional recipes, it was, nevertheless, necessary to use the recipe 

calculation method in many cases due to the large number of existing recipes. A minor part of 

the food entries represents single-ingredient recipes (such as grilled beef and boiled vegetable) 

(~6%) and processed foods without additional preparation (~5%), such as flours, pulps, dry 

condiments among others, ready-to-eat food products (~13%) and fresh foods (~12%). 

Many recipes are listed in the collection of food consumption data, including simple 

cooking methods, such as grilled or braised, and complex preparations, such as pies or stews 

prepared using several ingredients. Although vegetables, cereals and legumes can only be 

consumed boiled, seasonings and oils are frequently added. The same applies to fresh salads. 

Therefore, the recipes were calculated with or without these ingredients. For example: Salad, 

boiled vegetables – potato, carrot, chayote, with  salad sauce – parsley, apple vinegar, olive oil, 

with salt; Salad, boiled vegetables – potato, carrot, chayote, with  salad sauce – parsley, apple 

vinegar, without olive oil and salt; Salad, boiled vegetables – potato, carrot, chayote, with  salad 

sauce – parsley, apple vinegar, without olive oil, with salt; Salad, boiled vegetables – potato, 

carrot, chayote, with  salad sauce – parsley, apple vinegar, with olive oil, but without salt; Salad, 
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boiled vegetables – potato, carrot, chayote, without sauce. Different versions of the same recipe 

were included in the TBCA NIE-DB to enable the easy calculation of the nutrient intake for 

people with diverse eating habits and health problems. 

According to FAO/INFOODS (2013), multi-ingredient recipes represent the majority of 

the foods consumed in a country. Therefore, knowing the composition of these foods is essential 

for the adequate estimation of nutrient intake. The number of analytical data for multi-

ingredient recipes in FCT is usually restricted. The endless possibilities of combining 

ingredients result in a great number of recipes, which makes their analysis not feasible. Thus, 

the recipe calculation based on the composition of each ingredient and considering loss or gains 

of water, fat, vitamins and minerals during the cooking procedures is an alternative means of 

providing the nutrient content of these foods.  

To describe the nutrient content of each food, the following information was provided: 

Nutrient content - was determined using a single value or a mean value of more than two 

analytical data points, when available; each data point was related to the original reference; 

Standard deviation - represents the variability in nutrient content and was presented when the 

nutrient content was calculated as the mean value of three or more data points; Minimum - 

represents the lowest value found for a certain nutrient; Maximum - higher value found for a 

certain nutrient; Number of data points - shows the number of analytical values used to calculate 

the mean nutrient content; References - lists all the reference codes used to calculate the mean 

nutrient content; Type of data - discriminates the type of data presented (analytical, calculated, 

imputed, or assumed). 

Greenfield and Southgate (2003) have recommended that an FCT should present as few 

missing data as possible to avoid inaccuracies in nutrient intake estimations. Thus, borrowing 

data from similar foods or other FCT is an alternative since the values are properly identified. 

Some data was borrowed from international FCT to fill in the missing values of the TBCA NIE-

DB, especially for vitamins D and E. Data for B-complex vitamins and selenium was also 

borrowed, but it is important to highlight that the content of this micronutrient varies a great 

deal, since it depends on local conditions, such as the soil where the food was cultivated or how 

an animal was fed (Combs Jr, 2001). However, for some foods that are typically Brazilian, 

especially fruits (such as acerola and jabuticaba) and traditional dishes [such as vatapá 

(Brazilian recipe – breadcrumbs, shrimp, coconut milk, ground peanuts and dende palm oil) 



98 

 

Capítulo 2 

 

and caruru (Amaranthus, leaves, cooked, drained, with salt)], it was not possible to borrow data 

from other data sources, which resulted in some missing values. 

Approximately 15% of the data available in the TBCA NIE-DB was borrowed from 

international FCT, while 5% represents missing data. For minimizing this problem, FoRC plans 

to analyze some of most food consumed by the Brazilian population in the long and short term, 

in order to cover the gaps created by missing data and replace the data borrowed from other 

nutrients. 

Food matching links the items from an FCT to food consumption data and represents a 

critical step in the assessment of nutrient intake; thus, it should be performed using systematic 

procedures (Gibson et al., 2017; Charrondiére et al., 2016). A detailed food description both in 

FCT and during data collection in dietary surveys can contribute to the quality of food matching. 

The foods included in the TBCA NIE-DB were described in detail to enable appropriate food 

matching with data from dietary surveys. 

Some criteria should be taken into account when converting food consumption into 

nutrient intake using FCT. The mode of expression (for instance carbohydrates calculated by 

difference; vitamin A expressed as retinol activity equivalents - RAE), the analytical methods 

used, unities and denominators (for example mg per 100 g) should be in agreement with the 

purpose of the dietary assessment. The food description should be clear and complete, including 

the preparation methods and the difference in food names between countries should be 

considered in order to avoid mistakes (FAO/INFOODS, 2012b). Accordingly, the analytical 

data compiled by the TBCA NIE-DB was obtained using methods that are recommended by 

national and international organizations; the analytical methods, unities and modes of 

expression are clearly stated in the database documentation available on the website and are in 

agreement with the ones used by the NDS/IBGE 2008/2009.  

 

4. Conclusions 

The Nutrient Intake Evaluation Database includes raw and cooked foods, food products and 

composite dishes comprising 3,437 food entries. The database is available online on the TBCA 

website (www.fcf.usp.br/tbca), which was completely restructured. The new TBCA NIE-DB 

allows the assessment of the nutrient intake of both individuals and the population at large for 

the first time in Brazil, primarily based on national food composition data, such as Nutrient 

Dietary Survey (IBGE) and the adapted Brazilian version of the GloboDiet software.  
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4.3 Capítulo 3 – Tabela Brasileira de Composição de alimentos (TBCA): desenvolvimento 

e aplicação da versão online 

 

Brazilian Food Composition Table (TBCA): development and functionalities of the 

online version* 

 

*This paper was originally submitted as a poster at the 12th International Food Data Conference 

(IFDC) held from October 11-13, 2017 in Buenos Aires, Argentina. It received the “Best Poster 

Award”. 
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Abstract. The first version of the Brazilian Food Composition Table (TBCA) website was 

created in 1998. Version 6.0, launched in 2017, was developed collaboratively by the Food 

Research Center, University of São Paulo and the Brazilian Network of Food Data Systems. It 

is freely available at www.fcf.usp.br/tbca. The updated version comprises two databases: (i) the 

Biodiversity and Regional Food Database (TBCA B-DB), which contains analytical data on 
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Brazilian food biodiversity; and (ii) the Nutrient Intake Evaluation Database (TBCA NIE-DB), 

comprising data on most foods consumed in Brazil, including the content of 34 components. 

The TBCA NIE-DB presents composition data for more than 3400 foods, including raw foods, 

manufactured products and composites dishes. The data can be searched by food name in 

Portuguese or English or by the scientific name. Searches by food group or by component can 

also be performed, and reports are generated according to the data available and database 

accessed. A new functionality implemented in the website is the evaluation of energy intake for 

general users. TBCA NIE-DB is a tool for evaluating nutrient intake for individuals and 

populations and it assists professionals with dietary prescriptions. Computational tools using 

TBCA NIE-DB can be developed for various applications, such as generating personalized 

menus. 

 

Keywords: TBCA, food composition data, nutrient intake evaluation database, biodiversity 

database, online food composition table, Brazilian foods, Brazilian recipes. 

 

Highlights:  

 The new version TBCA (6.0) presents different functionalities and applications 

 The TBCA provides the users with an evaluation of energy intake  

 The TBCA NIE-DB presents foods and preparations most consumed in Brazil  

 The TBCA NIE-DB has the content of 34 food components for more than 3400 foods  

 The TBCA B-DB contains analytical data on the Brazilian food biodiversity 

 

1. Introduction 

Food composition tables (FCT) provide detailed information on the chemical 

composition of fresh and processed foods in a certain country. This information is available in 

print and electronically, and is obtained from chemical analysis or is compiled from published 

data. Food composition data (FCD) are essential for developing programs related to nutrition 

and health, agriculture, and the food industry, among others (Pennington, 2008; EuroFIR, 

2018a). 

Technological advances and scientific development have enabled computer science to 

become a reality in several areas. Computer science provides important tools for effective data 

collection, storage and analysis (Hoggle et al., 2006; Chen et al., 2012). In addition, the use of 
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computational tools to support decision making is becoming more widespread. The 

development of such tools for archiving, management and use of FCD has resulted in the 

increased use and dissemination of FCT via the Internet (Bell et al., 2011).  

Printed FCT are still produced in several countries, but electronic versions are 

increasingly important; they store large amounts of data and allow for easy access, handling 

and updating of the data (Church, 2006; Bell et al., 2011). It is important to highlight that FCT 

from some countries, including Brazil (TACO, 2011; IBGE, 2011), are available online as 

downloadable files (spreadsheets or .pdf format) which do not allow online queries. 

Electronic FCTs are available on the FAO/Infoods website (FAO/Infoods, 2018a), the 

ILSI Research Foundation website (ILSI, 2018) and the EuroFIR website (EuroFIR, 2018b). 

Their proliferation shows that this communication method is the best way to disseminate FCD 

information. Other forms of communication have higher costs and less flexibility. 

However, certain issues should be considering when presenting online FCT, to ensure 

that access to the information is easy and that the information will be used properly. These 

considerations include (i) access modules (free or with registration of the users); (ii) number of 

foods and components available; (iii) data format; (iv) search tools; (v) data documentation; 

and (vi) tools for recipe calculation (Machackova et al., 2013).  

The FCTs from other countries should be used cautiously, as the results may not reflect 

the actual nutrient intake of individuals or the population being evaluated. Similarly, calculating 

food plans based on FCTs runs some risk of producing information that does not correspond to 

reality. 

The first version of the Brazilian Food Composition Table (TBCA) website was 

launched in 1998. It represented the first database disseminated on the Internet in Latin America 

(Menezes et al., 2002). However, the FCDs in TBCA up to version 5.0 did not present a 

complete nutrient profile for each food entry, as only original analytical data were included. 

This information was grouped in different databases according to components, namely 

proximate composition; dietary fiber (enzymatic-gravimetric methodology); resistant starch; 

carbohydrate profile (soluble sugars, total, available, and resistant starches); fatty acids and 

cholesterol; vitamin A and carotenoids; minerals; and glycemic response. Version 5.0 included 

about 2800 foods across all databases, with 50% of the data being related to proximate 

composition (Giuntini et al., 2006). Despite the importance of this information, it was not useful 

for evaluating the nutrient intake of an individual or population.   
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Version 6.0 of the TBCA website was launched in October 2017. Its development was 

coordinated by the Brazilian Network of Food Data System (Brasilfoods), University of São 

Paulo (USP), and Food Research Center (FoRC) – Center for Research, Innovation and 

Dissemination of the São Paulo Research Foundation (FAPESP). This work describes the 

development, functionalities and applications of version 6.0, which is freely available at 

www.fcf.usp.br/tbca.  

  

2. Concept of the TBCA website  

Version 6.0 of TBCA is available online in Portuguese and can be accessed from computers, 

tablets and smartphones. It was developed by the Brazilian Company N-Ware Projetos de 

Informatização Ltda., using a hypertext preprocessor from MySQL Database Management 

(MySQL, 2018) and Personal Home Page (PHP) technologies (PHP, 2018). 

A new logo using hexagons was developed for the TBCA to characterize its joint work 

with FoRC. The Brasilfoods logo was also changed to emphasize the biodiversity among 

regions and foods. Both logos show elements and foods that are typical of Brazil. The layout of 

the TBCA website was developed using the color palette of the new logos. Visual elements that 

make the website intuitive were also considered. The concept of usability, for example, refers 

to the ease of learning and use, resulting in higher satisfaction for the user (Nielsen, 1993) when 

accessing the available information. 

On the home page of the website, two menus are presented: (i) the TBCA menu, which 

contains information about the table (“Presentation”, “History”, “General information”, 

“How to cite”, “Credits”, “Publications” and “Contact”); and (ii) the database menu, which 

provides information on the available databases, namely TBCA B-DB and TBCA NIE-DB. The 

tabs for the second menu are “How to search”, “Criteria adopted”, “Energy assessment”, 

“Search”, “Related websites” and “Participate”. 

 

3. Databases of TBCA website 

The TBCA version 6.0 consists of two databases: (i) the Nutrient Intake Evaluation Database 

(TBCA NIE-DB), which provides the complete nutrient profile of the most-consumed foods in 

Brazil; and (ii) the Biodiversity and Regional Foods Database (TBCA B-DB), which centralizes 

analytical data on Brazilian food biodiversity and typical dishes in various regions of the 

country.  
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3.1 Profile and criteria adopted for the elaboration of the databases 

3.1.1 General criteria 

The food identification was performed using the Infoods multi-faceted naming system 

(Truswell et al., 1991). The components were described according to the tag names established 

by Infoods (FAO/Infoods, 2018b). The foods were classified according to the following food 

groups: (A) cereals and cereal products; (B) vegetables and vegetable products; (C) fruit and 

fruit products; (D) oil and fats; (E) fish and shellfish; (F) meat and meat products; (G) milk and 

dairy products; (H) beverages; (J) eggs and egg dishes; (K) sugars and sweets; (L) 

miscellaneous; (M) fast food; (N) foods for special diets; (Q) infant foods; (R) industrialized 

foods (unprepared); (T) legumes and legume products; and (U) nuts and seeds.  

Food identification was also performed using a unique alfa-numeric code, consisting of 

a numeric code for each food and a letter corresponding to the respective food group. The code 

for foods in TBCA NIE-BD also contains a “C” before the numeric code (e.g. C0001A <<Rice, 

white, raw>>). The compilation process for the component data – that is, data collection, 

evaluation and registration – was conducted according to the pre-established guidelines and 

criteria of Infoods/ Latinfoods/ Brasilfoods (Menezes et al., 2005). The process incorporated 

basic principles regarding the sampling plan, number of samples, descriptions of sample 

handling, identification and procedures of the analytical method, and analytical quality control 

(Greenfield & Southgate, 2003; Menezes et al., 2011). For publications in which these 

parameters were not clearly described, the author was consulted; if no answer was obtained, the 

publication was not used.  

 

3.1.2 TBCA Nutrient Intake Evaluation Database 

The TBCA Nutrient Intake Evaluation Database (TBCA NIE-DB) provides the complete 

nutrient profile for 34 components, namely proximate composition, fat fractions, 10 vitamins, 

and 10 minerals. The table includes the most widely consumed foods in Brazil, to enable the 

nutrient intake evaluation. 

To elaborate this database, data previously compiled were used perform the aggregate 

of food records having the same description. In addition, data were borrowed from other FCTs 

to fill the gaps, resulting in fewer missing values. After all available data were aggregated, 

recipes were collected to allow the calculation of the nutrient profile for recipes having many 
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ingredients. Expanding the number of composite dishes in an FCT is necessary as such dishes 

represent most of the foods consumed in a country. In this step, priority was given to include 

the recipes reported in the National Dietary Survey conducted by the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (NDS/IBGE). 

Currently, the TBCA NIE-DB comprises food composition data for 3437 foods. The 

breakdown of categories is as follows: (i) 432 fresh foods, that is, foods consumed in their 

natural form or those that require a previous processing method; this group includes fruits, 

vegetables, raw meat, cereals, eggs, legumes, nuts and seeds; (ii) 215 cooked foods, that is, 

foods that are boiled, baked, grilled, or fried but without the addition of other ingredients; this 

group includes oil and seasonings, vegetables, meat, pasta, and legumes; (iii) 178 processed 

foods used as ingredients, that is wheat and corn flours, and dry mix powders; this group 

includes wheat flour, corn flour and dry powders (e.g. gelatin, pudding and cake); (iv) 461 

ready-to-eat foods, such as cookies, cakes, breads, oils and margarines, milk and dairy products, 

chocolate, sugar, sauces, and other foods that can also be used in recipes; (v) 2151 multi-

ingredient recipes, from all food groups, including traditional recipes from Brazil. Each 

component presented in the TBCA NIE-DB contains the information shown in Table 1.  

 

Table 1. Information available for each component in the TBCA NIE-DB  
 

ITEM DESCRIPTION 

Nutrient content 
Defined by a single value or a mean value (for more than two analytical data when 

available). 

Standard deviation 
Represents the variability in the nutrient content; is presented when nutrient 

content was calculated as the mean value of three or more data points. 

Minimum value 
Lower value for a certain component, presented when the nutrient content was 

calculated as the mean value of two or more data points. 

Maximum value 
Higher value for a certain component, presented when the nutrient content was 

calculated as the mean value of two or more data points. 

Number of data points The number of analytical values used to calculate the mean nutrient content. 

References 
Lists the numeric code of all the references used to calculate the mean content of 
the component. 

Type of data 

Analytical value: values based on data compiled from publications, laboratories, 

food industries, and other FCTs; or based on chemical analyses carried out for this 

purpose. 

Calculated values: values calculated from other analytical data (e.g. carbohydrates 

calculated by difference and energy) or values obtained from recipe calculation 

(nutrient profiles calculated from raw or cooked ingredients, applying appropriate 

yield and nutrient retention factors). 
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ITEM DESCRIPTION 

Type of data 

Imputed values: values derived from analytical data for a similar food or different 

forms of the same food (e.g. vegetable boiled or stewed). The values were also 

used to identify values for food products in a certain brand, complemented with 

data on a generic food. The values were corrected for moisture and fat in the 

complemented food. Part of the imputed values were derived from international 

FCTs. 

Assumed value: values were assumed to be “zero” for certain single foods, in their 

natural forms, based on data from other FCTs or in the following situations 

(FAO/INFOODS, 2012): (i) alcohol – animal and plant foods that were not 
fermented; (ii) dietary fiber – animal foods; (iii) carbohydrates – animal foods 

(except offal and mollusks); (iv) cholesterol, retinol and vitamin B12 – plant foods 

not fermented (except mushrooms); (v) vitamin C – for oils; (vi) folic acid – for 

non-fortified foods. 

Trace value (“tr”) was used when: (i) a component was identified but not 

quantified, or (ii) when the level of the nutrient was considered not relevant in the 

food. 

Not analyzed (“NA”) was used to identify missing data. Usually this occurs when 

a similar food or preparation was not identified for data input. 

 

3.1.3 TBCA Biodiversity and Regional Foods Database 

The TBCA Biodiversity and Regional Foods Database (TBCA BD-DB) includes only original 

analytical data. This means that unlike for the NIE-DB, no data were aggregated, resulting in 

an incomplete nutrient profile for the listed foods. The aim of the TBCA BD-DB is thus to 

centralize data on the chemical composition of foods from the Brazilian biodiversity and typical 

dishes from various regions of the country. 

Foods were also selected for inclusion in the TBCA BD-DB from the previously 

compiled data according to indicators proposed by the FAO (FAO, 2016). These indicators are: 

(i) foods described at variety, cultivar or breed level; (ii) wild food, according to the type of 

acquisition of the food sample (collected directly from nature); (iii) underutilized foods, 

according to the “list of underutilized species counting for biodiversity” (FAO/Infoods, 2013). 

In the database, the food description includes details on the biodiversity indicators and 

the place (city or state) where the analyzed samples were collected. This information allows the 

comparison of foods within the database according to the variety, cultivar or breed as well as 

the origin of the sample. 

Currently, the database comprises information on 814 foods and 27 typical dishes. This 

includes data on proximate composition, minerals, and vitamins A, C and E. Most of the data 

covers foods from the fruit group; the main components in the available data are vitamins. All 

other data presented in the TBCA BD-DB correspond to original analytical data obtained from 

Brazilian food samples. 
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4. Data search on the TBCA website 

Both TBCA NIE-DB and TBCA BD-DB present the foods in alphabetical order, with their 

detailed descriptions (type, processing, scientific name, and other details). The food name is 

given in Portuguese, English and/or the scientific name, as is the respective food group.  

A data search can be performed in different ways: (i) By specific food – in Portuguese, 

English or by the scientific name. The food groups are categorized and all available foods are 

listed, giving priority to data from the TBCA NIE-DB; (ii) By food group: all foods in the 

selected group are listed, with their specifications, according to the TBCA NIE-DB; (iii) By 

component: all relevant foods are listed, with the component content, according to the food 

groups in the TBCA NIE-DB.  

Because foods are listed in alphabetical order in the TBCA, the user can also use this as 

a search option. A search by food name, whether or not the food group is specified, can also be 

conducted in other electronic FCTs available online, such as the FCT from the USDA Food 

Composition Database (USDA, 2018), which contains the complete nutrient profiles of 8789 

foods in the “Standard Reference” database. The Italian Food Composition Database for 

Epidemiological Studies in Italy includes data for 978 foods (IEO, 2018). The Finnish FCT 

Finelli contains data on 4000 foods (THL, 2018). The NUTRIDATABASE.CZ of the Czech 

Food Composition Database presents 753 foods (Institute of Agricultural Economics and 

Information & Food Research Institute, 2018). The online database of the German FCT Souci-

Fachman-Kraut food composition and nutrition tables (MedPharm, 2018) includes 800 foods, 

but does not take into account the food group for a data search. The NUTTAB – Nutrient tables 

for use in Australia (FSANZ, 2018) and the Danish Food Composition Databank (DTU, 2018) 

allow data searches by alphabetical order and by food group.  

The TBCA has always provided a detailed food description. This approach has been 

adopted by the electronic FCTs available for online searches in New Zealand, NUTTAB in 

Australia (FSANZ, 2018), and the USDA Food Composition Database (USDA, 2018). 

New search options will be added to the TBCA NIE-DB to allow searches by the 

following food types: (i) fresh foods – foods that are consumed in their natural form and/or that 

require a previous processing method (boiled, baked, grilled or fried, but with no addition of 

other ingredients); (ii) processed foods used as ingredients; (iii) ready-to-eat foods; and (iv) 

multi-ingredient recipes, including traditional recipes from Brazil.  
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5. TBCA website reports and profile of the databases 

The most significant change in the TBCA version 6.0 is the inclusion of the complete nutrient 

profile for 34 components. These are presented for each food on the NIE-DB with 

documentation at the component level (mean value, minimum and maximum values, standard 

deviation, number of data, references and data type).  

The TBCA website reports are presented as follows: (i) the food composition (statistical 

information) report shows complete information on the food composition per 100 g of edible 

portion, with documented values; (ii) the food composition report presents the values for each 

component per 100 g of edible portion, using common household measures; and (iii) the 

component search report shows the main foods, listed according to the amount of the 

component searched for and according to the respective food group. 

 

5.1 TBCA NIE-DB reports  

An example of the food composition (statistical information) report is shown in Figure 

1. The codes and the complete reference details are presented at the bottom of the report page. 

 

Food Composition Information (statistical information) 

Description: Arroz, polido, in natura, Orysa sativa L <<Rice, white, raw>>       A 

Code: C0001A 

Component values and weights are for edible portion 

Component 
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Energy  kJ 1467 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Calculated 

Energy  kcal 346 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Calculated 

Moisture              B g 12.9 0.50 12.3 13.2 3 
4, 19, 29, 

73, 1681 
Analytical 

Ash g 0.48 0.04 0.44 0.52 3 
4, 19, 29, 

73, 1681 
Analytical 

Carbohydrate, total  g 79.1 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Calculated 

Carbohydrate, by 
difference  

g 77.4 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Calculated 

Protein g 7.04 0.27 6.73 7.24 3 
7, 19, 29, 
73, 1681 

Analytical 

Total lipid (fat)  g 0.50 0.34 0.28 0.89 3 
4, 19, 29, 
73, 1681 

Analytical 

Fiber, total dietary g 1.68 0.04 1.64 1.72 3 
4, 19, 29, 
73, 1681 

Analytical 

Alcohol, ethyl  g 0.00 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Assumed 

Cholesterol  mg 0.00 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Assumed 

Fatty acids, total 
saturated  

g 0.17 ̶ ̶ ̶ 2 1681 Analytical 

Fatty acids, total 
monounsaturated  

g 0.17 ̶ ̶ ̶ 2 1681 Analytical 
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Food Composition Information (statistical information) 

Description: Arroz, polido, in natura, Orysa sativa L <<Rice, white, raw>>       A 

Code: C0001A 

Component values and weights are for edible portion 

Component 
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Fatty acids, total 

polyunsaturated  
g 0.17 ̶ ̶ ̶ 2 1681 Analytical 

Fatty acids, total 

trans 
g Tr ̶ ̶ ̶ 2 1681 Analytical 

         

Calcium mg 4.80 0.60 4.30 5.70 4 
1002, 1055, 

1681 
Analytical 

Iron mg 0.46 0.21 0.24 0.68 4 
1002, 1055, 

1681 
Analytical 

Sodium  mg 1.12 0.61 0.57 1.80 3 1002, 1681 Analytical 

Magnesium  mg 29.5 2.60 26.1 32.3 4 
1002, 1055, 

1681 
Analytical 

Phosphorus  mg 92.8 11.1 82.0 104 3 1002, 1681 Analytical 

Potassium  mg 59.0 3.00 57.0 62.0 3 1002, 1681 Analytical 

Manganese  mg 1.11 0.28 0.83 1.50 4 
1002, 1055, 

1681 
Analytical 

Zinc mg 1.23 0.03 1.19 1.27 4 
1002, 1747, 

1681 
Analytical 

Copper mg 0.13 0.08 0.05 0.22 3 1002, 1681 Analytical 

Selenium mg 1.90 ̶ ̶ ̶ 1 1745 Analytical 

         

Vitamin A, RE  µg 0.00 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Assumed 

Vitamin A, RAE  µg 0.00 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Assumed 

Vitamin D  µg 0.00 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Assumed 

Alpha-tocopherol 

(Vitamin E) 
mg 0.10 ̶ ̶ ̶ 1 1742 Analytical 

Thiamin mg 0.16 ̶ ̶ ̶ 1 1681 Analytical 

Riboflavin mg Tr ̶ ̶ ̶ 2 1681 Analytical 

Niacin mg 1.02 ̶ 0.92 1.12 2 1681 Analytical 

Vitamin B6  mg 0.06 ̶ 0.05 0.07 2 1681 Analytical 

Vitamin B12  µg 0,00 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Assumed 

Vitamin C, total 

ascorbic acid  
mg 0,00 ̶ ̶ ̶ 1 1742 Attributed 

Folate, DFE µg 7.90 ̶ ̶ ̶ 1 1742 Attributed 

 

Sources of Data     C 

 
4 – Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP.  Análises realizadas 

nos diversos laboratórios. 
7 – Almeida, L.B.; Penteado, M.V.P. Carotenóides e valor provitamínico A de raízes tuberosas de hortaliças e suas 
alterações no processamento. Dissertação de Mestrado - FCF – USP. 1986. 

19 – Marchini, J.S.; Vitali, L.H.; Jordão, J.A.; Rodrigues, M.M.P.; Oliveira, J.E. Determinação de macronutrientes em 
alimentos normalmente consumidos pela população brasileira.  Revista do Instituto Adolfo Lutz. 1993 53 (1/2): 11-16. 
29 – Kibura, G.K.; El-Dash, A. Efeito do polímero na composição do arroz para consumo. Boletim SBCTA. 1980 51. 

73 – Callegaro, M.G. Efeito do arroz integral em relação ao polido na mistura arroz-feijão sob alguns parâmetros de 
avaliação nutricional em ratos em crescimento. Dissertação de mestrado - FCF – USP. 1995.  
1002 – Okada, I.A.; Duran, M.C.; Buzzo, M.L.; Dovidauskas, S.; Sakuma, A.M.; Zenebon, O. Validação e aplicação de 

metodologia analítica na determinação de nutrientes inorgânicos em arroz polido. Ciência e Tecnologia de Alimentos 
2007 27 (3): 492-497. 
1055 – Quintaes, K.D.; Farfan, J.A.; Tomazini, F.M.; Morgano, M.A. Migração de minerais de panelas brasileiras de aço 

inoxidável, ferro fundido e pedra-sabão (esteatito) para preparações culinárias. Archivos Latinoamericanos de Nutrición 
2006 56 (3): 275-282. 
1681 – NEPA/UNICAMP. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 2011. 

1742 – Agricultural Research Service United States Department of Agriculture. National Nutrient Database for Standard 
Reference (USDA database). Release 26. 2014. 
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Sources of Data     C 

1745 – Ferreira K.S.; Gomes J.C.; Bellato C.R.; Jordão C.P. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no 
Brasil. Pan. Am. J. Public Health 2002 11(3): 172-177. 

1747 – Ferreira K.S.; Gomes J.C.; Reis C.; Bellato C.R. Concentrações de zinco em alimentos consumidos no Brasil. 
Revista Ceres 2002 49(283): 309-319. 

 

Figure 1. Food composition (statistical information) report from the TBCA NIE-DB. The details show 

(A) the food description (Portuguese and English names and scientific name), (B) statistical information 

and documentation details for 34 components, and (C) the data sources. 

 

Similar reports, including statistics and documentation at the component level, are 

generated by the American FCT (USDA, 2018) and the Danish FCT (DTU, 2018). By contrast, 

the Italian (IEO, 2018), Finnish (THL, 2018), and NUTTAB (FSANZ, 2018) FCT reports show 

only the composition per 100 g of edible portion, with the respective data sources. 

The food composition report presents a detailed food description, the food code and 

respective food group, and the component values per 100 g of edible portion. To facilitate the 

user’s experience and adapt the data to the nutritional labeling legislation (Brasil, 2003), the 

nutrient content is also presented by weigh (in grams) according to common household 

measures – such as unity, ladle, skimmer, tablespoon, serving spoon, plate, and teacup. To 

calculate the household measures, several data sources were used (Moreira, 2002; Pinheiro et 

al., 2004; Pacheco, 2006; Bombem et al., 2012), including if necessary data from the food 

industry. Twenty types of household measures are available, and each food is related to at least 

one type. This report also presents information on the recommended portion for consumption, 

according to the Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA) (Brasil, 2003) in its 

“Technical Regulation of Portions for Packed Foods for Nutrition Labeling Purposes”. A 

similar report, including data per each 100 g of edible portions and household measures, is used 

in the USDA Food Composition Database (USDA, 2018). 

 

5.2 TBCA BD-DB reports 

The TBCA-DB reports present data on the nutrient components available per 100 g of edible 

portions, and the data source. Figure 2 shows an example of this report.  
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Food Composition Information  

Description: Tangerina, var. Ponkã, CEASA - Campinas, Citrus reticulada <<Tangerine,   A 

Ponkã>> 

Code: 1012C 

Component values and weights are for edible portion 

Component Unit Value per 100 g References 

    

Vitamin A, RE  mcg 49.3 1607 

Vitamin A, RAE  mcg 24.7 1607 

Carotene, alpha                      B mcg Tr 1607 

Carotene, beta mcg Tr 1607 

Cryptoxanthin, beta  mcg 591 1607 

 

Sources of Data     C 

1607 – Tawata, N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a 

tabela nacional de composição de alimentos. Dissertação de Mestrado - FEA/Unicamp, 2010. 

 

Figure 2. Food composition report from the TBCA Biodiversity Database and Regional Foods Database 
(TBCA BD-DB). The report includes (A) a food description (Portuguese and English names and 

scientific name); (B) data for the components available; and (C) the data source. 

 

5.3 “Component Search” report (TBCA NIE-DB) 

The search by component is a new search option in version 6.0 of the website. After the user 

chooses the component to be searched, the most important foods are listed. The quantity of the 

nutrient, according to the food group to which it belongs, is ranked. The report is generated for 

online consultation and can be shown in ascending or descending order of the component 

content in the food. 

The food information provided in the search-by-component feature in the TBCA NIE-

DB was planned for health professionals, such as nutritionists, to use in their professional 

practices. 

This search format is also used in other FCTs. When searching by component, users of 

the USDA Food Composition Database (USDA, 2018) can choose up to three components at a 

time; the search can be performed for all food groups, or by selecting up to ten food groups at 

once. In the NUTTAB (FSANZ, 2018), after choosing the component to be searched, the user 

is shown the quantity in all foods and for all food groups. In the Italian FCT (IEO, 2018), up to 

three components can be selected, with the range of each component being selected as well. 

The food type (fresh foods, cooked foods, processed food used as ingredient, ready-to-

eat foods, and multi-ingredient recipes) can also be searched for within a food group. The results 

are implemented in this report to further refine the search by component. 
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6. New functionality of TBCA website 

The new functionality available on the TBCA website is called “Evaluation of energy intake”. 

This is a service for the general users of the TBCA website. It allows the calculation of the 

energy content of one meal, encouraging users to be aware of the foods they consume and the 

quality of the meal. By inserting information for up to seven foods or composite dishes of one 

or more meals, the user can check the total energy intake with an online report based on the 

TBCA NIE-DB. After selecting the food of interest, the user chooses the portion consumed, 

according to the standardized household measures, including fractions of a portion (0.5 or 1). 

Then the amount of energy is shown individually (per food) and as a total (sum of all foods in 

the meal) for each query performed (Figure 3). At the end of the evaluation, the user is advised 

that the data are informative and that a nutritionist should be consulted for nutritional guidance. 

 

 

Evaluation of energy intake 

Food Energy (kcal) Household measures Amount Total (kcal) 

Beverage, coffee, 10% infusion, 

without sugar                              A 
            20         B             Cup tea        D 1 20 

Toasted, whole-wheat 119 Portion (3 units) 1 119 

Milk, cow, whole fat 107 Small cup 1 107 

Cheese, minas, fresh 73 Slice 1 73 

Mango, Haden, raw 150 Unit 1 150 

               469      C 

 

Figure 3. “Evaluation of energy intake” for one meal (e. g. breakfast). The results include (A) selected 

foods, (B) individual energy in a food, (C) total energy in a meal, and (D) standardized household 

measures. 

 

7. Monitoring of TBCA website traffic 

The statistics system of the TBCA website was described by Menezes et al. (2002). Currently 

it is being reformulated to adapt to the new functionalities implemented in the website and to 

allow for the new analyses. The updated system also extracts more information about the users, 

their access type, and the data they access. 

 In the TBCA website (version 6.0), the statistics of users are obtained through Google 

Analytics, a “freemium” web analytics service offered by Google that tracks and reports website 

traffic (Google Inc., 2018). It is available within hosting services provided by the webmaster. 

Between 16 October 2017 (the official launch date of the website) and 11 January 2018, the 
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number of visitors was 122 153; they were mainly in Brazil (95.11 %). The website was 

accessed on average 1404 times per day, and the devices used were 53.18 % desktops, 45.7 % 

mobile or smart phones, and 1.11 % tablets. 

Currently, the TBCA website provides only the detailed food description in English, for 

both databases. A proposal for the next update of the website is to improve the English version, 

with the aim of expanding the number of users and facilitating the exchange of food 

composition data among countries. 

 

8. Perspectives for the future – application in computational tools 

A computational tool using the TBCA NIE-DB is under development. It will generate 

personalized menus to assist nutritionists in their professional practice. The nutritional 

recommendations and preferences of the patient or client are considered when the personalized 

menus are created (Coelho et al., 2017). Other computing tools using the TBCA NIE-DB are 

also under development. They are as follows: (i) an app to allow nutritionists to consult the 

TBCA data on tablets and smartphones, and to conduct personalized searches on food 

composition data; (ii) an app for general users, to enable them to consult the TBCA data to 

evaluate energy intake; (iii) a computational tool to assist nutritionists in the nutritional labels 

calculation for packed foods, considering yield and retention factors. 

 

9. Conclusion 

The TBCA website (version 6.0) has been restructured. It currently presents a responsive 

template that can be accessed from computers, tablets, and smartphones. The TBCA comprises 

two databases. The first is the TBCA NIE-DB, which contains the nutrient profiles of 34 

components and covers foods reported in national food consumption surveys, with calculations 

of recipes included. The second is the TBCA BD-DB, which centralizes analytical data on 

Brazilian food biodiversity. New search formats (by food, component or food group) have been 

implemented, and information is available in the form of online reports. 

A total of 3437 foods are included in the TBCA NIE-DB. Unlike in previous versions, 

76% of the food composition data available pertain to ready-to-eat foods. Of these foods, 62.6% 

are mixed dishes and 13.4% are processed foods. It is important to note that the TBCA is 

constantly being updated. New food composition data will be included in future versions of the 

website to provide a wide coverage for use in the applications, such as nutrient intake 
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assessment of individuals and/or population and dietary prescription, as well as information on 

food biodiversity and regional foods. 

The new functionality of the TBCA website “Evaluation of energy intake”, provides 

information about energy content of one meal, and try to motivate general users, about the 

quality and composition of the meal. 
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5.2.1 Identidade visual do website Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) 

A nova logomarca da TBCA foi desenvolvida para caracterizar o trabalho conjunto com 

o Food Research Center (FoRC), expresso pelos hexágonos. A logomarca da Rede Brasileira 

de Dados de Composição de Alimentos (Brasilfoods) também foi alterada, enfatizando o 

regionalismo e a biodiversidade de alimentos. Nas duas logomarcas nota-se a presença de 

elementos/alimentos típicos do país (Figura 10). 

 

 

Figure 10 – Logomarca do Food Research Center (FoRC), da Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (TBCA) e Rede Brasileria de Dados de Composição de Alimentos (Brasilfoods).  
     

 

O layout do website TBCA foi desenvolvido considerando a paleta de cores da nova 

logomarca da TBCA, bem como elementos visuais que o tornam intuitivo, facilitando assim o 

acesso do usuário às informações e às funcionalidades disponíveis (Figura 11).
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Figura 11 – Página inicial do website da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) com acesso a Base de Dados de Avaliação de Ingestão 

de Nutrientes (TBCA BD-AIN), Base de Dados de Biodiversidade (TBCA BD-B) e outras informações (publicação, referências, contato). 
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4.4 Capítulo 4 – Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para a geração de 

planos alimentares personalizados para adultos 

 

(Versão preliminar) 

 

Resumo. Ferramentas computacionais, com tabela de composição de alimentos integrada, têm 

sido utilizadas na área de nutrição, para auxiliar a tomada de decisão do nutricionista em sua 

prática profissional. O objetivo deste estudo foi desenvolver uma ferramenta computacional 

utilizando a base de dados Avaliação de Ingestão de Nutrientes da Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos (TBCA BD-AIN) para gerar planos alimentares personalizados, 

considerando as recomendações nutricionais e preferências alimentares do paciente/cliente. Os 

passos para o desenvolvimento da ferramenta Nutri – Soluções inteligentes em nutrição, uma 

web application, incluíram: (i) definição das informações necessárias durante o processo de 

tomada de decisão para a elaboração dos planos alimentares; (ii) reestruturação da TBCA NIE-

BD para adequação à ferramenta, e (iii) desenvolvimento do código (algoritmo) para geração 

dos planos alimentares.  A abordagem para gerar os planos alimentares personalizados envolveu 

duas etapas: (i) organização dos grupos de alimentos da TBCA BD-AIN de acordo com um 

conjunto de critérios técnicos; (ii) uso da técnica de máquina de estados finito (MEF) para 

implementar estratégias computacionais para elaborar os planos alimentares com quantidades 

adequadas de energia, macro e micronutrientes e considerar as preferências do paciente/cliente. 

Planos alimentares foram gerados com seis refeições por dia, durante sete dias, para 15 casos 

fictícios, considerando os seguintes critérios: (i) valor energético para os adultos, de ambos os 

gêneros, saudáveis, e praticantes ou não de atividade física; (ii) distribuição de macronutrientes 

- 60% de carboidratos, 15% de proteína, 25% de gordura de acordo com gasto energético total, 

até 35 g de fibra alimentar; (iii) recomendação de vitamina A, vitamina C, sódio, ferro e cálcio; 

(iv) inclusão de alimentos de 15 grupos de alimentos/preparações nos planos alimentares 

diários; (v) combinação das características sensoriais (cor, sabor e textura) para seleção de 

alimentos; (vi) lista de preferências do paciente/cliente. Além das preferências do 

paciente/cliente por ingredientes/alimentos e preparações, o nutricionista também pode 

determinar as probabilidades de ocorrências das proteínas animal e vegetal. Os planos 

alimentares gerados foram avaliados por nutricionistas (n=18) com experiência em atendimento 

clínico (10,83±7,02 anos). A avaliação de 105 planos alimentares diários (7 planos alimentares 

para 15 casos fictícios) apresentou adequação quanto às recomendações nutricionais e 

preferências propostas, além de selecionar alimentos/preparações dos diferentes grupos 

(conforme a refeição), além de considerar características sensoriais, mostrando 89,72 % de 

concordância para os itens avaliados. Dessa forma, a ferramenta proposta contribuirá com: (i) 

otimização do atendimento clínico, pois auxiliando na redução dos cálculos realizados, o 

nutricionista disponibilizará mais tempo da consulta em nutrição para atenção ao 

paciente/cliente; (ii) apoio à decisão, uma vez que os planos alimentares apresentarão maior 

probabilidade de estarem adequados quanto às recomendações nutricionais; (iii) adesão à 

prescrição dietética, pois os planos alimentares serão elaborados com base nas 

escolhas/preferências do paciente/cliente. 

 

Palavras-chave: Ferramenta computacional. Elaboração de planos alimentares. Preferências. 

Avaliação da ingestão de nutriente. TBCA BD-AIN. Tabelas de composição de alimentos. 
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1. Introdução  

A partir dos anos de 1960 nutricionistas passaram a introduzir a informática e o uso de 

ferramentas computacionais em sua prática profissional (Hoggle et al., 2006). Com isso, a 

avaliação da ingestão de nutrientes, estimativa de recomendações nutricionais e a elaboração 

de planos alimentares passaram a serem feitos de forma mais dinâmica, pois essas ferramentas 

possuem tabelas de composição de alimentos (TCAs) integradas. Assim, a utilização dessas 

ferramentas na execução dessas tarefas é algo valioso (Stein, 2011; Doina; Laura, 2015), pois 

disponibiliza ao nutricionista tempo necessário para que desenvolva outras atividades de cunho 

profissional (Frank, 1986; Buzzard et al., 1991; Lee et al., 1995; Biesemeier; Chima, 1997), 

como por exemplo uma atividade privativa do nutricionista que é a educação alimentar e 

nutricional (Brasil, 1991; CFN 380/2005; CFN 600/2018). 

TCAs são consideradas elementos essenciais para a elaboração de diversas atividades, 

pois contêm informações sobre o conteúdo de nutrientes e de outros componentes de alimentos 

de um país — in natura e/ou processados (Greenfield; Southgate, 2003). Essas informações, 

disponíveis em diferentes formatos — impressos ou versões eletrônicas — são obtidas a partir 

de análises químicas ou compiladas de dados publicados. Dados de composição de alimentos 

(CA) podem ser utilizados para a avaliação do consumo alimentar de indivíduos e populações, 

planejamento e avaliação da adequação de dietas, determinando a ingestão de energia e 

nutrientes e o estabelecimento da relação entre alimentação, saúde e doença (Pennington, 2008; 

EuroFIR, 2018), auxiliando de forma direta o nutricionista em suas diferentes atividades. 

A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), online desde 1998, foi totalmente 

reformulada. A versão 6.0 da TBCA foi lançada em outubro de 2017 e está disponível 

gratuitamente em www.fcf.usp.br/tbca. Seu desenvolvimento foi coordenado pela Rede 

Brasileira de Dados de Alimentos (Brasilfoods), Universidade de São Paulo (USP), e pelo 

Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC) — Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) (versão 6.0). A TBCA 

centraliza dados de qualidade avaliados por rigorosos critérios, incluindo dados gerados por 

análises químicas e compilados. Essa versão inclui o Banco de Dados de Avaliação de Ingestão 

de Nutrientes (TBCA BD-AIN), o qual fornece o perfil completo de nutrientes para 34 

componentes ─ composição centesimal, ácidos graxos e colesterol, 10 vitaminas e 10 minerais 

─ dos alimentos mais consumidos no Brasil, totalizando 3.437 alimentos (Capítulo 2), 
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alimentos in natura, alimentos cozidos, alimentos processados usados como ingrediente, 

alimentos processados prontos para consumo e preparações com vários ingredientes.  

Importante destacar que a TBCA BD-AIN contém na sua maioria dados de alimentos nacionais 

(85%). 

Segundo a Resolução no 380/2005, do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN 

380/2005), uma importante tarefa desenvolvida pelo nutricionista é a prescrição dietética, 

atividade privativa, que envolve o planejamento dietético e a orientação nutricional, elaborados 

a partir das diretrizes estabelecidas no diagnóstico nutricional. O plano alimentar é composto 

pela prescrição dietética individualizada, segundo as recomendações nutricionais e cardápios 

diários, os quais não devem considerar apenas as recomendações nutricionais, mas também os 

hábitos e as escolhas alimentares do paciente/cliente.  

Desde a década de 1960 pesquisadores reconhecem a necessidade do desenvolvimento 

de ferramentas computacionais voltadas à elaboração de planos alimentares, dada a 

complexidade envolvida nesse processo (Petot et al., 1998). Em 1959 (Smith, 1959), foram 

implementadas as primeiras ferramentas computacionais para elaboração de planos 

alimentares, utilizando programação linear, na geração de planos alimentares apetitosos. Brown 

(1966) desenvolveu técnicas primitivas para controlar o sabor de planos alimentares individuais 

usando técnicas de seleção aleatória. Balintfy (1964), com base nos resultados desse estudo, 

utilizou a linguagem de programação FORTRAN, para desenvolver uma ferramenta 

computacional para a elaboração de planos alimentares, considerando aspectos nutricionais e 

custos. Eckstein (1967) aplicou técnicas de seleção randômica (também chamado de “busca 

cega”) para elaboração planos alimentares com várias restrições/limitações (custo, cor, textura, 

forma, energia, variedade e aceitabilidade) por parte da população-alvo. As décadas de 1970 e 

1980 foram marcadas pela falta de interesse no desenvolvimento de ferramentas 

computacionais para a elaboração de cardápios, sendo que um dos motivos pode ter sido a falta 

de financiamento. Na década de 1990, com o ressurgimento de pesquisas no campo da 

inteligência artificial (IA), o problema da elaboração de cardápios voltou a ser de interesse dos 

pesquisadores (Seljak, 2009). Dentre os diversos estudos que tentaram solucionar o problema 

da elaboração de planos alimentares, com as mais variadas técnicas de IA, destacam-se: CHEF 

(Hammond, 1986), Microdiet (Bassham; Fletcher, 1988), ESOMP (Yang, 1989 apud Camargo, 

1999), VIE-PNN (Horn et al., 1998), COOKER (Maranhão et al., 1996), JULIA (Hinrich; 

Kolodner, 1991), CAMP, PRISM e CAMPER (Petot et al., 1998), MIKAS (Kahn; Hoffmann, 
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2003), DietPal (Noah et al., 2004), MenuGene (Gaál et al., 2007), Nutri-Edu (Buisson, 2008), 

Planejamento de cardápios baseados em computador (Seljak, 2009), Leemoo (Ejtahed et al., 

2013),  Algoritmo de otimização para planejamento de cardápios (Hernández-Ocaña et al., 

2018).  

A maioria das soluções apresentadas para a resolução do problema de elaboração de 

planos alimentares está focada na composição do plano, ou seja, na adequação quanto à 

composição centesimal, vitaminas e minerais; algumas propostas também consideraram o custo 

do plano alimentar e características sensoriais. Entretanto, a escolha alimentar do 

paciente/cliente, que envolve hábitos e práticas alimentares e mesmo características inerentes 

ao alimento/preparação (presença ou ausência de ingredientes) não são consideradas. Essas 

soluções computacionais não são implementadas sob o ponto de vista do nutricionista, cujo 

principal objetivo é a prescrição dietética adequada ao paciente/cliente, mas sim do engenheiro 

do conhecimento — profissional da área de computação capaz de codificar o conhecimento de 

um especialista, no caso o nutricionista, na forma de regras — que procura a melhor solução 

para o problema apresentado. 

A combinação de alimentos/ingredientes para a elaboração de preparações; a combinação 

de preparações em refeições e, posteriormente, em planos alimentares é uma arte e uma ciência, 

como dito por Eckstein (1967). A elaboração de planos alimentares é algo que muitas vezes se 

aprende por meio de heurísticas ou por tentativa e erro. Um profissional treinado consegue 

trabalhar com a complexidade do planejamento regular de planos alimentares, porém ao tentar 

atender as restrições de diversos grupos, controlar custos e características do alimento, sua 

probabilidade de sucesso diminui. Dessa forma, a utilização de ferramentas computacionais 

para a auxiliar nas decisões sobre a elaboração de planos alimentares é sempre útil (Seljak, 

2009). 

A elaboração de planos alimentares é um problema de otimização combinatória bem 

conhecido, podendo ser definido como um problema da mochila (knapsack problem) (Seljak, 

2004), identificado como o processo de organizar alimentos/preparações em refeições, de 

acordo com restrições/limitações especificas (Hernández-Ocaña et al., 2018). Cada item do 

plano alimentar é expresso em porções e, posteriormente em gramas ou mililitros, e com isso é 

possível obter uma quantificação da energia e componentes, os quais devem satisfazer as 

recomendações nutricionais para a manutenção das atividades diárias, além das funções vitais. 

As restrições que precisam ser consideradas são: (i) recomendações nutricionais; (ii) 
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preferências alimentares; (iii) alimentos/preparações disponíveis no país, e; (iii) 

orientações/recomendações do nutricionista para o paciente/cliente, que devem ser pautadas na 

ciência da nutrição e nas “Leis da Nutrição” ou “Leis da Alimentação”, criadas por Pedro 

Escudero, em 1937 (Landabure, 1968).  

Segundo o estudo feito por Lancaster (1992), a elaboração de um plano alimentar para 

um indivíduo implica no controle diário da ingestão de energia e componentes, isso representa 

um problema com um mínimo de trinta restrições e milhares de variáveis. Além da 

complexidade já apontada, o estudo de Seljak (2009) relata que o tempo dispendido na 

elaboração de cardápios, utilizando todas essas restrições, pode variar de trinta minutos até três 

horas, quando realizado por um nutricionista experiente. Segundo Camargo (1999), em um 

estudo sobre planejamento de cardápios, somente 11% dos nutricionistas conseguiram calcular 

planos alimentares, de forma manual, que atendessem a Recommended Dietary Adequace 

(RDA) (1989) para todos os nutrientes, conforme especificado no Dietary Guidelines for 

Americans. Considerando esses pontos, o uso de uma ferramenta computacional pode auxiliar 

o nutricionista na tarefa de elaboração de planos alimentares, pois essa é capaz de trabalhar com 

grandes volumes de dados/informações em um curto espaço de tempo, permitindo que o 

atendimento do paciente/cliente seja mais humanizado, pois reduz a carga cognitiva do 

profissional. 

Entre as ferramentas computacionais, destacam-se os sistemas de apoio à decisão (SAD) 

e mais especificamente os sistemas baseados em conhecimento (SBC), onde os sistemas 

especialistas (SE) estão inseridos; esses sistemas, implementados com técnicas de inteligência 

artificial (IA), permitem que ao nutricionista analisar e fazer inferências de informações, 

auxiliando-o na elaboração de diagnósticos nutricionais e condutas dietoterápicas, pois são 

baseados em decisão computacional, utilizando fatos e heurísticas para resolver problemas de 

difícil solução com base no conhecimento adquirido a partir de um especialista (Buchanan; 

Smith, 2003). Os SE possibilitam o fácil acesso a modelos decisórios e dados, além de 

auxiliarem o processo de tomada de decisão, pois sua estrutura exige que as informações 

fornecidas pelo sistema sejam incorporadas à experiência do profissional, resultando em 

maiores chances de assertividade na decisão clínica a ser tomada.  

A redução de erros na adequação das recomendações nutricionais, assim como a redução 

do tempo gasto na elaboração de planos alimentares pode ser obtida com a utilização de SE em 

relação a outras ferramentas computacionais e ao trabalho manual. Nesse sentido, Skouroliakou 
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et al. (2009) observaram uma redução de 12% para 1,5% no percentual de erro relativo às 

escolhas alimentares adequadas e cálculos das necessidades nutricionais diárias, além de 

reduzir em 50% o tempo dispendido, quando utilizou-se um SE na tarefa de elaboração de 

planos alimentares para pacientes/clientes hospitalizados. 

Uma das técnicas utilizadas na implementação de SAD é a de máquina de estados finito 

(MEF), mais especificamente na solução do problema de elaboração de planos alimentares, 

como é mostrado no estudo de Caballero-Ruiz et al. (2017), SAD online para pacientes com 

diabetes gestacional detectando a necessidade de insulina e ajustes na prescrição dietética. MEF 

são modelos utilizados para representar o comportamento de um sistema por um número finito 

de estados e transições, tendo tem um estado ativado sempre em resposta a um evento de 

entrada, e esse evento pode ocasionar a mudança de estado e a produção de uma ação de saída 

(Gill, 1962). MEF são utilizadas em situações onde se faz necessário o controle e descrição do 

processo. O estado da máquina é definido pelas situações do processo; as condições para que 

uma nova situação seja atingida no processo, a partir do estado inicial, são representadas pelas 

regras de transição. Para que a máquina de estados possa funcionar é necessária a alimentação 

com dados de entrada, que serão utilizados na ativação das regras de transição. Os dados de 

saída são o resultado gerado durante a execução da máquina (Santos, 2004; Anderson, 2006). 

Uma das formas de representar o conhecimento, necessário para a implementação de 

um SE, é pela criação de ontologias, que pode ser definida como sendo a representação de forma 

explícita e formal de conceitos e restrições relacionados a um domínio de interesse; objetiva 

definir um vocabulário para pesquisadores compartilharem informações de um domínio 

(Gruber, 1993). Os elementos da ontologia são: (i) classes – grupos abstratos, conjuntos ou 

coleções de objetos; (ii) indivíduos – base do sistema de ontologia; (iii) atributos – característica 

de um objeto, e; (iv) relacionamento – ligação entre os objetos. Um exemplo do uso de 

ontologias é descrito no estudo de Ciora et al. (2018), onde foi implementado um SE 

especialista para o cuidado nutricional de idosos, considerando a Ontologia do Processo de 

Cuidado de Nutrição (PCN) (Bueche et al. 2008; ASBRAN, 2014; Hammond; Myers; Trostler, 

2014).  

O objetivo desse trabalho é descrever o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional usando a TBCA BD-AIN na elaboração de planos alimentares, considerando as 

recomendações e preferências alimentares para adultos saudáveis.  
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2. Material e métodos 

2.1 Caracterização da consulta em nutrição 

Para determinar o conjunto de dados/informações que fazem parte da consulta em 

nutrição – para o atendimento clínico do paciente/cliente, adulto saudável, eutrófico ou com 

sobrepreso, praticante ou não de atividade física – foram considerados os dados disponíveis nas 

ferramentas computacionais avaliadas, além das informações disponíveis no Manual 

Orientativo do Cuidado de Nutrição (ASBRAN, 2014) e na literatura (Waitzberg, 2002).  

Após a definição do conjunto de dados/informações (Figura 1), organizado conforme o 

PCN (Bueche et al., 2008; ASBRAN, 2014; Hammond et al., 2014), dividido em 6 blocos, 

totalizando 45 perguntas, esse questionário autoaplicável foi submetido a uma consulta a 

nutricionistas da área de clínica. Os profissionais, com especialização na área ou experiência 

de no mínimo três anos em atendimento clínico (n=30) definiram o grau de relevância das 

informações essenciais para a sua tomada de decisão durante o atendimento clínico. Cada 

resposta foi expressa por uma escala de Likert de 10 pontos, variando de 0 – nenhuma relevância 

a 10 – muito relevante.  

Conforme o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP) (CAAE: 38162814.9.0000.0067), os 

participantes da coleta dos dados foram dispensados do preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

No Apêndice B é apresentado o questionário de dados aplicado aos nutricionistas 

especialistas para determinação do grau de relevância dos dados/informação da consulta em 

nutrição, na íntegra. 
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Figura 1 – Modelo de questionário aplicado aos nutricionistas especialistas para determinação do grau 

de relevância dos dados/informação da consulta em nutrição 

  

2.2. Definição do protocolo de atendimento clínico para a consulta em nutrição 

Para a predição do gasto energético a ferramenta computacional utilizou como referência as 

fórmulas de Necessidade de energia estimada (NEE) (IOM, 2005), para homens e mulheres 

adultos, eutróficos ou com sobrepeso, conforme o nível de atividade física realizado. 

Para a recomendação de macronutrientes foram utilizadas as Dietary Reference Intake 

(DRI), para homens e mulheres adultos (IOM, 2005). Os planos alimentares elaborados 

consideraram a seguinte distribuição de macronutrientes: 60% de carboidratos, 15% de 

proteínas e 25% de lipídeos, expressos em gramas e kcal, determinados a partir da NEE do 

paciente/cliente.  

Para a recomendação de micronutrientes (vitamina A e C, cálcio e ferro) foram 

utilizadas as Recommended Dietary Allowance (RDA) conforme estabelecidas nas Dietary 

Refence Intake (DRI), para homens e mulheres adultos (IOM, 2000; IOM, 2001; IOM, 2011), 

conforme a idade do paciente/cliente. 
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Para as recomendações de sódio foi utilizado o posicionamento da World Health 

Organization, para homens e mulheres adultos (WHO, 2012), que é de menos de 2.000 mg/dia. 

Para determinar a quantidade adequada de ingestão de fibra alimentar (FA) utilizou-se como 

referência o posicionamento da American Dietetic Association de 2002, onde o consumo de 

fibras alimentares totais deve ser de 20 a 35 g por dia ou 10 a 14 g de fibras/1000 kcal (ADA, 

2002). Quanto ao consumo de frutas e verduras foi considerado o posicionamento da Food and 

Agriculture Organization de 2003, que é de mais de 400 g/dia (WHO/FAO, 2003). 

Para a classificação do Índice de Massa Corporal (IMC), para adultos, utilizou-se as 

recomendações estabelecidas pela World Health Organization (WHO, 1995; WHO, 1997). 

 

2.3 Definição das informações necessárias ao processo de tomada de decisão para a 

elaboração do plano alimentar 

Para a elaboração do plano alimentar do paciente/cliente foram consideradas as informações 

coletadas e analisadas durante a consulta em nutrição (definição das necessidades energéticas, 

recomendação de macronutrientes e micronutrientes, histórico alimentar e características dos 

alimentos/preparações), além das informações preconizadas pela Guia Alimentar da População 

Brasileira (Brasil, 2008) e na literatura (Aquino et al., 2015; Phillipi et al., 2017). 

 

2.4 Ontologia do ALIMENTO 

Para representar o conhecimento (estrutura de dados) referente à TBCA BD-AIN, base de dados 

de alimentos/preparações utilizada na implementação da ferramenta computacional, foi 

desenvolvida a ontologia do conceito alimento (Figura 2). 

ALIMENTO: é a raiz dessa ontologia e representa esse conceito com a classe 

ALIMENTO_TBCA_BD-AIN. A partir dessa classe são apresentadas as seguintes subclasses: 

  (i) Grupo_Alimento: subclasse divivida em 15 grupos de alimentos, conforme a 

classificação do FAO/Infoods (Capítulo 4); contém informações sobre composição centesimal, 

vitaminas e minerais (Composição_Centesimal e Vitaminas_Minerais). Apesar de já existir 

uma taxonomia para alimentos, classificação grupos e subgrupos de alimentos (Cantais et al., 

2005), utilizada em estudos dietéticos, optou-se por utilizar a classificação adotada pela 

FAO/Infoods e aplicada à classe ALIMENTO_TBCA_BD-AIN. Os alimentos/preparações 

foram classificados em alimentos in natura, alimentos cozidos (sem tempero), processados 

prontos para consumo e preparações (Classificação_Alimento); 
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 (ii) Tipo_Alimento: subclasse que representa os diferentes tipos de itens alimentares 

(pratos) que compõe o plano alimentar, tais como, entrada (salada ou sopa), prato principal 

(preparação à base de proteína), acompanhamento (preparação à base vegetais e/ou cereais, 

frutas), prato base (feijão e arroz), sobremesa (fruta ou preparação à base de fruta ou açúcar), 

bebida, lanches, entre outros; 

 (iii) Tipo_Preparo: subclasse que define como o alimento/preparação foi preparado (por 

exemplo, cru, cozido, assado, salteado, frito, grelhado, outros); 

 (iv) Tipo_Refeição: subclasse que representa em qual refeição o alimento/preparação 

comporá o plano alimentar (por exemplo, no café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche 

da tarde, jantar ou lanche da noite). Todos os alimentos/preparações podem estar presentes em 

mais de um tipo de refeição. 

 

 

Figura 2 – Ontologia desenvolvida para o conceito ALIMENTO. 
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2.5 Adaptação da TBCA BD-AIN a ser utilizada pela ferramenta computacional 

Os critérios para elaboração da TBCA BD-AIN são descritos no Capitulo 4 para a definição 

dos alimentos/ingredientes e preparações. Para a elaboração das preparações utilizou-se como 

referências aquelas mais citadas na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) (IBGE, 2011). 

A partir das informações necessárias para a elaboração do plano alimentar (item 2.3), e 

da ontologia desenvolvida para a TBCA (item 2.4), a TBCA BD-AIN foi reestruturada. Essa 

nova base de dados, contendo diversas características referentes a cada alimento/preparação 

(conforme é apresentado no Quadro 1), foi utilizada na ferramenta computacional para a 

elaboração dos planos alimentares. 

 

Quadro 1 – Informações acrescentadas na TBCA BD-AIN para caracterizar os alimentos/preparações 

para uso na ferramenta computacional. 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

Grupo do alimento/preparação 
15 grupos de alimentos conforme a classificação do FAO/Infoods, 

descrito no Capítulo 2. 

Subgrupo do alimento/preparação 

Subgrupo referente ao alimento/alimento: (1) Ingrediente; (2) 
Ingrediente cru que pode ser consumido dessa forma; (3) Ingrediente 

preparado (sem adição de outros ingredientes); (4) Pronto para 

consumo (com ou sem açúcar, sal e temperos - cebola, alho e 

óleo/azeite). Para o uso na TBCA BD-AIN utilizamos os 

alimentos/preparações com número 2 e 4. 

Classificação do tipo de 

alimento/preparação 

Prefixo AC (acompanhamento, ingrediente), ADC (adoçante) ou PREP 

(preparação) e BEB (bebida), conforme os alimentos presentes em cada 
grupo (por exemplo, PREP_ARROZ, preparação a base de arroz 

presente no Grupo A – Cereais e derivados). 

Sazonalidade 
Disponiblidade do alimento durante os meses do ano (CEAGESP, 

2015). 

Tipo de refeição 

Tipo de refeição na qual o alimento/preparação pode estar presente para 

compor o plano alimentar (café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar, lanche da noite). 

Método de preparo 
Método de prepare do alimento/preparação (por exemplo, cru, cozido, 

assado, salteado, frito, grelhado, outros). 

Medida caseira 

Definição de uma porção padrão, expressa em medida caseira (gramas 

ou mililitros), conforme descrito em Moreira (2002), Pinheiro et al. 

(2004), Pacheco (2006) e Bombem et al. (2012) para cada 

alimento/preparação. 

Característica sensorial (cor) do 

alimento/preparação 

Definição da cor predominante do alimento/preparação (branco, 

amarelo, laranja, vermelho, roxo, marrom, preto, verde, outros). 

Característica sensorial (sabor) do 

alimento/preparação 

Definição do sabor do alimento/preparação (salgado, doce, ácido, 

azedo, neutro, amargo, outros). 

Característica sensorial (textura) do 

alimento/preparação 

Definição da textura/consistência do alimento/preparação (líquido, 

líquido pastoso, pastoso, macio, sólido, grão/farelo, outros). 
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CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

Combinação dos 

alimentos/preparações 

Definição da combinação dos alimentos/preparação nas refeições, 
considerando os ingredientes (por exemplo, prato à base de pescado 

podem ser combinados com acompanhamento à base de pescado). 

Filtros de exclusão 

Definição da presença ou ausência, além da característca de alguns 
ingredientes presentes nos alimentos/preparaçãoes (açúcar, sal, óleo, 

tempero – cebola e alho, farinha integral e refinada, leite integral e 

desnatado, café com cafeína e descafeinado, entre outros). 

Preferências alimentares 

Definição dos principais alimentos/ingredientes presentes em cada 
grupo de alimento (por exemplo, F1 – preparações à base de carne 

bovina, A1 – farinha e cereais refinados (trigo), J1 – preparações à base 

de ovos, G3 – queijo muçarela D3 – óleo de soja e B11 – preparações 

com molho de tomate; essa classificação foi aplicada para a preparação 

C0293F - Bife à parmegiana – carne, boi, contra-filé, à milanesa, frito, 

c/ molho de tomate e queijo, c/ sal). 

 

2.6 Ontologia do PLANO_ALIMENTAR 

O desenvolvimento da ontologia (estrutura de dados) para representar a expertise do 

nutricionista na elaboração de planos alimentares, foi modelada em torno do conceito principal 

plano alimentar (Figura 2). 

PLANO_ALIMENTAR: é a raiz dessa ontologia e representa esse conceito com a 

classe ALIMENTO_TBCA_BD-AIN, herdando suas propriedades, permitindo a descrição de 

cada alimento/preparação em termos de composição e características. A partir do conceito 

PLANO_ALIMENTAR são apresentadas as seguintes subclasses:   

(i) Alimento_Regional: subclasse caracterizada pelos alimentos/preparações típicos 

brasileiros, que poderão ou não compor o plano alimentar, conforme a preferência do 

paciente/cliente; 

(ii) Característica_Sensorial: subclasse que representa as características de sabor, cor e 

textura dos alimentos/preparações que compõe o plano alimentar. Nessa subclasse são 

apresentados os indivíduos: (i) cor – representado por branco, amarelo, laranja, vermelho, roxo, 

marrom, preto, verde, outros; (ii) sabor – representado por salgado, doce, ácido, azedo, neutro, 

amargo, outros; (iii) textura – representado por líquido, líquido pastoso, pastoso, macio, sólido, 

grão/farelo, outros; 

ALIMENTO_TBCA_BD-AIN: a partir dessa classe são apresentadas as subclasses 

Grupo_Alimento, Tipo_Alimento, Tipo_Preparo e Tipo_Refeição que definem as 

características dos alimentos a comporem o plano alimentar. A partir da classe 

ALIMENTO_TBCA_BD-AIN são apresentadas as seguintes subclasses: 
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(i) Preferência_Alimento: subclasse que representa os alimentos/preparações inseridos 

em cada grupo de alimentos que fazem parte ou não da preferência ou não do paciente/cliente 

para compor o plano alimentar, conforme descrito no item 2.5; 

(ii) Porção_Alimento: subclasse representa a quantidade em gramas ou mililitros e 

também a unidade de medida caseira (colher de sopa, colher de servir, copo, prato raso, entre 

outros), para representar os diferentes alimentos/preparações nas refeições que compõe o plano 

alimentar; 

(iii) Classificação_Alimento: subclasse que representa a classificação dos 

alimentos/preparações dentro da TBCA BD-AIN que compõe os planos alimentares, alimentos 

in natura, alimentos cozidos (sem tempero), processados prontos para consumo e preparações. 

Associado à classe ALIMENTO_TBCA_BD-AIN e à classe PLANO_ALIMENTAR 

está a subclasse Quantidade_Alimento que se refere a conversão dos alimentos/preparações de 

porção e/ou medida caseira em gramas ou mililitros que serão utilizados para calcular o 

Valor_Consumo_Nutrientes, a partir dos dados de composição da TBCA BD-AIN, necessários 

ao plano alimentar do paciente/cliente, considerando as recomendações nutricionais. 
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Figura 3 – Ontologia desenvolvida para o conceito PLANO ALIMENTAR. 

 

2.7 Definição das preferências 

Para determinar as preferências pelos alimentos/preparações que comporão o plano alimentar 

do paciente/cliente, foi elaborado um questionário com 85 itens, listando os principais 

alimentos/ingredientes e preparações de 13 grupos de alimentos/preparações. Cada resposta é 

expressa por uma escala de Likert de 5 pontos (definitivamente não, provavelmente não, 

indeciso, provavelmente sim e definitivamente sim). Para as respostas qualitativas foram 

atribuídos critérios quantitativos (0 % – definitivamente não, 25 % – provavelmente não, 50 % 

– indeciso, 75 % – provavelmente sim e 100 % – definitivamente sim) que passaram a 

representar a probabilidade de os alimentos/preparações comporem o plano alimentar. Cada 

alimento/preparação da TBCA BD-AIN recebeu uma classificação considerando seus 

ingredientes, conforme é descrito no Quadro 1. 

Na Figura 4 é apresentado um exemplo de parte do questionário utilizado para coleta 

das informações sobre as preferências do paciente/cliente (Grupo A – Cereais e derivados), 

elaborado considerando os principais alimentos/ingredientes e preparações dos grupos de 

alimentos/preparações utilizados na TBCA BD-AIN e que farão parte do plano alimentar. 

 No Apêndice C é apresentado o modelo do questionário utilizado para coleta das 

informações sobre as preferências alimentares do paciente/cliente, na íntegra. 
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 Outras características que também fazem parte das escolhas/preferências do 

paciente/cliente quanto aos alimentos/preparações foram consideradas: (i) presença ou ausência 

de açúcar nas bebidas e preparações; (ii) alimentos/preparações com farinha refinada ou 

integral; (iii) bebidas com café com cafeína ou descafeinado; (iv) presença ou ausência de sal e 

temperos (óleo, cebola e alho) nas preparações; (iv) alimentos/preparações com leite integral 

ou desnatado (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Exemplo de parte do questionário utilizado para coleta das informações sobre as preferências 

alimentares do paciente/cliente. 

 

2.8 Implementação da ferramenta computacional 

Para o desenvolvimento das MEF, foram consideradas as informações do 

paciente/cliente, tais como NEE, recomendações de macro e micronutrientes, além da ontologia 

PLANO_ALIMENTAR, que representa a expertise do nutricionista nesse domínio. Após a 

determinação do conjunto de alimentos/ingredientes e preparações que compõem as 

preferências do paciente/cliente, esse formará um conjunto de regras (probabilidades de 
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ocorrência), sendo o primeiro filtro a ser utilizado pela MEF para compor o plano alimentar 

diário e semanal. 

 Para cada refeição do plano alimentar foram desenvolvidas MEF, considerando a 

ontologia PLANO_ALIMENTAR na escolha dos alimentos/preparações de cada grupo de 

alimentos, conforme as características de cada refeição. Após a escolha de cada 

alimento/preparação, regras são executadas para verificar as adequações necessárias quanto a 

energia, macro e micronutrientes. Caso um determinado macro e/ou micronutriente não tenha 

sido alcançado, a MEF será executada de forma automática, na busca de um 

alimento/preparação com as características/componentes necessárias para que aquela refeição 

fique adequada. Esses ajustes podem ser feitos quanto ao tamanho da porção (0,5 a 1,0 porção) 

ou o acréscimo de mais uma porção de alimento/preparação conforme a necessidade de 

adequação da refeição (por exemplo, falta de cálcio no café da manhã, inclusão de mais um 

alimento/preparação à base de leite – uma porção de iogurte natural).  

 Inicialmente as preferências são consideradas na MEF, para a escolha de cada 

alimento/preparação para composição da refeição e, posteriormente para o plano alimentar 

diário. Porém, caso isso impeça a adequação de energia e nutrientes da refeição e/ou plano 

alimentar diário, ela será deixada de lado, prevalecendo as regras definidas na ontologia 

PLANO_ALIMENTAR. Por exemplo, existe a preferência de 100% (definitivamente sim) por 

cenoura, mas a quantidade de vitamina A do dia já está adequada, então será escolhida outra 

preparação com as mesmas características (cor, textura e sabor), além de preferência para 

compor a refeição que a MEF está executando. 

Para a adequação final do plano alimentar diário, foi desenvolvida mais uma MEF para 

fazer a conferência geral dos valores de energia e nutrientes. Caso necessário, a MEF fará a 

inclusão de mais alimentos/preparações, conforme a necessidade, ou fará o acréscimo de 

porções nos alimentos/preparações já escolhidos para compor o plano alimentar. Cabe ressaltar 

que, caso o plano alimentar gerado, apesar de atendar as recomendações de energia, macro e 

micronutrientes, não esteja adequado para o nutricionista (características sensoriais e/ou 

combinação de alimentos/preparações), este poderá ser descartado e gerado novamente, até que 

um resultado satisfatório seja obtido. 

 Na Figura 5 é apresentada, como modelo, uma árvore de decisão que mostra a 

representação das heurísticas (expertise do nutricionista) executada pela MEF na ferramenta 

computacional, para a elaboração da refeição café da manhã.  
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PREP_CAFE – alimento/preparação à base de café, PREP_CHA – alimento/preparação à base de chá, PREP_CAFE_LEITE – alimento/preparação à base de café com leite, 

AC_LEITE – ingrediente/acompanhamento à base de leite, PREP_LEITE – alimento/preparação à base de leite, PREP_BEBIDA_LEITE – bebida à base de leite. 
 

Figura 5 – Modelo esquemático de uma árvore de decisão que representa o café da manhã.
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Características próprias do alimento/preparação (sensoriais – cor, sabor e textura) foram 

consideradas no momento da elaboração do plano alimentar, para evitar a monotonia. Nessa 

versão da ferramenta outras características ─ textura, temperatura, método de preparo, não 

foram considerados como preferência ou mesmo restrição. 

 Cuidados quanto à coerência na elaboração das refeições que compõem os planos 

alimentares diário e semanal também foram consideradas, de forma a evitar que a mesma 

preparação e/ou preparações que usem o mesmo alimento/ingrediente fossem usados em vários 

dias da semana (por exemplo, preparação à base de pescado, todos os dias da semana), bem 

como garantir a combinação entre o prato principal e o acompanhamento (prato principal à base 

de pescado e acompanhamento à base de frutos do mar). Nas situações em que um 

acompanhamento à base de cereal (panqueca, lasanha ou torta salgada) ou mesmo vegetal 

(preparação à base de batata) foi escolhido para compor a refeição, os pratos base (arroz e feijão) 

não fizeram parte dessa refeição, evitando assim o excesso de carboidratos. Para cada refeição 

foram escolhidas duas saladas, uma com alimentos crus e outra com alimentos cozidos, 

considerando cores e também variedade de nutrientes disponíveis; procurou-se combinar, 

quando possível, os molhos de salada dessas opções, nos casos em que a preferência do 

paciente/cliente era por salada com tempero. Como regra geral, procurou-se utilizar pelo menos 

um alimento/preparação de cada grupo de alimento/preparação, considerando a refeição, 

garantindo assim o aporte adequado de energia, macro e micronutrientes. 

Na Figura 6 é apresentado o modelo esquemático do uso da ferramenta para a elaboração 

da refeição café da manhã, considerando a árvore de decisão (Figura 5), para representar as 

heurísticas. Nesta figura, parâmetros de entrada P são analisados na escolha dos grupos de 

alimentos G. Os parâmetros P são formados por informações de entrada onde pode-se ou não 

restringir algumas escolhas da ferramenta. Esses parâmetros possuem informações como: (i) 

características do paciente (peso, altura, NAF, IMC, sexo, idade, NEE, entre outros); (ii) 

preferências do paciente/cliente; (ii) escolhas do profissional (porcentagens selecionadas para 

as proteínas animal e vegetal).  

A ferramenta calcula P e inicia os estados para cada grupo de alimentos/preparações G. 

Esses grupos são analisados a cada estado e selecionados conforme restrições em P. Além de 

P, a ferramenta utiliza a expertise do nutricionista (EN) em suas regras de transição de estados 

(Apêndice D), para a elaboração de cada refeição do plano alimentar diário. Assim, a cada novo 

estado, um alimento/preparação de G é analisado e incorporado a refeição. Ao final das 
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transições em G, a ferramenta inicia uma última transição do estado “Gerando Café da Manhã”, 

onde este estado analisa se as porções, energia, macro e micronutrientes estão entre um valor 

aceitável. Caso este valor seja aceitável, o estado é finalizado e uma saída R desta refeição é 

salvo. Por fim é gerado um sinal de início de um novo estado, no caso “Gerando Lanche da 

Manhã”, que iniciará um novo ciclo de análises de G conforme P e EN.  

 

 

Figura 6 – Modelo esquemático do funcionamento da máquina de estados finito (MEF) para o café da 

manhã. 

 
 

Na Figura 7 é apresentado o modelo esquemático do uso da ferramenta para a solução 

do problema de elaboração de planos alimentares, para cada refeição (Figura 6), considerando 

a árvore de decisão (Figura 5), para representar as heurísticas de seleção de alimentos em cada 

estado de transição. Nesta figura, é possível verificar todas as transições que a ferramenta 

executa na seleção de cada uma das seis refeições diárias. A cada estado executado, os 

parâmetros P são analisados e calculados para a seleção dos grupos de alimentos/preparações 

referentes a cada refeição, sendo analisados a energia, macro e micronutrientes, para gerar uma 

saída R. A cada refeição finalizada, um estado de correção é chamado “Corrigindo Refeição”, 

este estado pode ou não substituir, acrescentar ou remover um alimento/preparação ou alterar a 
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quantidade das porções. Ao final deste processo a correção C é enviada novamente para o estado 

a fim de gerar novamente uma saída R. Caso esta correção não seja possível para a refeição em 

questão, o processo de geração do cardápio diário continua mesmo com alguns parâmetros fora 

do estipulado em P. Isto é permitido pela ferramenta, pois uma nova correção será executada 

ao final do plano diário (“Corrigindo Plano Alimentar Diário”). Os parâmetros aceitáveis são 

de ±15% para energia, macro e micronutriente. Porém, a ferramenta permite que cada refeição 

finalize com ±30%. Estes valores são corrigidos novamente no estado (“Corrigindo Plano 

Alimentar Diário”), que irá buscar a correção dentro da margem de ±5%, ±10% ou ±15%. Caso 

algum nutriente fique fora dos ±15% no plano diário, todo o plano diário é descartado e uma 

nova execução é realizada. 
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 Figura 7 – Modelo esquemática do funcionamento da máquina de estados finito (MEF) para a solução do problema de planos alimentares. 
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Foi desenvolvida uma logomarca para caracterizar a ferramenta computacional 

desenvolvida, onde foram utilizados hexágonos, característicos das logomarcas da TBCA e do 

FoRC, representando assim o trabalho feito em conjunto. Na Figura 8 é apresentada a favicon 

(A) que será utilizada na aba do browser onde a ferramenta será utilizada e a logomarca (B). 

A)                B)   

 
Figure 8 – Favicon (A) e logomarca da ferramenta Nutri – Soluções inteligentes em nutrição. 

 
 

A ferramenta computacional Nutri – Soluções inteligentes em nutrição, uma web 

application, foi desenvolvida utilizando o sistema gerenciador de banco de dados MySQL 

(MySQL, 2018) e a linguagem de programação PHP (PHP, 2018), conforme utilizado por 

outras ferramentas computacionais. O layout da ferramenta foi desenvolvido considerando a 

paleta de cores da logomarca da ferramenta. No Apêndice D são apresentados alguns modelos 

de telas da ferramenta, referentes aos passos do PCN, que serão implementados. 

 

2.8 Avaliação dos planos alimentares elaborados pela ferramenta computacional 

Foram gerados planos alimentares para uma semana (7 dias com até 6 refeições, por dia) a partir 

de casos clínicos fictícios de adultos saudáveis, eutróficos ou com sobrepeso, praticantes ou 

não de atividade física, totalizando 15 casos (Figura 8). Esses planos alimentares foram 

submetidos a consulta a nutricionistas da área clínica (com especialização na área ou 

experiência de no mínimo três anos em atendimento clínico) (n=18). No Apêndice E são 

apresentados os casos fictícios utilizados para a elaboração dos planos alimentares. 
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  IMC – Índice de Massa Corporal; NAF – Nível de Atividade Física. 

 

Figura 8 – Modelo de alguns casos fictícios utilizados para a elaboração dos planos alimentares. 

 

 

Para determinar o grau de concordância dos nutricionistas quanto aos planos alimentares 

foi aplicado um questionário com 30 itens, acerca de composição e adequação de macro e 

micronutrientes, grupos de alimentos, porções, preferências por alimentos/ingredientes e 

preparações nas refeições, além das características sensoriais e harmonia dos planos alimentares 

diários e semanal. Cada resposta é expressa por uma escala de Likert de 5 pontos (1 – 

definitivamente não, 2 – provavelmente não, 3 – indeciso, 4 – provavelmente sim e 5 – 

definitivamente sim). Às respostas qualitativas foram atribuídos critérios quantitativos, que 

passaram a representar o grau de concordância quanto à elaboração adequada dos planos 

alimentares para os casos apresentados (Figura 9). No Apêndice F é apresentado o questionário 

aplicado aos nutricionistas especialistas para determinar seu grau de concordância quanto aos 

planos alimentares elaborados, na íntegra. 

O pedido para a avalição dos planos alimentares elaborados e validação da ferramenta 

computacional foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP) (CAAE: 38162814.9.0000.0067), 

sendo que os participantes efetuaram o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 
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Figura 9 – Exemplo das perguntas respondidas pelos nutricionistas especialistas para determinar seu 

grau de concordância quanto aos planos alimentares dos casos fictícios apresentados. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Sistematização da consulta em nutrição 

Considerando as respostas apresentadas na escala de Likert, nenhum dos dados/informações do 

conjunto foi considerado de pouca relevância no processo de tomada de decisão durante o 

atendimento clínico, pelos nutricionistas especialista consultados (média e desvio entre 

7,90±0,61 e 9,95±2,12) (Apêndice G). Dessa forma, todas as variáveis (45) inicialmente 

apresentadas para compor a consulta em nutrição foram mantidas.  

Os dados/informações que comporão a consulta em nutrição serão sistematizados 

considerando os quatro passos do PCN (Bueche et al., 2008; ASBRAN, 2014; Hammond et al., 

2014), conforme é apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Sistematização da consulta em nutrição considerando os quatro passos do Processo de Cuidado em Nutrição (PCN). 

 

Passo 1 – Avaliação do estado nutricional 

História alimentar 
Dados antropométricos e 

composição corporal 

Dados bioquímicos e exames 

médicos 

Exame físico com enfoque 

nutricional 
História clínica e social 

Ingestão de alimentos (nutrientes), 

comportamento alimentar, uso de 
medicamentos, crenças e tabus, 
disponibilidade dos alimentos.  

Peso, altura, Índice de massa 

corporal (IMC), histórico de peso. 

Dados de exames laboratoriais de 

interesse nutricional. 

Aparência física, muscular e perda 

de tecido adiposo.  

História pessoal, médica e de 

saúde, história família, médica e 
de saúde, história social, atividade 

física. 

 
Passo 2 – Diagnóstico em nutrição 

Ingestão Nutrição Clínica Comportamento/Ambiente Nutricional 

Consumo (alimento/nutriente) acima ou abaixo em 
comparação com as necessidades estimadas. 

Problemas de nutrição que se relacionam com condições 
médicas ou físicas. 

Conhecimentos, atitudes e crenças, ambiente físico, acesso 
aos alimentos ou segurança dos alimentos. 

 
Passo 3 – Intervenção de nutrição 

Prescrição dietética Educação alimentar e nutricional Aconselhamento nutricional Coordenação do cuidado em nutrição 

Abordagem individualizada para a 
provisão de alimentos (componentes), 

considerando recomendações 

nutricionais e preferências. 

Processo para instruir o paciente/cliente a 
modificar sua alimentação voluntariamente, 
transmitindo conhecimento para escolhas 
saudáveis de nutrição e atividade física, 

para manter/melhorar a saúde. 

Processo de suporte, com uma relação de 

colaboração entre o conselheiro e o 
paciente/cliente, para estabelecer metas e 

planos de ação individualizados, 
encorajando a responsabilidade para a 

promoção de saúde. 

Coordenação dos cuidados de nutrição com 
outros prestadores de cuidados em saúde 

(instituições ou agências) que possam 
ajudar na gestão dos problemas 

relacionados com a nutrição. 

 
Passo 4 – Acompanhamento de nutrição 

Resultados da história alimentar 
Resultados dos dados antropométricos e 

composição corporal  

Resultado dos dados bioquímicos e exames 

médicos 

Resultado do exame físico com enfoque 

nutricional 

Ingestão de alimentos (nutrientes), 

comportamento alimentar, uso de 
medicamentos, crenças e tabus, 
disponibilidade dos alimentos.  

Peso, altura, Índice de massa corporal 

(IMC), histórico de peso. 

Dados de exames laboratoriais de interesse 

nutricional. 

Aparência física, muscular e perda de tecido 

adiposo. 

 

Fonte: adaptado de Bueche et al (2008). 



146 

 

Capítulo 4 

 

Na primeira consulta em nutrição, o nutricionista fará a coleta dos dados/informações 

referentes ao Passo 1 – Avaliação do estado nutricional. Entre eles o recordatório de 24 horas, 

cujo objetivo é avaliar a ingestão de nutrientes, mas também servirá como um conjunto inicial 

dos alimentos/preparações que servirão de informação para o conjunto (filtro) de preferências 

do paciente/cliente.  

Após a coleta e análise dos dados sobre o estado nutricional, o nutricionista procederá com 

o Passo 2 – Diagnóstico em nutrição, que apresenta 3 domínios (categoria), classes, subclasses 

e itens, com características que contribuem para a saúde nutricional do paciente/cliente. Dessa 

forma, ao analisar os dados coletados, a partir da avaliação do estado nutricional, é possível 

apresentar diagnósticos em nutrição corretos, e dessa forma definir de maneira realística metas, 

selecionando intervenções apropriadas e acompanhando a evolução do paciente/cliente e sua 

busca pelas metas definidas (Chen et al., 2012). 

No Passo 3 – Intervenção de nutrição, tendo o diagnóstico em nutrição, as necessidades 

energéticas e de nutrientes, bem como o conjunto inicial de preferências, a ferramenta 

computacional terá condições de elaborar de planos alimentares diários e semanais para o 

paciente/cliente. Nesse primeiro momento, esse conjunto (filtro) de preferências não será 

suficiente para sugerir planos alimentares mais elaborados, pois ainda é o primeiro contato do 

paciente/cliente com o nutricionista e o SE.  

No Passo 4 – Acompanhamento de nutrição, dados de avaliação nutricional serão coletados 

novamente para a determinação de um diagnóstico de nutrição. Um novo conjunto de 

preferências também será coletado, para que os planos alimentares gerados, nesse retorno da 

consulta em nutrição, sejam mais adequados ao hábito alimentar e à prescrição dietética do 

paciente/cliente. 

Uma forma de otimizar esse conjunto (filtro) de preferências será através do preenchimento 

de um questionário pelo paciente/cliente (Figura 4), juntamente com o nutricionista, no 

momento da consulta em nutrição. Ao final da consulta o paciente/cliente receberá um conjunto 

de planos alimentares, juntamente com a orientação nutricional, bem como será orientado a 

como proceder até o seu retorno, para que este possa buscar seus planos alimentares definitivos. 

Na Figura 10 é apresentado um modelo esquemático da consulta em nutrição, considerando 

o envolvimento do paciente/cliente e nutricionista, os passos do PCN e os dados/informações 

complementares a serem utilizados pela ferramenta computacional, na elaboração dos planos 

alimentares personalizados, destacando os itens que foram contemplados nesse estudo. 
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Figura 10 – Modelo esquemático da consulta em nutrição, considerando os envolvidos no processo e os dados/informações complementares utilizados pela ferramenta 

computacional na elaboração dos planos alimentares personalizados (itens em destaque na cor cinza são a proposta desse estudo).
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3.2 Definição do plano alimentar 

Para a elaboração do plano alimentar do paciente/cliente do adulto saudável, eutrófico ou com 

sobrepeso, praticante ou não de atividade física, serão consideradas as informações coletadas e 

processadas durante a consulta em nutrição: (i) recomendação energética, de macronutrientes e 

micronutrientes, obtidos a partir das informações coletadas durante a avaliação do estado 

nutricional e diagnóstico em nutrição; (ii) definição do número de refeições (percentual da 

necessidade energética, de macronutrientes e micronutrientes para cada refeição) e dos grupos 

que farão parte de cada refeição; e, (iii) definição das preferências, também obtidas a partir das 

informações do histórico alimentar. 

Quanto às características dos alimentos/preparações que comporão as sugestões do 

plano alimentar do paciente/cliente, serão considerados: (i) disponibilidade do alimento durante 

o ano (sazonalidade); (ii) método de preparo do alimento/preparação (cru, cozido, 

assado/gratinado, grelhado, frito, salteado); (iii) características sensoriais do 

alimento/preparação (cor – branco, amarelo, vermelho, roxo, verde, marrom, sabor – doce, 

salgado, amargo, ácido, agridoce e consistência/textura – líquido, pastoso, macio, sólido, 

farelo); (iv) classificação do alimento/preparação conforme a refeição a qual fará parte 

(desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, lanche da noite), e; (v) filtros de 

exclusão quanto à presença ou ausência, além da característica de alguns ingredientes presentes 

nos alimentos/preparações (açúcar, sal, óleo, tempero – cebola e alho, farinha integral e 

refinada, leite integral e desnatado, café com cafeína e descafeinado, entre outros). 

No Quadro 3 é apresentado um modelo esquemático para a refeição 1 (café da manhã) 

considerando as informações necessárias para a definição do plano alimentar (item 2.3), 

ontologia do ALIMENTO (item 2.4), adaptação da TBCA BD-AIN (item 2.5) e ontologia do 

PLANO_ALIMENTAR (item 2.6), segundo o grupo do alimento/preparação, subgrupo do 

alimento/preparação, classificação do tipo de alimento/preparação, porção do 

alimento/preparação e descrição dos alimentos/preparações. Para as demais refeições que 

compõe o plano alimentar, foram consideradas as mesmas informações (Apêndice H). 
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Quadro 3 – Modelo esquemático utilizado para representar a refeição 1 (café da manhã). 

REFEIÇÃO 1 (CAFÉ DA MANHÃ) 

Grupo do 

alimento/preparação 

Subgrupo 
do 

alimento/ 

preparação 

Classificação do tipo de 

alimento/preparação 
Porção Observações 

H – Bebidas (*) PC (4) 

PREP_CAFE (8,2) ou 
PREP_CHA (8,3) ou 

PREP_CAFE_LEITE 

(8,5) 

0,5 a 1,0 Infusão, sem açúcar (café, chá) 

K – Açúcares e 

doces (**)  
IC (2) 

AC_ACUCAR (10,1) 

e/ou ADC_ACUCAR 

(10,2) 

0,5 a 1,0 Geleia, Mel e/ou Açúcar 

D – Gorduras e 

óleos  
IC (2) AC_GORDURA (4,1) 0,5 a 1,0 

Margarina, Manteiga e/ou 

Patê, Maionese 

G – Leite e 

derivados (***) 

IC (2) e/ou 

PC (4) 

AC_LEITE (7,1) e/ou 

PREP_LEITE (7,2) e/ou 
7,3 

PREP_BEBIDA_LEITE 

0,5 a 1,0 

Bebida láctea e/ou Iogurte e/ou 

Leite e/ou Queijo e/ou 

Requeijão e/ou  Cream cheese 
e/ou Bebidas com leite 

(achocolatado ou fruta) 

C – Frutas e 

derivados 

IC (2) e/ou 

PC (4) 

AC_FRUTA (3,1) e/ou 

PREP_FRUTA (3,2) 
0,5 a 1,0 

Fruta, in natura e/ou Suco de 

fruta  

A – Cereais e 

derivados (****) 

IC (2) e/ou 

PC (4) 

AC_AVEIA (1,2) e/ou 

AC_ARROZ (1,1) e/ou 
AC_TRIGO (1,3) e/ou 

PREP_TRIGO (1,5) e/ou 

PREP_MILHO (1,8) 

e/ou PREP_TRIGOINT 

(1,6) e/ou 

PREP_CEREAL (1,7) 

0,5 a 1,0 

Pão e/ou Bolo e/ou Biscoito 
(doce, salgado) e/ou Mingau, 

Creme (cereais) e/ou Torrada 

e/ou Aveia (flocos) e/ou 

Granola e/ou Cereal matinal 

Outras opções de grupos de alimentos para compor essa refeição: 

F – Carnes e 

derivados 
PC (4) 

PREP_CARNESUINA 

(6,3)  

PREP_PEITOPERU 

(6,4) 

0,5 a 1,0 

Presunto e/ou Apresuntado 
e/ou Copa e/ou Peito de peru 

e/ou Salame e/ou Mortadela   

 
Classificação do tipo de alimento/preparação: PREP_TRIGO – alimento/preparação à base de trigo, AC_FRUTA 

– ingrediente/acompanhamento à base de fruta, PREP_FRUTA – alimento/preparação à base de fruta, AC_LEITE 

– ingrediente/acompanhamento à base de leite, PREP_LEITE – alimento/preparação à base de leite, 

AC_ACUCAR – ingrediente/acompanhamento à base de açúcar, ADC_ACUCAR – adoçante à base de açúcar, 

AC_GORDURA - ingrediente/acompanhamento à base de gordura, PREP_CAFE – alimento/preparação à base 

de café, PREP_BEBIDASOJA – alimento/preparação à base de soja, PREP_QUEIJOSOJA – alimento/preparação 

à base de soja, PREP_OVO – alimento/preparação à base de ovo, PREP_CARNESUINA – alimento/preparação 

à base de carne suína. 

 

(*) Opções com e sem adição de açúcar. 

(**) Opções produzidas com farinhas/cereais refinadas e integrais. 

(***) Opções produzidas com leite desnatado e integral. 

(****) Opções produzidas com café com cafeína e descafeinado. 
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3.3 Reestruturação da TBCA BD-AIN  

A reestruturação da TBCA BD-AIN, cujos dados de composição de alimentos serão utilizados 

pela ferramenta computacional, para a elaboração dos planos alimentares diário e semanal, 

considerando os dados/informações necessárias para a elaboração do plano alimentar (item 2.3), 

a ontologia do ALIMENTO (item 2.4), e as características referentes a cada 

alimento/preparação (Quadro 1) são apresentadas no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Exemplo de reestruturação aplicada à TBCA BD-AIN para a elaboração dos planos alimentares pela ferramenta computacional.  
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0
01 

Pão, trigo, francês A PC PREP_TRIGO J a D 
D, LM, A, 
LT, J, C 

ASSADO 
1 UN 

(50g) 
DOURADO SALGADO MACIO [...] 

0
02 

Torrada, comercial A PC PREP_TRIGO J a D 
D, LM, A, 
LT, J, C 

ASSADO 
1 UN 

(10g) 
DOURADO SALGADO SÓLIDO [...] 

0

02 

Maçã, s/casca, in 

natura 
C IC AC_FRUTA J a S 

D, LM, A, 

LT, J, C 
CRU 

1 UN 

(130g) 
BRANCO DOCE SÓLIDO [...] 

0
03 

Laranja, pera, suco, 
s/açúcar 

C PC PREP_FRUTA J a A, S a D 
D, LM, A, 
LT, J, C 

CRU 
1 COPO 

(200mL) 
AMARELO DOCE LÍQUIDO [...] 

0
04 

Leite, vaca, integral G PC AC_LEITE J a D 
D, LM, 
LT, C 

OUTRO 
1 COPO 

(200mL) 
BRANCO NEUTRO LÍQUIDO [...] 

0

05 
Queijo, minas, frescal G PC PREP_LEITE J a D 

D, LM, 

LT, C 
OUTRO 

1 FATIA 

(30g) 
BRANCO SALGADO MACIO [...] 

0
06 

Queijo, requeijão, 
cremoso 

G PC PREP_LEITE J a D 
D, LM, 
LT, C 

OUTRO 
1 CSR 

(15g) 
BRANCO SALGADO PASTA [...] 

0
07 

Açúcar refinado K IC AC_ACUCAR J a D 
D, LM, 
LT, C 

OUTRO 
1 CSR 

(15g) 
BRANCO DOCE GRÃO [...] 

0

08 

Geleia, diversos 

sabores 
K PC ADC_ACUCAR J a D 

D, LM, 

LT, C 
OUTRO 

1 CSR 

(22g) 
OUTRO DOCE MACIO [...] 

0
09 

Manteiga, s/sal D IC AC_GORDURA J a D 
D, LM, 
LT, C 

OUTRO 
1 CSR 

(19g) 
AMARELO NEUTRO PASTA [...] 

0
10 

Café, infusão 10%, 
s/açúcar 

H PC PREP_CAFE J a D D, LT OUTRO 
1 XÍC 

(50mL) 
PRETO OUTRO LÍQUIDO [...] 

0
11 

Soja, extrato, bebida,  
c/ suco de fruta 

T PC PREP_BEBIDASOJA J a D 
D, LM, 
LT, C 

OUTRO 
1 COPO 

(200mL) 
OUTRO DOCE LÍQUIDO [...] 

0
12 

Ovo, galinha, inteiro, 
cozido, s/ sal 

J PC PREP_OVO J a D 
D, A, LT, 

J 
COZIDO 

1 UN 

(50g) 
BRANCO OUTRO MACIO [...] 

0
13 

Presunto, s/capa 
gordura 

F PC PREP_CARNESUINA J a D D, LT COZIDO 
1 FATIA 

(20g) 
ROSA SALGADO SOLIDO [...] 
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Grupo do alimento/preparação: A – cereais e derivados. C – frutas e derivados, D – gorduras e óleos, F – carnes e derivados, G – leite e derivados, H – bebidas, J – ovos e 

derivados, K – açúcares e doces, T – leguminosas. 

Subgrupo do alimento/preparação: IC – Ingrediente cru, mas que também pode ser utilizando como acompanhamento de outros alimentos, PC – produto pronto para consumo 

(in natura ou não). 

Classificação do tipo de alimento/preparação: PREP_TRIGO – alimento/preparação à base de trigo, AC_FRUTA – ingrediente/acompanhamento à base de fruta, 

PREP_FRUTA – alimento/preparação à base de fruta, AC_LEITE – ingrediente/acompanhamento à base de leite, PREP_LEITE – alimento/preparação à base de leite, 

AC_ACUCAR – ingrediente/acompanhamento à base de açúcar, ADC_ACUCAR – adoçante à base de açúcar, AC_GORDURA - ingrediente/acompanhamento à base de 

gordura, PREP_CAFE – alimento/preparação à base de café, PREP_BEBIDASOJA – alimento/preparação à base de soja, PREP_OVO – alimento/preparação à base de ovo, 

PREP_CARNESUINA – alimento/preparação à base de carne suína. 

Disponibilidade do alimento (meses/ano): J – janeiro, A – abril, S – setembro, D – dezembro. 

Tipo de refeição na qual o alimento/preparação pode estar presente: D – desjejum, LM – lanche da manhã, A – almoço, LT – lanche da tarde, J – jantar, C – ceia. 
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A base de dados reestruturada, passou a ter 2.182 alimentos/preparações, a serem utilizados 

na ferramenta computacional: (i) 58 alimentos in natura, isto é, alimentos consumidos em sua forma 

natural (frutas, cereais, nozes e sementes); (ii) 165 alimentos cozidos, isto é, alimentos que são 

cozidos, assados, grelhados ou fritos, mas sem a adição de outros ingredientes (legumes, carne, 

macarrão, cereais e leguminosas); (iv) 92 alimentos prontos para consumo, como biscoitos, bolos, 

pães, óleos e margarinas, leite e produtos lácteos, chocolate, açúcar, molhos e outros alimentos que 

também podem ser usados em receitas; (v) 1.867 receitas com vários ingredientes, de todos os 

grupos de alimentos, incluindo receitas tradicionais do Brasil. Cabe ressaltar que para os vegetais 

crus, foi considerado que eles são parte das preparações, como por exemplo, salada de alface e 

tomate, com ou sem tempero e sal. 

 

3.4 Resultados obtidos com a implementação da ferramenta computacional 

A partir das informações da consulta em nutrição (dados pessoais, dados antropométricos e 

nível de atividade física) e definição do IMC, foi escolhida a fórmula para predição do gasto 

energético do paciente/cliente, expresso em kcal. Os planos alimentares foram elaborados com 6 

refeições: refeição 1 (café da manhã) (20% do NEE), refeição 20 (lanche da manhã) (10% do NEE), 

refeição 3 (almoço) (30% do NEE), refeição 4 (lanche da tarde) (10% do GET), refeição 5 (jantar) 

(25% do NEE) e refeição 6 (lanche da noite) (5% do NEE). Essa versão da ferramenta não prevê 

alterações quanto ao percentual de macronutrientes, distribuição dos percentuais entre as refeições 

ou mesmo escolha das refeições, bem como inclusão ou exclusão de grupos de 

alimentos/preparações nas refeições. 

Para determinar a probabilidade de ocorrências de preparações com proteínas animais e 

proteínas vegetais, na elaboração dos planos alimentares, essa informação é definida na ferramenta 

computacional. As opções de proteínas animais e vegetais, para compor o prato base, evitando a 

monotonia dos planos alimentares, além de garantir o aporte de nutrientes, são: (i) 7 opções de 

preparações com proteínas animais (preparações à base de carne bovina, suína, aves, pescados e 

frutos do mar, ovos e vísceras) para compor o prato principal; (ii) 7 opções de preparações com 

proteínas vegetais (preparações à base de leguminosas – feijão, soja, lentilha, vagem, ervilha, grão 

de bico e fava). 

As opções de proteínas animais e vegetais são determinadas para as refeições 3 e 5 (almoço 

e jantar, respectivamente) e devem totalizar 100%, entre as escolhas feitas, para cada refeição. Caso 

isso não seja escolhido, a ferramenta utilizará um default, baseado na expertise do nutricionista, 

quanto aos percentuais de proteínas animais e vegetais. Caso existam informações de preferência 
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do paciente/cliente sobre o consumo de proteínas animais e vegetais, essas se sobrepõe ao default 

da ferramenta, na probabilidade de ocorrências das preparações do plano alimentar.  

Na Figura 11 é apresentada a tela da ferramenta computacional com as informações coletadas 

na consulta em nutrição (gênero, dados antropométricos e atividade física), além da determinação 

dos percentuais de proteínas animais e vegetais, a serem utilizados na elaboração dos planos 

alimentares (diários e semanal). 

Na Figura 12 é apresentado um plano alimentar diário para um adulto do gênero feminino; 

25 anos; 73 kg; 1,70 m; IMC 25,3 kg/m2; nível de atividade física 1,12; com 6 refeições (café da 

manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite). Para esse plano 

alimentar foram consideradas as seguintes preferências: (i) presença de açúcar nas bebidas e 

preparações; (ii) alimentos/preparação com sal e temperos; (iii) alimentos/preparações com farinha 

refinada e/ou integral; (iv) alimentos/preparações com margarina e/ou manteiga; (v) 

alimentos/preparações com leite integral, e; (vi) bebidas café com cafeína. 

Observa-se que alimentos/preparações de todos os grupos de alimentos da TBCA BD-AIN 

foram contemplados, conforme as características de cada refeição, apresentando um plano alimentar 

coerente e harmônico, assim como as porções atribuídas a este. Isso também ocorreu quanto à 

combinação das características sensoriais (cor, sabor e textura) na escolha dos 

alimentos/preparações nas refeições apresentadas. 

Segundo Hernández-Ocanã et al. (2018), um plano alimentar adequado nutricionalmente é 

aquele que contempla até 23 alimentos/preparações, de diferentes grupos de alimentos/preparações, 

distribuídos nas refeições propostas; situação essa verificada no plano alimentar apresentado. 

Na Figura 13 é apresentado um resumo dos valores encontrados para o plano alimentar 

apresentado na Figura 12. Para as recomendações de energia, macronutrientes e sódio, observou-se 

que as adequações ficaram dentro dos 15% previstos para a geração dos planos alimentares. Para a 

fibra alimentar a ferramenta gerou um plano com 32,16 g/dia, o que estaria bem próximo do 

recomendado pela ADA (2002), que é de até 35 g/dia de FA. Quanto às recomendações de 

micronutrientes para vitamina A e vitamina C ocorreu um excedente, mas que ficaram bem distante 

da Tolerable Upper Intake Level (UL) para essas vitaminas, conforme a DRI. Para o cálcio e ferro 

ocorreu falta de 2,13 e 34,02%, respectivamente.  

Resultados semelhantes foram encontrados, quanto à adequação de ferro (69,9%) (Figura 14), 

para os planos alimentares gerados pela ferramenta, para mulheres. Uma forma de contornar essa 

situação, sem alterar a adequação de proteína, seria a inclusão de alimentos fortificados, como por 

exemplo, leites enriquecidos com ferro, na base de dados da TBCA BD-AIN.  
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Figura 11 – Tela da ferramenta Nutri – Soluções inteligentes em nutrição, com dados/informações do paciente /cliente , utilizados para a elaboração do plano 

alimentar personalizado.
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Figura 12 – Plano alimentar diário elaborado pela ferramenta Nutri – Soluções inteligentes em nutrição.
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Figura 13 – Resumo dos valores de energia, macro e micronutrientes presentes no plano alimentar diário elaborado pela ferramenta computacional Nutri – 

Soluções inteligentes em nutrição
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 Outra situação encontrada foi quanto à adequação de carboidratos para os homens 

(88,1%) (Figura 14). Sendo que uma vez que o ocorresse o aumento do espaço de busca (mais 

opções de alimentos/preparações com o componente) utilizado pelas MEF, na adequação do 

plano alimentar, a situação seria contornada. 

A avaliação de 105 planos alimentares gerados pela ferramenta foi realizada por 

nutricionistas da área clínica (com especialização na área ou experiência de no mínimo três 

anos em atendimento clínico). O grau de concordância entre os nutricionistas (n=18) foi de 

89,72% ao avaliarem a adequação quanto às recomendações nutricionais e preferências 

propostas, além de selecionar alimentos/preparações dos diferentes grupos (conforme a 

refeição) e a combinação das características sensoriais dos planos alimentares gerados para os 

casos fictícios. Assim como o especialista, a ferramenta computacional não consegue ter acertos 

de 100%, dessa forma resultados a partir de 85% de nível de concordância são considerados 

adequados por especialistas da área de computação e também pela literatura (Bankowitz et al., 

1989; Cruz et al., 2014). 

 

Figura 14 – Adequações para energia, macro e micronutrientes, considerando as recomendações, para 
os planos alimentares elaborados para os casos fictícios. 

 

O nível de concordância entre os nutricionistas, ao avaliarem os resultados gerados pela 

ferramenta, foi superior ao esperado inicialmente, dada a complexidade do problema de 
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elaboração de planos alimentares. Além disso, como o tempo gasto pela ferramenta para gerar 

cada plano alimentar é muito curto (menos de 1 minuto para cada nova execução das MEF), 

isso viabilizará uma atenção muito maior do nutricionista com o paciente/cliente, o que 

atualmente é prejudicada, dado o tempo reduzido das consultas e o número de atendimentos 

diários. Durante a consulta em nutrição será possível: (i) coletar rapidamente os 

dados/informações, prestando atenção direta ao conteúdo da consulta e não apenas nas 

anotações para os cálculos posteriores; (ii) gerar o plano alimentar personalizado; (iii) discutir 

o mesmo com o paciente/cliente, e (iv) se for necessário, fazer os ajustes. Dessa forma, isso 

permitirá a humanização do atendimento, com altas taxas de assertividade, possibilitando o 

aumento de adesão do paciente à prescrição dietética, além do estabelecimento da confiança no 

profissional. 

As situações que não atingiram o ponto de corte de 85% de nível de concordância foram 

(Figura 15) (Apêndice I): (i) adequação quanto a quantidade de vitaminas (A8 – 78,9%); (ii) 

adequação quanto a quantidade de minerais (A9 – 80,4%); (iii) adequação do plano alimentar 

semanal atendendo as necessidades nutricionais (A10 – 78,1%); (iv) tamanho das porções para 

o lanche da noite (B12 – 63,0%); (v) monotonia quando aos alimentos/preparações no plano 

alimentar diário (B13 – 49,3%), e; (vi) monotonia quando aos alimentos/preparações no plano 

alimentar semanal (B14 – 76,7%). Uma forma de solucionar a situação do item iii é por meio 

do ajuste das MEF, alterando a configuração das regras para essa refeição. Para os demais itens, 

uma forma de solução seria a inclusão de mais alimentos/preparações, conforme citado 

anteriormente.  

As considerações feitas pelos nutricionistas, que avaliaram os planos alimentares 

gerados pela ferramenta, serão utilizadas para ajustar as regras das MEF, tais como: (i) falta de 

alimentos industrializados, por exemplo outras opções de biscoitos e bolos mais saudáveis, leite 

enriquecido com ferro e cálcio, entre outros; (ii) repetições de alimentos/preparações no almoço 

e jantar; (iii) combinação pescados (prato principal) com acompanhamento também à base de 

pescado; (iii) combinação de prato principal e acompanhamento à base de pescado om outros 

tipos de leguminosas – ervilha ou vagem); (iv) combinações de saladas, prato principal e 

acompanhamentos, sem repetição de ingredientes. 
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A1 – Adequação quanto a energia (plano alimentar diário e semanal); A2 – Adequação quanto ao carboidrato (plano alimentar 
diário e semanal); A3 – Adequação quanto a proteína (plano alimentar diário e semanal); A4 – Adequação quanto aos lipídeos 
(plano alimentar diário e semanal); A5 – Preferências no plano alimentar diário; A6 – Necessidades nutricionais no plano 

alimentar diário; A7 – Adequação quanto a fibra alimentar (plano alimentar diário e semanal); A8 – Adequação quanto a 
vitaminas (plano alimentar diário e semanal); A9 – Adequação de minerais (plano alimentar diário e semanal); A10 – 
Necessidades nutricionais no plano alimentar semanal; A11 – Preferências no plano alimentar semanal; B1 – 
Alimentos/preparações do café da manhã; B1 – Porções dos alimentos/preparações do café da manhã; B3 – 
Alimentos/preparações do lanche da manhã; B4 – Porções dos alimentos/preparações do lanche da manhã; B5 – 
Alimentos/preparações do almoço; B6 – Porções dos alimentos/preparações do almoço; B7 – Alimentos/preparações do lanche 
da tarde; B8 – Porções dos alimentos/preparações do lanche da tarde; B9 – Alimentos/preparações do jantar; B10 – Porções 
dos alimentos/preparações do jantar; B11 – Alimentos/preparações do lanche da noite; B12 – Porções dos 

alimentos/preparações do lanche da noite; B13 – Monotonia quando aos alimentos/preparações no plano alimentar diário; B14 
– Monotonia quando aos alimentos/preparações no plano alimentar semanal; B15 – Coerência entre alimentos/preparações no 
plano alimentar diário; B16 – Coerência entre alimentos/preparações no plano alimentar semanal; C1 – Cor dos 
alimentos/preparações (plano alimentar diário e semanal); C2 – Sabor dos alimentos/preparações (plano alimentar diário e 
semanal); C3 – Textura dos alimentos/preparações (plano alimentar diário e semanal). 

 

Figura 15 – Percentuais de resposta “Concordo” e intervalos de confiança de 95 % referentes à avaliação 

dos planos alimentares gerados ferramenta computacional Nutri – Soluções inteligentes em nutrição. 
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Ao final desse estudo conseguiu-se atender aos seis primeiros passos da escala proposta 

por Gasching et al. (1983), usada para a avaliação de SE. Cabe destacar que isso é o esperado 

quando se propõe a solução de um problema, como o apresentado nesse estudo, que se destina 

ao desenvolvimento de um protótipo. Essa escala consiste nos seguintes passos: (i) definição 

dos objetivos do sistema proposto; (ii) desenvolvimento de um protótipo para demonstração da 

sua utilidade; (iii) refinamento do sistema; (iv) avaliação do desempenho; (v) avaliação da 

aceitação pelos usuários; (vi) funcionamento do protótipo em tempo real; (vii) realização de 

pesquisa para demonstrar a utilidade do sistema em larga escala; (viii) alterações necessárias e, 

(ix) liberação definitiva do sistema.  

 

4. Conclusões 

Embora nenhuma ferramenta computacional possa substituir o conhecimento do profissional 

da área de saúde, ao examinar um paciente/cliente e determinar um possível diagnóstico ou 

conduta, o uso de SE pode auxiliar a sistematização do processo de tomada de decisão, 

contribuindo de forma significativa na prática clínica do profissional. 

Com o desenvolvimento do SE que utilizou a técnica de MEF, implementada a partir da 

expertise do nutricionista (especialista), para a geração de planos alimentares, foi possível 

verificar um nível de concordância de 89,7% entre os nutricionistas que avaliaram os planos 

gerados. Resultados a partir de 85% de nível de concordância são considerados adequados por 

especialistas da área de computação e também na literatura, corroborando o encontrando nesse 

estudo, que o SE é adequado na elaboração de planos alimentares personalizados, considerando 

necessidades nutricionais e preferências.  

Dessa forma, a ferramenta contribuirá na otimização do atendimento do 

paciente/cliente, bem como no apoio ao nutricionista, quanto à tomada de decisão, que ao 

receber informações coerentes e rápidas, poderá desenvolver o seu trabalho de maneira mais 

adequada. 
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6. CONCLUSÕES 

A sistematização do processo de tomada de decisão na consulta em nutrição e na 

elaboração de planos alimentares permitiu conhecer as dificuldades, falhas, desafios e 

incertezas que envolvem a tomada de decisão, bem como possibilitou conhecer as variáveis 

necessárias a esse processo, além da dinâmica envolvida na prática clínica do nutricionista.  

A ferramenta computacional Nutri – Soluções inteligentes em nutrição, caracterizada 

como sistema especialista, foi implementada para gerar planos alimentares, utilizando a técnica 

de máquina de estados finito, a partir da expertise do nutricionista. Durante a implementação 

da ferramenta foram considerados aspectos relativos a adequação do plano alimentar quanto à 

composição centesimal, vitaminas e minerais, escolhas/preferências alimentares do 

paciente/cliente e características inerentes ao alimento/preparação. 

A avaliação dos planos alimentares gerados, adequados quanto às recomendações 

nutricionais e preferências propostas, apresentou um nível de concordância de 89,7% pelos 

nutricionistas da área clínica, quanto aos itens avaliados. Resultados a partir de 85% de nível 

de concordância são considerados adequados por especialistas da área de computação e também 

pela literatura, corroborando o encontrado nesse estudo. 

Dessa forma, a ferramenta proposta contribuirá com: (i) otimização do atendimento 

clínico, pois auxiliando na redução dos cálculos realizados, o nutricionista disponibilizará mais 

tempo da consulta em nutrição para atenção ao paciente/cliente; (ii) apoio à decisão, uma vez 

que os planos alimentares apresentarão maior probabilidade de estarem adequados quanto às 

recomendações nutricionais; (iii) adesão à prescrição dietética, pois os planos alimentares serão 

elaborados com base nas escolhas/preferências do paciente/cliente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a implementação da ferramenta computacional Nutri – Soluções inteligentes em 

nutrição, foi possível verificar que a geração de planos alimentares para adultos saudáveis é 

viável utilizando a técnica proposta nesse estudo. Dessa forma, cenários como, outros ciclos de 

vida (gestantes, lactantes, lactentes, pré-escolares, escolares, adolescentes e idosos), presença 

ou não de DCNT, ampliação dos quesitos relacionados à preferência (método de preparo, 

textura, temperatura, número de refeições do plano alimentar, grupos de alimentos/preparações, 

entre outros), são situações que podem ser testadas, quanto à elaboração de planos alimentares 

personalizados. 

Para viabilizar a elaboração desses planos alimentares, considerando outros cenários, 

pode ser necessário considerar outras técnicas de inteligência artificial, além daquela já 

utilizada nesse estudo. Além disso, será necessário agregar outras opções de 

alimentos/preparações na TBCA BD-AIN, garantindo uma base de dados de composição de 

alimentos mais abrangente, considerando a realidade de biodiversidade do território brasileiro. 
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APÊNDICE A – Ferramentas computacionais utilizadas na elaboração de planos alimentares 

AUTOR ANO TÉCNICA UTILIZADA OBJETIVO CONSIDERAÇÕES RESULTADOS CONCLUSÕES 

Balintfy 1964 Programação linear 
Elaborar planos alimentares 

saudáveis.  

Satisfação do cliente 

quanto à variedade, sabor e 

custo, além de elaborar 

planos alimentares 

apetitosos. 

Conseguiu controlar as 

características sensoriais, 

mas não conseguiu resolver 

o problema da monotonia. 

Não conseguiu considerar 

necessidades nutricionais, 

sem o plano alimentar ficar 

monótono. 

Eckstein 1967 
Método matemático de 

abordagem aleatória 

Simular o processo de 

escolha dos alimentos na 

elaboração de planos 

alimentares 

Diversos fatores foram 

considerados (alimento cru, 

custo, cor, textura, forma, 

sabor, aroma, calorias), 

para montagem da refeição: 

proteínas (carne), 

carboidrato (amido), 

acompanhamento 

(verduras), saladas, 

sobremesas, pão e bebidas. 

Em cada categoria, um 

alimento foi selecionado 

aleatoriamente e avaliado 

de acordo com as 

respectivas restrições.  

Critérios de avaliação 

propostos: custo, cor, 

textura, forma, calorias, 

variedade e aceitabilidade. 

Sistema interagiu até que 

cada item atendesse aos 

critérios estabelecidos 

Cada refeição apresentava 

o mesmo padrão e não foi 

efetuado um amplo estudo 

sobre as combinações entre 

os alimentos. 

Elazari et al.  1985 — 

Planejar planos alimentares 

para um asilo de pacientes 

com problemas mentais. 

Cada plano alimentar diário 

era composto por 6 

refeições (café da manhã, 

almoço, jantar e três 

lanches) e cada refeição 

apresentava uma estrutura 

própria, por exemplo, o 

almoço era constituído de 

sopa, alimento proteico, 

alimento fonte de 

carboidratos, verduras 

cozidas, cruas ou em 

conserva, sobremesa e pão. 

Os planos alimentares 

gerados foram avaliados 

quanto à adequação das 

necessidades nutricionais, 

sendo aceitos ou rejeitados. 

O sistema era capaz de 

gerar novas sugestões de 

planos alimentares para 

repor os que foram 

rejeitados. 

 

— 
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AUTOR ANO TÉCNICA UTILIZADA OBJETIVO CONSIDERAÇÕES RESULTADOS CONCLUSÕES 

Hammond 1986 
Raciocínio Baseado 

em Casos 
Planejar receitas – CHEF. 

O problema de entrada do 

sistema é um conjunto de 

objetivos que devem ser 

atendidos e a solução é 

composta por sugestões de 

receitas. 

Planos alimentares com 

sucesso são acessadas para 

criar novos planos.  

Planos alimentares com 

fracasso são usados para 

alertar o planejador de 

problemas iminentes. 

Planos alimentares de 

reparo são acessados para 

orientar o planejador a lidar 

com problemas. 

— 

Bassham et al. 1984 Regras de produção 

Auxiliar a elaboração de 

planos alimentares para 

dietas especiais (hospitais e 

profissionais de Nutrição – 

Grã-Bretanha) 

— — — 

Yang 1989 
Regras heurísticas e 

Restrição numérica 

Elaborar planos alimentares 

para dietas com restrição 

severa de proteína – 

ESOMP (Expert System on 

Menu Planning). 

Trabalhou com dois tipos 

de restrição: nutricional e 

preferência.  

Problemas de restrição 

nutricional encontrados: 

valor energético, proteína e 

fósforo. 

Grupos de trocas 

alimentares foram criados 

para atender as 

especificações nutricionais. 

Características sensoriais, 

preferências alimentares e 

necessidade de variedade 

ao longo do dia. 

Permitiu a seleção de 

alimentos a partir de listas 

construídas 

individualmente. 

Variedade foi 

comprometida devido às 

restrições que limitavam a 

repetição dos alimentos. 

Os planos alimentares 

gerados atendiam às 

necessidades nutricionais, 

mas não atendiam um 

padrão, pois não havia 

combinação entre os 

alimentos. 
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AUTOR ANO TÉCNICA UTILIZADA OBJETIVO CONSIDERAÇÕES RESULTADOS CONCLUSÕES 

Hinrich; 

Kolodner 
1991 

Raciocínio Baseado 

em Casos 

Elaborar planos alimentares 

para usuários de 

coletividade – JULIA. 

Os problemas são as 

restrições alimentares e a 

solução é a satisfação das 

restrições 

Capacidade de adaptação 

às situações apresentadas.  
— 

Galotra et al. 1991 Prolog 

Planejamento de planos 

alimentares terapêuticos 

(Índia). 

Utilizou métodos de 

pesquisa para combinar 

necessidades nutricionais, 

alimentos específicos e 

regras heurísticas para 

converter os alimentos em 

cardápios completos 

— — 

Ganeshan; 

Farmer 
1995 Prolog 

Planejamento de planos 

alimentares para uma 

empresa de alimentação 

coletiva (catering), na 

Austrália. 

— — — 

Marling et al. 1996 
Raciocínio Baseado 

em Casos 

Prescrever planos 

alimentares e receitas para 

população adulta sadia – 

CAMP (Case-based Menu 

Planning).  

.Utiliza planos alimentares 

antigos, compilados a partir 

de fontes científicas e 

modificados para satisfazer 

as DRI e características 

sensoriais. 

Os planos alimentares 

gerados pelo CAMP 

baseiam-se nos nutrientes, 

tipo de porções e número 

de lanches. 

Base de dados composta 

por 84 planos alimentares 

diários, validados por 

profissionais de Nutrição, 

revisados quanto à 

adequação das necessidade 

diárias e sensoriais, mas 

sem considerar preferências 

individuais. 
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AUTOR ANO TÉCNICA UTILIZADA OBJETIVO CONSIDERAÇÕES RESULTADOS CONCLUSÕES 

Marling et al. 1996 Regras de Produção 

Elaboras planos 

alimentares e receitas para 

população adulta sadia – 

PRISM (Pattern 

Regulation for the 

Intelligent Selection of 

Menu). 

Trabalhou com dois tipos 

de conhecimento: 

composição nutricional dos 

alimentos e estrutura dos 

cardápios. 

As regras estão 

principalmente 

preocupadas com os 

cardápios e o padrão das 

refeições. 

Banco de dados com tipo 

de alimento, lista de 

ingredientes, frequência 

permitida e lista de 

substituição. 

Planos alimentares restritos 

à um padrão de refeição 

(energia e cálcio), bem 

como necessidade de 

variedade dos alimentos. 

Maranhão et al. 1996 
Frames e Regras de 

Produção 

Consultor elaboração de 

planos alimentares – 

Cooker, Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Sul. 

Auxilia o trabalho de 

nutricionistas na montagem 

de planos alimentares, bem 

como a organização de 

eventos, onde a adequação 

dos planos se faz 

necessária. 

Monta refeições baseado 

em critérios: planos 

alimentares disponíveis, 

clima, grau de formalidade 

da ocasião e restrição 

calórica. 

— 

Horn et al. 1998 Regras de Produção 

Prescrever dietas 

parenterais para recém-

nascidos – VIE-PNN, 

Universidade de Viena. 

Este sistema possui uma 

arquitetura em HTML para 

possibilitar a conexão entre 

os médicos. 

— — 

Marling et al. 1998 

Raciocínio Baseado 

em Casos e Regras de 

Produção 

Prescrever planos 

alimentares e receitas para 

população adulta sadia – 

CAMPER. 

Ampliou a população 

beneficiada, prescrevendo 

cardápios e receitas a 

populações sadias ou não. 

 

Banco de dados com 608 

itens alimentares, com a 

descrição da função que 

alimento pode cumprir. 

Cardápio inicial que atenda 

às necessidades através da 

combinação de alimentos. 

Construção de novos casos 

para melhora do 

desempenho do sistema ao 

longo do tempo. 
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AUTOR ANO TÉCNICA UTILIZADA OBJETIVO CONSIDERAÇÕES RESULTADOS CONCLUSÕES 

Noah et al. 2004 
Linguagem de 

programação ASP 

Gerador de planos 

alimentares via web para 

pacientes – DietPal, na 

Malásia. 

Esse sistema possui 

recursos inteligentes para 

gerar para planos 

alimentares que atendam às 

exigências energéticas e 

nutricionais do paciente, 

além da capacidade de 

armazenar e recuperar 

dados históricos 

relacionados a um paciente, 

a fim de acompanhar a 

evolução de cada paciente 

com base no plano 

sugerido. 

Compostos por bancos de 

dados: Composição de 

Alimentos e Planos 

alimentares para doenças 

específicas. 

Não considera preferências 

alimentares, pois trabalha 

com planos alimentares 

padrão e listas de 

substituição. 

Gaál; Vassányi; 

Kozman 
2007 Algoritmos genéticos 

Gerador de planos 

alimentares via web 

(MenuGene), baseado no 

sistema de aconselhamento 

de estilo de vida Cordelia, 

que presta assessoria 

personalizada para prevenir 

doenças cardiovasculares. 

Os planos alimentares são 

gerados a partir de dados 

coletados de prontuários 

médicos, geralmente 

combinados com 

orientações nutricionais. 

O gerador utiliza a 

metodologia de algoritmo 

genético para gerar os 

planos alimentares. Esse 

método computacional 

consegue gerar planos 

alimentares que satisfaçam 

às limitações nutricionais, 

além de fornecer um 

subsídio para ajustar a 

variedade e a harmonia dos 

planos alimentares. 

— 
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AUTOR ANO TÉCNICA UTILIZADA OBJETIVO CONSIDERAÇÕES RESULTADOS CONCLUSÕES 

Seljak 2009 Algoritmos genéticos 

Gerador de planos 

alimentares para pacientes 

com doença renal crônica. 

São consideradas as 

restrições alimentares 

pertinentes à doença 

(componentes alimentares), 

para a geração dos planos 

alimentares. 

A elaboração dos planos 

alimentares considera 

várias características 

relacionadas ao alimento 

(qualidade do alimento, 

custo, sabor, consistência, 

cor, temperatura, formato, 

método de preparo) 

garantindo variedade dos 

cardápios gerados. 

Plano alimentar 

apresentado foi adequado 

para energia, macro e 

micronutrientes (19 

componentes), 

apresentando alimentos 

com porções não usuais. 

Não demonstra as 

características sensoriais do 

alimentos/preparações no 

plano alimentar. 

Hernandez-

Ocanã et al. 
2018 Algoritmos genéticos 

Gerador de planos 

alimentares para adultos 

saudáveis. 

— 

Planos alimentares para 

casos fictícios de adultos 

saudáveis, com adequação 

para energia e 

macronutrientes. 

Plano alimentar 

apresentado foi adequado 

para energia e 

macronutrientes  (4 

componentes), 

apresentando alimentos 

com porções usuais. 

Não demonstra as 

características sensoriais do 

alimentos/preparações no 

plano alimentar. 
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APÊNDICE B – Questionário de coleta de dados aplicado aos nutricionistas da área clínica para 

determinação do grau de relevância dos dados/informação da consulta em nutrição 

Dentre o conjunto de dados coletados durante o atendimento clínico do paciente/cliente, qual o 

grau de relevância das informações essenciais para a sua tomada de decisão durante a consulta 

nutricional de um adulto saudável, eutrófico, praticante ou não atividade física. 

 

1) HISTÓRICO CLÍNICO E SOCIAL 

Sexo  

 

Idade 

 

Motivo da consulta nutricional 

 

Queixa principal 

 

Diagnóstico médico 

 

História mórbida pregressa 

 

Atividade profissional 

 

Atividade física  

 

Frequência da atividade física 

 

Estilo de vida (etilista, tabagista) 

 
Caso você julgue importante, cite outras informações que você julgue relevantes para a tomada de decisão nesse 

quesito, bem como seu respectivo grau de relevância: 

 

 

 

2) EXAME FÍSICO COM ENFOQUE NUTRICIONAL 

Hidratação 

 

Cavidade oral 

 

Elasticidade da pele 

 

Coloração das mucosas 

 
Boca (aftas, ulcerações, prótese 

dentária)  
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2) EXAME FÍSICO COM ENFOQUE NUTRICIONAL 

Esôfago (disfagia, odinofagia, pirose) 

 
Estômago (dispepsia, pirose, náuseas, 

vômitos)  

Intestino (frequência das evacuações, 

característica das fezes)  

Rins (frequência de micção, 

característica da urina)  

Caso você julgue importante, cite outras informações que você julgue relevantes para a tomada de decisão nesse 

quesito, bem como seu respectivo grau de relevância: 

 

 

 

3) HISTÓRICO MEDICAMENTOSO E SUPLEMENTOS 

Tipo de medicamento 

 
Interação entre medicamentos e 

nutrientes  

Tipo de suplemento 

 
Caso você julgue importante, cite outras informações que você julgue relevantes para a tomada de decisão nesse 

quesito, bem como seu respectivo grau de relevância: 

 

 

 

4) HISTÓRICO ALIMENTAR 

Horário e local onde realiza as 

refeições (*)  

Tamanho das porções consumidas (*) 

 
Consistência e temperatura das 

refeições (*)  

Intolerância, alergias e aversões 

alimentares (*)  

Frequência de consumo alimentar por 

grupos (*)  

Número de refeições/dia (*) 
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4) HISTÓRICO ALIMENTAR 

Preferências por grupos alimentares 

(*)  

Comportamento ao se alimentar 

(mastigação, sentimentos ao se 

alimentar, sentidos interferem na 

escolha alimentar) (*) 

 

Custo dos alimentos do plano 

alimentar (*)  

Sazonalidade dos alimentos do plano 

alimentar (*)  

Características sensoriais do plano 

alimentar (cor, aroma, sabor e textura) 

(*) 
 

Recordatório alimentar (*) 

 
Caso você julgue importante, cite outras informações que você julgue relevantes para a tomada de decisão nesse 

quesito, bem como seu respectivo grau de relevância: 

 

 
(*) Dados/informações necessárias ao processo de tomada de decisão para a definição do plano alimentar. 

 

5) DADOS ANTROPOMÉTRICOS E DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

Peso 

 

Altura 

 

IMC 

 

Pregas cutâneas 

 

Circunferências 

 

Composição corporal 

 

Diagnóstico nutricional 

 
Caso você julgue importante, cite outras informações que você julgue relevantes para a tomada de decisão nesse 

quesito, bem como seu respectivo grau de relevância: 
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6) EXAMES BIOQUÍMICOS 

Hemograma 

 

Glicemia de jejum 

 

Colesterol e frações 

 

Triglicerídeos 

 
Caso você julgue importante, cite outras informações que você julgue relevantes para a tomada de decisão nesse 

quesito, bem como seu respectivo grau de relevância: 

 

 

 

Obrigada pela sua participação! 
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APÊNDICE C – Modelo de questionário para a coleta das preferências do paciente/cliente a ser 

utilizado durante a primeira consulta em nutrição (Passo 1 – Avaliação do estado nutricional) 

 

Ferramenta computacional para a elaboração de planos alimentares personalizados, 

considerando preferências e necessidades nutricionais 

 

Considerando os alimentos/preparações, que estão classificados nos seus grupos de origem, marque com um “X” na 

sua opção de preferência para cada um deles.  

 

GRUPO A – CEREAIS E DERIVADOS 

Farinhas e cereais refinadas (trigo, amido, arroz) — A1 
 

Farinhas, farelos e cereais integrais (trigo, centeio, cevada, 

arroz, aveia) — A2  
Preparações à base de arroz (simples, com ingredientes 

diversos, risoto) — A3  
Pão (francês, forma, leite) simples (apenas com manteiga e/ou 

margarina e/ou geleia) — A1;A2  
Pão (francês, forma, leite) acompanhamento (queijo, presunto, 

salame e/ou outros) — A1;A2  

Biscoito (doce, salgado) — A1;A2 
 

Bolo, torta (simples) — A1;A2 
 

Torta, empadão, quiche (com recheio) — A1;A2 
 

Preparações com outros tipos de cereais (quinoa, amaranto, 

chia) — A4  

Massas (panqueca, lasanha, macarrão) — A1;A2 
 

Cereais matinais (flocos de milho, mingau) — A1;A2;A6 
 

Barra de cereal (farelo, flocos) — A1;A2;A4 
 

Preparações à base de milho — A6 
 

Preparações à base de farinha de milho — A7 
 

 
GRUPO B – VEGETAIS E DERIVADOS 

Folhas amargas (almeirão, catalonha, chicória, rúcula) — B1 
 

Folhas e folhosos neutros crus/cozidos (alface, repolho, 

espinafre, couve, agrião) — B2  
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GRUPO B – VEGETAIS E DERIVADOS 

Raízes (cenoura, beterraba) — B3 
 

Tubérculos (batata, mandioca, mandioquinha, batata doce) — 

B4  

Cozidos/refogados I (brócolis, couve-flor, tomate, chuchu, 

abobrinha, abóbora) — B5  

Crus (pepino, tomate, pimentão, cebola) — B6 
 

Temperos naturais (salsinha, cebolinha, coentro, manjericão) 

— B7  

Conserva (palmito, azeitona, picles, tomate seco) — B8 
 

Preparações à base de farinha de mandioca, polvilho — B9 
 

Cozidos/refogados II (quiabo, jiló, maxixe, pimentão) — B10  
 

Preparações com molho de tomate — B11 
 

 
GRUPO C – FRUTAS E DERIVADOS 

Suco de fruta, água de coco — C1 
 

Frutas secas, desidratadas — C2 
 

Ameixa, nectarina, pêssego, damasco, nêspera — C3 
 

Abacate — C4 
 

Laranja, limão, tangerina, mexerica, maracujá, abacaxi, acerola 

— C5  

Framboesa, cereja, morango, amora, uva, kiwi, frutas 

vermelhas — C6  

Maçã, pera — C7 
 

Manga, mamão, banana — C8 
 

Goiaba, caqui, romã, carambola, figo — C9 
 

Melão, melancia, caju, jabuticaba — C10 
 

Frutas em calda (pêssego, figo, mamão verde) — C11 
 

Coco e leite de coco — C12 
 

 

 



193 

 

Apêndices 

 

GRUPO D – GORDURAS E ÓLEOS 

Manteiga  — D1 
 

Margarina — D2 
 

Óleo vegetal — D3 
 

Azeite, oliva — D4 
 

Maionese, patê — D5 
 

Azeite, dendê — D6 
 

 
GRUPO E – PESCADOS E FRUTOS DO MAR 

Pescados em geral — E1 
 

Frutos do mar em geral — E2 
 

Preparações à base de pescados — E3 
 

Preparações à base de frutos do mar — E4 
 

Pescados em conserva (atum, sardinha) — E5 
 

 
GRUPO F – CARNES E DERIVADOS 

Preparações à base de carne bovina — F1 
 

Preparações à base de carne suína — F2 
 

Preparações à base de aves — F3 
 

Preparações à base embutidos (presunto, mortadela, salame), 

bacon e linguiça — F4  

Preparações à base carnes curadas (salgadas) — F5 
 

Preparações à base de vísceras (bovino, ave e suíno) — F6 
 

 
GRUPO G – LEITE E DERIVADOS 

Integral 
 

Desnatado 
 

Leite fermentado, iogurte, bebida láctea (natural/integral, 

desnatado) — G1   
GRUPO G – LEITE E DERIVADOS 
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Requeijão, cream cheese, ricota, minas frescal, coalho — G2 
 

Queijos em geral (muçarela, prato, parmesão, provolone) — 

G3  

Bebidas à base de leite (frutas, chocolate, achocolatado) — G4 
 

Preparações com leite e derivados de leite (creme de leite) — 

G5  

Preparações com molho branco — G6 
 

 
GRUPO H – BEBIDAS 

Café tradicional (com cafeína) 
 

Café descafeinado 
 

Infusão de chá — H1 
 

Infusão e/ou preparações à base de café — H2 
 

Preparações com bebida alcóolica (risoto, strogonoff) — H3 
 

 
GRUPO J – OVOS E DERIVADOS 

Preparações à base de ovos (com ou sem a inclusão de outros 

ingredientes) — J1  

 
GRUPO K – AÇÚCARES E DOCES 

Adição de açúcar nas bebidas 
 

Adição de açúcar nas preparações 
 

Geleia de frutas, mel — K1 
 

Chocolate, doces em geral (sobremesas) — K2 
 

 
GRUPO L – MISCELÂNEAS 

Adição de sal às preparações 
 

Condimentos (catchup, mostarda) — L1 
 

Vinagre (maçã, arroz) — L2 
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GRUPO T – LEGUMINOSAS E DERIVADOS 

Preparações à base de feijão (preto, carioca, rajado, rosinha, 

fradinho, corda) — T1  

Preparações à base de lentilha, soja e grão de bico — T2 
 

Preparações à base de ervilha e vagem — T3 
 

Bebida à base de soja (extrato de soja, iogurte) — T4 
 

Outros produtos à base de soja (tofu, misso) — T5 
 

Preparações à base de proteína texturizada de soja — T6 
 

 
GRUPO U – NOZES E SEMENTES 

Oleaginosas cruas (noz, avelã, amêndoa, castanha do Brasil) — 

U1  
Oleaginosas torradas (amendoim, castanha, amêndoa, pistache, 

macadâmia) — U2  

Sementes torradas, moídas (linhaça, gergelim) — U3 
 

Sementes cozidas (pupunha, pinhão) — U4 
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APÊNDICE D – Telas da ferramenta computacional Nutri – Soluções inteligentes em nutrição. 

 

 
 

Figura 1 – Tela inicial da ferramenta. 
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Figura 2 – Tela monstrando o Passo 1 – Avaliação do estado nutricional. 
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Figura 3 – Tela monstrando o Passo 2 – Diagnóstico em nutrição (ingestão). 
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Figura 4 – Tela monstrando o Passo 3 – Intervenção em nutrição (prescrição dietética). 
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Figura 5 – Tela monstrando o Passo 4 – Acompanhamento de nutrição (resultado da história alimentar). 
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APÊNDICE E – Casos fictícios de adultos saudáveis utilizados pela ferramenta para a geração dos planos alimentares 

PACIENTE IDADE PESO (KG) ALTURA (M) SEXO IMC NAF PREFERÊNCIAS ALIMENTARES 

1 21 56,5 1,50 F 25,1 1,16 

▪ Com açúcar (bebidas e preparações), com sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, com margarina e manteiga, leite integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de tomate (cru) e pimentão (cru) — B6 (Definitivamente não – 100 %); 

▪ Sem a presença de carne suína (preparações) — F2 e F4 (Definitivamente não – 100 %). 

2 25 73,0 1,70 F 25,3 1,16 

▪ Com açúcar (bebidas e preparações), com sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café sem cafeína; 

▪ Sem a presença de maçã e pera — C7 (Definitivamente não – 100 %); 

▪ Sem a presença de lentilha — T2 (Definitivamente não – 100 %). 

3 35 44,0 1,50 F 19,6 1,27 

▪ Sem açúcar (bebidas e preparações), sem sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de beterraba e cenoura — B3 (Definitivamente não – 100 %); 

▪ Sem a presença de aves (preparações) — F3 (Definitivamente não – 100 %). 

4 40 81,0 1,90 M 22,4 1,25 

▪ Com açúcar (bebidas e preparações), com sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

desnatado, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de ameixa e goiaba — C3 e C9 (Definitivamente não – 100 %); 

▪ Sem a presença de soja — T2 (Definitivamente não – 100 %). 

5 

 
25 77,0 1,75 M 25,1 1,16 

▪ Com açúcar (bebidas e preparações), com sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de melão e caju — C10 (Definitivamente não – 100 %); 

▪ Sem a presença de carne bovina (preparações) — F1 (Definitivamente não – 100 %). 

6 

 
23 45,0 1,50 M 20,0 1,11 

▪ Com açúcar (bebidas e preparações), com sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de pepino e rabanete — B6 (Definitivamente não – 100 %); 

▪ Sem a presença de grão de bico — T2 (Definitivamente não – 100 %). 

7 22 55,0 1,70 M 19,0 1,12 

▪ Sem açúcar (bebidas e preparações), sem sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café sem cafeína; 

▪ Sem a presença de folhas amargas — B1 (Definitivamente não – 100 %). 

▪ Sem a presença de pescados (preparações) — E1 e E3 (Definitivamente não – 100 %). 
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PACIENTE IDADE PESO (KG) ALTURA (M) SEXO IMC NAF PREFERÊNCIAS ALIMENTARES 

8 30 57,0 1,50 M 25,3 1,16 

▪ Com açúcar (bebidas e preparações), com sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de melão e melancia — C10 (Definitivamente não – 100 %); 

▪ Sem a presença de soja — T2 (Definitivamente não – 100 %). 

9 35 53,5 1,70 F 18,5 1,12 

▪ Sem açúcar (bebidas e preparações), sem sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de brócolis e couve-flor — B5 (Indeciso – 50%); 

▪ Sem a presença de frutos do mar (preparações) — E2 e E4 (Indeciso – 50%). 

10 25 60,0 1,70 F 20,9 1,16 

▪ Com açúcar (bebidas e preparações), com sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de tomate (cru) e pepino — B6 (Provavelmente não – 75%); 

▪ Sem a presença de vagem — T3 (Provavelmente não – 75%). 

11 20 48,0 1,50 F 21,3 1,12 

▪ Sem açúcar (bebidas e preparações), sem sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

desnatado, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de tangerina e laranja — C5 (Definitivamente não – 100 %); 

▪ Sem a presença de suína (preparações) — F2 e F4 (Definitivamente não – 100 %). 

12 24 62,0 1,70 F 21,5 1,16 

▪ Com açúcar (bebidas e preparações), com sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de conservas (palmito) — B8 (Definitivamente não – 100 %); 

▪ Sem a presença de grão de bico — T2 (Definitivamente não – 100 %). 

13 32 57,5 1,50 M 25,5 1,12 

▪ Sem açúcar (bebidas e preparações), sem sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de mamão e banana — C8 (Provavelmente não – 75%); 

▪ Sem a presença de pescados (preparações) — E1 e E3 (Provavelmente não – 75%). 

14 38 75,0 1,85 M 21,9 1,12 

▪ Com açúcar (bebidas e preparações), com sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café com cafeína; 

▪ Sem a presença de folhas amargas — B1 (Definitivamente não – 100 %). 

▪ Sem a presença de lentilha — T2 (Definitivamente não – 100 %). 

15 23 64,0 1,75 M 20,9 1,12 

▪ Sem açúcar (bebidas e preparações), sem sal e temperos, preparações com alimentos integrais 

e refinados, preparações com alimentos integrais e refinados, com margarina e manteiga, leite 

integral, café sem cafeína; 

▪ Sem a presença de ameixa e pêssego — C3 (Provavelmente não – 75%); 

▪ Sem a presença de aves (preparações) — F3 (Provavelmente não – 75%). 
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APÊNDICE F – Questionário utilizado para avaliar os planos alimentares gerados pela 

ferramenta computacional 

 

 

Ferramenta computacional para a elaboração de planos alimentares personalizados, 

considerando preferências e necessidades nutricionais 

 

Nutricionista  Paciente 

 

Para cada caso clínico fictício, totalizando 15 casos, de pacientes/clientes adultos saudáveis, eutróficos, praticantes ou 

não atividade física, é apresentado um conjunto de planos alimentares para 7 dias, contemplando de 6 refeições diárias 

(café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite) e sua composição centesimal e 

além de vitaminas e minerais. Considerando esse conjunto de planos alimentares, para cada caso, responda as 

perguntas apresentadas abaixo: 
 

Perguntas 
1 – Discordo 

totalmente 

2 – Discordo em 

parte 

3 – Não 
concordo nem 

discordo 

4 – Concordo 

em parte 

5 – Concordo 

totalmente 

A – Composição centesimal, vitaminas e minerais do plano alimentar diário e semanal 

A1 – A quantidade de energia de cada 
plano alimentar (diário e semanal) 

corresponde a quantidade de energia 
que o paciente/cliente necessita 

diariamente? 

     

A2 – A quantidade de carboidrato de 

cada plano alimentar (diário e semanal) 
corresponde a quantidade de 

carboidrato que o paciente/cliente 

necessita diariamente? 

     

A3 – A quantidade de proteína de cada 

plano alimentar (diário e semanal) 
corresponde a quantidade de proteína 

que o paciente/cliente necessita 

diariamente? 

     

 A4 –A quantidade de lipídeos de cada 
plano alimentar (diário e semanal) 

corresponde a quantidade de lipídeos 

que o paciente/cliente necessita 
diariamente? 

     

A5 – Foram consideradas as 
preferências do paciente/cliente (adição 

ou não de açúcar, sal, temperos e 
grupos de alimentos/preparações) no 

plano alimentar diário? 

     

A6 – O plano alimentar diário atende 
as necessidades nutricionais do 

paciente/cliente pois a adequação dos 
nutrientes está correta? 

     

A7 – A quantidade de fibras de cada 
plano alimentar (diário e semanal) 

corresponde a quantidade de fibras que 

o paciente/cliente necessita 

diariamente? 
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Perguntas 
1 – Discordo 

totalmente 

2 – Discordo 

em parte 

3 – Não 

concordo nem 

discordo 

4 – Concordo 

em parte 

5 – Concordo 

totalmente 

A – Composição centesimal, vitaminas e minerais do plano alimentar diário e semanal 

A8 – A quantidade de vitaminas 

(vitamina A e c) de cada plano 
alimentar (diário e semanal) 

corresponde a quantidade de vitaminas 

que o paciente/cliente necessita 
diariamente? 

     

A9 – A quantidade de minerais (sódio, 
cálcio e ferro) de cada plano alimentar 

(diário e semanal) corresponde a 

quantidade de minerais que o 
paciente/cliente necessita diariamente? 

     

A10 – O plano alimentar semanal não 
atende as necessidades nutricionais do 

paciente/cliente pois a adequação dos 
componentes está incorreta? 

     

A11 – Foram consideradas as 
preferências do paciente/cliente 

(adição ou não de açúcar, sal, temperos 
e grupos de alimentos/preparações) no 

plano alimentar semanal? 

     

B – Grupos de alimentos/preparações que compõe o plano alimentar diário e semanal 

B1 – Os alimentos/preparações que 
compõe o café da manhã (refeição 1) 

são característicos dessa refeição? 

     

B2 – As porções dos 

alimentos/preparações que compõe o 
café da manhã (refeição 1) estão 

adequadas? 

     

B3 –  Os alimentos/preparações que 

compõe o lanche da manhã (refeição 2) 
são característicos dessa refeição? 

     

B4 – As porções dos 
alimentos/preparações que compõe o 

lanche da manhã (refeição 2) não estão 

adequadas? 

     

B5 – Os alimentos/preparações que 

compõe o almoço (refeição 3) são 

característicos dessa refeição? 

     

B6 –  As porções dos 
alimentos/preparações que compõe o 

almoço (refeição 3) estão adequadas? 

     

B7 –  Os alimentos/preparações que 
compõe o lanche da tarde (refeição 4) 

são característicos dessa refeição? 

     

B8 – As porções dos 

alimentos/preparações que compõe o 
lanche da tarde (refeição 4) estão 

adequadas? 

     

B9 – Os alimentos/preparações que 
compõe o jantar (refeição 5) são 

característicos dessa refeição? 

     

B10 – As porções dos 
alimentos/preparações que compõe o 

jantar (refeição 5) estão adequadas? 
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Perguntas 
1 – Discordo 
totalmente 

2 – Discordo em 
parte 

3 – Não 

concordo nem 
discordo 

4 – Concordo 
em parte 

5 – Concordo 
totalmente 

B – Grupos de alimentos/preparações que compõe o plano alimentar diário e semanal 

B11 – Os alimentos/preparações que 
compõe o lanche da noite (refeição 6) 

são característicos dessa refeição? 

     

B12 – As porções dos 
alimentos/preparações que compõe o 
lanche da noite (refeição 6) não estão 

adequadas? 

     

B13 – Os alimentos/preparações que 

compõe o plano alimentar diário se 

repetem tornando-o monótono? 

     

B14 – Os alimentos/preparações que 
compõe  o plano alimentar semanal 

não se repetem tornando-o variado? 

     

B15 – Existe coerência entre os 
alimentos/preparações plano alimentar 

diário? 

     

B16 – Não existe coerência entre os 
alimentos/preparações plano alimentar 

semanal? 

     

C – Características dos alimentos/preparações do plano diário e semanal 

C1 – A característica cor foi 

considerada nos alimentos/preparações 

no plano alimentar diário e semanal? 

     

C2 – A característica sabor foi 
considerada nos alimentos/preparações 

no plano alimentar diário e semanal? 

     

C3 – A característica textura foi 

considerada nos alimentos/preparações 
no plano alimentar diário e semanal? 

     

 

 

Caso você queira, você pode deixar também suas considerações sobre os planos diário e semanal. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Obrigada pela sua participação! 
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APÊNDICE G – Tabulação dos dados/informações coletados junto aos nutricionistas da área 

clínica 

Tabela 1 – Média e desvio-padrão do conjunto de dados/informações da consulta em nutrição, 

coletado junto aos nutricionistas da área clínica, considerando seu grau de relevância para a tomada 

de decisão durante o atendimento clínico. 

 

1) HISTÓRICO CLÍNICO E SOCIAL n Média Desvio-padrão 

Sexo  30 8,35 2,12 

Idade 30 8,60 1,66 

Motivo da consulta nutricional 30 9,55 0,92 

Queixa principal 30 9,35 0,98 

Diagnóstico médico 30 8,75 0,91 

História mórbida pregressa 30 8,35 1,25 

Atividade profissional 30 9,00 1,17 

Atividade física  30 8,85 1,24 

Frequência da atividade física 30 7,90 1,67 

Estilo de vida (etilista, tabagista) 30 9,25 1,47 

2) EXAME FÍSICO COM ENFOQUE NUTRICIONAL n Média Desvio-padrão 

Hidratação 30 9,20 0,88 

Cavidade oral 30 8,40 1,77 

Elasticidade da pele 30 8,55 1,79 

Coloração das mucosas 30 8,50 1,81 

Boca (aftas, ulcerações, prótese dentária) 30 9,20 0,86 

Esôfago (disfagia, odinofagia, pirose) 30 9,70 0,74 

Estômago (dispepsia, pirose, náuseas, vômitos) 30 9,70 0,81 

Intestino (frequência das evacuações, dor ou 

desconforto, característica das fezes) 
30 9,95 0,71 

Rins (frequência de micção, característica da urina) 30 9,75 0,81 

3) HISTÓRICO MEDICAMENTOSO E SUPLEMENTOS n Média Desvio-padrão 

Tipo de medicamento 30 8,90 0,93 

Interação entre medicamentos e nutrientes 30 8,75 1,05 

Tipo de suplemento 30 9,05 0,88 
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4) HISTÓRICO ALIMENTAR  n Média Desvio-padrão 

Horário e local onde realiza as refeições (*) 30 9,20 0,92 

Tamanho das porções consumidas (*) 30 8,75 0,69 

Consistência e temperatura das refeições (*) 30 8,15 1,49 

Intolerância, alergias e aversões alimentares (*) 30 9,55 0,75 

Frequência de consumo alimentar por grupos (*) 30 8,90 1,15 

Número de refeições/dia (*) 30 9,60 0,73 

Preferências por grupos alimentares (*) 30 9,50 0,84 

Comportamento ao se alimentar (mastigação, sentimentos 

ao se alimentar, sentidos interferem na escolha alimentar) 

(*) 

30 9,85 0,84 

Custo dos alimentos do plano alimentar (*) 30 9,75 0,79 

Sazonalidade dos alimentos do plano alimentar (*) 30 8,65 1,03 

Características sensoriais do plano alimentar (cor, aroma, 

sabor e textura) (*) 
30 9,65 0,87 

Recordatório alimentar (*) 30 9,05 0,61 

5) DADOS ANTROPOMÉTRICOS E DIAGNÓSTICO 

NUTRICIONAL 
n Média Desvio-padrão 

Peso 30 9,25 0,79 

Altura 30 9,35 0,73 

IMC 30 9,40 0,64 

Pregas cutâneas. 30 9,05 1,62 

Circunferências.  30 9,60 0,65 

Composição corporal 30 9,65 0,70 

Diagnóstico nutricional 30 9,90 0,66 

6) EXAMES BIOQUÍMICOS n Média Desvio-padrão 

Hemograma 30 9,35 0,72 

Glicemia de jejum 30 9,40 0,72 

Colesterol e frações 30 9,45 0,72 

Triglicerídeos 30 9,50 0,72 
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APÊNDICE H – Modelo esquemático das refeições do plano alimentar 

Quadro 1 – Modelo esquemático utilizado para representar as refeições de cada plano alimentar.  

 
REFEIÇÃO 1 (DESJEJUM) 

GRUPO DO ALIMENTO SUBGRUPO DO ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO DO ALIMENTO PORÇÃO OBSERVAÇÕES 

H – Bebidas (8) PC (4) 
PREP_CAFE (8,2) ou PREP_CHA (8,3) 

ou PREP_CAFE_LEITE (8,5) 
0,5 a 1,0 Infusão, sem açúcar (café, chá) 

K – Açúcares e doces (10)  IC (2) AC_ACUCAR (10,1) e/ou 

ADC_ACUCAR (10,2) 

0,5 a 1,0 Geleia, Mel e/ou Açúcar 

D – Gorduras e óleos (4) IC (2) AC_GORDURA (4,1) 0,5 a 1,0 Margarina, Manteiga e/ou Patê, Maionese 

G – Leite e derivados (7) IC (2) e/ou PC (4) 
AC_LEITE (7,1) e/ou PREP_LEITE 

(7,2) e/ou 7,3 PREP_BEBIDA_LEITE 
0,5 a 1,0 

Bebida láctea e/ou Iogurte e/ou Leite e/ou Queijo 

e/ou Requeijão e/ou  Cream cheese e/ou Bebidas 

com leite (achocolatado ou fruta) 

C – Frutas e derivados (3) IC (2) e/ou PC (4) 
AC_FRUTA (3,1) e/ou PREP_FRUTA 

(3,2) 

0,5 a 1,0 Fruta, in natura e/ou Suco de fruta  

A – Cereais e derivados (1) IC (2) e/ou PC (4) 

AC_AVEIA (1,2) e/ou AC_ARROZ 

(1,1) e/ou AC_TRIGO (1,3) e/ou 

PREP_TRIGO (1,5) e/ou PREP_MILHO 

(1,8) e/ou PREP_TRIGOINT (1,6) e/ou 

PREP_CEREAL (1,7) 

0,5 a 1,0 

Pão e/ou Bolo e/ou Biscoito (doce, salgado) e/ou 

Mingau, Creme (cereais) e/ou Torrada e/ou Aveia 

(flocos) e/ou Granola e/ou Cereal matinal 

 Outro grupo de alimento: 

F – Carnes e derivados (6) 
PC (4) 

PREP_CARNESUINA (6,3)  

PREP_PEITOPERU (6,4) 
0,5 a 1,0 

Presunto e/ou Apresuntado e/ou Copa e/ou Peito 

de peru e/ou Salame e/ou Mortadela   

  

REFEIÇÃO 2 (LANCHE DA MANHÃ) 

GRUPO DO ALIMENTO SUBGRUPO DO ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO DO ALIMENTO PORÇÃO OBSERVAÇÕES 

H – Bebidas (8) PC (4) PREP_BEBIDA (8,1) e/ou PREP_CAFE 0,5 a 1,0 Infusão, sem açúcar (café, chá)  

K – Açúcares e doces (10)  IC (2) AC_ACUCAR (10,1) e/ou 

ADC_ACUCAR (10,2) 

0,5 a 1,0 Geleia, Mel e/ou Açúcar 

G – Leite e derivados (7) IC (2) e/ou PC  (4) 
AC_LEITE (7,1) e/ou PREP_LEITE 

(7,2) 
0,5 a 1,0 

Bebida láctea e/ou Iogurte e/ou Leite e/ou Queijo 

e/ou Requeijão 

A – Cereais e derivados (1) IC (2) e/ou PC (4) 

AC_AVEIA (1,2) e/ou AC_ARROZ 

(1,1) e/ou AC_TRIGO (1,3) e/ou 

PREP_TRIGO (1,5) e/ou PREP_MILHO 

(1,8) e/ou PREP_TRIGOINT (1,6) e/ou 

PREP_CEREAL (1,7) 

0,5 a 1,0 

Pão e/ou Bolo e/ou Biscoito (doce, salgado) e/ou 

Mingau, Creme (cereais) e/ou Torrada e/ou Aveia 

(flocos) e/ou Farelos (aveia, arroz, trigo) e/ou 

Barra de cereal 

Outro grupo de alimento: 

B – Vegetais e derivados (2) 
PC (4) PREP_OLEAGINOSAS (2,6) 0,5 a 1,0 Mix de castanhas 
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REFEIÇÃO 3 (ALMOÇO) 

GRUPO DO ALIMENTO SUBGRUPO DO ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO DO ALIMENTO PORÇÃO OBSERVAÇÕES 

Entrada 

B – Vegetais e derivados (2) 
PC (4) 

PREP_SALADACRUA (2,1) e/ou 

PREP_SOPA (2,3) e/ou 

PREP_SOPACEREAL (1,16) e/ou 

PREP_SALADACOZIDA (2,6) e/ou  

PREP_SOPAPESCADO (5,3) e/ou 

PREP_SOPACARNE (6,10) e/ou 

PREP_SOPALEGUMINOSA (15,14) 

1,0 a 2,0 
Salada simples e/ou Salada composta e/ou Sopa, 

Caldo, Creme 

Prato principal 

F – Carnes e derivados (6) 

e/ou E – Pescados e frutos do 

mar (5) e/ou J – Ovos e 

derivados (9)  

PC (4) 

PREP_CARNEBOVINA (6,1) e/ou 

PREP_AVE (6,2) e/ou 

PREP_CARNESUINA (6,3) e/ou 

PREP_PEIXE (5,1) e/ou 

PREP_FRUTOSMAR (5,3) e/ou 

PREP_OVO (9,1) e/ou PREP_OUTROS 

(6,9) 

0,5 a 1,0 

Preparação à base de carne bovina e/ou 

Preparação à base de carne suína e/ou Preparação 

à base de frango e/ou Preparação à base de 

pescado e/ou Preparação à base de frutos do mar 

e/ou Preparação à base de ovos e/ou Preparação à 

base de visceras 

Guarnição 

B – Vegetais e derivados (2) 

e/ou A – Cereais e derivados (1) 

PC (4) 

PREP_VEGETAL (2,2) e/ou 

PREP_TRIGO (1,5) e/ou PREP_MILHO 

(1,8) e/ou PREP_CEREAL (2,4) e/ou 

PREP_MANDIOCA 

0,5 a 1,0 
Preparação à base de legumes e/ou Preparação à 

base de cereais 

Acompanhamento 

A – Cereais e derivados (1) 
PC (4) PREP_ARROZ (1,10) 0,5 a 1,0 Preparação à base de arroz 

Acompanhamento 

T – Leguminosas (15) 
PC (4) 

PREP_FEIJAO (15,4) e/ou PREP_SOJA 

(15,3) e/ou PREP_ERVILHA (15,5) e/ou 

PREP_GRAOBICO (15,6) e/ou 

PREP_LENTILHA (15,7) e/ou  

PREP_VAGEM (15,8) e/ou  

PREP_FAVA (15,12) 

0,5 a 1,0 

Preparação à base de feijão e/ou Preparação à 

base de soja e/ou Preparação à base de ervilha 

e/ou Preparação à base de grão de bico e/ou 

Preparação à base de lentilha e/ou Preparação à 

base de vagem e/ou Preparação à base de fava 

Sobremesa 

K – Açúcares e doces (10) e/ou 

C – Frutas e derivados (3) 

IC (2) e/ou PC (4) 
PREP_ACUCAR (10,3) ou AC_FRUTA 

(3,1) ou PREP_FRUTA (3,3) 
0,5 a 1 

Preparação à base de açúcar e/ou Fruta, in natura 

e/ou Preparação à base de frutas 

 

REFEIÇÃO 4 (LANCHE DA TARDE) 

GRUPO DO ALIMENTO SUBGRUPO DO ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO DO ALIMENTO PORÇÃO OBSERVAÇÕES 

H – Bebidas (8) PC (4) 
PREP_CAFE (8,2) ou PREP_CHA (8,3) 

ou PREP_CAFE_LEITE (8,5) 
0,5 a 1,0 Infusão, sem açúcar (café, chá) 

K – Açúcares e doces (10)  IC (2) AC_ACUCAR (10,1) e/ou 

ADC_ACUCAR (10,2) 

0,5 a 1,0 Geleia, Mel e/ou Açúcar 

D – Gorduras e óleos (4) IC (2) AC_GORDURA (4,1) 0,5 a 1,0 Margarina, Manteiga e/ou Patê, Maionese 

G – Leite e derivados (7) IC (2) e/ou PC (4) 
AC_LEITE (7,1) e/ou PREP_LEITE 

(7,2) e/ou 7,3 PREP_BEBIDA_LEITE 
0,5 a 1,0 

Bebida láctea e/ou Iogurte e/ou Leite e/ou Queijo 

e/ou Requeijão e/ou  Cream cheese e/ou Bebidas 

com leite (achocolatado ou fruta) 
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REFEIÇÃO 4 (LANCHE DA TARDE) 

GRUPO DO ALIMENTO SUBGRUPO DO ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO DO ALIMENTO PORÇÃO OBSERVAÇÕES 

C – Frutas e derivados (3) IC (2) e/ou PC (4) 
AC_FRUTA (3,1) e/ou PREP_FRUTA 

(3,2) 

0,5 a 1,0 Fruta, in natura e/ou Suco de fruta  

A – Cereais e derivados (1) IC (2) e/ou PC (4) 

AC_AVEIA (1,2) e/ou AC_ARROZ 

(1,1) e/ou AC_TRIGO (1,3) e/ou 

PREP_TRIGO (1,5) e/ou PREP_MILHO 

(1,8) e/ou PREP_TRIGOINT (1,6) e/ou 

PREP_CEREAL (1,7) 

0,5 a 1,0 

Pão e/ou Bolo e/ou Biscoito (doce, salgado) e/ou 

Mingau, Creme (cereais) e/ou Torrada e/ou Aveia 

(flocos) e/ou Granola e/ou Cereal matinal 

 Outro grupo de alimento: 

F – Carnes e derivados (6) 
PC (4) 

PREP_CARNESUINA (6,3)  

PREP_PEITOPERU (6,4) 
0,5 a 1,0 

Presunto e/ou Apresuntado e/ou Copa e/ou Peito de 

peru e/ou Salame e/ou Mortadela   

 
 REFEIÇÃO 5 (JANTAR) 

GRUPO DO ALIMENTO SUBGRUPO DO ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO DO ALIMENTO PORÇÃO OBSERVAÇÕES 

Entrada 

B – Vegetais e derivados (2) 
PC (4) 

PREP_SALADACRUA (2,1) e/ou 

PREP_SOPA (2,3) e/ou 

PREP_SOPACEREAL (1,16) e/ou 

PREP_SALADACOZIDA (2,6) e/ou  

PREP_SOPAPESCADO (5,3) e/ou 

PREP_SOPACARN (6,10) e/ou 

PREP_SOPALEGUMINOSA (15,14) 

1,0 a 2,0 
Salada simples e/ou Salada composta e/ou Sopa, 

Caldo, Creme 

Prato principal 

F – Carnes e derivados (6) 

e/ou E – Pescados e frutos do 

mar (5) e/ou J – Ovos e 

derivados (9)  

PC (4) 

PREP_CARNEBOVINA (6,1) e/ou 

PREP_AVE (6,2) e/ou 

PREP_CARNESUINA (6,3) e/ou 

PREP_PEIXE (5,1) e/ou 

PREP_FRUTOSMAR (5,3) e/ou 

PREP_OVO (9,1) e/ou PREP_OUTROS 

(6,9) 

0,5 a 1,0 

Preparação à base de carne bovina e/ou 

Preparação à base de carne suína e/ou Preparação 

à base de frango e/ou Preparação à base de 

pescado e/ou Preparação à base de frutos do mar 

e/ou Preparação à base de ovos e/ou Preparação à 

base de visceras 

Guarnição 

B – Vegetais e derivados (2) 

e/ou A – Cereais e derivados (1) 

PC (4) 

PREP_VEGETAL (2,2) e/ou 

PREP_TRIGO (1,5) e/ou PREP_MILHO 

(1,8) e/ou PREP_CEREAL (2,4) e/ou 

PREP_MANDIOCA 

0,5 a 1,0 
Preparação à base de legumes e/ou Preparação à 

base de cereais 

Acompanhamento 

A – Cereais e derivados (1) 
PC (4) PREP_ARROZ (1,10) 0,5 a 1,0 Preparação à base de arroz 

Acompanhamento 

T – Leguminosas (15) 
PC (4) 

PREP_FEIJAO (15,4) e/ou PREP_SOJA 

(15,3) e/ou PREP_ERVILHA (15,5) e/ou 

PREP_GRAOBICO (15,6) e/ou 

PREP_LENTILHA (15,7) e/ou  

PREP_VAGEM (15,8) e/ou  

PREP_FAVA (15,12) 

0,5 a 1,0 

Preparação à base de feijão e/ou Preparação à 

base de soja e/ou Preparação à base de ervilha 

e/ou Preparação à base de grão de bico e/ou 

Preparação à base de lentilha e/ou Preparação à 

base de vagem e/ou Preparação à base de fava 
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 REFEIÇÃO 5 (JANTAR) 

GRUPO DO ALIMENTO SUBGRUPO DO ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO DO ALIMENTO PORÇÃO OBSERVAÇÕES 

Sobremesa 

K – Açúcares e doces (10) e/ou 

C – Frutas e derivados (3) 

IC (2) e/ou PC (4) 

PREP_ACUCAR (10,3) ou 

AC_FRUTA (3,1) ou PREP_FRUTA 

(3,3) 

0,5 a 1 
Preparação à base de açúcar e/ou Fruta, in natura 

e/ou Preparação à base de frutas 

Entrada 

B – Vegetais e derivados (2) 
PC (4) 

PREP_SALADACRUA (2,1) e/ou 

PREP_SOPA (2,3) e/ou 

PREP_SOPACEREAL (1,16) e/ou 

PREP_SALADACOZIDA (2,6) e/ou  

PREP_SOPAPESCADO (5,3) e/ou 

PREP_SOPACARN (6,10) e/ou 

PREP_SOPALEGUMINOSA (15,14) 

1,0 a 2,0 
Salada simples e/ou Salada composta e/ou Sopa, 

Caldo, Creme 

 
REFEIÇÃO 6 (LANCHE DA NOITE) 

GRUPO DO ALIMENTO SUBGRUPO DO ALIMENTO CLASSIFICAÇÃO DO ALIMENTO PORÇÃO OBSERVAÇÕES 

H – Bebidas (8) PC (4) 
PREP_BEBIDA (8,1) e/ou 

PREP_CAFE (8,2)  
0,5 a 1 Infusão, sem açúcar (café, chá) 

K – Açúcares e doces (10)  IC (2) AC_ACUCAR (10,1) e/ou 

ADC_ACUCAR (10,2) 

0,5 a 1 Geleia e/ou Açúcar 

G – Leite e derivados (7) IC (2) e/ou PC (4) 
AC_LEITE (7,1) e/ou PREP_LEITE 

(7,2) 
0,5 a 1 

Bebida láctea e/ou Iogurte e/ou Leite e/ou Queijo 

e/ou Requeijão e/ou  Cream cheese 

A – Cereais e derivados (1) IC (2) e/ou PC (4) 

AC_AVEIA (1,2) e/ou AC_ARROZ 

(1,1) e/ou AC_TRIGO (1,3) e/ou 

PREP_TRIGO (1,5) e/ou 

PREP_MILHO (1,8) e/ou 

PREP_TRIGOINT (1,6) e/ou 

PREP_CEREAL (1,7) 

0,5 a 1 
Pão e/ou Bolo e/ou Biscoito (doce, salgado) e/ou 

Mingau, Creme (cereais) e/ou Torrada 

(*) Opções com e sem adição de açúcar/sal e tempero (óleo, cebola e sal). 

(**) Opções produzidas com farinhas/cereais refinadas e integrais. 

(***) Opções produzidas com leite desnatado e integral. 

(****) Opções produzidas com café com cafeína e descafeinado. 
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APÊNDICE I – Resultados do questionário de avaliação dos planos alimentares 

Tabela 1 – Percentuais de resposta “Concordo” e intervalos de confiança de 95 % 

referentes à avaliação dos planos alimentares gerados pela ferramenta computacional. 

 

Pergunta 

Resposta IC95% para o 

percentual de 

“Concordo” 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Composição centesimal, vitaminas e minerais do plano alimentar diário e semanal 

A1 – A quantidade de energia de 

cada plano alimentar (diário e 

semanal) corresponde a 

quantidade de energia que o 

paciente/cliente necessita 
diariamente? 

10 (3,7%) 3 (1,1%) 257 (95,2%) 92,6% - 97,7% 

A2 – A quantidade de carboidrato 

de cada plano alimentar (diário e 

semanal) corresponde a 

quantidade de carboidrato que o 

paciente/cliente necessita 
diariamente? 

24 (8,9%) 3 (1,1%) 243 (90,0%) 86,4% - 93,6% 

A3 – A quantidade de proteína de 

cada plano alimentar (diário e 

semanal) corresponde a 

quantidade de proteína que o 

paciente/cliente necessita 

diariamente? 

13 (4,8%) 0 (0%) 257 (95,2%) 92,6% - 97,7% 

 A4 –A quantidade de lipídeos de 

cada plano alimentar (diário e 

semanal) corresponde a 

quantidade de lipídeos que o 

paciente/cliente necessita 
diariamente? 

16 (5,9%) 3 (1,1%) 251 (93,0%) 89,9% - 96,0% 

A5 – Foram consideradas as 

preferências do paciente/cliente 

(adição ou não de açúcar, sal, 

temperos e grupos de 

alimentos/preparações) no plano 
alimentar diário? 

15 (5,6%) 3 (1,1%) 252 (93,3%) 90,4% - 96,3% 

A6 – O plano alimentar diário 

atende as necessidades 

nutricionais do paciente/cliente 

pois a adequação dos nutrientes 

está correta? 

19 (7,0%) 8 (3,0%) 243 (90,0%) 86,4% - 93,6% 

A7 – A quantidade de fibras de 

cada plano alimentar (diário e 

semanal) corresponde a 

quantidade de fibras que o 

paciente/cliente necessita 

diariamente? 

24 (8,9%) 3 (1,1%) 243 (90%) 86,4% - 93,6% 

A8 – A quantidade de vitaminas 

(vitamina A e c) de cada plano 

alimentar (diário e semanal) 

corresponde a quantidade de 

vitaminas que o paciente/cliente 
necessita diariamente? 

56 (20,7%) 1 (0,4%) 213 (78,9%) 74,0% - 83,8% 
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Pergunta 

Resposta IC95% para o 

percentual de 

“Concordo” 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Composição centesimal, vitaminas e minerais do plano alimentar diário e semanal 

A9 – A quantidade de minerais 

(sódio, cálcio e ferro) de cada 

plano alimentar (diário e 

semanal) corresponde a 

quantidade de minerais que o 

paciente/cliente necessita 
diariamente? 

49 (18,1%) 4 (1,5%) 217 (80,4%) 75,6% - 85,1% 

A10 – O plano alimentar semanal 

não atende as necessidades 

nutricionais do paciente/cliente 

pois a adequação dos 
componentes está incorreta? (*) 

48 (17,8%) 11 (4,1%) 211 (78,1%) 73,2% - 83,1% 

A11 – Foram consideradas as 

preferências do paciente/cliente 

(adição ou não de açúcar, sal, 

temperos e grupos de 

alimentos/preparações) no plano 

alimentar semanal? 

15 (5,6%) 7 (2,6%) 248 (91,9%) 88,6% - 95,1% 

Grupos de alimentos/preparações que compõe o plano alimentar diário e semanal 

B1 – Os alimentos/preparações 

que compõe o café da manhã 

(refeição 1) são característicos 
dessa refeição? 

0 (0%) 0 (0%) 270 (100%) - 

B2 – As porções dos 

alimentos/preparações que 

compõe o café da manhã 
(refeição 1) estão adequadas? 

6 (2,2%) 2 (0,7%) 262 (97,0%) 95,0% - 99,1% 

B3 –  Os alimentos/preparações 

que compõe o lanche da manhã 

(refeição 2) são característicos 
dessa refeição? 

7 (2,6%) 9 (3,3%) 254 (94,1%) 91,3% - 96,9% 

B4 – As porções dos 

alimentos/preparações que 

compõe o lanche da manhã 

(refeição 2) não estão adequadas? 
(*) 

26 (9,6%) 5 (1,9%) 239 (88,5%) 84,7% - 92,3% 

B5 – Os alimentos/preparações 

que compõe o almoço (refeição 3) 

são característicos dessa refeição? 

1 (0,4%) 1 (0,4%) 268 (99,3%) 98,2% - 100% 

B6 –  As porções dos 

alimentos/preparações que 

compõe o almoço (refeição 3) 
estão adequadas? 

2 (0,7%) 0 (0%) 268 (99,3%) 98,2% - 100% 

B7 –  Os alimentos/preparações 

que compõe o lanche da tarde 

(refeição 4) são característicos 

dessa refeição? 

0 (0%) 0 (0%) 270 (100%) - 

B8 – As porções dos 

alimentos/preparações que 

compõe o lanche da tarde 
(refeição 4) estão adequadas? 

1 (0,4%) 1 (0,4%) 268 (99,3%) 98,2% - 100% 

B9 – Os alimentos/preparações 

que compõe o jantar (refeição 5) 
são característicos dessa refeição? 

1 (0,4%) 0 (0%) 269 (99,6%) 98,9% - 100% 
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Pergunta 

Resposta IC95% para o 

percentual de 

“Concordo” 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Grupos de alimentos/preparações que compõe o plano alimentar diário e semanal 

B10 – As porções dos 

alimentos/preparações que 

compõe o jantar (refeição 5) estão 

adequadas? 

3 (1,1%) 0 (0%) 267 (98,9%) 97,6% - 100% 

B11 – Os alimentos/preparações 

que compõe o lanche da noite 

(refeição 6) são característicos 
dessa refeição? 

25 (9,3%) 4 (1,5%) 241 (89,3%) 85,6% - 93,0% 

B12 – As porções dos 

alimentos/preparações que 

compõe o lanche da noite 

(refeição 6) não estão adequadas? 
(*) 

99 (36,7%) 1 (0,4%) 170 (63,0%) 57,2% - 68,7% 

B13 – Os alimentos/preparações 

que compõe o plano alimentar 

diário se repetem tornando-o 

monótono? 

127 (47,0%) 10 (3,7%) 133 (49,3%) 43,3% - 55,2% 

B14 – Os alimentos/preparações 

que compõe o plano alimentar 

semanal não se repetem tornando-
o variado? (*) 

50 (18,5%) 13 (4,8%) 207 (76,7%) 71,6% - 81,7% 

B15 – Existe coerência entre os 

alimentos/preparações plano 
alimentar diário? 

25 (9,3%) 4 (1,5%) 241 (89,3%) 85,6% - 93,0% 

B16 – Não existe coerência entre 

os alimentos/preparações plano 
alimentar semanal? (*) 

27 (10,0%) 5 (1,9%) 238 (88,1%) 84,3% - 92,0% 

Características dos alimentos/preparações do plano diário e semanal 

C1 – A característica cor foi 

considerada nos 

alimentos/preparações no plano 
alimentar diário e semanal? 

11 (3,9%) 5 (1,8%) 265 (94,3%) 91,6% - 97,0% 

C2 – A característica sabor foi 

considerada nos 

alimentos/preparações no plano 

alimentar diário e semanal? 

12 (4,3%) 1 (0,4%) 268 (95,4%) 92,9% - 97,8% 

C3 – A característica textura foi 

considerada nos 

alimentos/preparações no plano 
alimentar diário e semanal? 

11 (3,9%) 4 (1,4%) 266 (94,7%) 92,0% - 97,3% 

*Perguntas formuladas em sentido inverso às demais perguntas 

IC95%: intervalo de confiança de 95%. 
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ANEXO A – Padronização do diagnóstico de nutrição 
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Fonte: ASBRAN (2014). 

 


