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Crie vínculo com pessoas e não com os itens do questionário. 

(FERRETTI-REBUSTINI, 2019)¹ 



 

APRESENTAÇÃO 

 

Sempre que eu pensava no doutorado, eu não tinha dúvidas que gostaria de 

cursá-lo no Programa de Pós Graduação em Nutrição em Saúde Pública, seguindo 

uma linha metodológica para desenvolvimento de um melhor instrumento de 

avaliação dietética.  

Em 2013, saí de Viçosa-MG, ainda durante o meu mestrado, para uma 

viagem de 13 horas dentro de um ônibus com destino a São Paulo. Eu teria uma 

primeira reunião com a professora Betzabeth Slater. Foi uma conversa que cumpriu 

dois objetivos: retirar as dúvidas sobre as análises estatísticas do mestrado e 

demonstrar o meu interesse em fazer o doutorado. Eu gostaria de participar do 

processo seletivo de 2013 para iniciar o doutorado assim que defendesse o 

mestrado, no início de 2014. Entretanto, a professora Betzabeth não tinha 

disponibilidade para me orientar. Eu teria que esperar um ano. 

Sim, eu esperei. Em 2014, então, retornei algumas vezes em SP para o 

processo seletivo. Entretanto, não obtive resultado positivo. Não foi fácil aceitar nem 

compreender o que tinha acontecido. Mas eu queria fazer o meu doutorado na 

FSP/USP com orientação da professora Betzabeth Slater. Então, informei à 

professora sobre o resultado negativo, mas que ainda mantinha o interesse. Ela me 

disse que quando se fecha uma porta é porque irão abrir várias outras. Ela me disse 

ainda que o processo de doutorado agora era de fluxo contínuo. Ou seja, a espera 

não seria por mais um ano. 

Retornei para SP outras vezes para conversar com ela e muitas destas, de 

bate e volta BH ↔ SP. Ela comentou sobre as ideias que estava tendo para o meu 

doutorado para o desenvolvimento de um instrumento que poderia ser usado em 

qualquer lugar, em qualquer faixa etária; e que eu teria que viajar para Florianópolis-

SC. 

Com muitos pontos de interrogação sobre o projeto, aceitei o desafio, me 

inscrevi no processo seletivo e, em agosto de 2015, iniciei o doutorado. O projeto 

que enviei para o processo seletivo foi se tornando mais claro com o passar dos 

meses: propor uma escala para avaliar a qualidade da dieta (ESQUADA) 

considerando as recomendações do Guia Alimentar para População Brasileira, 

publicado em 2014 – GAPB-2014. A professora Betzabeth Slater agora era a Betzy. 

Em 2016, Florianópolis deixou de ser um destino de toda semana e passou a ser 



 

minha morada por um semestre. O coração ficou pequeno com a distância de casa, 

mas o período que frequentei a UFSC foi de muito aprendizado. Eu me aprofundei 

nas análises da Teoria de Resposta ao Item (TRI) e na parceria com o professor 

Dalton e seus alunos, bem como com a Professora Maria Alice, que passou a ser 

co-orientadora do meu doutorado. 

O ano de 2016 foi muito importante também por outros motivos. A 

qualificação foi um ponto norteador para a construção da ESQUADA e eu embarquei 

na análise qualitativa. A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) lançou o edital de doutorado sanduíche e eu me vi fazendo as malas 

para passar seis meses fora do Brasil. 

Assim, em 2017, eu fui para Zaragoza, na Espanha, para mergulhar em outra 

cultura e com o grupo de pesquisa do professor Luis Moreno. A ideia inicial foi 

propor uma escala para avaliar motivações para as escolhas alimentares (SOFIE) a 

partir de um questionário utilizado no estudo HELENA (Healthy Lifestyle in Europe 

by Nutrition in Adolescence). Entretanto, as parcerias de trabalho proporcionaram 

propor, também, uma escala para avaliar o conhecimento nutricional (NKTS) com 

base em outro questionário também utilizado no estudo HELENA. 

Metade do doutorado já tinha passado e a ESQUADA exigia minha atenção. 

Com o retorno da Espanha finalizei a análise qualitativa e embarquei na coleta de 

dados online e, também, na análise destes dados. 

Nestes quatro anos do doutorado, muitas portas foram abertas, eu cresci 

como pessoa, estudante e pesquisadora. Assim, apresento aqui a tese, produto do 

doutorado. Ela é composta pelas evidências que indicam a ausência de métodos 

para avaliar, com precisão, o conhecimento nutricional, as motivações para as 

escolhas alimentares e a qualidade da dieta e justificam a proposta de novos 

instrumentos. Em seguida, são apresentados os objetivos e a metodologia utilizada. 

Os resultados e as discussões estão organizados considerando os artigos científicos 

elaborados: 

Artigo 1: Proposta de uma escala de avaliação do conhecimento nutricional (NKTS) 

com aplicação da Teoria de Resposta ao Item e estudo das associações dos 

escores com consumo alimentar e concentração de biomarcadores nutricionais em 

adolescentes europeus. 

Artigo 2: Proposta de uma escala de avaliação da motivação de saúde para as 

escolhas alimentares (SOFIE) com aplicação da Teoria de Resposta ao Item e 



 

estudo das associações dos escores com consumo alimentar e concentração de 

biomarcadores nutricionais em adolescentes europeus. 

Artigo 3: Análise da relevância, clareza e compreensão dos itens para avaliar a 

qualidade da dieta. 

Artigo 4: Definição e caracterização do conjunto final de itens da ESQUADA com 

aplicação da Teoria de Resposta ao Item. 

 A síntese das contribuições dos artigos científicos e conclusão da tese estão 

apresentadas em conclusões e considerações finais. 



 

RESUMO 

 

SANTOS, Thanise Sabrina Souza. NKTS, SOFIE e ESQUADA: escalas para 

avaliar o conhecimento nutricional, as motivações para as escolhas 

alimentares e a qualidade da dieta com aplicação da Teoria de Resposta ao 

Item. 2019.  225f. Tese (Doutorado em Nutrição em Saúde Pública) – Faculdade de 

Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

  

Introdução – O estudo do conhecimento nutricional, das motivações para as 

escolhas alimentares e da qualidade da dieta traz informações importantes para o 

controle das crescentes prevalências de excesso de peso e doenças crônicas. 

Apesar da eficiência das estratégias de controle depender de uma escala de boa 

qualidade, se desconhece a precisão das escalas existentes ou estas não estão em 

acordo com recomendações vigentes. Objetivo – Desenvolver escalas para avaliar 

o conhecimento nutricional, a motivação de saúde para escolhas alimentares e a 

qualidade da dieta com aplicação da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Métodos - 

Para desenvolver as escalas de conhecimento nutricional (NKTS) e motivação de 

saúde para as escolhas alimentares (SOFIE) foram utilizados questionários já 

existentes e utilizados no estudo HELENA, uma investigação multicêntrica da União 

Europeia: Nutritional Knowledge Test (NKT) e Food Choices and Preferences (FCP). 

Para desenvolver a escala de qualidade da dieta (ESQUADA) foi desenvolvido um 

questionário, baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira e cuja 

relevância e compreensão foram estudadas a partir das sugestões de nutricionistas, 

em grupos focais, e adolescentes e jovens adultos brasileiros, em um questionário 

online. Para cada escala, a dimensionalidade dos itens foi estudada separadamente 

pela análise fatorial exploratória. A TRI foi aplicada para identificar os itens com 

melhor discriminação da informação de interesse, bem como localizá-los nos 

diferentes níveis do continuum e calcular os escores dos indivíduos. Foi verificada a 

associação entre os escores de NKTS e SOFIE com consumo de alimentos e 

biomarcadores nutricionais, avaliados no estudo HELENA. Para construir as escalas 

foram utilizados BILOG-MG versão 3, GGUM 2004 e o R. As sugestões dos 

nutricionistas foram analisadas no MAXQDA versão 12. As sugestões dos 

adolescentes e jovens adultos e a caracterização das escalas foram realizadas no 

Microsoft Office Excel versão 2013. O estudo das associações foi realizado no Stata 



 

versão 14. Resultados – A análise fatorial e a TRI indicaram que onze itens do NKT 

e dezesseis itens do FCP avaliam adequadamente o conhecimento nutricional e a 

motivação de saúde para as escolhas alimentares, compondo, respectivamente, 

NKTS e SOFIE. NKTS identifica indivíduos com conhecimento nutricional básico, 

adequado e avançado. SOFIE classifica indivíduos com baixa, indiferente e alta 

motivação de saúde para as escolhas alimentares. Os escores de NKTS e SOFIE 

associaram positivamente com marcadores de alimentação saudável. Em relação à 

ESQUADA, os nutricionistas consideraram os itens relevantes para avaliar a 

qualidade da dieta, mas indicaram a necessidade de alterar a escrita de alguns, bem 

como de suas alternativas de resposta. Todos os itens foram facilmente 

compreendidos por adolescentes e adultos jovens. A análise fatorial e a TRI reteram 

25 itens para a ESQUADA, possibilitando identificar cinco níveis de qualidade da 

dieta. Conclusão - NKTS, SOFIE e ESQUADA, respectivamente, apresentaram 

medidas acuradas do conhecimento nutricional, das motivações de saúde para as 

escolhas alimentares e da qualidade da dieta, permitindo caracterizar seus 

diferentes níveis. Outros estudos podem analisar a relação entre ESQUADA e 

marcadores de consumo alimentar, bem como selecionar as escalas desenvolvidas 

para avaliação em outras populações. 

 

Palavras-chave: Alimentação. Psicometria. Pesquisa qualitativa. Teoria de resposta 

ao item. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Thanise Sabrina Souza. NKTS, SOFIE and ESQUADA: scales to 

evaluate the nutritional knowledge, the motivations influencing food choices, 

and the quality of diet using the Item Response Theory. 2019. 225f. Tese 

(Doutorado em Nutrição em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

  

 

Introduction – The study of the nutritional knowledge, the motivations to food 

choices, and the diet quality provides important information to control the increasing 

prevalences of overweight and chronic diseases. Although the effectiveness of the 

control strategies depends on a good quality scale, the accuracy of existing scales is 

unknown or these scales are not in line with current recommendations. Objective – 

This thesis aimed to develop scales to evaluate the nutritional knowledge, health 

motivation influencing food choices, and diet quality using the IRT analysis. Methods 

– Due to develop the scales of the nutritional knowledge (NKTS) and health 

motivation to food choices (SOFIE), questionnaires already used in the HELENA 

study, a European multicenter research, were used: Nutritional Knowlwdge Test 

(NKT) and Food Choices and Preferences (FCP). Due to develop the scale of diet 

quality (ESQUADA), a questionnaire, based on the Food Guide for the Brazilian 

Population, was created. The relevance and laypersons’ comprehension of this 

questionnaire were studied based on the suggestions from: nutritionists using focus 

groups’ discussions and Brazilian adolescents and young adults using an online 

questionnaire. The dimensionality of the items was analysed separately using the 

exploratory factor analysis for each scale. The IRT analysis was applied to identify 

the items with the best discrimination of the information of interest, as well as to 

locate them at the different levels of the continuum and to calculate the IRT scores. 

The association between IRT scores, food consumption and nutritional biomarkers 

was analyzed around NKTS and SOFIE. The softwares BILOG-MG version 3, GGUM 

2004, and R were used to construct the scales. The nutritionists’ suggestions were 

analyzed in MAXQDA version 12. The laypersons’ suggestions and the 

characterization of each scale level were performed in Microsoft Office Excel version 

2013. The study of association was performed in Stata version 14. Results – Factor 



 

analysis and IRT analysis indicated that eleven items from NKT and sixteen items 

from FCP adequately evaluate the nutritional knowledge and health motivation 

influencing food choices and compose NKTS and SOFIE, respectively. NKTS 

identifies individuals with basic, adequate, and advanced nutritional knowledge. 

SOFIE classifies individuals with low, indifferent, and high health motivation 

influencing food choices. The scores from NKTS and SOFIE were positively 

associated with healthy food markers. Regarding the ESQUADA, the nutritionists 

considered the items relevant to assess the quality of diet. However, they indicated 

the need to change the writing of some items as well as their response options. 

Adolescents and young adults easily understood all items. The factor analysis and 

IRT analysis retained 25 items in ESQUADA, possibiting to identify five levels of diet 

quality. Conclusion - NKTS, SOFIE, and ESQUADA, respectively, presented 

accurate measures of nutritional knowledge, health motivation to food choices, and 

quality of diet, allowing the characterization of their different levels. Other studies 

may analyze the relationship between ESQUADA and food consumption, as well as 

select the developed scales to evaluate these latent traits in other populations. 

 

Keywords: Eating. Psychometric. Qualitative research. Item response theory. 
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1. EVIDÊNCIAS QUE MOTIVARAM O ESTUDO DO CONHECIMENTO 

NUTRICIONAL, DAS MOTIVAÇÕES PARA AS ESCOLHAS ALIMENTARES, DA 

QUALIDADE DA DIETA E DOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

 Este tópico da tese apresenta as evidências teóricas que motivaram o estudo 

de instrumentos de medida do conhecimento nutricional, das motivações para as 

escolhas alimentares e da qualidade da dieta diante das crescentes prevalências de 

excesso de peso e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). O perfil 

epidemiológico e nutricional atual é descrito brevemente, demonstrando a 

necessidade por estratégias que estimulem um melhor conhecimento sobre os 

nutrientes, uma maior motivação da saúde para a escolha de um alimento e não de 

outro, bem como uma melhor qualidade da dieta. Este tópico também apresenta a 

relevância de usar instrumentos de qualidade psicométrica para obter informações 

precisas e a necessidade de desenvolver uma medida mais acurada e coerente com 

as recomendações de alimentação vigentes. 

 

1.1. Contexto epidemiológico e nutricional 

 

Na atualidade, o excesso de peso é descrito como um importante problema 

de saúde pública em nível mundial em diferentes faixas etárias. São crescentes as 

prevalências de excesso de peso entre crianças e adolescentes (NCD-RisC, 2017; 

WHO, 2004), refletindo no aumento dos indicadores de DCNT e fatores de risco 

ainda na infância e adolescência. Além deste desenvolvimento precoce, este quadro 

tende permanecer na vida adulta (OLIVEIRA el al., 2009; WHO, 2004).  

O aumento nas prevalências de obesidade relaciona-se com maiores taxas de 

mortalidade por doenças correlacionadas ao excesso de peso. Doenças 

cardiovasculares e diabetes são as principais causas de morte entre os indivíduos 

obesos (ASHKAN et al., 2017). Diante desta tendência crescente nas prevalências 

de obesidade, é necessária uma adequada assistência de promoção à saúde e 

proteção contra as DCNT (LESSA, 2004).  Não apenas a saúde da população, mas, 

também, o contexto cultural, social e econômico do país apresenta reflexos deste 

quadro epidemiológico e nutricional (COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2008). A 

obesidade resulta em uma menor qualidade de vida geral, maior incidência de 
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DCNT, afastamento do emprego, redução da renda e maiores gastos médicos (SU 

et al., 2015). 

As políticas públicas assumem papel importante para promoção da saúde e 

prevenção e tratamento de seus agravos em todas as fases da vida. Neste sentido, 

o plano de ações globais da Organização Mundial de Saúde para a prevenção e o 

controle de doenças não transmissíveis em 2013 – 2020 propõe o fim do 

crescimento no número de casos de diabetes e obesidade, 25% de redução na 

mortalidade por doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias 

crônicas e 25% de redução na prevalência de hipertensão (WHO, 2013). 

A alimentação é um importante fator de risco para o exceso de peso 

(POSKITT, 2009) e, quando inadequada, relaciona-se com o desenvolvimento de 

DCNT devido à alta densidade energética; ao maior tamanho das porções; ao baixo 

conteúdo em fibras, micronutrientes e fitoquímicos; ao conteúdo em gorduras de má 

qualidade (gordura saturada e trans); à alta carga glicêmica; e, aos aromas intensos 

(LUDWIG, 2011). 

Alimentos tradicionais e regionais têm sido substituídos por hábitos 

ocidentalizados e globalizados não apenas no Brasil, mas, também, em populações 

de diversos países ao redor do mundo. A forma com que diversas populações 

combinam os alimentos em suas refeições cotidianas resulta em hábitos alimentares 

mais tradicionais, mais ocidentalizados ou ainda mesclas de alimentos tradicionais 

com produtos processados ou ultraprocessados (HU, 2002). E, a indústria de 

alimentos tem explorado as vulnerabilidades biológicas, fisiológicas, sociais e 

econômicas dos indivíduos de forma a favorecer a preferência por seus produtos 

(ROBERTO et al., 2015). 

A alimentação não se restringe apenas ao consumo de nutrientes e não 

segue um padrão fixo, variando de pessoa para pessoa, de um dia para outro, entre 

estações do ano, entre diferentes épocas do mês, entre diferentes idades e sexo. 

Isso já é suficiente para dificultar uma avaliação do consumo (PEREZ RODRIGO, 

1995). A melhor compreensão da relação entre alimentação e DCNT ainda é um 

desafio para a Nutrição. 

 Diferentes fatores influenciam as escolhas alimentares dos indivíduos, como: 

a cultura alimentar; as normas sociais; as companhias enquanto come; o estado 

emocional dos indivíduos; o sabor dos alimentos; os benefícios dos alimentos para a 

saúde; o conhecimento sobre alimentação e nutrição; a conveniência do consumo; o 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Poskitt%20EM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Poskitt%20EM%22%5BAuthor%5D
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preço dos alimentos; o efeito dos alimentos na saciedade; o marketing; a segurança 

alimentar e; a sustentabilidade (CUNHA et al., 2018; BRASIL, 2012; FOTOPOULOS 

et al., 2009; CONTENTO et al., 2006; STEPTOE et al., 1995). 

Existem, portanto, diferentes abordagens para avaliar a alimentação, variando 

conforme a natureza dos dados, o método escolhido e as vias de entrada (se em 

nível de disponibilidade, aquisição ou práticas - domésticas ou individuais). O 

pesquisador pode optar por investigar o que os indivíduos relatam fazer, suas 

opiniões ou valores (POULAIN; PROENÇA, 2003), garantindo a precisão destas 

informações com a aplicação de escalas cujas evidências de validação sejam 

conhecidas. Enquanto a avaliação da qualidade da dieta permite extrair o que os 

indivíduos relatam comer, o estudo das motivações para as escolhas alimentares 

indica possíveis influências para seleção de um alimento e não de outro. Já a 

avaliação do conhecimento nutricional permite investigar o quanto o indivíduo sabe 

sobre nutrientes e suas funções. 

 

1.2. Conhecimento nutricional 

 

Um maior conhecimento nutricional não garante que os indivíduos tenham 

escolhas alimentares mais saudáveis (SPRONK et al., 2014; POULAIN; PROENÇA, 

2003). Por outro lado, promover o conhecimento nutricional pode melhorar a saúde e 

os hábitos alimentares dos indivíduos (SPRONK et al., 2014; SICHERT-HELLERT et 

al., 2011). A literatura científica tem mostrado uma relação positiva entre 

conhecimento nutricional e o consumo de frutas e hortaliças (MÖTTELI et al., 2016; 

SPRONK et al., 2014) e negativa com bebidas açucaradas (SPRONK et al., 2014). 

Os questionários para avaliar o conhecimento nutricional geralmente incluem 

perguntas sobre o conhecimento dos guias alimentares, fontes e funções dos 

nutrientes, mitos em alimentação, bem como relação entre alimentação e doenças 

(SPRONK et al., 2014). As perguntas são geralmente do tipo certo ou errado, 

múltipla escolha ou discursivas (SPRONK et al., 2014; PARMENTER; WARDLE, 

2000). Entretanto, se observa uma lacuna na literatura científica em relação a 

instrumentos de qualidade para uma avaliação acurada do nível de conhecimento 

nutricional da população. 

Spronk e colaboradores (2014) e Parmenter e Wardle (2000) indicam uma 

necessidade em melhorar a qualidade dos instrumentos existentes ou desenvolver 
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novas medidas, de forma a aumentar a eficácia das políticas públicas de saúde e 

nutrição. Parmenter e Wardle (2000) apresentam algumas orientações para a 

avaliação dos questionários existentes que investigam o conhecimento nutricional de 

indivíduos e populações, bem como para a construção de uma nova medida do 

constructo. Entretanto, estas orientações não diferem muito das dispostas para 

construção de escalas de diferentes constructos (FURR; BACHARACH, 2014; 

DEVELLIS, 2017). 

 Parmenter e Wardle (2000) ainda recomendam uma atenção especial para as 

orientações de preenchimento dos questionários de forma a evitar que os 

respondentes se sintam pressionados com a aplicação de um ‘teste’ para investigar 

o nível de conhecimento nutricional. Para garantir a qualidade das respostas, estes 

autores orientam apresentar instruções que estimulem o preenchimento de todo o 

questionário e a fidedignidade das respostas.  Além disso, eles apontam que se o 

objetivo é estudar a relação entre conhecimento nutricional e consumo alimentar, os 

itens do questionário devem sustentar esta associação. 

 

1.3.  Motivações para as escolhas alimentares 

 

O estudo sobre as escolhas alimentares permite acessar informações a um 

nível de valores para escolher um alimento e não outro (SMITH; CUNNINGHAM-

SABO, 2013; POULAIN; PROENÇA, 2003). Cultura, normas, conhecimento, sabor e 

saúde são alguns dos fatores que podem motivar as escolhas alimentares (CUNHA 

et al., 2018; FOTOPOULOS et al., 2009; CONTENTO et al., 2006). Entretanto, estes 

fatores podem variar entre diferentes alimentos, sendo que a escolha de um 

alimento pode estar associada a um motivo específico. Por exemplo, escolher a 

salada e não o sanduíche pode se justificar pelo maior estímulo e preocupação com 

a saúde. Por outro lado, as motivações também podem variar entre refeições. Assim, 

as escolhas dos alimentos consumidos no jantar podem ser mais influenciadas pela 

saúde do que no almoço (CONTENTO et al., 2006). 

 Apesar do conhecimento do que motiva a escolha ser relevante para uma 

maior efetividade das atividades de educação nutricional (CONTENTO et al., 2006), 

os questionários existentes, ao considerarem os vários fatores que influenciam as 

escolhas alimentares, apresentaram diferenças quanto às suas dimensões devido a 



20 
 

 

uma mudança de paradigma com o passar do tempo, bem como às diferenças 

culturais (CUNHA et al., 2018; FOTOPOULOS et al., 2009). 

Uma alternativa para avaliar as motivações para as escolhas alimentares é 

concentrar-se em um fator específico, abrangendo as características da população e 

os objetivos do estudo (CUNHA et al., 2018). Neste sentido, o questionário pode 

avaliar apenas uma das motivações para as escolhas alimentares, por exemplo, a 

saúde. Apesar da preocupação com a saúde ser um fator importante para a seleção 

de alimentos mais saudáveis, ela não é o principal motivador para a escolha de 

determinado alimento (CUNHA et al., 2018; CONTENTO et al., 2006). Uma 

avaliação concentrada apenas no fator saúde pode promover uma melhor 

compreensão de como e quanto ela motiva a seleção de um alimento e não de 

outro. 

 

1.4. Qualidade da dieta 

 

Diante das mudanças nos padrões alimentares e do crescimento na 

incidência de obesidade e DCNT associadas com a alimentação, a análise por 

nutrientes, que se destacou na prevenção das deficiências nutricionais, tem se 

mostrado insuficiente para o controle do perfil epidemiológico atual. As inter-relações 

entre nutrientes e compostos bioativos não nutrientes refletem em efeitos na saúde 

distintos daqueles resultantes de suas atividades biológicas isoladas (KANT et al., 

2000). Assim, muitos pesquisadores em epidemiologia nutricional têm analisado o 

consumo alimentar de indivíduos e populações na forma de combinações 

alimentares buscando encontrar possíveis efeitos destas diferentes combinações na 

saúde e prevenção de DCNT (HU, 2002). 

Diante disso, as orientações de promoção da saúde e prevenção de doenças 

não devem se sustentar em um modelo fixo de alimentação saudável, mas 

considerar a complexidade do ato de se alimentar, com influências 

sociodemográficas, culturais, afetivas e sensoriais (BRASIL, 2014; BEM-SHALON; 

FOX; NEWBY, 2012). Alimentos não saudáveis podem ser consumidos em dias 

atípicos e não serem parte do costume alimentar de um indivíduo, que em outros 

dias tem um consumo saudável. O consumo em dia atípico não desqualifica a 

qualidade da dieta, que considera a frequência de consumo de alimentos saudáveis 

e não saudáveis (BEM-SHALON; FOX; NEWBY, 2012). 
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Dentre os instrumentos que usam esta abordagem voltada para as 

combinações alimentares, têm sido utilizados marcadores de consumo (BRASIL, 

2015a) e índices para avaliação da qualidade da dieta. Estes índices variam 

conforme o objetivo em avaliar a adequação aos guias alimentares e às 

recomendações nutricionais, metodologia de construção dos componentes, bem 

como a facilidade de aplicação e análise (ARVANITI; PANAGIOTAKOS, 2008; 

WAIJERS; FESKENS; OCKÉ, 2007). 

O Índice de Alimentação Saudável (HEI, do inglês: Healthy Eating Index) se 

baseou no guia alimentar americano e na pirâmide alimentar americana, incluindo 

adequação ao número de porções recomendadas para cereais, vegetais, frutas, leite 

e carnes; percentuais de consumo de gordura total e gordura saturada para ingestão 

total de energia; consumo de colesterol e sódio; e variedade da dieta (KENNEDY et 

al., 1995). Apesar dos diferentes componentes, o HEI apresenta limitações ao não 

diferenciar cereais refinados dos integrais e não incluir fibras, gorduras 

poliinsaturadas e peixes (ARVANITI; PANAGIOTAKOS, 2008; WAIJERS; FESKENS; 

OCKÉ, 2007). 

A versão alternativa do HEI, conhecida por AHEI (do inglês: Alternate Healthy 

Eating Index) buscou suprir pontos falhos na medida original, alterando os 

componentes e a metodologia de pontuação. O AHEI é composto por 9 

componentes, incluindo o consumo de vegetais, frutas, oleaginosas e soja, fibras, 

gorduras trans e álcool, além das razões entre consumo de carne vermelha e carne 

branca e entre consumo de gordura poliinsaturada e gordura saturada, bem como o 

componente multivitamínico (MACCULLOUGH et al., 2002). As alterações 

incorporadas no AHEI melhoraram a relação entre a pontuação total e fatores de 

risco para DCNT (ARVANITI; PANAGIOTAKOS, 2008). 

O Índice de Aderência ao Guia Alimentar Americano de 2005 (do inglês: 2005 

Dietary Guidelines for Americans Adherence Index) buscou refletir as mudanças 

deste guia e melhor identificar indivíduos com consumo excessivo de alimentos com 

maior densidade energética. Este índice inclui onze itens para verificar a aderência 

às recomendações de energia, incluindo calorias vazias provenientes de óleos, 

gorduras e açúcares de adição e ultraprocessados, e nove itens para verificar a 

aderência às recomendações nutricionais para escolhas saudáveis (FOGLI-

CAWLEY et al., 2006).  
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O Índice da Qualidade da Refeição (IQR; do inglês: Healthy Meal Index) 

buscou avaliar a qualidade nutricional das refeições de cantinas, se baseando nas 

recomendações para alimentos e nutrientes e permitindo a visualização do 

planejamento das refeições. O IQR tem como componentes: frutas e vegetais; 

gordura total e qualidade da gordura; e, grãos integrais e batatas (LASSEN et al., 

2010). 

O Índice da Qualidade de Bebidas (do inglês: Healthy Beverage Index) foi 

desenvolvido para verificar a qualidade de todas as bebidas ingeridas e determinar 

os padrões de ingestão que estão associados à melhor saúde. Este índice se 

baseou nas recomendações de energia e de quantidades de bebidas, 

compreendendo dez componentes: água; café e chás não adoçados; leites com 

menos gordura; bebidas diet; sucos naturais; bebidas alcoólicas; leite integral; 

bebidas adoçadas; energia total das bebidas consumidas; e, consumo total de 

bebidas, em mililitros (DUFFEY; DAVY, 2015). 

No Brasil, o Índice de Qualidade da Dieta (IQD), adaptado à pirâmide 

alimentar brasileira, compreende dez componentes: grupos de alimentos (cereais, 

pães tubérculos e raízes; verduras e legumes; frutas; leite e produtos lácteos; 

carnes, ovos e feijão), gordura total, gordura saturada, colesterol, sódio e variedade 

da dieta. Os autores entendiam que estes componentes poderiam caracterizar uma 

alimentação saudável, permitindo classificar a qualidade da dieta em ‘inadequada’, 

‘necessita modificação’ e ‘saudável’ (FISBERG et al., 2004).  

Em 2008, com a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira - 

GAPB-2008 (BRASIL, 2008), existiu a necessidade de revisão do IQD, originando o 

Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). Ele compreende componentes (1) 

baseados no consumo de alimentos (fruta total; fruta integral; vegetais totais; 

vegetais - verde escuros e alaranjados - e leguminosas; cereais totais; cereais 

integrais; leite e derivados; carnes, ovos e leguminosas); (2) baseados na ingestão 

de nutrientes (sódio e gordura saturada); e, (3) baseados no consumo de nutrientes 

(valor energético proveniente da ingestão de gordura sólida, saturada e trans, álcool 

e açúcar de adição) e no grupo de óleos, gorduras e sementes oleaginosas (óleo, 

oleaginosas e gordura de peixe). O IQD-R ajustou o número de porções de 

alimentos recomendado pelo GAPB-2008, bem como a recomendação de sódio, 

pela ingestão energética (1000 calorias por dia). Os componentes de valor 
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energético se baseiam na recomendação para o valor energético total consumido 

pelo indivíduo (PREVIDELLI et al., 2011). 

O Índice de Qualidade da Dieta - Guia Alimentar Digital (IQD-GAD) também 

considerou o número recomendado de porções ajustado pela ingestão energética 

(1000 calorias por dia), dividindo os doze grupos de alimentos em dois blocos 

maiores conforme relação com moderação ou adequação da dieta. A pontuação de 

cada componente foi definida conforme consumo de acordo ou não com a 

recomendação do Guia Alimentar Digital (CAIVANO; DOMENE, 2013). 

Diante do interesse por desenvolver índices de qualidade, a literatura 

científica tem indicado que quando a relação entre doença e alimentação já está 

bem estabelecida, abordagens a priori, baseadas em recomendações, como o IQD, 

são mais vantajosas do que aquelas a posteriori. Porém, elas podem incluir 

incertezas na seleção dos componentes individuais do escore e subjetividade na 

definição dos pontos de corte (HU, 2002). No IQD, por exemplo, os componentes 

contribuem com o mesmo peso na pontuação total (ASSUMPÇÃO et al., 2012; 

WAIJERS; FESKENS; OCKÉ, 2007). Consequentemente, o IQD tem apresentado 

menores associações com variáveis independentes em comparação com cada 

componente do índice separadamente (ARVANITI; PANAGIOTAKOS, 2008).  Em 

avaliação da confiabilidade e validade do IQD-R e IQD-GAD, foram observadas 

fracas correlações entre os escores dos componentes e a pontuação final 

(ANDRADE et al., 2013; CAIVANO; DOMENE, 2013). Mesmo assim, os autores 

consideram que estes índices são confiáveis e válidos para avaliar e monitorar a 

qualidade da dieta de brasileiros (ANDRADE et al., 2013; CAIVANO; DOMENE, 

2013). 

Os índices de qualidade da dieta existentes são dependentes de uma análise 

prévia de inquéritos dietéticos, como recordatório de 24 horas e questionário de 

frequência. Esta análise, por sua vez, além de demandar mais recursos, pode 

resultar em dados de consumo imprecisos devido ao não controle da variabilidade 

intra-individual inerente à alimentação (ARVANITI; PANAGIOTAKOS, 2008). 

Aqueles índices cujos componentes se voltam para a ingestão de um nutriente 

específico podem, também, dificultar o desenvolvimento de políticas públicas, bem 

como de atividades de educação nutricional (ARVANITI; PANAGIOTAKOS, 2008). 

Segundo Waijers, Feskens e Ocké (2007), um índice que tem como finalidade a 

promoção da saúde deveria se orientar por alimentos em vez de nutrientes. 
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 Percebe-se que os índices de qualidade da dieta se concentram no aspecto 

nutricional da alimentação, ora olhando para adequação do consumo de nutrientes 

ou grupos de alimentos, ora combinando estas duas abordagens, conforme 

conhecimento da época em que foram desenvolvidos. Além disso, existe uma 

subjetividade na definição da pontuação total e de cada componente, o que tem 

refletido na observação de resultados questionáveis (ALKERWI, 2014; WAIJERS; 

FESKENS; OCKÉ, 2007). Surge, portanto, uma necessidade de ampliar o conceito 

de qualidade da dieta para além da adequação às recomendações de consumo de 

nutrientes e alimentos (ALKERWI, 2014; CERVATO; VIEIRA, 2003).  

Em um olhar mais holístico, a qualidade da dieta é estudada em sua 

complexidade considerando quatro dimensões (ALKERWI, 2014): 

a) Nutricional: considera os aspectos de diversidade, adequação e moderação 

da dieta, bem como sua densidade nutricional, seu perfil antiinflamatório e 

sua capacidade antioxidante; 

b) Sociocultural: considera o preparo, a apresentação e o consumo dos 

alimentos, bem como o hábito de comer em companhia e a influência de 

crenças ou grupos para seleção dos alimentos; 

c) Organoléptica: considera a aparência e o sabor dos alimentos a partir da 

avaliação da percepção dos indivíduos; 

d) Segurança alimentar: considera o estoque, a manipulação e o preparo dos 

alimentos para garantir a segurança alimentar em seus aspectos químicos e 

microbiológicos. Neste sentido, a avaliação do consumo de lanches de rua ou 

feitos em casa, a presença de aditivos ou toxinas nos alimentos consumidos 

podem exemplificar a avaliação a qualidade da dieta em seu aspecto de 

segurança alimentar. 

Uma medida de qualidade da dieta que busca cobrir suas diferentes vertentes 

não tem como foco uma avaliação precisa da adequação às recomendações 

nutricionais de consumo. Além de considerar esta multidimensionalidade, esta 

medida deve ser de fácil manuseio, apresentar perguntas para alimentação habitual 

dos indivíduos, fornecer o escore final, bem como ser de fácil compreensão, 

resposta e interpretação (por exemplo, propor pontos de corte de interpretação para 

diferentes níveis de qualidade da dieta) (GALLUP, 2016).  

Em seu aspecto nutricional, é fundamental que uma medida de qualidade da 

dieta inclua o consumo de alimentos relacionados com as DCNT, como: frutas e 
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vegetais, grãos integrais, legumes, oleaginosas e alimentos ultraprocessados (como 

carnes processadas, bebidas açucaradas, salgadinhos de pacote e macarrão 

instantâneo). A avaliação do consumo destes alimentos, por sua vez, é consistente 

com o reconhecimento de sistemas alimentares sustentáveis. Já a avaliação do 

consumo de carnes, ovos, leite e óleos vegetais apresenta-se menos relevante para 

uma medida de qualidade da dieta do que dos primeiros grupos mencionados, 

considerando os efeitos controversos para saúde e para o meio ambiente (GALLUP, 

2016). 

Em relação ao aspecto sociocultural, a qualidade da dieta relaciona-se com 

outros atributos da alimentação como frequência, regularidade e omissão de 

refeições e lanches; estrutura das refeições; local onde a refeição é realizada; 

companhia durante a refeição e, realização de atividades simultâneas à refeição 

(LEECH et al., 2015; POSKITT, 2009). 

A avaliação do aspecto organoléptico da qualidade da dieta considera a 

avaliação da percepção (ALKERWI, 2014). Entretanto, um instrumento que se 

propõe refletir a qualidade da dieta não deve apresentar perguntas sobre percepção 

(GALLUP, 2016). Sendo assim, apesar de ser uma importante dimensão da 

qualidade da dieta, entende-se que o aspecto organoléptico deve ser avaliado 

separadamente em uma medida de autopercepção. 

 

1.5.  Novo Guia Alimentar para a População Brasileira 

 

Conforme mencionado anteriormente, os guias alimentares orientam a 

construção dos índices de avaliação da qualidade da dieta (ARVANITI; 

PANAGIOTAKOS, 2008; WAIJERS; FESKENS; OCKÉ, 2007). No Brasil, em 2014, o 

Ministério da Saúde publicou uma nova versão do Guia Alimentar para a População 

Brasileira (GAPB-2014) em substituição à versão anterior (GAPB-2008). O GAPB-

2014 considera a alimentação mais do que apenas a ingestão de nutrientes, 

incorporando recomendações quanto às maneiras de comer (considerando a 

regularidade e atenção ao comer, o ambiente onde são realizadas as refeições e a 

companhia ao preparar os alimentos e comer) e às combinações de alimentos 

(BRASIL, 2014). 

O GAPB-2008 se baseia na classificação dos alimentos orientada pela 

pirâmide dos alimentos, que propõe oito grupos conforme a característica nutricional 
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(BRASIL, 2008) e foi referência para elaboração do IQD-R (PREVIDELLI et al., 

2011). Entretanto, a abordagem da pirâmide é controversa e inconsistente ao reunir 

em um mesmo grupo alimentos com perfil nutricional e impactos na saúde 

diferentes. No grupo das carnes, por exemplo, estão agrupadas tanto carnes frescas 

quanto carnes processadas. Estes alimentos, porém, têm qualidades diferentes 

devido ao nível de processamento (MONTEIRO et al., 2010). Este aspecto não tem 

importância apenas para a classificação dos alimentos, mas, também, porque o seu 

consumo pode estar relacionado a outras práticas alimentares inadequadas 

(COSGROVE; FLYNN; KIELY, 2005). 

Diante deste contexto de questionamento da metodologia para classificar os 

alimentos, o GAPB-2014 se baseou na NOVA classificação que considera o objetivo 

e a extensão do processamento (BRASIL, 2014; MONTEIRO et al., 2010) e 

incorporou um olhar mais amplo da alimentação (BRASIL, 2014). Surge, assim, a 

necessidade de propor instrumentos de medida coerentes com este novo paradigma 

apresentado no GAPB-2014. 

Três anos após a publicação do GAPB-2014 foi publicada uma escala para 

autoavaliação da alimentação em coerência com as recomendações alimentares 

vigentes, incluindo perguntas sobre escolhas alimentares, modos de comer, 

organização doméstica para o preparo das refeições e planejamento das refeições 

diárias (BRASIL, 2019; GABE; JAIME, 2019). 

 

1.6.  Desenvolvimento de instrumentos 

 

Frente às diferentes abordagens para avaliar a alimentação, o pesquisador 

tem o desafio de escolher o instrumento que melhor se adequa aos seus objetivos 

de investigação. Assim, esta escolha deve se orientar pelas características e 

limitações da coleta de dados, pela teoria que embasa o fenômeno de interesse e, 

também, pelas evidências psicométricas deste instrumento (FURR; BACHARACH, 

2014). 

Na ausência de um instrumento que avalie o constructo de interesse, ou seja, 

o fenômeno que se deseja medir, o pesquisador deve se dedicar ao 

desenvolvimento de um novo questionário de maneira a garantir que a medida seja 

relevante e precisa. Após a definição do constructo a ser avaliado, por exemplo: 

conhecimento nutricional, motivações de saúde para escolhas alimentares ou 
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qualidade da dieta, deve-se propor um conjunto de itens e opções de resposta que 

reflitam o fenômeno estudado, sem redundância e com uma escrita compreensível 

para a população alvo (DEVELLIS, 2017). Nesta etapa de desenvolvimento dos 

questionários, devem ser elaborados itens não apenas com o maior número possível 

de informações, mas, principalmente, que estas sejam válidas e confiáveis e 

respondam à pergunta do estudo (RODRIGUES et al., 2013).  

 Apesar da bagagem teórica que está por trás do desenvolvimento de um 

instrumento, não é possível afirmar que ele reflita totalmente o constructo de 

interesse. Para isso, é necessário o estudo do quão válido ele é em relação ao que 

se propõe medir (FURR; BACHARACH, 2014; DEVELLIS, 2017). 

 

1.7.  Validação de instrumentos 

 

Em um olhar mais geral, a validação de um instrumento pode ser definida 

como a acurácia que ele mede o constructo que se propõe medir (VIOQUE LÓPES, 

2006; NELSON; BINGHAM, 1997). Entretanto, o processo de validar um instrumento 

é complexo. Tradicionalmente, os estudos de validação são delineados de maneira a 

identificar três tipos de validade do novo instrumento: conteúdo, critério e constructo 

(PASQUALI, 2009; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Neste modelo ortogonal de 

validação, a validade de conteúdo é entendida como o estudo da extensão que os 

itens refletem o fenômeno avaliado a partir da revisão por especialistas da área. A 

validade de critério corresponde à análise do grau em que o instrumento novo 

identifica o fenômeno em comparação quando este é avaliado por um padrão ouro. 

Já a validade de constructo é entendida como o estudo do grau em que o 

instrumento novo reflete as relações teóricas do fenômeno com outras variáveis 

(DEVELLIS, 2017; PASQUALI, 2009; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Em uma perspectiva mais abrangente, a validade de constructo é 

considerada como o conceito central dos estudos de validação. Diferente do modelo 

ortogonal (DEVELLIS, 2017; PASQUALI, 2009; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004), 

nesta perspectiva, o estudo da validade de um instrumento se organiza em um 

modelo pentagonal. Ou seja, para o estudo da validade de um instrumento novo ou 

já existente, o pesquisador deve reunir as cinco evidências de validação que apoiam 

o seu uso, apresentadas a seguir (FURR; BACHARACH, 2014): 
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a) Conteúdo do teste: compreende o estudo dos itens do instrumento por 

especialistas da área, que avaliam relevância e representação do constructo; 

b) Processo de resposta: compreende o estudo dos processos envolvidos para 

responder ao instrumento, por exemplo, leitura das instruções e progresso 

entre os itens; 

c) Estrutura interna do teste: compreende o estudo da relação entre os itens e 

as dimensões do instrumento. O instrumento deve ser aplicado a um grupo de 

indivíduos da população de interesse e suas respostas são analisadas 

usando a análise fatorial para identificar os itens e dimensões que vão 

compor o instrumento final; 

d) Consequências do uso: compreende o estudo de fatores que possam 

influenciar as respostas aos itens, bem como interpretações dos escores. 

Neste sentido, deve ser estudado se algum item apresenta comportamento 

diferente considerando diferentes características dos indivíduos, como sexo e 

idade, ou grupos, como profissionais de saúde; 

e) Associação com outras variáveis: compreende o estudo dos padrões de 

associações entre o escore obtido com o instrumento e outras variáveis, que 

indiquem o mesmo constructo (validade convergente; que pode ser 

concorrente ou preditiva) ou constructo diferente (validade divergente). 

 

O modelo pentagonal complementa o ortogonal de maneira a contribuir para a 

qualidade dos estudos de validação e acurácia dos instrumentos propostos. A 

seguir, é apresentada uma breve comparação entre os três tipos de validade 

abarcados no modelo ortogonal e as cinco evidências de validação consideradas no 

modelo pentagonal (Quadro 1). O modelo pentagonal entende ‘Estrutura interna do 

teste’ e ‘Associações com outras variáveis’ como duas evidências diferentes da 

validade. O estudo da ‘Estrutura interna do teste’ busca identificar qual o conjunto 

final de itens que compõe o instrumento. Diferente do modelo ortogonal, que 

compara o fenômeno medido pelo instrumento proposto e por um padrão ouro, o 

modelo baseado nas cinco evidências se baseia no estudo das associações entre 

fenômeno e outras variáveis. Percebe-se ainda que, no modelo pentagonal, o 

‘Processo de resposta’ e as ‘Consequências do uso’ são protocoladas como etapas 

de uma validação, destacando a importância de se considerar as características dos 

respondentes durante o estudo da validade de um instrumento. Muitas vezes o 
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termo ‘validade aparente ou de fase’ é utilizado em estudos que avaliam o grau que 

os respondentes interpretam o instrumento e/ou julgam se ele mede o que se propõe 

a medir. Entretanto, percepções individuais e de não especialistas não devem 

sustentar o estudo da validade de um instrumento. A não expressão direta do 

fenômeno pode ser objetivo do pesquisador ou inerente ao fenômeno e nem por isso 

resulta na não validade do instrumento (DEVELLIS, 2017). 

 

Quadro 1: Comparação entre os modelos de validação ortogonal e pentagonal. 

Modelo ortogonal Modelo pentagonal 

Validação de conteúdo Conteúdo do teste 

Validação de critério  

Validação de constructo Estrutura interna do teste  

Associação com outras variáveis 

 Processo de resposta 

 Consequências do uso 

Fonte: Próprio autor. 

 

Conforme exposto, a evidência da estrutura interna do conjunto de itens é 

investigada usando a análise fatorial (DEVELLIS, 2017; FURR; BACHARACH, 

2014), que permite conhecer a relação entre estes itens e identificar a organização 

deles em uma ou mais dimensões do constructo (DEVELLIS, 2017; FURR; 

BACHARACH, 2014; HAIR et al., 2009). 

Duas teorias de medidas orientam a análise da estrutura interna: a Teoria 

Clássica dos Testes e a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Enquanto a Teoria 

Clássica dos Testes identifica a relação entre os itens e as dimensões do 

instrumento a partir da análise fatorial (exploratória e confirmatória) e índices de 

consistência interna, a TRI complementa os resultados da análise fatorial 

exploratória com um estudo centrado em cada item, sem relevar os escores totais. 

Desta forma, a partir de um conjunto de respostas, possibilita criar uma escala de 

medida para traços latentes ou habilidades, ou seja, características que não podem 

ser observadas diretamente, mas podem ser mensuradas a partir de variáveis 

secundárias (itens). Assim, pode-se dizer que os traços latentes se manifestam a 

partir dos itens (FURR; BACHARACH, 2014; ARAÚJO; ANDRADE; BORTOLOTTI, 

2009; PASQUALI, 2009; ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). Como exemplos de 
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traços latentes da área da saúde pública cujas escalas de medida se basearam na 

TRI, tem-se a segurança alimentar familiar, qualidade de vida e o letramento em 

saúde (GOMES et al., 2018). 

A Teoria de Resposta ao Item apresenta modelos acumulativos e de 

desdobramento conforme o tipo de resposta (cumulativa ou não) e de item 

(dicotômico ou politômico) (ARAÚJO; ANDRADE; BORTOLOTTI, 2009). Os modelos 

acumulativos pressupõem que as descrições dos itens são progressivas e 

cumulativas, permitindo que características do traço latente descritas em um nível 

inferior estejam contidas no superior. Assim, a partir do escore final de um indivíduo, 

é possível prever quais itens ele terá mais chances de selecionar ou não 

(BORTOLOTTI et al., 2013; CECCATO et al., 2008). Já nos modelos de 

desdobramento, a análise pressupõe que os indivíduos selecionam a opção de 

resposta que ele mais se identifica. Sendo assim, a partir do escore final de um 

indivíduo, é possível prever quais itens ele concorda (BORTOLOTTI et al., 2013; 

ARAÚJO; ANDRADE; BORTOLOTTI, 2009).  

A análise centrada em cada item realizada na TRI ocorre a partir das 

estimativas de três parâmetros dos itens: discriminação, dificuldade ou localização e 

acerto casual. O parâmetro de discriminação indica a qualidade de cada item em 

discriminar indivíduos com diferentes níveis do traço latente; o parâmetro de 

dificuldade identifica a localização das categorias de resposta de cada item em todo 

o continumm de traço latente e; o parâmetro de acerto casual indica a probabilidade 

de resposta correta ao acaso para cada item (ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). 

O uso da TRI apresenta algumas vantagens em relação à Teoria Clássica dos 

Testes. Na TRI, os parâmetros dos itens bem como o escore de uma variável latente 

são estimados de maneira independente das características do conjunto de 

respondentes e itens respondidos, respectivamente (NGUYEN et al., 2014; YANG; 

KAO, 2014; BORTOLOTTI et al., 2013; ARAÚJO; ANDRADE; BORTOLOTTI, 2009). 

Portanto, a partir do escore total é possível elaborar intervenções ajustadas ao perfil 

individual de compreensão, bem como, acompanhar a evolução desta medida 

quando a escala for aplicada em diferentes momentos (CECCATO et al., 2008). 

Além disso, enquanto a Teoria Clássica dos Testes calcula o escore total a partir da 

soma das respostas corretas, a TRI se baseia em modelos de probabilidade de 

resposta conforme o nível do traço latente (NGUYEN et al., 2014; BORTOLOTTI et 

al., 2013). 
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A análise da estrutura interna do instrumento deve ser complementada com a 

análise de um possível comportamento diferencial do item (DIF; do inglês: 

Differential Item Functioning) dependendo das características dos respondentes, 

como sexo e idade. Ou seja, a análise se a probabilidade de escolher uma dada 

opção de resposta deste item com DIF é diferente entre indivíduos com mesmo 

escore, mas de sexos diferentes (FURR; BACHARACH, 2014). Para confirmar a 

evidência de validação quanto às consequências do uso e ser possível realizar 

comparações entre os escores de indivíduos com diferentes características, o item 

que apresenta DIF deve ser excluído do conjunto final (TERESI; FLEISHMAN, 

2007).  

Outra evidência de validade do instrumento compreende investigar o grau que 

ele se relaciona com outras variáveis, ou seja, avaliar se a associação entre o 

escore obtido com o instrumento proposto e outras variáveis está ou não de acordo 

com a teoria (FURR; BACHARACH, 2014). Por exemplo, um pesquisador sabe que 

maior conhecimento nutricional pode promover melhores hábitos alimentares 

(MÖTTELI et al., 2016; SPRONK et al., 2014). De maneira a buscar evidências de 

validação do seu questionário sobre conhecimento nutricional, este pesquisador 

pode comparar os escores de conhecimento nutricional com indicadores de 

consumo alimentar. Diante dos erros de medida dos inquéritos alimentares, este 

pesquisador pode completamentar a análise do consumo com o estudo da 

concentração de marcadores bioquímicos no sangue (NELSON, 1997). Entretanto, é 

importante ponderar os fatores que também interferem na precisão destes 

parâmetros no sangue como as interações entre genes e nutrientes (JENAH et al., 

2009). 

 

Conforme foi exposto, avaliar o conhecimento nutricional, as escolhas 

alimentares motivadas pela saúde e a qualidade da dieta tem suas peculiaridades, 

sendo necessários instrumentos que permitam obter uma avaliação precisa. 

Entende-se que para gerar evidências desta acurácia, além do referencial teórico 

utilizado no desenvolvimento dos instrumentos, deve-se investigar se o entrevistado 

compreende o que está sendo-lhe questionado, bem como selecionar os itens que 

melhor se relacionam com o traço latente de interesse. A Teoria de Resposta ao 

Item tem se apresentado como uma boa estratégia para esta seleção dos itens em 

diferentes áreas do conhecimento, complementando e aprimorando as informações 
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fornecidas pela Teoria Clássica dos Testes. Por fim, para fortalecer o uso do 

instrumento proposto, é importante estudar as relações entre o escore e outras 

variáveis relacionadas com o traço latente. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

● Desenvolver e validar escalas para avaliar o conhecimento nutricional, as 

motivações de saúde para as escolhas alimentares e a qualidade da dieta de 

adolescentes e jovens adultos europeus e brasileiros com aplicação da Teoria 

de Resposta ao Item. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

● Desenvolver uma escala de avaliação do conhecimento nutricional (NKTS) 

baseada no questionário NKT com aplicação da TRI. 

● Avaliar as associações entre os escores da escala NKTS e o consumo de 

alimentos e concentração de marcadores bioquímicos de adolescentes 

europeus. 

● Desenvolver uma escala de avaliação das motivações de saúde para as 

escolhas alimentares (SOFIE) baseada no questionário FCP com aplicação 

da TRI. 

● Avaliar as associações entre os escores da escala SOFIE e o consumo de 

alimentos e concentração de marcadores bioquímicos de adolescentes 

europeus. 

● Elaborar itens para avaliar a qualidade da dieta de adolescentes e jovens 

adultos brasileiros. 

● Avaliar a pertinência e compreensão dos itens sobre qualidade da dieta com 

nutricionistas, adolescentes e jovens adultos brasileiros. 

● Desenvolver uma escala de avaliação da qualidade da dieta (ESQUADA) de 

adolescentes e jovens adultos brasileiros com aplicação da TRI. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão estão apresentados em quatro artigos, a seguir: 
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3.1. Artigo 1- Proposta de uma escala de avaliação do conhecimento 

nutricional (NKTS) com aplicação da Teoria de Resposta ao Item e estudo das 

associações do escore com consumo alimentar e concentração de 

biomarcadores nutricionais em adolescentes europeus 
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ABSTRACT 

Objectives: To analyse the Nutritional Knowledge Test (NKT) using the Item 

Response Theory (ITR) analysis and to assess the construct validity of the Nutritional 

Knowledge Scale (NKTS) and its associations with adolescent food group 

consumption and nutritional biomarkers. 

Design: Cross-sectional study. 

Setting: Multi-centre investigation conducted in 10 European cities. 

Subjects: 3,215 adolescents (aged 12•5–17•5 years) who completed over 75% of 

the NKT. 

Results: The factor analysis indicated that the NKT can be analysed with a one-

dimensional model. Eleven out of 23 items from the NKT presented adequate 

parameters and were selected to be included in the NKTS. Nutrition knowledge was 

positively associated with fruits, cereals, dairies, pulses, meat and eggs, and fish 

consumption as well as with blood concentrations of vitamin C, beta-carotene, n-3 

fatty acids, holo-transcobalamin, cobalamin, and folate; nutrition knowledge was 

negatively associated with intake of olives and avocado, alcohol, and savoury 

snacks. 

Conclusions: The NKTS assessed nutritional knowledge adequately and it is 

proposed as a new tool to investigate this subject in future studies. 

  

KEYWORDS: knowledge, nutrition, diet, psychometrics, scales. 

 

INTRODUCTION 

Unhealthy diet contributes to nutrition- and obesity-related diseases, such as 

heart disease, cancer, and type 2 diabetes(1). One strategy to improve overall health 

and dietary habits is to increase knowledge about nutrition. Adolescence is a period 

in life during which nutritional education can help adolescents to establish healthy 

eating and maintain it throughout life(2,3). 

Nutritional knowledge is usually evaluated in healthy adolescents(3-5) with the 

classical test theory(2), based on the sum of correct answers from a true/false or 

multiple-choice questionnaire(3-5). The Nutritional Knowledge Test (NKT) was used in 

the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA) study, a cross-

sectional and multicentre investigation. The HELENA study explored the level of 
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nutritional knowledge among European adolescents and its potential determinants 

based on the percentage of correct answers(3). 

The classical test approach has some limitations. The characteristics of each 

item may vary across different populations. Thus, the validation of the questionnaire 

should be analysed again(2,6). Item Response Theory (IRT) analysis provides 

information on the discrimination and difficulty of each item across different levels of 

the latent trait. The information of items remains constant even if the analyses are 

performed in other samples. In this regard, the IRT analysis allows selecting items 

with a better distinction of the latent trait and acknowledges the level of the construct 

required by each item. Moreover, IRT scores are not only estimated from the sum of 

the correct answers but calculated based on a probabilistic model. Besides, IRT 

scores are also independent of the considered set of items(6). 

Therefore, the IRT analysis may refine the measurement provided by the NKT, 

selecting items that better discriminate adolescent nutritional knowledge while 

characterising the ability inherent on each level. IRT scores calculated could also 

improve studying the relationship between nutritional knowledge and adolescent food 

intake and biomarkers. Thus, the objectives of the present study were: (i) to analyse 

the NKT based on ITR analysis; and (ii) to assess the construct validity of the 

Nutritional Knowledge Scale (NKTS) and its associations with adolescent food group 

consumption and nutritional biomarkers. To address these objectives, nutritional 

knowledge was considered the latent trait on the IRT analysis encompassing energy 

metabolism, nutrient contents, oral health, food knowledge, and nutritional terms. 

  

METHODS 

Study design and subjects. The HELENA study is a cross-sectional, multicentre 

investigation conducted in 10 European cities: Vienna (Austria), Gent (Belgium), Lille 

(France), Dortmund (Germany), Athens and Heraklion (Greece), Pécs (Hungary), 

Rome (Italy), Zaragoza (Spain), and Stockholm (Sweden)(7). Between October 2006 

and December 2007, the HELENA study was carried out in a random cluster sample 

of 3,528 European adolescents between 12•5 and 17•49 years old and stratified by 

geographical location, age, and socioeconomic level. To guarantee this stratification, 

school, and class of adolescents by age group were considered. Overall, ten schools 

and 15-20 classes (350-400 students) were selected in each city. The eligibility of 

each class within the selected schools was based on at least 70% of students 
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agreeing to participate in the HELENA study. Blood samples were then obtained by 

randomly selecting one-third of the adolescents (n = 1,089) from the total sample(7). 

Exclusions from the HELENA study were performed a posteriori when 

adolescents presented simultaneous participation in another clinical trial; were < 12•5 

or ≥ 17•5 years old; and/or had an acute infection less than one week before 

inclusion in the study. To process the IRT analyses, a total of 222 adolescents who 

did not complete more than 75% of the NKT on the first run of the test were 

excluded. In addition, 91 adolescents providing 100% of the answers as either right 

or wrong were also excluded from the current analyses because of the non-variability 

of the latent trait, which could affect the development of the NKTS. In total, 313 

adolescents did not meet the inclusion criteria for the current analyses. Therefore, 

the final sample was comprised of 3,215 adolescents. 

However, a different sample size was considered in the analyses. Those 

adolescents who had no information on dietary assessment and did underreport 

energy intake were excluded using the Goldberg et al. approach(8,9). This approach 

defines the minimum reasonable value of energy consumption that is compatible with 

energy balance, considering the level of physical activity(8,9). In total, 487 adolescents 

underreported energy intake. Moreover, for the mixed model linear regression 

analyses, adolescents had to provide complete information on the corresponding 

confounding factors (age, gender, socioeconomic level, maternal education level, 

centre, and Body Mass Index – BMI). The final sample on the mixed model linear 

regression analyses with consumption of food groups and biomarkers as the 

outcome variables included 1,623 adolescents. The final sample for the mixed model 

linear regression analyses with biomarkers as the outcome variable included 609 

adolescents. 

In each of the participating countries, the corresponding institution approved 

the HELENA study protocol and all participants and both parents or guardians 

provided their written consent(7,10). Each participant was identified anonymously using 

a specific coding system which was included on the questionnaires and blood 

samples(10). 

The study design is further explained in Figure 1. 
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Figure 1: Study design flow chart. 

 

NKT, Nutritional Knowledge Test; NKTS, Nutritional knowledge scale. 

 

Sociodemographic characteristics. Socioeconomic status was evaluated with a 

self-reported questionnaire that collects data on living conditions, family structure, 

employment status of parents, parental occupation, and educational level(11). The 

Family Affluence Scale (FAS) index was calculated based on this questionnaire and 

it was used as an indicator of adolescents’ material affluence (reflecting number of 

bedrooms, cars, and computers possessed by the family and internet access in their 

home). The scale ranged from 0 to 8 and was dichotomized into ‘low familial wealth’ 

(0–4) and ‘high familial wealth’ (5-8). Maternal education level was categorized in 

‘primary education’, ‘lower secondary education’, ‘higher secondary education,’ and 

‘university degree’(12). 

 

Dietary assessment. Diet of participants was considered to assess the construct 

validity of the NKTS and its associations with adolescent food intakes. In the 

HELENA study, dietary intake data were collected using the validated HELENA-DIAT 

by two non-consecutive computerized 24-hour recalls, including weekdays and 
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Sundays. The second assessment was performed within two weeks after the first 

one(13). Adolescents autonomously selected all the consumed foods and beverages 

from a food list that included six ‘meal occasions’. Some questions were presented to 

respondents to help them remember what they ate the day before. Some slides were 

presented for each food selected detailing the portion sizes(13,14). In addition, a self-

administered food frequency questionnaire was applied. This questionnaire included 

15 items and seven weekly response categories ranging from ‘never’ to ‘more than 

once a day every day’(13). Both dietary assessment methods were administered 

during school time with the assistance of trained nutritionists. 

Data from 24-hour recalls regarding foods and beverages were expressed as 

grams and millilitres per day, respectively, and organized into food groups. 

Furthermore, to remove the effect of day-to-day variability and random error in the 

24-hour recalls, the individual usual food intake from these recalls was estimated 

using the multiple source method. This statistical modelling technique considers 

information from the food frequency questionnaire as a covariate of the two 24-hour 

recalls(15). 

In the present study, the foods groups that emerged from the 24-hour recalls 

were categorized into 15 food groups according to their similarity in nutritional 

content and health-related characteristics. These categories are: vegetables 

(excluding potatoes); fruits; vegetables (excluding potatoes) and fruits; sweets 

(including carbonated/soft/isotonic drinks, cakes, biscuits, chocolate, and other sugar 

products); cereals (including potatoes); nuts and seeds; vegetable oils; olives and 

avocado; alcohol; dairy products (including milk and yogurt); pulses; meats and eggs; 

fish; savoury snacks (including chips, salty biscuits, crackers, and popcorn); and 

water. 

 

Anthropometric measurements. Weight was measured with an electronic scale 

(model SECA 861), precision 0•1 kg. Height was measured with participants barefoot 

in the Frankfort plane using a telescopic height-measuring instrument (model SECA 

225), precision 0•1 cm, ranging from 70 to 200 cm. Both measurements were taken 

at the same time by trained staff(16). 

         The BMI (kg/m²) was calculated as weight (in kilograms) divided by the square 

of height (in meters). The values of BMI were categorized into ‘thinness’, ‘normal 
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weight’, ‘overweight’, and ‘obesity’ considering the reference values for BMI in 

adults(17,18). 

 

Biochemical analysis. Blood concentration was considered to assess the construct 

validity of the NKTS and its associations with adolescent nutritional biomarkers. In 

the HELENA study, the blood collection was performed after a 10-hour overnight fast 

following a standardized protocol and up to two weeks apart from the NKT. A 

handling and transportation system was developed to guarantee the quality 

assurance and stability of blood samples(19). 

Out of all the biomarkers analysed in the HELENA study, vitamin C, beta-

carotene, n-3 fatty acids, cobalamin, and folate presented a strong correlation with 

nutrient intake and were included in the present analyses. Blood concentration of 

vitamin C, beta-carotene, and n-3 fatty acids presented a strong correlation with 

fruits, vegetables, and n-3 fatty acids, respectively(13). Trans fatty acids were also 

considered due to their association with nutrition- and obesity-related diseases(20). 

Folate (plasma and erythrocyte) and cobalamin were measured by a competitive 

immunoassay (Immulite 2000, DPC Biermann GmbH, Bad Nauheim, Germany). 

Beta-carotene and vitamin C were analysed by high-performance liquid 

chromatography (Sykam Gilching, Germany) using UV detection (UV-Vi 205, Merck 

Darmstadt, Germany). Fatty acids concentrations were determined by capillary gas 

chromatography (Model 3900) after extraction performed by thin-layer 

chromatography. The total amount of fatty acids was obtained from the percentage 

area by integrating the area under the peak and dividing it by the total area for all 

fatty acids. The labels n-3 and trans include all these types of fatty acids identified 

during blood analyses. Holo-transcobalamin was measured by a microparticle 

enzyme immunoassay (Active B12 Axis-Shield Limited, Dundee, Scotland, United 

Kingdom) with the use of AxSym (Abbott Diagnostics, Abbott Park, IL, USA)(13,19). 

To measure plasma folate, cobalamin, and vitamin C (previously stabilized 

with metaphosphoric acid) the blood sample was collected in heparinized tubes, 

transported in dry ice and centrifuged within 30 minutes. The serum sample for fatty 

acids determination was also centrifuged within 30 minutes, stored at -80°C, and 

transported on dry ice as soon as possible. The serum sample for beta-carotene was 

stabilized with a synthetic antioxidant. For erythrocyte folate analysis, the whole 

blood was diluted in prepared ascorbic acid and incubated in the dark before storing 
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it at -80°C. To measure holo-transcobalamin, blood was collected in evacuated tubes 

without anticoagulant and then the aliquot was stored at -80°C until its transport to 

the laboratory(13,19). 

 

Nutritional knowledge assessment. Nutritional knowledge was evaluated with the 

NKT, a validated questionnaire designed by a nutritional psychologist(21). The NKT 

contains 23 multiple-choice items encompassing concepts related to energy intake 

and metabolism, nutrient contents, sweeteners and oral health, food knowledge, and 

special terms and definitions. This test was designed for those who did not receive 

any nutritional education program in the past. Each item offers four possible answers, 

including a ‘don’t know’ category, but only one answer category is correct. 

Furthermore, the NKT comprises common misconceptions as well as easy items in 

order to motivate individuals to answer the test. In the HELENA study, the NKT was 

completed by students during class with the supervision of the research team(3,21,22). 

 

Statistical analysis. The dimensionality of the NKT was analysed by factor analysis 

with estimation of the principal component analysis and varimax orthogonal rotation. 

The use of one-dimensional model was acceptable if the first principal component 

explained 20% or more of the total variance(23). 

The biserial coefficient was calculated for each item to indicate the correlation 

behind the correct answer to items and the level of nutritional knowledge. Items with 

a negative biserial coefficient were excluded from the analyses(24). 

A one-dimensional logistic model of the three parameters was used to 

calculate the probability of a person to correctly answer an item, with a given 

nutritional knowledge level. This model is represented by the following equation(24): 

where: 

θj – IRT score of a person j; 

P(Uij=1|θj) – probability of a person j with an ability θj to correctly answer an item i; 

D – scale constant factor and equal to 1•7; 

ci – guessing parameter of item i; 

ai – discrimination parameter of item i; 

bi – difficulty parameter of item i. 

The discrimination parameter (ai) indicates the quality of an item to 

discriminate people with different levels of nutritional knowledge. Items with higher 
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values on this parameter presented better discrimination. The difficulty parameter (bi) 

identifies the point on the scale in which the probability to answer correctly was 

higher or equal to (1+ ci)/2
(24). Finally, the guessing parameter (ci) indicates the 

probability that someone gives the right answer by chance with values equal or 

above to zero and equal or below to one (0 ≤ ci ≤ 1)(25). 

All parameters (ai, bi, and ci) were estimated by marginal maximum likelihood 

with a maximum number of 20 quadrature points, 50 EM cycles, 10 Newton 

interactions, and convergence criterion equal to 0•01. These parameters estimates 

were analysed with the corresponding standard error (Supplementary material, Table 

1). Items with discrimination parameter (ai) values below or equal to 0•70 were 

considered as having less discrimination and were excluded from further analyses. 

The estimation of the parameters mentioned above was repeated only for items with 

adequate discrimination. To control the lack of identification of the model, bi and IRT 

scores were estimated on a scale with mean equal to 0 and standard deviation equal 

to 1 by the expected a posteriori method(25). Empirical reliability, a precision measure 

analogous to Cronbach alpha, was calculated to analyse the reliability of the NKTS. 

Besides the empirical reliability, the test information curve was analysed to identify 

the accuracy of the measurement along the NKTS. 

The probability of the correct answer for each item was calculated across IRT 

scores. The item was located at the level of the correct answer probability when it 

was higher or equal to (1+ ci)/2. Some levels were grouped into the same range of 

nutritional knowledge according to the technical similarity between items. This step 

was performed by two nutritionists (T.S.S.S. and C.J.) using Microsoft Excel® version 

2010. 

To analyse of the associations between IRT scores and demographic, 

socioeconomic, and health characteristics, Kolmogorov-Smirnov tests were carried 

out to test the normality in the distribution of the studied variables and guide further 

analyses. Chi-square tests were performed to evaluate differences between 

demographic, socioeconomic, and BMI categories with NKTS levels. Mixed-model 

linear regression analyses were performed to assess the construct validity of NKTS 

and its associations with nutritional knowledge, food group consumption, and 

biomarkers. The IRT scores were included as the independent variable. To explore 
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these associations, analyses were carried out separately for the NKTS (considering 

only items with adequate IRT parameters) and for all items in the original NKT 

(calculating all IRT scores although there were items with inadequate IRT 

parameters). Food groups and biomarkers variables were included separately in the 

model with the outcome variable, and centre was included as the random intercept. 

Age, gender, maternal education, FAS index, BMI, and energy intake were entered 

as covariates in the model. Statistical significance was set at a P value < 0•05. 

Analyses were performed Stata statistical software, version 14,(26) and BILOG-

MG, version 3(27). 

 

RESULTS 

As suggested by the factor analysis, the first principal component explained 

46% of the total variance (Supplementary material, Figure 1). None of the items 

presented a negative biserial coefficient (Supplementary material, Table 1). Twelve 

items presented low discrimination of nutritional knowledge and were excluded from 

further analyses. Biserial coefficient and IRT parameters (ai, bi, and ci) of the 

remaining items are described in Table 1. 

The estimation of the IRT parameters was completed with 11 EM cycles and 

three Newton interactions. Along the nutritional knowledge continuum, the item ‘A 

breakfast merely consisting of bread, jam, and butter does not contain enough…’ 

presented the lowest discrimination parameter (ai = 0•88). On the other hand, the 

item ‘The ingredients list found on food items may contain a number of different 

terms for sugar. Which row lists three terms for special types of sugar?’ had the 

highest discrimination parameter (ai = 1•65). 

The item ‘Marcel has been playing with a ball all afternoon. During this time 

Kevin has been sitting at home watching television. Which of the following 

statements is most applicable?’ had the lowest difficulty parameter (bi = -2•13), 

suggesting that energy expenditure is a relatively easy concept for the adolescents. 

The item ‘Which row lists three terms for energy-free sweeteners?’ presented the 

highest difficulty parameter (bi = 1•50), suggesting that advanced nutritional terms 

were the most difficult ones to be identified by the HELENA adolescents. 

All items presented low values of guessing parameters ranging from 0•01 to 

0•09. In the studied sample, NKTS scores varied from –0•83 to 0•83. NKTS showed 
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a good empirical reliability (0•69) and presented more accurate information between 

IRT scores, ranging from -1•0 to 1•0 (Figure 2). 
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Table 1: Biserial coefficient and discrimination, difficulty and guessing parameters of 

IRT and their standard errors from the Nutritional Knowledge Scale (N = 3,215). 

Items Correct answer Biserial ai
a 

(SE) 

bi
b 

 (SE) 

ci
c 

(SE) 

Marcel has been playing with a ball 

all afternoon. During this time Kevin 

has been sitting at home watching 

television. Which of the following 

statements is most applicable? 

Marcel burns more 

energy than Kevin 

0•44 1•22 

(0•09) 

-2•13 

(0•13) 

0•02 

(0•03) 

Which row lists three dishes that 

have all been prepared using very 

little fat? 

Boiled egg, boiled 

potatoes, steamed fish 

0•37 0•91 

(0•06) 

-1•13 

(0•09) 

0•02 

(0•02) 

Which substance is good for your 

teeth? 

Fluoride 0•39 0•91 

(0•07) 

-0•66 

(0•10) 

0•02 

(0•03) 

Bread, cake, pasta, potatoes, and 

rice contain mainly… 

Carbohydrates 0•45 1•17 

(0•13) 

-0•19 

(0•16) 

0•09 

(0•07) 

Dieticians use the American term 

‘junk food’ to describe certain foods. 

What do they mean by this? 

Foods that contain a lot 

of energy but are of very 

little nutritional value 

0•41 0•98 

(0•07) 

-0•18 

(0•07) 

0•02 

(0•02) 

What effect does the fibre contained 

in our food have on the human 

body? 

It stimulates the process 

of digestion 

0•51 1•32 

(0•09) 

0•02 

(0•06) 

0•02 

(0•02) 

The ingredients list found on food 

items may contain a number of 

different terms for sugar. Which row 

lists three terms for special types of 

sugar? 

Dextrose, fructose, 

maltose 

0•56 1•65 

(0•11) 

0•19 

(0•04) 

0•01 

(0•01) 

A breakfast merely consisting of 

bread, jam, and butter does not 

contain enough… 

Protein 0•38 0•88 

(0•08) 

0•35 

(0•12) 

0•03 

(0•04) 

Which row lists three foods that 

contain a lot of vitamin C? 

Peppers, cabbage, 

citrus fruit 

0•40 0•98 

(0•10) 

0•48 

(0•11) 

0•04 

(0•04) 

What is the other commonly used 

term for energy? 

Joule 0•41 1•08 

(0•11) 

0•96 

(0•08) 

0•03 

(0•03) 

Which row lists three terms for 

energy-free sweeteners? 

Aspartame, saccharin, 

cyclamate 

0•45 1•28 

(0•14) 

1•50 

(0•08) 

0•01 

(0•01) 

SE, Standard Error. 
a
 Discrimination parameter. 

b
 Difficulty parameter. 

c
 Guessing parameter. 
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Figure 2: Nutritional knowledge scale information curve (N = 3,215). 

 

The test information curve is shown in solid line. The standard error curve is shown in dotted 
line. 

 

Results from the mixed model linear regression analysis with food groups 

consumption as the outcome variable and NKTS scores as the independent variable 

are shown in Table 2. Nutritional knowledge was positively associated with 

consumption of fruits, cereals, dairy products, pulses, meats and eggs, and fish and 

was negatively associated with intake of olives and avocado, alcohol, and savoury 

snacks. 

Results from the mixed model linear regression analysis with the concentration 

of biomarkers as the outcome variable and NKTS scores as the independent variable 

are presented in Table 3. Nutritional knowledge was positively associated with blood 

concentrations of vitamin C, beta-carotene, n-3 fat acids, holo-transcobalamin, 

cobalamin, and folate. Additionally, both of mixed model linear regression analyses 

presented similar results when IRT scores were calculated for all items of the original 

NKT that presented low discrimination of nutritional knowledge (Supplementary 

material, Tables 2 and 3) and when the number of cigarettes consumed was included 

as a covariate (data not shown). 
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Table 2: Mixed model analyses between food groups intake (g/d) and IRT scores 

from the Nutritional Knowledge Scale among European adolescents adjusted by age, 

gender, maternal education, FAS index, and energy intake (n = 1,623). 

Food groups β
a 

95% CI
b 

P value 

Vegetables -33•03 -78•88, 12•81 0•16 

Fruits 109•75 30•53, 188•96 0•01* 

Fruits and vegetables 83•58 -9•17, 176•33 0•08 

Sweets -98•80 -338•44, 140•83 0•42 

Cereals 114•42 51•77, 177•06 <0•001* 

Nuts and seeds -4•25 -11•41, 2•91 0•24 

Olives and avocado -6•19 -11•60, -0•79 0•02* 

Vegetable oils -2•21 -9•10, 4•67 0•53 

Alcohol -160•41 -237•06, -83•77 <0•001* 

Dairy products 401•06 233•18, 568•93 <0•001* 

Pulses 32•29 9•88, 54•69 <0•01* 

Water 293•82 -122•91, 710•55 0•17 

Fish 39•91 21•46, 58•36 <0•001* 

Meats and eggs 150•28 96•12, 204•45 <0•001* 

Savoury snacks -14•85 -27•40, -2•30 0•02* 

a 
Fixed effects estimates. 

b 
95% confidence interval. * Significant P values. 

Centre was used as the random intercept. 
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Table 3: Mixed model analyses between concentration of biomarkers and IRT scores 

from the Nutritional Knowledge Scale among European adolescents adjusted by age, 

gender, maternal education, FAS index, BMI, and energy intake (n = 609). 

Concentration biomarkers β
a 

95% CI
b 

P value 

Vitamin C (mg/L) 10•90 5•68, 16•12 <0•001* 

Beta-carotene (ng/mL) 476•05 179•56, 772•54 0•002* 

n-3 fatty acids (%) 5•09 2•89, 7•29 <0•001* 

n-3 fatty acids (µmol/L) 155•21 71•34, 239•08 <0•001* 

Holo-transcobalamin (pmol/L) 66•22 11•23, 121•22 0•02* 

Cobalamin (pmol/L) 539•86 335•23, 744•49 <0•001* 

Plasma folate (nmol/L) 42•24 25•37, 59•11 <0•001* 

Erythrocyte folate (nmol/L) 1253•45 648•63, 1858•27 <0•001* 

Trans fatty acids (µmol/L) 1•20 -•01, 2•41 0•05 

a 
Fixed effects estimates. 

b 
95% confidence interval. * Significant P values. 

Centre was used as the random intercept. 

 

NKTS scores were categorized in three different levels to facilitate their 

interpretation: basic, adequate, and advanced. The basic level (IRT scores below -

0•5) included knowledge about energy expenditure and ingredients from recipes. 

This level comprises the items: ‘Marcel has been playing with a ball all afternoon. 

During this time Kevin has been sitting at home watching television. Which of the 

following statements is most applicable?’ and ‘Which row lists three dishes that have 

all been prepared using very little fat?’. The adequate level (IRT scores from -0•5 to 

1•0) included knowledge about nutrients from foods and their role on health. This 

level presents the items: ‘Which substance is good for your teeth?’; ‘Bread, cake, 

pasta, potatoes, and rice contain mainly…’; ‘Dieticians use the American term ‘junk 

food’ to describe certain foods. What do they mean by this?’; ‘What effects does the 

fibre contained in our food have on the human body?’; ‘The ingredients list found on 

food items may contain a number of different terms for sugar. Which row lists three 

terms for special types of sugar?’; ‘A breakfast merely consisting of bread, jam, and 

butter does not contain enough…’ and ‘Which row lists three foods that contain a lot 

of vitamin C?’. The advanced level (IRT scores above or equal to 1•0) included 

knowledge about basic and advanced nutritional terms. This last level contains the 
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items: ‘What is the other commonly used term for energy?’ and ‘Which row lists three 

terms for energy-free sweeteners?’. Therefore, a person who shows a nutritional 

knowledge level below -0•5 would have knowledge on energy expenditure and 

ingredients from recipes. On the other side, a person with a nutritional knowledge 

level above or equal to 1, would present advanced nutritional knowledge, such as 

knowledge of energy expenditure, nutrients from foods and their role on health, 

ingredients from recipes, and advanced nutritional terms. 

The demographic and socioeconomic characteristics of participants are 

described in Table 4. Girls, older adolescents, whose mothers had a university 

education, and those with a high FAS index presented higher nutritional knowledge. 
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Table 4: Demographic and socioeconomic characteristics of European adolescents 

by Nutritional Knowledge Scale categories (N = 3,215). 

  n (%) n (%) P value
a 

Basic 

376 (11•7) 

Adequate 

1912 (59•5) 

Advanced 

927 (28•8) 

Age (years) 

12•5-13•99 

14-14•99 

15-15•99 

16-17•49 

  

1022 (31•8) 

795 (24•7) 

783 (24•4) 

615 (19•1) 

  

161 (42•8) 

99 (26•3) 

65 (17•3) 

51 (13•6) 

  

656 (34•3) 

482 (25•2) 

457 (23•9) 

317 (16•6) 

  

205 (22•1) 

214 (23•1) 

261 (28•2) 

247 (26•6) 

<0•001* 

  

Gender 

Male 

Female 

  

1526 (47•5) 

1689 (52•5) 

  

183 (48•7) 

193 (51•3) 

  

936 (49•0) 

976 (51•0) 

  

407 (43•9) 

520 (56•1) 

0•04* 

  

FAS (n = 3,044) 

Low 

High 

  

1397 (45•9) 

1647 (54•1) 

  

198 (57•7) 

145 (42•3) 

  

852 (47•1) 

955 (52•9) 

  

347 (38•8) 

547 (61•2) 

<0•001* 

  

Maternal education  

(n = 3,072) 

Primary 

Lower secondary 

Higher secondary 

University degree 

  

  

252 (8•2) 

819 (26•7) 

966 (31•4) 

1035 (33•7) 

  

  

43 (12•5) 

104 (30•2) 

100 (29•1) 

97 (28•2) 

  

  

168 (9•2) 

533 (29•0) 

568 (31•0) 

566 (30•8) 

  

  

41 (4•6) 

182 (20•4) 

298 (33•4) 

372 (41•7) 

<0•001* 

Centre 

Athens 

Dortmund 

Gent 

Heraklion 

Lille 

Pécs 

Rome 

Stockholm 

Vienna 

Zaragoza 

  

272 (8•5) 

422 (13•1) 

322 (10•0) 

245 (7•6) 

243 (7•6) 

376 (11•7) 

293 (9•1) 

292 (9•1) 

383 (11•9) 

367 (11•4) 

  

80 (21•3) 

55 (14•6) 

28 (7•4) 

59 (15•7) 

35 (9•3) 

29 (7•7) 

21 (5•6) 

36 (9•6) 

24 (6•4) 

9 (2•4) 

  

149 (7•8) 

290 (15•2) 

196 (10•3) 

154 (8•1) 

189 (9•9) 

199 (10•4) 

195 (10•2) 

173 (9•0) 

174 (9•1) 

193 (10•1) 

  

43 (4•6) 

77 (8•3) 

98 (10•6) 

32 (3•5) 

19 (2•0) 

148 (16•0) 

77 (8•3) 

83 (9•0) 

185 (20•0) 

165 (17•8) 

<0•001* 

BMI 

Thinness 

Normal weight 

Overweight 

Obesity 

  

193 (6•0) 

2280 (70•9) 

561 (17•4) 

181 (5•6) 

  

28 (7•4) 

248 (66•0) 

67 (17•8) 

33 (8•8) 

  

109 (5•7) 

1346 (70•4) 

347 (18•1) 

110 (5•8) 

  

56 (6•0) 

686 (74•0) 

147 (15•9) 

38 (4•1) 

0•01* 

FAS, Family Affluence Scale. BMI, Body Mass Index. 
a 
Likelihood Ratio P value. 

* Significant P values. 
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DISCUSSION 

When evaluating if the NKT assessed nutritional knowledge, the factor 

analysis indicated that the first principal component explained 46% of the total 

variance. Therefore, an one-dimensional logistic model of three parameters was 

applied to develop the NKTS(23,24). 

The original NKT only calculated the percentage of correct answers(3); in this 

way, adolescents with different nutritional knowledge levels could get the same 

score(28). The IRT analysis complements the classical approach as it calculates the 

scores and the pattern of correct answers by comparing the difficulty of each item(29). 

Twelve items from the original NKT presented low discrimination of nutritional 

knowledge and thus were excluded. The NKTS provides a high-quality tool to assess 

nutritional knowledge, as it includes items with the best discrimination of nutritional 

knowledge. In addition, results from the mixed model linear regression analyses 

presented similar associations between food groups consumption and nutritional 

biomarkers in two different approaches: when considering the NKTS (IRT scores 

calculated from 11 items) or the original NKT (IRT scores calculated from all 23 

items). One of the benefits of using a lower number of items is the accuracy of 

participants’ responses, as large periods for questionnaire completion tend to 

increase fatigue and boredom(30). Therefore, the reduction in the number of items on 

the questionnaire may improve the quality of answers and decrease the time of 

completion. This aspect is important for epidemiologic researchers working with large 

sample sizes and assessing information in a short period of time. 

Besides this refinement of the NKT, by selecting the items that best 

discriminated nutritional knowledge, all items maintained on the NKTS presented 

adequate guessing parameters. If an item presented a high value concerning the 

guessing parameter, it should be excluded from the final questionnaire, because 

guessing is influenced by a high probability of correct answers(24). Therefore, 

adequate guessing parameters may confirm the precision of the NKTS. In this 

regard, the IRT analyses improved the quality of nutritional knowledge assessment. 

In addition to the reduced number of items and greater accuracy of the 

measurement, the current analysis confirmed the construct validity of the NKTS. The 

mixed model linear regression analysis confirmed that nutritional knowledge is 

positively associated with the consumption of healthy foods and an appropriate 

profile of nutritional biomarkers. The NKTS scores were positively associated with 
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intake of fruits, cereals, dairies, pulses, meat and eggs, and fish as well as with blood 

concentrations of vitamin C, beta-carotene, n-3 fatty acids, holo-transcobalamin, 

cobalamin, and folate; on the other hand, nutritional knowledge was negatively 

associated with consumption of olives and avocado, alcohol, and savoury snacks. A 

recent study on Japanese children and their guardians also observed a positive 

association between nutritional knowledge and healthy food consumption(31). Among 

adolescents, some studies have demonstrated that nutritional knowledge is related to 

a higher overall variety of food(32,33), higher serum retinol, and lower intakes of total 

fat and added sugars(33). Finally, considering the challenges to obtain accurate food 

intakes, the positive associations between NKTS scores and nutritional biomarkers 

improved the results from the mixed model linear regression analysis with food 

groups’ consumption as the outcome variable. Despite the non-expected negative 

association with intakes of olives and avocado (p<0.05), our results highlight the 

importance of acquiring nutritional knowledge as a strategy to improve dietary habits 

among adolescents. 

After calculating IRT scores, the next step was to describe the nutritional 

knowledge in each NKTS level. Based on this description, it may be possible to 

better assess what adolescents know about nutrition and in which items they may 

have more difficulties(29). The basic level includes knowledge about energy 

expenditure and ingredients from recipes. Individuals who are classified on this level 

would correctly answer to the item with the lowest difficulty level: ‘Marcel has been 

playing with a ball all afternoon. During this time Kevin has been sitting at home 

watching television. Which of the following statements is most applicable?’ (bi = -

2•13). The item ‘Which row lists three terms for energy-free sweeteners?’ presented 

the highest difficulty parameter (bi = 1•50), suggesting that advanced nutritional terms 

were the most difficult to be identified by adolescents of the HELENA study. This item 

would probably be answered correctly by those adolescents on the advanced level 

and with NKTS scores higher than 1•50. Therefore, the identification of the NKTS 

levels in the studied individuals may improve the strategic direction of scientific 

interventions and policymaking. 

This description makes it possible to determine the proportion of individuals on 

each NKT level. In this regard, adolescents from Heraklion and Lille presented the 

lowest NKTS scores. In agreement with a previous study that evaluated the NKT(3), 

the scores from the NKTS significantly increased in adolescents that were older in 
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age, female, and whose mothers had more education. Moreover, the positive 

associations between NKTS scores and socioeconomic level are consistent with 

previous research. A population-based study indicated a linear association between 

nutritional knowledge and socioeconomic level in urban and rural regions in Iraq(34). 

Finally, in the current study, NKTS scores were negatively associated with BMI 

among thin and obese adolescents. However, the relationship between nutritional 

knowledge and nutritional status is not well known in the literature. The previous 

study evaluating the NKT(3) and other studies have demonstrated no significant 

associations in adolescents and adults(35,36). However, it is important to mention that 

these studies used the classical test theory, and therefore, their results may not be 

accurate. 

The test information curve indicated that the NKTS is more precise within 

medium scores. For this reason, it is necessary to include new items measuring other 

levels of knowledge. In future studies, the item parameters could be maintained and 

new items included in the NKTS. This could be possible using computerized adaptive 

testing which allows calculating more precise estimates and creating a flexible 

questionnaire making it less burdensome for respondents(37). 

The current analysis aimed to evaluate the NKT based on the ITR analysis 

and assess the construct validity of the developed NKTS and its associations with 

food consumption and nutritional biomarkers in adolescents. The factor analysis 

confirmed that the NKT assessed nutritional knowledge. However, if we were 

evaluating nutritional knowledge in other populations, the classical approach would 

not be applicable by using the original NKT. The IRT analysis complemented the 

classical test approach, identifying those items with better discrimination and the 

location of each item on the continuum. Additionally, IRT analysis added the 

characterization of each nutritional knowledge level. Results from the mixed model 

linear regression analysis confirmed the validity of the NKTS endorsing its use on 

epidemiological studies. Furthermore, due to the invariance on the estimation of the 

IRT parameters, the NKTS can be applied to other populations such as adolescents 

and adults from different countries(28). When analysing NKTS scores in other 

populations it will be necessary that participants answer some or all of the eleven 

items. Moreover, to calculate these scores, it is important to consider the IRT 

parameters calculated in the current study. In addition, IRT scores can be applied to 

further studies in continuous or categorical forms. 
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Limitations and strengths. One limitation of this study concerns the cross-sectional 

design which does not allow pointing out causal inferences. Besides, the missing 

values reduced the sample size to the IRT analysis, but it was large enough to 

estimate IRT parameters and detect associations between IRT scores and both food 

intake and nutritional biomarkers. The HELENA study did not assess information on 

supplement intake that may affect the results from the mixed model linear regression 

analyses, with the concentration of biomarkers as the dependent variable. The 

dietary assessment was based in self-reporting which may affect the precision of the 

information, although the HELENA DIAT software includes some questions to help 

adolescents remember what they ate the day before. However, the study has some 

strengths; the stratified nature of the sampling increased the precision of the data 

that may differ across strata. The standard procedures used to collect all 

measurements throughout the cities and the analyses were controlled by several 

confounding factors. Furthermore, the development of the NKTS was based on 

statistical analyses that solve the limitations of the classical test approach previously 

described. In this regard, the use of the NKTS may generate new and promising 

research partnership, and after its standardization, researchers can apply this new 

method to assess nutritional knowledge in different studies and populations. 

  

CONCLUSIONS 

The IRT analysis selected those items from the NKT which presented better 

nutritional knowledge discrimination. The NKTS provides a more precise assessment 

of the latent trait with a short and high-quality pool of items. The mixed model linear 

regression analysis confirmed the validity of the NKTS indicating positive 

associations between the NKTS and healthy food consumption as well as nutritional 

biomarkers. The NKTS is proposed as a new instrument to assess nutritional 

knowledge in Europe and other parts of the world. 
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SUPPLEMENTARY MATERIAL 

Table 1: Biserial coefficient, IRT parameters estimates and the standard errors of all 

items from Nutritional Knowledge Test (N = 3,215). 

Items Correct answer Biserial ai
a 

(SE) 

bi
b 

(SE) 

ci
c 

(SE) 

Marcel has been playing with a ball all 

afternoon. During this time Kevin has 

been sitting at home watching television. 

Which of the following statements is 

most applicable? 

Marcel burns more 

energy than Kevin 

0•44 1•16 

(0•08) 

-2•21 

(0•13) 

0•02 

(0•03) 

Which row lists three dishes that have 

all been prepared using very little fat? 

Boiled egg, boiled 

potatoes, steamed 

fish 

0•40 0•94 

(0•06) 

-1•11 

(0•09) 

0•01 

(0•02) 

Which substance is good for your teeth? Fluoride 0•39 0•90 

(0•06) 

-0•68 

(0•11) 

0•02 

(0•02) 

Which row lists three types of edible 

fish? 

Codfish, turbot, 

carp 

0•31 0•69 

(0•05) 

-0•34 

(0•14) 

0•02 

(0•03) 

Which of the following fast-food menus 

contains the most nutrients? 

Hamburger with 

salad and orange 

juice 

0•33 0•70 

(0•05) 

-0•28 

(0•12) 

0•01 

(0•02) 

Dieticians use the American term ‘junk 

food’ to describe certain foods. What do 

they mean by this? 

Foods that contain 

a lot of energy but 

are of very little 

nutritional value 

0•39 0•92 

(0•06) 

-0•19 

(0•08) 

0•01 

(0•02) 

What is another name for the coating 

that develops on teeth when one eats a 

lot of sweets? 

Plaque 0•32 0•67 

(0•05) 

-0•17 

(0•12) 

0•01 

(0•02) 

Bread, cake, pasta, potatoes, and rice 

contain mainly… 

Carbohydrates 0•40 1•13 

(0•13) 

-0•14 

(0•23) 

0•11 

(0•06) 

What effect does the fibre contained in 

our food have on the human body? 

It stimulates the 

process of digestion 

0•47 1•20 

(0•08) 

0•02 

(0•07) 

0•01 

(0•02) 

SE, Standard Error. 
a
 Discrimination parameter. 

b
 Difficulty parameter. 

c
 Guessing parameter.  



62 
 

 

Table 1: Biserial coefficient, IRT parameters estimates and the standard errors of all 

items from Nutritional Knowledge Test (N = 3,215) (continuation). 

Items Correct answer Biserial ai
a 

(SE) 

bi
b 

(SE) 

ci
c 

(SE) 

What can consuming large amounts of 

salt result in or aggravate? 

High blood pressure 0•29 0•58 

(0•05) 

0•13 

(0•13) 

0•01 

(0•02) 

The ingredients list found items may 

contain a number of different terms for 

sugar. Which row list three terms for 

special types of sugar? 

Dextrose, fructose, 

maltose 

0•54 1•55 

(0•09) 

0•20 

(0•05) 

0•01 

(0•01) 

A breakfast merely consisting of bread, 

jam, and butter does not contain 

enough… 

Protein 0•41 0•91 

(0•07) 

0•30 

(0•12) 

0•02 

(0•03) 

Which row lists three foods that contain 

a lot of vitamin C? 

Peppers, cabbage, 

citrus fruit 

0•41 1•00 

(0•10) 

0•45 

(0•15) 

0•03 

(0•04) 

Which of the following statements about 

sugar is correct? 

Sugar only provides 

energy 

0•29 0•55 

(0•05) 

0•55 

(0•18) 

0•02 

(0•02) 

What is the other commonly used term 

for energy? 

Joule 0•36 1•00 

(0•11) 

1•03 

(0•13) 

0•03 

(0•03) 

Which one of the following types of 

mineral water would be the healthiest? 

Mineral water with a 

high Mg content 

0•32 0•62 

(0•06) 

1•23 

(0•15) 

0•01 

(0•02) 

Which row lists three terms for energy-

free sweeteners? 

Aspartame, 

saccharin, cyclamate 

0•46 1•29 

(0•10) 

1•46 

(0•08) 

0•01 

(0•01) 

How much salt should one consume per 

day in addition to that contained in the 

foods eaten? 

None at all 0•30 0•62 

(0•06) 

1•68 

(0•17) 

0•01 

(0•02) 

How many cubes (teaspoons) of sugar 

are there in a can (0-33l) of coke or 

lemonade? 

Approximately twelve 

cubes (seven 

teaspoons) 

0•27 0•51 

(0•07) 

2•04 

(0•28) 

0•02 

(0•03) 

How long must one swim in order to 

burn the amount of energy contained in 

a single chocolate? 

Approximately 10 min 0•23 0•40 

(0•06) 

2•13 

(0•42) 

0•03 

(0•04) 

SE, Standard Error. 
a
 Discrimination parameter. 

b
 Difficulty parameter. 

c
 Guessing parameter.  
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Table 1: Biserial coefficient, IRT parameters estimates and the standard errors of all 

items from Nutritional Knowledge Test (N = 3,215) (continuation). 

Items Correct answer Biserial ai
a 

(SE) 

bi
b 

(SE) 

ci
c 

(SE) 

A small bag of roasted peanuts (125g) 

contains as much energy… 

As a whole lunch 

meal 

0•25 0•45 

(0•06) 

2•40 

(0•32) 

0•02 

(0•02) 

Raw minced meat should be stored in 

the refrigerator for a maximum of…? 

Half a day 0•20 0•73 

(0•23) 

3•78 

(0•51) 

0•08 

(0•02) 

How many cubes (teaspoons) of sugar 

are there in a bottle of ketchup (250ml)? 

Approximately 

twenty-three cubes 

(fourteen teaspoons) 

0•25 0•54 

(0•12) 

4•15 

(0•53) 

0•02 

(0•02) 

SE, Standard Error. 
a
 Discrimination parameter. 

b
 Difficulty parameter. 

c
 Guessing parameter.  
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3.2. Artigo 2 - Proposta de uma escala de avaliação das motivações de saúde 

para as escolhas alimentares (SOFIE) com aplicação da Teoria de Resposta ao 

Item e estudo das associações do escore com consumo alimentar e 

concentração de biomarcadores nutricionais em adolescentes europeus 
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“A new measure of health motivation influencing food choices and its association with 

food intakes and nutritional biomarkers in European adolescents”: submetido na 

revista Public Health Nutrition (fator de impacto: 2,48; estrato A1 na área de 

concentração Saúde Coletiva - Qualis Capes). 
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3.3. Artigo 3 - Análise da relevância, clareza e compreensão dos itens 

propostos para a escala de avaliação da qualidade da dieta (ESQUADA) 
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“Qualitative and quantitative analysis of the relevance, clarity, and comprehensibility 

of the Scale of Quality of Diet (ESQUADA)”: publicado em Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición (fator de impacto: 0,427; estrato B2 na área de 

concentração Saúde Coletiva - Qualis Capes), no seu volume 68, número 4, no ano 

de 2018. 
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3.4. Artigo 4 - Definição e caracterização do conjunto final de itens da 

ESQUADA com aplicação da Teoria de Resposta ao Item 
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“ESQUADA: a new tool to measure the quality of diet in line with the 2014 Food 

Guidelines for Brazilian Population”: será submetido após avaliação e aprovação da 

tese pela banca examinadora.  
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4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme a apresentação na introdução, a alimentação é um determinante do 

quadro epidemiológico mundial da atualidade, marcado pela incidência de obesidade 

e doenças crônicas não transmissíveis associadas. Esta tese foi motivada pela 

preocupação com a qualidade dos instrumentos utilizados nos estudos, cujas 

informações são extraídas para a produção dos indicadores e elaboração das 

estratégias e planos de ação. Diante desta motivação, procurou-se apresentar 

instrumentos de qualidade psicométrica para avaliar o conhecimento, as motivações 

e o comer. São apresentadas as escalas de avaliação do conhecimento nutricional 

(NKTS; APÊNDICE E); das motivações de saúde para as escolhas alimentações 

(SOFIE; APÊNDICE F); e da qualidade da dieta (ESQUADA; APÊNDICE G) em 

adolescentes e jovens adultos europeus e brasileiros. 

O conhecimento nutricional de adolescentes europeus participantes do estudo 

HELENA foi avaliado com um questionário previamente validado (NKT). As 

respostas ao NKT eram até então analisadas considerando apenas um percentual 

de respostas corretas. A Teoria de Resposta ao Item apresentou-se como uma 

possibilidade de análise para aprofundar o estudo da estrutura interna dos itens que 

compõem o NKT. Desta forma, foi possível selecionar as perguntas do NKT que 

melhor identificam o conhecimento nutricional, bem como propor uma interpretação 

dos escores totais. 

Apesar de não existir um método padrão ouro para avaliação do 

conhecimento nutricional, a literatura científica tem indicado que um melhor 

conhecimento pode refletir em uma alimentação de melhor qualidade. Sendo assim, 

o artigo 1 publicado na Public Health Nutrition, além de apresentar uma análise da 

estrutura interna do NKT com aplicação da TRI, buscou reunir as evidências de 

associação dos escores de conhecimento nutricional com consumo alimentar e 

concentração de marcadores nutricionais no sangue. 

A TRI indicou que alguns itens do NKT não apresentam boa discriminação do 

conhecimento nutricional e permitiu construir a NKTS, que localiza itens e indivíduos 

em uma mesma medida. Ou seja, com a NKTS é possível caracterizar o nível de 

conhecimento nutricional dos indivíduos considerando o seu escore final. Por sua 

vez, a análise das associações evidenciou a validade da NKTS para avaliar o 

conhecimento nutricional. Indivíduos com maiores escores apresentaram uma 
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alimentação mais saudável, considerando inquéritos alimentares (recordatório 24 

horas e questionário de frequência), bem como concentração sanguínea de 

marcadores nutricionais. 

Portanto, a NKTS apresenta-se assim como um instrumento curto e preciso 

para avaliar o conhecimento nutricional dos indivíduos. E, considerando que a TRI 

pressupõe que as características dos itens sejam independentes das características 

dos respondentes, sugere-se aplicação da NKTS em outras populações. 

O estudo HELENA também avaliou as escolhas e preferências alimentares 

dos adolescentes europeus com aplicação do questionário FCP. Apesar de ter o seu 

conteúdo estudado previamente, até o momento não se conhecia a estrutura interna 

dos itens presentes no FCP. Assim, as análises com base na análise fatorial e 

Teoria de Resposta ao Item se apresentaram como alternativa para identificar os 

constructos considerados no FCP, bem como, propor uma medida que avança em 

relação a então análise baseada no percentual de respostas. 

Assim como para conhecimento nutricional, não existe método padrão ouro 

para avaliar as motivações para as escolhas alimentares. Porém, quando a saúde é 

um importante motivador para a escolha de um alimento e não de outro, espera-se 

uma alimentação mais saudável. Assim, o artigo 2 submetido na Public Health 

Nutrition, além de propor uma escala com aplicação da TRI, buscou investigar a 

associação dos escores de motivações de saúde para as escolhas alimentares com 

consumo alimentar e concentração de marcadores nutricionais no sangue. 

As análises indicaram que os itens do FCP avaliam escolhas alimentares, 

bem como preferências alimentares. Considerando o objetivo em propor uma escala 

para avaliar as escolhas alimentares, a análise da estrutura interna reteve itens 

relacionados com as motivações de saúde para as escolhas alimentares. Após a 

análise com a TRI, dezesseis itens atenderam aos critérios pré-definidos, 

possibilitando a criação da escala SOFIE.  A análise das associações evidenciou a 

validade da escala para avaliar as motivações de saúde para as escolhas 

alimentares. Aqueles indivíduos que são mais motivados pela saúde para escolher 

os alimentos apresentaram uma alimentação mais saudável. 

A SOFIE apresenta-se, então, como um instrumento para avaliar com 

precisão os níveis de motivações de saúde para os indivíduos escolherem os 

alimentos em outros estudos. Desta maneira, a informação do quanto eles são 

motivados pela saúde para as escolhas alimentares pode orientar as estratégias de 
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educação nutricional. E, uma vez que existem outras influências para os indivíduos 

escolherem um alimento e que elas variam entre os tipos de alimentos, conhecer o 

quanto estas escolhas são influenciadas pela saúde pode melhorar a eficácia das 

estratégias, bem como aumentar as chances de manutenção dos bons hábitos 

alimentares. 

Em relação à qualidade da dieta, no Brasil, ela era até então avaliada com 

índices que seguiam as recomendações do Guia Alimentar para População 

Brasileira do ano de 2008. Diante da publicação de uma nova versão no ano de 

2014 com um paradigma da alimentação diferente da versão anterior, surge uma 

necessidade de propor um instrumento para avaliar a qualidade da dieta dos 

brasileiros em coerência com o GBPB-2014. A proposição desta nova medida foi 

apresentada nesta tese em dois artigos (3 e 4). O artigo 3 se concentrou no estudo 

do conteúdo dos itens propostos com uma análise qualitativa das sugestões 

levantadas por nutricionistas quanto à relevância e clareza dos itens e do processo 

de resposta com a investigação da compreensão dos itens por adolescentes e 

jovens adultos. Já o artigo 4 buscou apresentar o conjunto final de itens após análise 

fatorial e Teoria de Resposta ao Item. 

Os nutricionistas indicaram que os itens são relevantes para avaliar a 

qualidade da dieta em coerência com o GBPB-2014, captando a relação entre 

comportamento e consumo alimentar, as características do hábito alimentar recente, 

bem como a influência do marketing. Entretanto, os nutricionistas destacaram 

algumas alterações necessárias para maior representação do constructo. Eles 

pontuaram também a necessidade de alterar a escrita dos itens e alternativas de 

respostas para uma melhor clareza para adolescentes e jovens adultos. Esta 

preocupação com a escrita refletiu na boa compreensão dos itens pelos 

respondentes. 

As análises apresentadas no artigo 4 indicaram que entre os itens propostos, 

vinte e cinco deles avaliam adequadamente a qualidade da dieta, incluindo aqueles 

sobre os hábitos de: tomar café da manhã; substituir refeições por lanches; cozinhar; 

e, comer frutas, hortaliças, cereais integrais e alimentos ultraprocessados. Ao final 

do artigo foi apresentada uma proposta de categorização dos escores, mas também 

é possível aplicar a ESQUADA e analisar os escores de maneira contínua. 

Percebe-se, portanto, que ESQUADA, além de considerar o novo paradigma 

de alimentação que orientou o GAPB-2014, se baseia na TRI para melhor seleção 
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dos itens, bem como definição não subjetiva do escore final. A ESQUADA é 

apresentada como um novo instrumento para estudos epidemiológicos que buscam 

estudar a qualidade da dieta e suas associações com saúde e doença em 

brasileiros. 

Apesar de NKTS, SOFIE e ESQUADA medirem constructos diferentes, é 

possível fazer um elo entre os itens que compõem as três escalas. Por exemplo, 

enquanto a SOFIE mostra que aqueles indivíduos, que concordam moderadamente 

com o item sobre gostar de frutas e hortaliças, apresentam uma alta motivação de 

saúde para escolher os alimentos, a ESQUADA mostra que o costume de comer 

estes alimentos em, no mínimo, cinco dias na semana está presente entre aqueles 

indivíduos com maiores níveis de qualidade da dieta (IV e V). Entre os adolescentes 

europeus, porém, maiores escores na escala SOFIE não se associaram com maior 

consumo de frutas e hortaliças, considerando dois dias de recordatório 24 horas. 

Observa-se que os itens sobre frutas e hortaliças relacionaram-se com maiores 

escores de SOFIE e ESQUADA, seja porque os indivíduos gostam destes alimentos 

ou por terem o costume de consumi-los. 

Em relação aos alimentos ultraprocessados, observa-se que aqueles 

indivíduos que acreditam que barrinhas de cereais e sanduíches são saudáveis 

apresentam uma baixa motivação de saúde para as escolhas alimentares. E, 

aqueles indivíduos que sabem os nutrientes que estão presentes nos alimentos e 

suas relações com a saúde apresentam maiores escores na escala NKTS. 

Indivíduos com maiores escores seja na escala SOFIE ou na NKTS apresentaram 

menor consumo de snacks (como salgadinhos de pacote). Já a avaliação da 

ESQUADA, por sua vez, indica que o consumo ultraprocessados em pelo menos um 

dia semana caracteriza as práticas alimentares dos indivíduos com menor nível de 

qualidade da dieta (I). Percebe-se que os alimentos ultraprocessados se 

relacionaram com os menores níveis dos três construtos, seja porque os indivíduos 

acreditam que são saudáveis, desconhecem seus nutrientes, ou porque têm 

costume de consumir. 

Ao olhar a comida de casa, SOFIE indica que indivíduos, que moderadamente 

acreditam que os alimentos que comem em casa são saudáveis, estão no nível 

superior da escala (alta motivação). Este item apresentou a melhor discriminação na 

SOFIE. A NKTS, por sua vez, investigou as habilidades culinárias dos indivíduos 

mediante a identificação de preparações com menor quantidade de gordura, sendo 



74 
 

 

que os indivíduos que sabem os ingredientes das receitas apresentam 

conhecimento nutricional básico. A ESQUADA também inclui itens voltados para o 

consumo em casa: hábito de cozinhar ou ajudar no preparo dos alimentos para o 

almoço ou jantar e hábito de comer ultraprocessados em casa (macarrão 

instantâneo, sopas em pó, refeições prontas e hambúrguer tipo fast food). O 

consumo destes alimentos em casa em pelo menos um dia na semana caracteriza o 

nível de pior qualidade da dieta (I). Percebe-se que a comida em casa se relaciona 

com maiores escores nas escalas SOFIE e ESQUADA, seja porque indivíduos 

acreditam que é saudável ou porque têm costume de cozinhar. 

Se por acaso se entende que as escalas não avaliam algum aspecto 

importante do traço latente, a Teoria de Resposta ao Item permite que novos itens 

possam ser incluídos nas escalas em estudos futuros. As análises apresentadas 

nesta tese mostram aspectos da validade de NKTS, SOFIE e ESQUADA na 

avaliação dos seus traços latentes. Entretanto, é importante pontuar que as 

evidências de validação devem ser continuamente estudadas de maneira a 

investigar se possíveis mudanças no entendimento dos traços latentes estariam 

afetando a validade das escalas. 

Uma outra consideração relevante envolve a aplicabilidade das escalas em 

populações com características diferentes daquelas que geraram as evidências de 

validação. Os escores calculados pela TRI são independentes das características 

dos respondentes, o que permite a aplicação da escala em outras populações com 

mesma precisão de medida. Mesmo com este suporte da análise estatística, o 

pesquisador que pretende usar uma das três escalas deve se perguntar se o 

entendimento teórico do traço latente é o mesmo na população de interesse. Por 

exemplo, a NKTS se concentra nos conceitos e funções dos nutrientes, bem como 

efeito na saúde dos indivíduos. Já a ESQUADA, ao se basear no novo paradigma de 

alimentação que orientou o GAPB-2014, não tem este foco no nutriente, mas nas 

maneiras de comer e combinações de alimentos. Assim, é questionável a aplicação 

da NKTS no Brasil à luz do referencial vigente para alimentação nacional. De 

qualquer forma, para aplicar NKTS, SOFIE e/ou ESQUADA em outras populações, o 

pesquisar deve, em primeiro momento, avaliar a necessidade de tradução e/ou 

adaptação transcultural.
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