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Resumo 

Introdução: Portugal é um país de características mediterrânicas, no entanto, a sua 

população tem-se vindo a afastar do Padrão Alimentar Mediterrânico (PAM). Pelos 

seus benefícios na prevenção e controlo de doenças crónicas, este padrão tradicional 

deve ser incentivado. Torna-se, portanto, crucial o desenho de estratégias que 

promovam a adesão a este padrão alimentar, em especial nos jovens portugueses. 

Todavia, o planeamento destas intervenções em Educação para a Saúde requer fases 

de avaliação que podem ser executadas com recurso a diversas metodologias. No 

caso de crianças e adolescentes, é frequente a utilização do Índice KIDMED. Contudo, 

no nosso melhor conhecimento, baseado numa revisão extensiva da literatura, 

nenhum estudo, em Portugal, procedeu à tradução e adaptação transcultural, nem 

testou a reprodutibilidade e a validade, deste instrumento. 

Objetivos: Proceder à tradução e adaptação transcultural e à análise da 

reprodutibilidade e da validade do Índice KIDMED. Estudar os fatores associados à 

adesão ao PAM em adolescentes portugueses. 

Metodologia: Numa primeira fase do estudo, após a obtenção da versão portuguesa 

do Índice KIDMED (decorrente de um processo de tradução e retro tradução), em 

novembro de 2019, procedeu-se à adaptação transcultural da mesma com a 

participação de 33 adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, 

através da aplicação direta do Índice KIDMED seguida de entrevistas 

semiestruturadas – mixed methods. Perante toda a informação recolhida e analisada, 

procedeu-se à adaptação de algumas questões do Índice KIDMED que suscitaram 

problemas de compreensão e interpretação por parte dos/as adolescentes e que 

foram, depois, revistas e validadas por um painel de especialistas com conhecimentos 

sobre o conteúdo avaliado no próprio instrumento. Na segunda fase do estudo, entre 

janeiro e março de 2020, procedeu-se à investigação da reprodutibilidade e validade 

de construto do Índice KIDMED com a participação de 185 adolescentes com idades 

compreendidas entre os 10 e os 19 anos, através da aplicação de Diários Alimentares 

de 3 dias seguida (4-5 dias depois) da aplicação direta do Índice KIDMED em dois 

momentos diferentes (14 dias de intervalo). Procedeu-se também à avaliação da 

adesão ao PAM dos/as adolescentes e ao estudo dos seus fatores associados. 
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Resultados: Na primeira fase do estudo, 12 das 16 questões careceram de 

adaptação transcultural e validação pelo painel de especialistas, após o processo de 

tradução e retro tradução do Índice KIDMED. Na segunda fase do estudo, aquando 

da análise da reprodutibilidade, a classificação do Índice KIDMED não demonstrou 

diferenças significativas (p = 0,201) e demonstrou moderada concordância (κw = 

0,591, IC95% = 0,485-0,696) entre o test-retest. Aquando do estudo da validade de 

construto, a classificação do Índice KIDMED demonstrou fraca associação (ρ = 0,317; 

p < 0,001) e ligeira concordância (κw = 0,167, IC95% = 0,071-0,262) quando comparada 

com a classificação de adesão à Dieta Mediterrânica derivada dos Diários Alimentares 

de 3 dias; e demonstrou moderada associação (ρ = 0,423; p < 0,001) e razoável 

concordância (κw = 0,344, IC95% = 0,202-0,486) quando comparada com o 

Mediterranean Adequacy Index, também obtido a partir dos Diários Alimentares de 3 

dias. Relativamente à adesão ao PAM, 63,2% da amostra apresentou adesão 

baixa/moderada, tendo sida a maior idade e o maior nível de escolaridade frequentado 

pelos/as adolescentes e o maior nível de escolaridade concluído pelos seus pais os 

principais fatores positivamente associados com a adesão a este padrão alimentar. 

Conclusões: No final do estudo, foi possível obter uma versão portuguesa do Índice 

KIDMED traduzida e adaptada à população-alvo a que se destina, sem descurar o 

rigor técnico dos conceitos que caracterizam o PAM. Foi ainda possível verificar que 

esta versão do Índice KIDMED apresenta aceitável reprodutibilidade e validade para 

avaliar a adesão ao PAM dos/as adolescentes portugueses. Foi também possível 

identificar os/as adolescentes mais novos, que frequentam um nível de escolaridade 

inferior e aqueles/as cujos pais apresentam menor nível de escolaridade concluído 

como sendo grupos alvo de possíveis intervenções em Educação para a Saúde, 

nomeadamente na promoção de hábitos alimentares saudáveis como é exemplo o 

PAM. Contudo, sugere-se que, em futuras investigações, se proceda à atualização 

das questões do Índice KIDMED em função da evidencia científica que tem surgido 

na área da nutrição e alimentação; à inclusão de questões que avaliem outras 

dimensões do PAM, para além da dimensão alimentar; e à modificação das questões 

que, neste estudo, não apresentaram reprodutibilidade ou validade, de forma a 

aperfeiçoar as propriedades psicométricas deste instrumento de avaliação da adesão 

ao PAM.  
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Abstract 

Introduction: Portugal is a country with Mediterranean characteristics, even so, its 

population has been distancing itself from the Mediterranean Dietary Pattern (MDP). 

Due to its benefits in the prevention and control of chronic diseases, this traditional 

pattern should be encouraged. It is therefore crucial to design strategies that promote 

adherence to this dietary pattern, especially among young Portuguese people. 

Nevertheless, the planning of these interventions in Health Education requires phases 

of evaluation that can be carried out using various methodologies. In the case of 

children and adolescents, the KIDMED Index is frequently used. However, in the 

authors' best knowledge, based on an extensive literature review, none of the previous 

studies has translated and cross-culturally adapted nor has tested the reproducibility 

and validity of this food index in Portugal. 

Aims: To translate and cross-culturally adapt and to analyze the validity and 

reproducibility of the KIDMED Index. To determine the factors associated with the 

adherence to the MDP among Portuguese adolescents.  

Methodology: Primarily, after obtaining the Portuguese version of the KIDMED Index 

(resulting from a process of translation and retro-translation), in November 2019, it was 

proceeded into the cross-cultural adaptation of the Index with the participation of 33 

adolescents, aged between 10 and 18 years-old, through the direct application of the 

KIDMED Index followed by semi-structured interviews – mixed methods. After 

collecting and analyzing the data, some questions of the KIDMED Index, that caused 

comprehension and interpretation problems among the adolescents, were adapted 

and subsequently reviewed and validated by an expert’s panel with specific knowledge 

about the content evaluated by the Index itself. In the second stage of this investigation, 

between January and March 2020, it was proceeded into investigating the KIDMED 

Index’s reproducibility and construct validity with the participation of 185 adolescents, 

aged between 10 and 19 years-old, through the application of 3-days Dietary Record 

(DR) followed by (4-5 days after) the direct application of the KIDMED Index in two 

different moments (14-day interval). It was also proceeded to evaluating the 

adolescents’ MDP adherence and its associated factors.  
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Results: In this investigation’s first stage, 12 in 16 questions required cross-cultural 

adaptation and validation by the expert’s panel, after translation and retro-translation 

of the KIDMED Index. In the investigation’s second stage, when analyzing the 

reproducibility, the KIDMED Index’s classification didn’t show any significant 

differences (p = 0.201) and demonstrated moderate agreement (κw = 0.591, 95% CI = 

0.485-0.696) between test-retest. When analyzing the construct validity, the KIDMED 

Index’s classification demonstrated weak association (ρ = 0.317; p < 0.001) and a 

slight agreement (κw = 0.167, 95% CI = 0.071-0.262) when compared with the 3-days 

DR-derived KIDMED score; and moderate association (ρ = 0.423; p < 0.001) and fair 

agreement (κw = 0.344, 95% CI = 0.202-0.486) when compared with the Mediterranean 

Adequacy Index, also obtained from the 3-days DR. Regarding the adherence to the 

MDP, 63.2% of the sample presented low/moderate adherence, with adolescents’ 

higher age and school year attended, as well as the education level completed by their 

parents being the main factors positively associated with the adherence to this dietary 

pattern. 

Conclusions: At the end of the investigation, it was possible to obtain a Portuguese 

version of the KIDMED Index translated and cross-culturally adapted to the target-

population that it is destined, without neglecting the scientific exactitude of the 

concepts behind the MDP’s characteristics. It was still possible to verify that this 

version of the KIDMED Index has acceptable reproducibility and validity to evaluate 

the Portuguese adolescents’ adherence to the MDP. It was also possible to identify the 

younger adolescents, those who attended a lower school year and those whose 

parents have a lower education level completed as priority groups in health education 

interventions, namely in promoting healthy dietary patterns such as the MDP. 

However, it is suggested that future investigations proceed into updating the KIDMED 

Index questions in accord to the scientific evidence shown in the food and nutrition 

area; to the inclusion of questions that evaluate other dimensions of the MDP beyond 

the food dimension; and to the adjustment of the questions that, on this investigation, 

didn’t show reproducibility or validity, as a means to improve the psychometric 

properties of this instrument of MDP’s adherence evaluation. 
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1.1. O Padrão Alimentar Mediterrânico 

 

O padrão alimentar “é a forma como as populações se relacionam com os 

produtos alimentares à sua disposição”, moldando modos de produção, conservação, 

confeção e consumo (1). Assim, pode-se concluir que o Padrão Alimentar 

Mediterrânico (PAM) é o resultado da geografia e história da região do Mediterrâneo 

(1, 2) e, apesar de se reconhecer que “o conceito de alimentação mediterrânica engloba 

uma heterogeneidade de hábitos alimentares oriundos de uma enorme diversidade de 

países, algumas das suas principais características têm sido identificadas e aceites 

como fazendo parte de um padrão alimentar a ser preservado e encorajado” (1). 

A alimentação mediterrânica é caracterizada, essencialmente, pelo elevado 

consumo de fruta, produtos hortícolas, cereais não refinados (incluindo o pão), frutos 

secos oleaginosos e leguminosas; pelo consumo de azeite como principal fonte de 

gordura; pelo consumo regular, mas moderado de vinho (particularmente aquando do 

momento de refeição); pelo consumo moderado de pescado e laticínios; pelo consumo 

moderado de carnes brancas (frango, peru, coelho) e ovos; pelo baixo consumo, quer 

em frequência, quer em quantidade de carne vermelha (bovino, suíno, caprino, ovino, 

equídeo), de produtos de charcutaria e de açúcar e produtos açucarados; pelo baixo 

consumo de sal; pelo uso de ervas aromáticas como tempero; pela ingestão de água 

como principal bebida; e pela grande diversidade de técnicas culinárias, a maioria 

delas com boa preservação dos nutrientes e com recurso à água no momento de 

confeção (sopas, ensopados, jardineiras, estufados, cozidos) (1, 3, 4). 

Para além dos aspetos diretamente relacionados com a alimentação, o PAM 

pressupõe outros comportamentos intrínsecos ao estilo de vida, como a prática de 

atividade física regular de forma a combater o sedentarismo e a privilegiar o contacto 

com o meio ambiente e a interação entre os membros da comunidade; as refeições 

consumidas diariamente em horários regulares e em ambiente tranquilo; a culinária 

como meio de educação alimentar; o convívio e união da família e amigos em redor 

da mesa, especialmente no momento da refeição; a relação próxima e sustentável 

com o meio ambiente, com respeito à sazonalidade e proveniência local dos alimentos 

escolhidos; o adequado período de descanso; a dedicação de tempo em atividades 

de lazer; e a celebração de dias e épocas festivas (1, 3, 4). 
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1.2. Saúde, Sustentabilidade e o Padrão Alimentar Mediterrânico 

 

O PAM permite uma adequação nutricional e um risco reduzido de ingestão 

deficiente de micronutrientes (5, 6), existindo, atualmente, evidência científica 

suficientemente robusta para suportar a sua promoção como padrão alimentar que 

previne e controla doenças crónicas ao longo de toda a vida (7-10). Em adultos, uma 

maior adesão à alimentação mediterrânica resulta numa redução de risco de 

mortalidade por todas as causas (8, 11), de doença cardiovascular (8, 12), de doenças 

neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a demência (8, 13), de diabetes tipo 

2 (8, 14) e de cancro (8, 15). Em crianças e adolescentes, está associada à qualidade de 

vida e bem-estar (16, 17), a melhor performance académica (6, 18, 19) e a menor risco de 

obesidade infantil; diminuindo, consequentemente, o risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares, diabetes tipo 2 e outras doenças crónicas na vida adulta (6, 7). 

Ademais dos benefícios associados à saúde, este padrão alimentar possibilita 

a adoção de comportamentos associados a um estilo de vida ambientalmente 

sustentável (3, 10, 20, 21). A produção de alimentos tem inevitavelmente um impacto no 

meio ambiente, em particular no que diz respeito ao uso de terra agrícola, ao consumo 

de água e à emissão de dióxido de carbono e de outros gases com efeito de estufa 

(20, 21). No entanto, os padrões alimentares podem variar substancialmente no 

consumo de recursos e no seu impacto no meio ambiente (20, 21). O PAM ao ter por 

base o consumo de alimentos predominantemente de origem vegetal e o respeito pela 

sazonalidade, biodiversidade e proveniência local dos alimentos consumidos, torna-o 

num padrão alimentar com baixo impacto ambiental (3, 20, 21). 

Em 2007, foi solicitado à UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization´s), pelos governos da Grécia, Itália; Marrocos e Espanha, com 

o apoio da Foundation for the Advancement of the Mediterranean Diet, que o PAM 

fosse reconhecido como parte do Património Cultural Imaterial da Humanidade e, em 

2013, Portugal, Chipre e Croácia juntaram-se a este grupo de países aderentes e 

obtiveram o mesmo reconhecimento (22, 23). 

 

1.3. Portugal e a Adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico 

 

Portugal é um país de características mediterrânicas, por causa da sua história, 

das suas práticas sociais e culturais e dos seus hábitos alimentares, muito 
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semelhantes aos de outros povos que compartilham a mesma latitude (1, 24). Contudo, 

desde os anos 60s até à primeira década do século XXI, reportou-se um afastamento 

gradual ao PAM – embora menos pronunciado na última década – por parte dos 

países da região do Mediterrâneo, inclusive em Portugal (24-29), sendo a baixa adesão 

ao PAM das gerações mais novas uma situação alarmante (26, 27). 

Uma revisão sistemática de 2015, usando dados de alguns países europeus 

recolhidos através do Índice KIDMED, reportou uma prevalência de 21% de adesão 

baixa ao PAM em crianças e adolescentes (27). Na ausência de dados nacionais – que 

avaliem a adesão ao PAM com recurso ao Índice KIDMED –, consegue-se saber 

apenas de alguns estudos particulares que reportam, por exemplo, prevalências de 

adesão baixa ao PAM em crianças e adolescentes de Guimarães de 26,3% (30), em 

adolescentes de Penafiel de 7,2% (31), em adolescentes do Algarve de 5,4% (32) e em 

crianças, adolescentes e jovens adultos de Santarém e Alpiarça de 1,9% (33).  

O ambiente obesogénico, caracterizado essencialmente pela grande 

disponibilidade e fácil acessibilidade de alimentos densamente energéticos – ricos em 

açúcares e gorduras – e pela redução da prática de atividade física regular (2, 20); o 

maior número de horas laborais e a menor frequência de refeições realizadas em 

família (6, 20); as crises económicas que diminuem o poder de compra das populações 

mais desfavorecidas e pobres e que, consequentemente, diminuem a aquisição de 

alimentos como frutas, hortícolas, frutos secos oleaginosos, azeite e pescado, por 

serem mais caros (20, 26, 30, 34); e a promoção de dietas ricas em proteína, como 

ferramentas para perda ou manutenção de peso, que têm levado ao aumento do 

consumo de alimentos de origem animal (20), são algumas das razões que têm sido 

apontadas na literatura como ameaças à adesão ao PAM. 

 

1.4. O Padrão Alimentar Mediterrânico e a Educação para a Saúde 

 

Como resultado da diminuição da adesão ao PAM da população portuguesa, a 

sua promoção, em especial nas duas primeiras décadas de vida, torna-se crucial (7, 

25), quer pelos seus benefícios na prevenção e controlo de doenças crónicas ao longo 

de toda a vida (7-10), quer pela adoção de comportamentos associados a um estilo de 

vida ambientalmente sustentável (3, 10, 20, 21). 

Governos e organizações não-governamentais devem promover políticas 

agrícolas e de saúde, não só para benefício da saúde pública, da economia e do meio 



 

 5 

ambiente, mas também por fornecerem um meio de preservação do património 

alimentar e das tradições gastronómicas da região do Mediterrâneo (28).  

No âmbito das políticas de saúde que podem ser promovidas nesse sentido, a 

Educação para a Saúde (EpS) da população, em particular a educação alimentar, 

torna-se relevante como intervenção de médio-longo prazo (34). Isto porque, as 

escolhas alimentares estão dependentes do grau de conhecimento e 

consciencialização das pessoas em relação à saúde e à alimentação (34-36) e, apesar 

de um padrão alimentar poder incluir todos os grupos de alimentos, são a variedade 

e a qualidade dos alimentos consumidos e das técnicas culinárias utilizadas, assim 

como, a adequação da frequência e das quantidades de alimentos consumidos 

diariamente, que tornam a alimentação benéfica para a saúde (3, 37). Para além disso, 

por ser mais efetiva nos mais novos, a educação alimentar deve começar na infância 

e continuar durante a idade adulta de forma a educar e capacitar os indivíduos para 

que estes sejam capazes de fazer escolhas alimentares informadas, conscientes, 

responsáveis e adequadas às suas necessidades e de as manter ao longo da vida (35, 

38, 39). 

Contudo, sabe-se que a saúde não é igual para todos e que as escolhas 

alimentares são  influenciadas por fatores socioeconómicos e comportamentais (34), 

sendo estes fatores passiveis de modificação. Nesse sentido, torna-se imperativo o 

estudo desses fatores modificáveis para que se direcionem as políticas de saúde 

relacionadas com a implementação de hábitos alimentares saudáveis para grupos 

populacionais alvo de maior vulnerabilidade, aumentando, dessa forma, a eficácia e 

eficiência das mesmas. 

Quer seja como um fator independente ou como um fator mediador, aumentar 

o conhecimento sobre alimentação – fator este, também, modificável – pode ser uma 

maneira económica de obter resultados em termos de adesão a um padrão alimentar 

saudável – como é exemplo o PAM (34). Aliás, usar o PAM para promover hábitos 

alimentares saudáveis e a prática de atividade física em crianças e adolescentes pode 

ser a principal medida protetora para minimizar os problemas de saúde que estes 

poderão encontrar à medida que envelhecem – prevenção primária (35). Todavia, o 

planeamento de programas em EpS requer três grandes fases: avaliação das 

necessidades da população-alvo; desenvolvimento das intervenções a implementar, 

tendo por base as necessidades previamente identificadas; e avaliação dos resultados 

das intervenções implementadas (40). 
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1.5. Metodologias de avaliação do Padrão Alimentar Mediterrânico 

 

As metodologias de avaliação dos padrões alimentares, como é o caso do 

PAM, têm sido amplamente utilizadas para avaliar a associação da alimentação com 

resultados em saúde ou para investigar a adesão ao padrão alimentar e os seus 

fatores associados (37), podendo estar ou não acopladas a programas de intervenção 

na área da educação alimentar. Tem-se vindo a optar pelo estudo dos padrões 

alimentares, em vez do estudo da ação isolada de um único componente alimentar na 

saúde, por permitir a avaliação do efeito de vários alimentos, nutrientes e mesmo 

práticas alimentares e outros comportamentos intrínsecos ao estilo de vida na 

prevenção ou tratamento de diversas patologias (5, 37, 41).  

As duas abordagens metodológicas que têm sido utilizadas são a à priori – e 

que se utilizam critérios teóricos definidos previamente como, por exemplo, diretrizes 

e recomendações, para a construção de índices e scores – ou a à posteriori – na qual, 

aos dados recolhidos, são aplicados métodos de redução estatística como a análise 

de clusters, a análise de componentes principais ou a análise fatorial (37, 41, 42). Em 

ambas as abordagens, o objetivo é combinar numa única medida a vasta quantidade 

de informações obtidas da análise de dados de alimentos e nutrientes, sendo que 

cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens (41). 

Existem vários índices alimentares à priori que permitem a avaliação da adesão 

ao PAM em estudos epidemiológicos – há uma classificação e ponderação da 

alimentação que, por sua vez, resulta numa pontuação que reflete a qualidade global 

da alimentação de cada indivíduo (37). No caso de serem utilizadas em situações de 

diagnóstico comunitário é importante que sejam de baixo custo e de avaliação rápida 

para facilitarem os procedimentos e a sua interpretação e para realçarem e 

hierarquizarem prioridades ao nível da promoção da saúde (43). No entanto, estes 

métodos de avaliação rápida são de uso limitado – respondem a objetivos específicos 

– e necessitam de adequação cultural dentro dos diferentes grupos populacionais (43). 

A precisão e exatidão destes índices alimentares são de extrema importância 

para evitar resultados enviesados que possam originar interpretações incorretas, pelo 

que se avalia a sua reprodutibilidade e a sua validade, após a sua construção (44, 45). 

A reprodutibilidade indica que o índice é reprodutível se os seus resultados forem 

idênticos ou semelhantes sempre que este for aplicado – precisão do método (44-46). A 

validade expressa o grau em que o índice mede o que se propõe medir – exatidão do 
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método (44-46). É de salientar que um método pode ter elevada precisão e reduzida 

exatidão, mas se tiver elevada exatidão não pode ter reduzida precisão (44, 46). 

Em algumas circunstâncias, em vez de se construírem índices alimentares, é 

possível adaptar os que existem para outras populações, quer seja por questões de 

economia de tempo e de esforços, quer seja para gerar dados comparáveis entre 

diferentes populações (47). Contudo, o valor prático dessas adaptações depende 

também da sua reprodutibilidade e validade e, por ser reprodutível e válido numa 

população, é incorreto assumir que seja reprodutível e válido para todas as 

populações (44). 

 

1.6. O Índice KIDMED 

 

O Índice KIDMED é dos índices alimentares à priori mais utilizado para avaliar 

a adesão ao PAM em crianças e adolescentes (7). Foi desenvolvido em 2004 (48, 49), 

para avaliar os hábitos alimentares de 3850 crianças e adolescentes espanhóis, com 

idades compreendidas entre os 2 e os 24 anos, no âmbito do estudo EnKid. É 

composto por 16 questões de resposta SIM/NÃO (dicotómica fechada e de escolha 

forçada), podendo ser autoadministradas (aplicação direta) ou conduzidas por um/a 

inquiridor/a (aplicação indireta). A pontuação global obtida varia de 0 a 12 pontos, 

sendo que existem questões com pontuação de -1, por se referirem a hábitos 

alimentares com uma conotação negativa no PAM, e questões com pontuação +1, por 

refletirem aspetos positivos. A soma das pontuações das questões permite a 

classificação da adesão ao PAM das crianças e adolescentes em 3 níveis: baixa se 

for ≤3 (alimentação de baixa qualidade); moderada se estiver compreendida entre 4 e 

7 (precisa de melhorar e ajustar a sua ingestão ao padrão mediterrânico); e elevada 

se for ≥8 (ótima alimentação mediterrânica). 

Foi recentemente testada a reprodutibilidade deste índice na Croácia (50), na 

Colômbia (51) e no Brasil (52) e a sua validade em nove países europeus, 

nomeadamente Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Itália, Hungria, Espanha 

e Suécia, no âmbito do estudo HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in 

Adolescence) (53). Em todos foi referido que é importante existirem futuros estudos a 

investigar o mesmo, noutros países e em diferentes grupos etários, de forma a gerar 

dados comparáveis (50-53). Também foi reportada a necessidade de futuras validações 
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dos índices alimentares, inclusive do Índice KIDMED, numa revisão sistemática de 

2017 (7).  

Contudo, no melhor conhecimento da autora, baseado numa revisão extensiva 

da literatura, nenhum estudo, em Portugal, procedeu à tradução e adaptação 

transcultural, nem testou a reprodutibilidade e a validade deste índice alimentar.  
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2. Objetivos 
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A presente dissertação tem como principal objetivo testar a reprodutibilidade e 

validade do Índice KIDMED, numa amostra de adolescentes portugueses. Para tal 

propôs-se a: 

 

• Proceder à tradução e adaptação transcultural do Índice KIDMED, através do 

processo de tradução e retro-tradução, seguido de pré-teste com recurso a um 

pequeno grupo de indivíduos da população-alvo e a um painel de especialistas; 

• Testar a reprodutibilidade do Índice KIDMED, através do test-retest; 

• Analisar a validade de construto do Índice KIDMED, por comparação com 

Diários Alimentares de 3 dias. 

 

Foi ainda objetivo desta dissertação, estudar a adesão ao PAM e os seus 

fatores associados em adolescentes portugueses. 
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3. Manuscritos 
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Do desenvolvimento da presente Dissertação, resultaram 3 manuscritos 

submetidos para publicação em revistas científicas eletrónicas: 

 

• Manuscrito 1 - Tradução e adaptação transcultural do Índice KIDMED em 

adolescentes portugueses 

Autores: Mariana Rei, Sara Rodrigues, Sofia Marques da Silva 

Submissão para publicação: Revista E-Psi, a 26 de maio de 2020. 

• Manuscrito 2 - Reproducibility and validity of the KIDMED Index in a sample of 

Portuguese adolescents 

Autores: Mariana Rei, Milton Severo, Sara Rodrigues 

Submissão para publicação: British Journal of Nutrition, a 15 de setembro de 2020. 

• Manuscrito 3 - Adherence to the Mediterranean Dietary Pattern and associated 

factors among adolescents from Portugal 

Autores: Inês Jorge, Mariana Rei, Rui Poínhos, Sara Rodrigues 

Submissão para publicação: British Journal of Nutrition, a 23 de outubro de 2020. 

 

Os manuscritos são apresentados neste capítulo, essencialmente, para expor 

a metodologia seguida, os resultados obtidos e a discussão comparativa dos mesmos. 

Alguns aspetos metodológicos que foram menos explorados nos manuscritos – por 

limitação de espaço – são apresentados, juntamente com as conclusões desta 

Dissertação, no capítulo 4. Discussão e Conclusões. 
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3.1. Manuscrito 1 

 

 

 

Tradução e adaptação transcultural do Índice KIDMED em 

adolescentes portugueses 

 

Translation and Cross-cultural adaptation of the KIDMED Index in Portuguese 

adolescents 

 

Mariana Rei a, b, Sara Rodrigues c, d, Sofia Marques da Silva b 

 

a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
b Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
c Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto 
d Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto 
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RESUMO  

Portugal é um país de características mediterrânicas, no entanto, a sua população tem-se vindo 

a afastar do Padrão Alimentar Mediterrânico (PAM). Pelos seus benefícios na prevenção e 

controlo de doenças crónicas, este padrão tradicional deve ser incentivado. Torna-se, portanto, 

crucial o desenho de estratégias que promovam a adesão a este padrão alimentar, em especial 

nos jovens portugueses. Todavia, o planeamento destas intervenções em Educação para a Saúde 

requer fases de avaliação que podem ser executadas com recurso a diversas metodologias. No 

caso de crianças e adolescentes, é frequente a utilização do Índice KIDMED que, pelo melhor 

conhecimento das autoras, baseado numa revisão extensiva da literatura, não foi previamente 

traduzido e adaptado transculturalmente em Portugal. Portanto, no presente estudo, após a 

obtenção da versão portuguesa do Índice KIDMED (decorrente de um processo de tradução e 

retro-tradução), em novembro de 2019, procedeu-se à adaptação transcultural da mesma com a 

participação de 33 adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, através da 

aplicação direta do Índice KIDMED seguida de entrevistas semiestruturadas – mixed methods. 

Perante toda a informação recolhida e analisada, procedeu-se à adaptação de algumas questões 

do Índice KIDMED que suscitaram problemas de compreensão e interpretação por parte dos/as 

adolescentes e que foram, depois, revistas e validadas por um painel de especialistas com 

conhecimentos sobre o conteúdo avaliado no próprio instrumento. No final do estudo, foi 

possível obter uma versão do Índice KIDMED traduzida e adaptada à população-alvo a que se 

destina, sem descurar o rigor técnico dos conceitos que caracterizam o PAM. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Padrão Alimentar Mediterrânico; Índice KIDMED; Tradução; Adaptação Transcultural; 

Perspetivas dos Adolescentes. 
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ABSTRACT 

Portugal is a country with Mediterranean characteristics, however, its population has been 

moving away from the Mediterranean Dietary Pattern (MDP). Due to its benefits in the 

prevention and control of chronic diseases, this traditional pattern should be encouraged. It is 

therefore crucial to design strategies that promote adherence to this dietary pattern, especially 

among young Portuguese people. However, the planning of these interventions in Health 

Education requires phases of evaluation that can be carried out using various methodologies. In 

the case of children and adolescents, the KIDMED Index is frequently used, an instrument that, 

in the authors' best knowledge, based on an extensive literature review, has not been previously 

translated and cross-culturally adapted in Portugal. Therefore, in the present study, after 

obtaining the Portuguese version of the KIDMED Index (resulting from a process of translation 

and back-translation), in November 2019, the instrument was cross-culturally adapted with the 

participation of 33 adolescents aged between 10 and 18 years old, through the direct application 

of the KIDMED Index followed by semi-structured interviews - mixed methods. In view of all 

the information collected and analyzed, the questions of the KIDMED Index that caused 

problems of understanding and interpretation, were then reviewed and adapted in accordance. 

A panel of experts with knowledge about the content, validated the changes and evaluated on 

the instrument itself. At the end, it was possible to obtain a version of the KIDMED Index 

translated and adapted to the target population for which it is intended, without neglecting the 

technical rigor of the concepts that characterize MDP. 

 

 

KEYWORDS 

Mediterranean Dietary Pattern; KIDMED Index; Translation; Cross-cultural adaptation; 

Adolescent´s perspectives 
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INTRODUÇÃO 

ASPETOS DO PADRÃO ALIMENTAR MEDITERRÂNICO 

Cada país mediterrânico tem a sua cultura, história e tradições únicas que se 

desenvolveram ao longo do tempo (Arnoni & Berry, 2015). No entanto, existem práticas 

alimentares partilhadas que parecem representar uma base sólida para os alimentos consumidos 

dentro do Padrão Alimentar Mediterrânico (PAM) (Arnoni & Berry, 2015; Bach-Faig et al., 

2011). 

A Dieta Mediterrânica (DM) é caracterizada, essencialmente, pelo consumo elevado de 

frutas, produtos hortícolas, leguminosas, frutos secos oleaginosos, pães e cereais integrais 

(como massa e arroz); azeite como principal fonte de gordura adicionada; consumo moderado 

a elevado de pescado; consumo moderado de produtos lácteos (principalmente queijo e iogurte) 

e de ovos; consumo baixo de carne vermelha; e consumo moderado de álcool (principalmente 

vinho durante as refeições) (Bach-Faig et al., 2011; Graça, 2014). Ao mesmo tempo, 

comportamentos intrínsecos ao estilo de vida, como a socialização e interação com membros 

da comunidade, o convívio de família e amigos em torno da mesa, a partilha de práticas 

culinárias saudáveis entre gerações como meio de educação alimentar, a prática de atividade 

física regular de modo a combater o sedentarismo e a promover o contacto com o meio 

ambiente, o adequado período de descanso, a preferência por produtos alimentares sazonais, 

tradicionais e de produção local, tornaram-se elementos cruciais para a caracterização do PAM 

(Bach-Faig et al., 2011; Graça, 2014). 

Desde 2010, a DM foi classificada como Património Cultural Imaterial da Humanidade 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2010). 

Para além deste reconhecimento, é considerada como um dos padrões alimentares mais 

saudáveis, porque permite uma adequação nutricional e um risco menor de ingestão inadequada 

de micronutrientes durante toda a vida (Castro-Quezada, Román-Viñas, & Serra-Majem, 2015; 

Farajian & Zampelas, 2015); um risco reduzido de mortalidade por todas as causas, de doenças 

cardiovasculares, de doenças neurodegenerativas, de diabetes tipo 2 e de cancro em adultos 

(Aridi, Walker, & Wright, 2017; Dinu, Pagliai, Casini, & Sofi, 2018; Esposito et al., 2015; 

Rosato et al., 2019; Schwingshackl, Schwedhelm, Galbete, & Hoffmann, 2017; Soltani, Jayedi, 

Shab-Bidar, Becerra-Tomás, & Salas-Salvado, 2019); bem como um efeito protetor no 

sobrepeso e obesidade infantil que, por conseguinte, determina a redução do risco de 

desenvolvimento de doenças crónicas não transmissíveis na vida adulta (Farajian & Zampelas, 

2015; Idelson, Scalfi, & Valerio, 2017). É também considerada como um dos padrões 

alimentares mais sustentáveis, porque resulta num menor impacto ambiental, através do 
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consumo maioritário de produtos de origem vegetal e do consumo minoritário de produtos de 

origem animal (Serra-Majem & Medina, 2015; Serra-Majem, Ortiz-Andrellucchi, Ruan-

Rodriguez, & Sánchez-Villegas, 2016). 

 

AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO PADRÃO ALIMENTAR MEDITERRÂNICO 

Desde os anos 60 até à primeira década do século XXI, os países mediterrânicos, no 

geral, demonstraram uma tendência de perda de adesão ao PAM – embora menos pronunciada 

na última década –, principalmente nas gerações mais jovens (Cabrera et al., 2015; Durão, 

Oliveira, & Almeida, 2008; Naska & Trichopoulou, 2014; Rodrigues, Caraher, Trichopoulou 

& Almeida, 2008; Silva et al., 2009; Vilarnau et al., 2019). Neste alinhamento, considera-se 

que as estratégias de promoção da saúde devem priorizar a promoção da DM na população em 

geral e, mais especificamente, nas duas primeiras décadas de vida (Idelson et al., 2017; Silva et 

al., 2009).  

Essas estratégias de promoção da saúde exigem o estudo da qualidade global da 

alimentação e, para isso, duas abordagens podem ser distinguidas, ambas, com vantagens e 

limitações: a abordagem a priori (os scores ou índices são baseados previamente em diretrizes 

para uma alimentação saudável) e a abordagem a posteriori (métodos estatísticos, como a 

análise de clusters, a análise de componentes principais ou a análise fatorial são aplicadas 

posteriormente para determinar os padrões alimentares disponíveis nos dados recolhidos) 

(Afonso, Moreira, & Oliveira, 2014; Ocké, 2013; Real, Queiroz & Graça, 2019). 

Várias abordagens a priori, neste caso, abordagens baseadas nos princípios do PAM, 

foram desenvolvidas para avaliar a adesão das crianças e adolescentes à DM, mas a mais 

utilizada tem sido o Mediterranean Diet Quality Index for children and adolescentes – Índice 

KIDMED (Bach-Faig et al., 2006; Idelson et al., 2017). 

O Índice KIDMED foi desenvolvido e validado por Serra-Majem, et al, em 2004 (Serra-

Majem et al., 2004), para avaliar os hábitos alimentares de 3850 crianças e adolescentes 

espanhóis, com idades compreendidas entre os 2 e os 24 anos, no âmbito do estudo EnKid. É 

composto por 16 questões de resposta SIM/NÃO (dicotómica fechada e de escolha forçada), 

podendo ser autoadministradas (aplicação direta) ou conduzidas por um/a inquiridor/a 

(aplicação indireta). A pontuação global obtida varia de 0 a 12 pontos, sendo que existem 

questões com pontuação de -1, por se referirem a hábitos alimentares com uma conotação 

negativa no PAM, e questões com pontuação +1, por refletirem aspetos positivos. A soma das 

pontuações das questões permite a classificação da adesão ao PAM das crianças e adolescentes 

em 3 níveis: baixa se for ≤3 (alimentação de baixa qualidade); moderada se estiver 
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compreendida entre 4 e 7 (precisa de melhorar e ajustar a sua ingestão ao padrão mediterrânico); 

e elevada se for ≥8 (ótima alimentação mediterrânica). 

 

ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

Em determinadas situações, em vez de se desenvolverem novos instrumentos, é possível 

adaptar os que já existem para outras populações (Beaton. Bombardier, Guillemin &Ferraz, 

2000). No entanto, o valor prático de um instrumento depende da reprodutibilidade (os dados 

recolhidos podem ser reproduzidos) e da validade (mede-se o que se pretende medir) das 

informações que se recolhem (FAO, 2018; Meadows, 2003). Ainda assim, por ser reprodutível 

e válido na população para a qual foi desenvolvido, é incorreto presumir que o mesmo aconteça 

para a nova população onde será utilizado (Meadows, 2003). 

Para testar as propriedades psicométricas de um instrumento é necessário, numa 

primeira etapa, proceder à produção, a partir da versão original, de uma versão idêntica na 

língua materna da nova população a que se destina (Meadows, 2003). Contudo, a simples 

tradução do instrumento não é suficiente, é necessária e importante a adaptação transcultural 

do instrumento (Meadows, 2003; Alexandre & Coluci, 2011; Sousa & Rojjanasrirat, 2011).  

Embora, várias versões do Índice KIDMED na língua portuguesa tenham sido 

produzidas, por diferentes autores, à luz do nosso melhor conhecimento, com base numa 

extensa revisão da literatura, nenhum procurou investigar as propriedades psicométricas deste 

instrumento, em Portugal, nem verificar se a população-alvo compreendia, do modo esperado,  

as questões da versão produzida, ou seja, nenhum adaptou o instrumento com base em 

perspetivas ou caracterizações elaboradas pela própria população-alvo.  

Por consequência, o principal objetivo do presente estudo foi traduzir e adaptar 

transculturalmente o Índice KIDMED, para adolescentes portugueses. Uma vez que a incorreta 

interpretação e compreensão das questões leva a um incorreto preenchimento das mesmas e, 

consequentemente, a uma incorreta avaliação da adesão ao PAM, é fundamental que a 

adaptação tenha em consideração as perspetivas dos/as adolescentes depois de perceber se 

compreendem corretamente as questões do instrumento. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

TRADUÇÃO DO ÍNDICE KIDMED 

Primeiramente, foi produzida, a partir da versão original do Índice KIDMED (Serra-

Majem et al., 2004), uma versão idêntica na língua portuguesa. Esse processo de tradução 

consistiu em 3 etapas: inicialmente efetuou-se uma tradução preliminar da versão em castelhano 

por uma pessoa cuja língua mãe é o português europeu, fluente nas duas línguas e que estava 

bem informada sobre os objetivos do estudo e sobre a intenção de cada questão do inquérito. 

Seguidamente essa tradução preliminar foi avaliada e, por fim, retro-traduzida para a língua 

original por uma pessoa cuja língua mãe é o castelhano, bilíngue, bicultural e que não tinha tido 

contacto com a versão original (McDonald, Burnett, Coronado, & Johnson, 2003b; Meadows, 

2003). As discrepâncias encontradas foram examinadas, obtendo-se uma retro-tradução 

idêntica à versão original, não sendo, por isso, necessário repetir o processo. De seguida, 

elaborou-se um protocolo de administração do instrumento, com instruções de utilização para 

a sua aplicação direta, de forma a uniformizar os procedimentos. 

 

AMOSTRAGEM 

O Índice KIDMED é uma ferramenta construída para poder ser aplicada dos 2 aos 24 

anos de idade, contudo, para que o presente trabalho de investigação fosse exequível, optou-se 

por limitar a participação aos/às adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 19 

anos (WHO, 2014), com nacionalidade portuguesa e sem necessidades educativas especiais que 

os/as impedissem de preencher o Índice KIDMED e realizar entrevistas. 

 De entre uma amostra de agrupamentos de escolas, selecionadas por conveniência de 

acesso num concelho da zona norte do país, escolheram-se apenas dois agrupamentos que 

tivessem, em simultâneo, escola básica de 2º e 3º ciclo e escola secundária (o mais a litoral e o 

mais no interior, tornando a amostra o mais heterogénea possível). De todas as turmas do 5º ao 

12º ano, selecionou-se aleatoriamente 1 turma de cada ano letivo, para os dois agrupamentos. 

Enviaram-se consentimentos informados para os/as respetivos/as Encarregados/as de Educação 

de 4 adolescentes de cada turma, 2 adolescentes do sexo masculino (primeiro e último, por 

ordem alfabética) e 2 adolescentes do sexo feminino (primeira e última, por ordem alfabética). 

De um total de 64 adolescentes, apenas 35 aceitaram participar (taxa de participação de 

54,7%), tendo havido a exclusão dos dados de 2 adolescentes, após a sua participação, por não 

terem nacionalidade portuguesa (taxa de resposta de 100%). 

Na Tabela 1, pode-se observar que os/as restantes 33 participantes tinham idades 

compreendidas entre os 10 e os 18 anos, eram maioritariamente do sexo masculino (54,5%) e 
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encontravam-se 36,4% no 2º ciclo do ensino básico (correspondente ao 5º e 6º ano de 

escolaridade), 36,4% no ensino secundário (correspondente ao 10º, 11º e 12º ano de 

escolaridade) e 27,3% no 3º ciclo do ensino básico (correspondente ao 7º, 8º e 9º ano de 

escolaridade). Relativamente ao contexto socioeconómico dos/as participantes pode-se inferir, 

através da escolaridade do pai e da escolaridade da mãe, que pertenciam a um nível 

socioeconómico baixo-médio, uma vez que apenas 3% e 6,1% dos pais e das mães, 

respetivamente, concluíram o ensino superior. 

 

Tabela 1 – Caracterização geral da amostra 

 Média (±Desvio-Padrão) Mínimo Máximo 

Idade (anos) 

 
13,76 (±2,71) 10 18 

 n (%) 

Sexo Masculino 18 (54,5) 

Feminino 15 (45,5) 

Escolaridade 2º ciclo do Ensino Básico 12 (36,4) 

3º ciclo do Ensino Básico 9 (27,3) 

Ensino Secundário 12 (36,4) 

Escolaridade do Pai 1º ciclo do Ensino Básico 3 (9,1) 

2º ciclo do Ensino Básico 5 (15,2) 

3º ciclo do Ensino Básico 5 (15,2) 

Ensino Secundário 8 (24,2) 

Ensino Superior 1 (3,0) 

Não Respondeu  11 (33,3) 

Escolaridade da Mãe 1º ciclo do Ensino Básico 3 (9,1) 

2º ciclo do Ensino Básico 4 (12,1) 

3º ciclo do Ensino Básico 5 (15,2) 

Ensino Secundário 11 (33,3) 

Ensino Superior 2 (6,1) 

Não Respondeu 8 (24,2) 

 

METODOLOGIAS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

A OPÇÃO PELA APLICAÇÃO DIRETA DO ÍNDICE KIDMED 

A aplicação direta do Índice KIDMED permitiu minimizar a influência externa, 

resultante do contacto direto com a investigadora, que poderia explicar conceitos e termos 

inerentes às questões do inquérito que o/a inquirido/a não compreendesse. Permitiu também 
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prevenir a introdução do viés do/a entrevistador/a (McDonald, Burnett, Coronado, & Johnson, 

2003a). 

 

A ANÁLISE DESCRITIVA DO ÍNDICE KIDMED 

Procedeu-se, com recurso ao programa Statistical Package for the Social Sciences – 

IBM SPSS v25, à análise descritiva dos dados obtidos aquando do preenchimento do Índice 

KIDMED pelos/as adolescentes. Fixou-se α = 0,05 como nível de significância 

Para analisar a pontuação média do Índice KIDMED em função do sexo, tendo n=28 

(porque em 5 dos/as 33 adolescentes entrevistados/as não foi possível calcular a pontuação do 

Índice KIDMED), primeiramente usou-se o teste de Shapiro-Wilk para testar a normalidade das 

duas variáveis. Como, tanto a pontuação média do Índice KIDMED dos adolescentes do sexo 

masculino (p = 0,053) como a das adolescentes do sexo feminino (p = 0,963) seguem uma 

Distribuição Normal, aplicou-se o teste T-Student para 2 amostras independentes, de forma a 

perceber se existiam diferenças entre as duas variáveis. Para analisar a classificação do Índice 

KIDMED em função do sexo, utilizou-se o teste de Mann-Whitney, por se tratarem de variáveis 

ordinais. 

 

A OPÇÃO PELAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

As entrevistas permitem chegar ao entendimento dos seres humanos e obter informações 

nos mais diversos campos. (Amado, 2014). Escolheu-se a entrevista semiestruturada ou 

semidiretiva, por ser “um dos principais instrumentos da pesquisa de natureza qualitativa” 

(Amado, 2014, p. 209), por poder ser usada em conjugação com outros métodos e por poder ter 

a função de “avaliar a adequação de processos com perspetivas ou caracterizações elaboradas 

pelos sujeitos” – entrevista de investigação-controlo (Amado, 2014, p. 211). 

A entrevista semiestruturada permitiu que não houvesse uma imposição rígida de 

questões, o que, consequentemente, permitiu ao/à entrevistado/a discorrer sobre o tema 

proposto respeitando os seus “quadros de referência” – intenções, representações, pressupostos, 

estados de espírito, sexo, idade, classe social, momento histórico, etc. – e salientando o que para 

ele/ela era mais relevante, com as palavras e a ordem que mais lhe convinha (Amado, 2014). 

As questões da entrevista semiestruturada organizaram-se num guião (Apêndice 1), que é um 

plano prévio onde se definiram tópicos orientadores para que fornecessem o essencial do que 

se pretendia obter (Amado, 2014). Naquele guião constou, por isso, a formulação do problema, 

os objetivos que se pretendiam alcançar, as questões fundamentais, e as perguntas de recurso a 

utilizar apenas se o/a entrevistado/a não avançasse no desenvolvimento do tema proposto ou 
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não atingisse o grau de explicitação que se pretendia (Amado, 2014). O guião não foi visto 

como um questionário, mas sim como um referencial organizado de tal modo que permitiu obter 

o máximo de informação com o mínimo de perguntas (Amado, 2014). 

 

A ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

Após a transcrição integral das entrevistas fizeram-se várias leituras sucessivas, 

verticais, documento a documento, inicialmente “flutuantes” – isto é, “leituras em que o espírito 

hesita entre muitas possibilidades e deve fazer, eventualmente, a triagem entre diferentes 

inconvenientes” (Robert & Bouillaguet, 1999 cit in Amado, 2014, p. 311) – mas cada vez mais 

seguras, minuciosas e decisivas (Amado, 2014). Posteriormente, os dados foram 

“transformados e agregados em unidades que permitem uma descrição exata das características 

relevantes do conteúdo” (Holsti, 1969 cit in Amado, 2014, p. 312). A este processo chama-se 

de categorização e só depois da categorização, que deve ser exaustiva, exclusiva, homogénea, 

pertinente, objetiva e produtiva, foi possível elaborar um texto – tabela geral das categorias e 

subcategorias (Apêndice 2) – que traduz os traços comuns e os traços diferentes das diversas 

mensagens analisadas (Amado, 2014). A partir desse texto, pôde-se avançar para a interpretação 

– feita “à custa de inferências interpretativas derivadas ou inspiradas nos quadros de referência 

teóricos do/a investigador/a” – e para a eventual teorização. (Amado, 2014, p. 304) 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO DE CAMPO 

Durante o período de aulas, em novembro de 2019, aplicou-se diretamente o Índice 

KIDMED já traduzido à amostra inicialmente definida, o que permitiu aos/às adolescentes 

terem um primeiro contacto com o instrumento. Prosseguiu-se para a entrevista individual, que 

se efetuou com o auxílio de um guião e de um gravador de áudio para recolha de dados. 

O ponto de partida do trabalho de investigação foram, portanto, as entrevistas 

semiestruturadas – método qualitativo –, nas quais se exploraram as perspetivas dos/as 

participantes acerca do Índice KIDMED. Seguidamente, realizaram-se as transcrições integrais 

das entrevistas e efetuou-se a análise de conteúdo das respostas abertas obtidas nas mesmas. As 

informações obtidas foram usadas para construir uma nova versão do Índice KIDMED – 

método quantitativo –, que melhor se adaptasse à amostra em estudo. Este tipo de desenho 

representa um exemplo de Exploratory Sequential Mixed Methods Design (Creswell, 2014). 

A sequência de métodos quantitativos e qualitativos – mixed methods – fornece um 

entendimento mais completo do problema de investigação – “Compreenderão, os/as 

adolescentes, corretamente as questões inerentes ao Índice KIDMED?” – do que se se optasse 
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por utilizar um dos métodos isoladamente. Para além disso, as fraquezas de um método são 

colmatadas com as forças do outro (Creswell, 2014).  

Por fim, o conteúdo das questões e as adaptações efetuadas foram, depois, validadas por 

um grupo de três Professoras Doutoradas com publicações e pesquisas significativas e 

pertinentes sobre o PAM, conceito explorado neste instrumento. 

 

PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Para a realização do presente estudo, obteve-se a aprovação da Comissão de Ética do 

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, a autorização da Direção-Geral de 

Educação, através do sistema de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (número de 

registo 0702600001), a autorização dos/as Diretores/as dos Agrupamentos de Escolas e a 

autorização do autor para a utilização do Índice KIDMED. 

A autorização por parte dos/as Encarregados/as de Educação e dos/as adolescentes 

também foram requeridos, após se explicar os objetivos do quanto lhes foi proposto, de se 

esclarecer todas as questões sobre o trabalho de investigação, de se dar tempo para refletir sobre 

a proposta em participar em cada uma das fases do trabalho, de se explanar que não existia 

prejuízo dos direitos assistenciais ao recusar esta solicitação e de se garantir que os dados 

recolhidos seriam anonimizados e tratados com confidencialidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ADESÃO AO PADRÃO ALIMENTAR MEDITERRÂNICO DOS/AS ADOLESCENTES 

Na Tabela 2, observa-se que a pontuação do Índice KIDMED variou entre 1 e 11 

valores, tendo a média correspondido a 6,18 (±2,23) valores, não se tendo encontrado diferenças 

estatisticamente significativas (p >0,05) na pontuação média dos adolescentes do sexo 

masculino e do sexo feminino.  

Observa-se, também que, mais de metade da população inquirida (54,5%) apresentou 

uma adesão moderada ao PAM, 9,1% uma adesão baixa ao PAM e 21,2% uma adesão elevada 

ao PAM (Tabela 2). No entanto, encontraram-se diferenças estatisticamente significativas (p 

≤0,05) na classificação do Índice KIDMED, tendo as adolescentes do sexo feminino 

apresentado uma ordem-média de classificação superior à ordem-média dos adolescentes do 

sexo masculino, ou seja, apresentaram uma maior adesão ao PAM. 

Em 15,2% da amostra não foi possível calcular a pontuação do Índice KIDMED e, 

consequentemente, classificar quanto à adesão ao PAM, por omissão de respostas a algumas 

questões do instrumento, nomeadamente, nas duas questões relativas ao consumo de produtos 

hortícolas, na questão referente ao consumo de peixe e na questão referente à toma do pequeno-

almoço (Tabela 3). 

  

Tabela 2 – Adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico (PAM) 

 
n (%) 

 
Total Feminino Masculino 

Classificação do Índice 

KIDMED* 

Adesão baixa ao PAM 

 

3 (9,1) 1 (5,6) 2 (13,3) 

Adesão moderada ao PAM 

 

18 (54,5) 7 (38,9) 11 (73,3) 

Adesão elevada ao PAM 

 

7 (21,2) 6 (33,3) 1 (6,7) 

Omissos 5 (15,2) 4 (22,2) 1 (6,7) 

 Média (±Desvio-Padrão) 

(Mínimo-Máximo) 

 
Total Feminino Masculino 

Pontuação do Índice KIDMED** 6,18 (±2,23) 

(1-11) 

6,71 (±2,34) 

(2-11) 

5,64 (±2,06) 

(1-9) 

*Teste de Mann-Whitney: p = 0,048 

**Teste T-Student para 2 amostras independentes: p = 0,209 
Fixou-se α = 0,05 como nível de significância. 

 

Pode-se concluir, através da análise da Tabela 3, que a adesão moderada ao PAM da 

amostra deve-se, principalmente ao consumo de uma peça de fruta ou sumo de fruta todos os 
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dias (75,8%), ao consumo de produtos hortícolas uma vez por dia (51,5%), ao consumo de 

leguminosas mais de uma vez por semana (69,7%), ao consumo de arroz e massa quase todos 

os dias (90,9%), ao uso de azeite (93,9%), à toma do pequeno-almoço (93,9%) e ao consumo 

de cereais ou derivados de cereais (84,8%) e de lacticínios (87,9%) ao pequeno-almoço. 

É ainda de referir que apesar dos contextos de “fast-food” serem tradicionalmente 

atrativos para crianças e adolescentes, este grupo parece fugir a essa tendência, aliás já indicada 

num estudo de Cruz (2000) na comparação com outros países.  

 

Tabela 3 – Respostas às questões do Índice KIDMED 

 Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

N.R.* 

n (%) 

Q1. Comes uma peça de fruta ou um sumo de fruta todos os dias? 
25 (75,8) 8 (24,2) - 

Q2. Comes uma segunda peça de fruta todos os dias? 
9 (27,3) 24 (72,7) - 

Q3. Comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados regularmente, 

uma vez por dia? 
17 (51,5) 13 (39,4) 3 (9,1) 

Q4. Comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados mais de uma 

vez por dia? 
8 (24,2) 22 (66,7) 3 (9,1) 

Q5. Comes peixe com regularidade (pelo menos 2 a 3 vezes por 

semana)? 
18 (54,5) 14 (42,4) 1 (3,0) 

Q6. Frequentas, uma vez ou mais por semana, restaurantes de “fast-

food” tipo hamburguerias? 
6 (18,2) 27 (81,8) - 

Q7. Gostas e comes leguminosas mais de uma vez por semana?  
23 (69,7) 10 (30,3) - 

Q8. Comes massa ou arroz quase todos os dias (5 dias ou mais por 

semana)?  
30 (90,9) 3 (9,1) - 

Q9. Comes cereais ou derivados de cereais (pão, etc.) ao pequeno-

almoço?  
28 (84,8) 5 (15,2) - 

Q10. Comes frutos secos com regularidade (pelo menos 2 a 3 vezes 

por semana)? 
5 (15,2) 28 (84,8) - 

Q11. Usas azeite em casa? 
31 (93,9) 2 (6,1) - 

Q12. Tomas o pequeno-almoço? 
31 (93,9) 1 (3,0) 1 (3,0) 

Q13. Comes lacticínios (iogurte, leite, etc.) ao pequeno-almoço? 
29 (87,9) 4 (12,1) - 

Q14. Comes produtos de confeitaria ou pastelaria ao pequeno-

almoço? 
8 (24,2) 25 (75,8) - 

Q15. Comes 2 iogurtes e/ou 40g de queijo por dia? 
1 (3,0) 32 (97,0) - 

Q16. Comes, várias vezes ao dia, doces e guloseimas? 
8 (24,2) 25 (75,8) - 

Q – Questão 

*N.R. – Não Respondeu 

 

A PERSPETIVA DOS/AS ADOLESCENTES SOBRE O ÍNDICE KIDMED 

O objetivo do presente estudo é trazer informação sobre o modo como os/as 

adolescentes do contexto português interpretam a versão do Índice KIDMED produzida na sua 
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clareza e acessibilidade. Este tipo de estudos é efetuado, como forma a testar o instrumento na 

população-alvo, em seguimento do seu processo de produção ou, como neste caso, de tradução.  

As entrevistas individuais com os/as adolescentes trazem contributos distintos. A 

maioria considera o Índice KIDMED um inquérito de fácil preenchimento, sem perguntas 

difíceis de responder ou palavras complicadas de compreender. Indicam assim que o 

instrumento é claro, o que nos permitiria confiar na fiabilidade dos resultados. 

 

Normal e… (pausa) as perguntas eu percebi. (longa pausa). Acho que é simples, fácil e está bem 

adaptado para pessoas da minha idade… adolescentes. (E01) 

achei que a linguagem estava explícita e compreende-se perfeitamente. (E06) 

Achei-o claro e objetivo. (E08) 

Hum, eu achei que as perguntas estavam bem feitas e eram objetivas. (E10) 

Eu achei-o fácil. (E11) 

Até achei que foi fácil… de perceber… sim. (E16) 

Achei que é um questionário simples de responder, não tem assim nenhuma pergunta muito difícil. 

(…) são tudo palavras simples (E23) 

Hum, (sorri) achei fácil. (E31) 

Tá bem feito, dá para perceber as perguntas que nos estão a tentar fazer. Está compreensível para 

todos! (E32) 

Achei fácil, achei que todas as pessoas conseguiam responder e que não tem nenhuma palavra difícil. 

(E34) 

 

As respostas acima apontam para se considerar que o instrumento tem uma linguagem 

clara e que a natureza das questões foi considerada fácil. Contudo, houve também relatos de 

dificuldades em algumas questões, às quais optaram por não responder, resultando em casos 

omissos. Este facto mereceu a nossa atenção levando a uma exploração das dificuldades. 

 

Adolescentes E15, E28 e E33 não responderam às seguintes questões: 

“Comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados regularmente, uma vez por dia?” 

“Comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados mais de uma vez por dia?” 

 

Achei fácil, só que algumas coisas também não consegui fazer. (E15) 

Não entendeste as duas frases, mas tudo ou só alguma palavra? (Entrevistadora) 

Horti-có-las. (E15) 

 

Assim… para nós sabermos o que comermos e o que nós deveremos parar de comer. (E28) 

E tiveste dificuldade em responder a alguma pergunta? (Entrevistadora) 

(acena que sim com a cabeça) (E28) 

Estas daqui (aponta no questionário) comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados… porque não 

sei o que significa hortícolas. (E28) 

 

No geral? Um questionário bem constituído e fácil de responder. (E33) 

Tiveste dificuldade em responder a alguma pergunta? (Entrevistadora) 

Sim, “comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados”, porque não sei o que significa hortícolas. 

(E33) 
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Como se pode observar, 3 adolescentes não responderam às duas questões sobre o 

consumo de produtos hortícolas, que são conotadas com pontuação +1 cada uma, por se 

referirem a alimentos cujo consumo diário é promovido no PAM. A ausência de resposta 

resultou do desconhecimento do conceito “produtos hortícolas”, que por sua vez, pode resultar 

do não consumo destes alimentos. Independentemente disso, será necessário incluir exemplos 

destes alimentos de forma a facilitar a interpretação e a resposta a estas duas questões. 

 

Adolescente E19 não respondeu à seguinte questão: 

“Comes peixe com regularidade (pelo menos 2 a 3 vezes por semana)?” 

 

E as perguntas que foram feitas? Achas que foram fáceis? Difíceis? (Entrevistadora) 

Fáceis… (E19) 

Aqui (aponto no questionário) pergunta se comes peixe pelo menos duas a três vezes por semana, mas 

não respondeste, porquê? (Entrevistadora) 

Eu sou vegetariano. (E19) 

 

Houve um caso de omissão de resposta na questão referente ao consumo de peixe, por 

se tratar de um/a adolescente que segue uma alimentação vegetariana. Sendo o vegetarianismo 

um padrão alimentar distinto do PAM, objeto de avaliação neste instrumento, é importante 

avaliar a existência de algum tipo de regime alimentar especial (exemplos: vegetariano, 

vegetariano estrito, ovolactovegetariano) ou condicionado pela presença de doença (exemplo: 

condicionado pela doença celíaca) antes ou depois de se aplicar o Índice KIDMED. Isto 

permitirá evitar possíveis enviesamentos de classificação da adesão ao PAM da amostra, 

resultantes, por exemplo, do não consumo de produtos de origem animal (como é o caso do 

peixe e dos laticínios, conotados com pontuação +1 em 3 questões do questionário) e do não 

consumo de produtos alimentares com glúten (como é o caso da massa e do pão, também 

conotados com +1 em 2 questões do questionário). 

 

Adolescente E20 não respondeu à seguinte questão: 

“Tomas o pequeno-almoço?” 

 

No geral, o que achaste deste questionário que acabaste de responder? (Entrevistadora) 

Fácil e simples! (E20) 

E tiveste dificuldade em responder a alguma questão? (Entrevistadora) 

Sim, na do pequeno-almoço. (E20) 

Porque a resposta é só de sim/não e eu não tomo todos os dias… (E20) 

 

Na questão relativa à toma do pequeno-almoço também surgiu um caso de omissão de 

resposta. Pode-se inferir através da informação recolhida na entrevista que a questão estava 
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“incompleta”, por falta de informação que permitisse responder apenas SIM ou NÃO, ou seja, 

a questão poderia especificar se a toma do pequeno-almoço é diária ou pontual. 

Em alguns casos, mesmo tendo algumas dúvidas, os/as adolescentes optaram por 

responder à questão, o que causa desconfianças sobre a fiabilidade das respostas.  

 

Adolescentes E05, E18 e E35 responderam NÃO às seguintes questões: 

“Comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados regularmente, uma vez por dia?” 

“Comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados mais de uma vez por dia?” 

 

Hum… as perguntas até estão bem… estão bem feitas, só algumas palavras é que não… por exemplo, 

vou dar um exemplo de uma palavra (pausa enquanto procura no questionário). Aqui (aponta no 

questionário) “comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados”, eu não sei mais ou menos o que… 

o que é que tem a ver… (E05) 

 

Hortícolas, produtos hortí-colas frescos ou cozinhados… não percebi o significado. (E18) 

 

Não entendi, o que é hortícolas. (E35) 

 

Pode se verificar, através dos exemplos explanados, que mesmo admitindo o 

desconhecimento do significado do conceito “produtos hortícolas”, responderam às questões. 

Mais uma vez, urge a necessidade de se exemplificar este conceito, para permitir que os/as 

adolescentes respondam de forma informada e consciente e não apenas de forma arbitrária.  

 

Adolescente E13 respondeu NÃO à seguinte questão: 

“Comes frutos secos com regularidade (pelo menos 2 a 3 vezes por semana)?” 

 

Eu nunca comi frutos secos, nem sei o que é que é… (E13) 

 

 

Adolescente E29 respondeu SIM à seguinte questão: 

“Gostas e comes leguminosas mais de uma vez por semana?” 

 

Legus.. Le-gu, leguminosas. (E29) 

Porque eu não sei o significado. (E29) 

 

O desconhecimento do significado dos conceitos “frutos secos” e “leguminosas” 

também foi referido aquando das entrevistas. Chega mesmo a ser demonstrada a arbitrariedade 

das repostas às questões, quando num dos casos o/a adolescente respondeu NÃO e no outro 

caso respondeu SIM, embora, em ambos, fosse referido não saberem o significado dos conceitos 

avaliados. Para estas questões, tal como para as questões dos produtos hortícolas, será 

necessário dar exemplos destes alimentos, para se obter respostas informadas e conscientes por 

parte dos/as participantes. 
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E houve alguma palavra que não percebeste o significado? (Entrevistadora) 

Hum… não. Mas produtos hortícolas e leguminosas, acho que podem confundir os dois termos, 

podiam dar exemplos… (E21) 

 

Ah… tipo, eu acho que… (pausa) pastelaria vem… tipo, também um bocado de tipo pão, mas não é 

bem pão… hum… eu não costumo ir muitas vezes à pastelaria, mas eu pensei no pão… ou é bolos?! 

Eu aqui punha exemplos. (E12) 

 

A ausência de exemplos em algumas questões chega mesmo a ser referida pelos/as 

próprios/as entrevistados, como se pode verificar nas transcrições acima mencionadas. Por 

outro lado, dado tratar-se de um instrumento que se dirige a um intervalo etário com estádios 

de desenvolvimento distintos (2 aos 24 anos) terá de se cuidar das dificuldades de abstração 

diferenciadas apresentadas por crianças e adolescentes, bem como jovens adultos. 

 

Consegues me dizer quanto é 40g de queijo? (Entrevistadora) 

Eu acho que é uma ou duas fatias. (E01) 

Tipo, duas fatias de queijo… sei lá… (E04) 

Não são 4 fatias de queijo?! (…) (E05) 

Talvez 3 fatias, por aí… mas acho que em vez de gramas podia dizer fatias… (E06) 

Não consigo dizer, mas… sei lá, duas fatias de queijo?! (pausa) Esta pergunta podia estar mais 

explicita… explicar o que é as 40g de queijo, porque fico na dúvida de quanto é. (E07) 

40g de queijo?! Creio que seja aí…hum… para aí um sétimo de bola de queijo. (E08) 

Sinceramente não (…) (E09) 

40g é… acho que é tipo 1 fatia de queijo. (E13) 

Não… se dissesse camadas de queijo… quantas fatias, se comes dois iogurtes ou 4 fatias de queijo, já 

sabia. (E14) 

Eu não como queijo, não gosto de queijo, nem não sei o que é 40g de queijo. (E15) 

Não… Não... (E18) 

Uma pequena quantidade… (aponta com as mãos). (E20) 

Hum… não. (E21) 

Eu creio que seja duas fatias, mais ou menos. (E22) 

Hum… não. Não sei. Agora que eu vejo… as medidas… 40g de queijo?! Podiam por o número de 

fatias… (E23) 

É meio queijo, acho eu… (E26) 

Hum, não. (E28) 

Um queijo?! (E29) 

Não (sorri)… mas eu também não como muito queijo, só se for no pão e pouco. (E30) 

Não. (E31) 

Uma fatia, talvez. (E32) 

Não (sorri), não mesmo. (E33) 

Hum, não. (E34) 

Uma fatia ou duas… ou não, acho que é mais… três fatias… deve ser três fatias ou quarto… não sei. 

(E35) 

 

A ausência de referência a doses caseiras, mais simples de identificar, também é um 

problema a ter em consideração no instrumento, porque surgem dificuldades de entendimento 
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para com a quantidade, por exemplo, de 40g de queijo. Os/as próprios/as adolescentes referem 

a relevância de substituir “40g de queijo” pelo número de fatias de queijo correspondente. 

A principal tipologia de dificuldade identificada foi, portanto, relativa aos conceitos 

específicos em determinadas questões e as tipologias de explicação para essa dificuldade foram 

referentes ao desconhecimento dos conceitos, à existência de questões “incompletas”, por falta 

de exemplos ou por falta de informação que permitisse responder apenas SIM ou NÃO, e às 

quantidades de alimentos expressas em gramas, pois não sabiam converter corretamente para 

doses caseiras. 

Para além do que foi até agora referido, conceitos que os/as adolescentes achavam 

conhecer, em algumas situações, estavam incorretos. Noutras situações não se recordavam de 

(não sabiam indicar) outros exemplos para além dos exemplos já referidos no questionário. 

Mais uma vez, a fiabilidade das respostas dadas é colocada em causa. 

 

Quando respondeste a esta pergunta aqui, (aponto no questionário) dos produtos hortícolas frescos 

ou cozinhados, que exemplos te lembraste? (Entrevistadora) 

Ervilhas e couves. (E11) 

Pensei em salada, no feijão, no… no…no… (pausa) eu… (longa pausa) pensei nos produtos que 

como, ervilhas, grão-de-bico… (E19) 

De comidas tipo cozidos, tipo… hum… tipo ovo cozido, batata cozida… já não me lembro de mais 

nenhum. (E27) 

 

Verificou-se a inclusão, incorreta, de alimentos como as ervilhas e o grão-de-bico (que 

são leguminosas), o ovo (que é um equivalente da carne e do peixe) e a batata (que é um 

tubérculo equivalente da massa e do arroz) como exemplos de produtos hortícolas frescos ou 

cozinhados. 

 

E exemplos de leguminosas? (Entrevistadora) 

Hum… a mesma coisa que hortícolas (sorri) eu só associei leguminosas a legumes… foi por isso que 

eu meti isso… como costumo comer legumes quase todos os dias… (E03) 

Legumes, tomate e assim. (E04) 

Legumes (E05) 

É os legumes normais (E07) 

Alface… hum… uma coisa que agora não me vem o nome à cabeça... (sorri)… não me lembro de mais 

nenhuma. (E08) 

(pausa) Sei lá… (sorri e faz longa pausa) Não sei nomes, não sei. (E09) 

Hum… brócolos… hum (pausa) feijão. (E10) 

Eu lembrei-me dos legumes. Leguminosas, legumes… (E11) 

Leguminosas, foi legumes (E14) 

Não me lembrei de nada. (E15) 

São os legumes, como cenoura e alface, couve rocha. (E16) 

Hum, legumes? Cenoura e isso. (E18) 
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O mesmo que os hortícolas, dos legumes. (E20) 

Hum, eu acho que isso era tipo, cenouras e assim… (E22) 

Hum, pensei na cenoura e isso. (E23) 

Leguminosas são os legumes em geral. (E26) 

São os legumes. (E27) 

Tipo os legumes. (E28) 

(longa pausa), cenoura, tomate, alface e esses legumes. (E32) 

Leguminosas? Alface, tomate. (E33) 

Hum, couves, pepino, tomate, sei lá… (E35) 

 

Verificou-se, também, a confusão entre leguminosas e legumes, um subgrupo dos 

produtos hortícolas, bem como a situação de “não me lembrei de nada”, quando solicitados 

exemplos de leguminosas. Ponderando que 69,7% da amostra menciona comer leguminosas 

mais de uma vez por semana, é de refletir a possibilidade deste valor não representar a realidade. 

 

Nozes... ah… as uvas passas, deve ser das que como mais… e amendoins. (E02) 

frutos secos é… não tem muita água, mas contém água, mas não tem muita. Por exemplo, a maçã, não 

é um fruto seco. (pausa) Frutos secos… (pausa) não sei se a romã é… (E05) 

(pausa) é assim, não sei nenhum fruto seco, não me veio à cabeça nada, mas a palavra frutos secos 

sei o que é… mas… exemplos, dar os nomes de frutos secos, isso já não sei. (E12) 

Eu acho que já comi isso, mas… não sei qual é o nome… eu acho que era frutos secos… (longa 

pausa) (E15) 

Pensei… (pausa) como na noz, na… hum… aveia?! (pausa) só mesmo esses. (E16) 

Pensei em uva passa, que eu não gosto (sorri). (E20) 

Por exemplo, passas… hum… também frutos desidratados, não sei se isso conta, por exemplo, 

morango. (E21) 

Hum, passas, hum, amêndoa e… castanha e também há outro… (pausa) noz. (E27) 

Não como… não me lembrei de nenhum. (E29) 

Não costumo comer muitos frutos secos… e por acaso eu não sei muito bem o nome dos frutos secos, 

mas avelã é um fruto seco? (E30) 

Figos, nozes e amêndoas. (E32) 

Castanhas, nozes, amendoins. (E33) 

De nozes, castanhas e assim… (E34) 

 

A inclusão, incorreta, de alimentos como a maçã, a romã e o figo (que são frutas frescas), 

a aveia (que é um cereal), as uvas passas (que são frutos secados) e a castanha (que é um 

amiláceo) como exemplos de frutos secos oleaginosos e a situação do “não sei”/”não me 

lembrei de nenhum” são possíveis de ser observadas nos exemplos apresentados. Apenas 15,2% 

da amostra afirma comer frutos secos pelo menos duas a três vezes por semana, o que depois 

da informação qualitativa recolhida, é de se discutir a veracidade deste valor, pois quase metade 

da mesma amostra desconhece o que são frutos secos oleaginosos. 

 



 

 32 

E na pergunta dos cereais ou derivados de cereais, dá o exemplo do pão? Lembraste-te de mais 

algum? (Entrevistadora) 

Não, só pensei mesmo no pão. (E12) 

Ah… não, só no pão. (E13) 

 Não. (E14) 

Nenhum. (E15) 

Não, o pão… o pão serviu para a resposta. (E16) 

Sim… hum, lembrei-me do pão, só… porque dizia pão. (E23) 

Mais ou menos (olha para o questionário)… Ya, só pão e cereais. (E25) 

Hum… não. (E27) 

Hum… não. (E28) 

(pausa) Não. (E29) 

Cereais, tipo aqueles… tipo Chocapics e Estrelitas e… também me lembrei do pão que já está aqui 

(aponta no questionário). (E30) 

Não sei se os cereais, aqueles do Chocapic e essas coisas, entra. Mas lembrei desses. (E31) 

Não, só mesmo pão. (E32) 

Não… não. (E33) 

Hum, não. (E34) 

 (pausa) acho que não, não me estou a lembrar. (E35) 

 

A dificuldade de indicarem exemplos de cereais ou derivados de cereais para além do 

pão que é referido no próprio questionário, assim como a inclusão incorreta de cereais 

açucarados, nomeadamente “Cereais, tipo aqueles… tipo Chocapics e Estrelitas” como 

equivalente do pão, são problemas a necessitar de reflexão. O consumo destes cereais 

açucarados é despromovido dentro do PAM e, estando a população-alvo a incluí-los – 

erradamente – ao responder a uma questão com conotação +1, pode levar a enviesamento da 

classificação da adesão a este padrão alimentar. 

 

Nos laticínios, fala do leite e do iogurte, pensaste em mais algum? (Entrevistadora) 

Ah… agora que eu esteja a pensar… não me veio mais nada a cabeça. (E01) 

(longa pausa) Não. (E05) 

Não me lembrei de mais. (E07) 

Pensei só no leite e no iogurte. (E09) 

lembrei-me do leite, iogurte… da manteiga. (E11) 

Não. (E12) 

(…) o queijo e a manteiga. (E13) 

Manteiga, queijo. (E14) 

Não. (E16) 

Não, foi só esses. (E18) 

Não. (E22) 

(pausa) Não. (E29) 

Não, foi só mesmo o leite e o iogurte. (E32) 

Foi só mesmo no leite e no iogurte. (E33) 

Hum, não. (E34) 

 



 

 33 

Outro problema a necessitar de reflexão é a incapacidade de indicarem exemplos de 

laticínios para além do leite e do iogurte que são referidos no próprio questionário, assim como 

a inclusão incorreta de manteiga (classificada como uma gordura, dentro do PAM) neste grupo 

de alimentos. 

 

E nos produtos de confeitaria ou pastelaria? (Entrevistadora) 

Quer dizer… eu aqui (a olhar para o questionário) respondi que sim, eu como pão. (E15) 

Hum, bom… produtos de confeitaria provavelmente deve ser pão com manteiga, qualquer coisa 

assim… que mais? Bolos e pasteis de nata. (E25) 

Hum, pão… é pão e bolos. (E27) 

 

O pão, embora seja um alimento vendido em estabelecimentos como confeitarias e 

pastelarias, não é equivalente em termos nutricionais aos bolos, croissants, lanches e bolachas 

que são objeto de avaliação nesta questão. No entanto, como tal informação está omitida, é 

justificável que os/as participantes o possam incluir indevidamente na resposta à questão dos 

“produtos de confeitaria ou pastelaria”. 

 

PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO ÍNDICE KIDMED 

Para obter feedback sobre o instrumento em causa, incorporaram-se várias técnicas, 

entre as quais as entrevistas individuais a um pequeno grupo de participantes que represente a 

população-alvo e, posteriormente, como referido antes, a revisão por um painel de especialistas 

com conhecimentos sobre o conteúdo avaliado no próprio instrumento (McDonald, Burnett, 

Coronado, & Johnson, 2003c). 

Perante toda a informação qualitativa recolhida e analisada procedeu-se à adaptação 

(acrescentar, excluir) de algumas questões do Índice KIDMED e à validação das mesmas com 

o objetivo de o adaptar melhor à população-alvo a que se destina, sem descurar o rigor técnico 

dos conceitos que caracterizam o PAM. 

 

Questões 1 e 2 

Comes uma peça de fruta ou bebes um sumo de fruta natural todos os dias? 

Comes uma segunda peça de fruta todos os dias? 

Embora estas duas primeiras questões não tenham suscitado qualquer problema de 

interpretação por parte dos/as adolescentes, a primeira questão foi alvo de melhoria por parte 

do painel de especialistas composto por três Professoras Doutoradas que optaram por reforçar 
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que o sumo de fruta é um sumo de fruta natural. A segunda questão não sofreu qualquer tipo de 

alteração. 

 

Questões 3 e 4 

Comes produtos hortícolas frescos (exemplo: saladas) ou cozinhados (exemplo: sopa de legumes) 

regularmente, uma vez por dia? 

Comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados mais de uma vez por dia? 

As duas questões sobre os produtos hortícolas levantaram bastantes problemas de 

interpretação, principalmente por falta de exemplos que especificassem o próprio conceito. Por 

essa razão, elegeu-se como exemplo dos produtos hortícolas frescos as saladas e exemplo dos 

produtos hortícolas cozinhados a sopa de legumes. Os exemplos foram adicionados apenas 

numa das questões, para não tornar ambas as questões extensas, mantendo o Índice KIDMED 

o mais possível com questões breves. A reformulação efetuada foi aprovada pelo painel de 

especialistas. 

 

Questão 5 

Comes peixe pescado (exemplos: pescada, sardinha, polvo, camarão) com regularidade (pelo 

menos 2 a 3 vezes por semana)? 

Esta questão, para além de refletir a incapacidade de o Índice KIDMED avaliar as novas 

tendências e hábitos alimentares, nomeadamente, o vegetarianismo (que não é objeto de 

avaliação neste instrumento), também não representava o consumo de pescado promovido 

dentro do PAM. Por esse motivo, o painel de especialistas reformulou a questão, acrescentando 

o conceito de “pescado” que inclui “peixes” como a pescada e a sardinha, “moluscos” como o 

polvo e “crustáceos” como o camarão. Todos os exemplos usados na reformulação da questão 

referem-se a pescado da zona do mediterrâneo e serviram para facilitar a interpretação do novo 

conceito “pescado”. 

 

Questão 6 

Vais Frequentas, uma vez ou mais por semana, a restaurantes de “fast-food” tipo hamburguerias? 

As alterações aqui efetuadas, também pelo painel de especialistas, resultam da 

necessidade de se simplificar a linguagem o mais possível para as faixas etárias mais jovens da 

população-alvo. 
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Questão 7 

Gostas e comes leguminosas (exemplos: feijão, ervilhas, grão-de-bico, favas, lentilhas) mais de 

uma vez por semana? 

A questão das leguminosas, tal como as questões dos produtos hortícolas, levantou 

problemas de interpretação, pelo que se deram exemplos de leguminosas características da zona 

do mediterrâneo para auxiliar a população-alvo aquando do preenchimento do Índice 

KIDMED. Os exemplos incluídos foram validados pelo painel de especialistas. 

 

Questão 8 

Comes massa ou arroz quase todos os dias (5 dias ou mais por semana)? 

Esta questão não sofreu qualquer tipo de reformulação. 

 

Questão 9 

Comes cereais ou derivados de cereais (exemplos: aveia, pão) ao pequeno-almoço? 

Na questão dos cereais ou derivados de cereais, a título de exemplo de um cereal incluiu-

se a aveia e a título de exemplo de um derivado de cereal manteve-se o pão. A alteração foi 

alvo de validação pelo painel de especialistas que, em seguimento desta questão, também 

reformulou a questão dos produtos de confeitaria ou pastelaria, incluindo nesses produtos as 

bolachas, que são cada vez menos equivalentes do pão, graças ao seu teor de gordura e/ou de 

açúcar que as diferencia nutricionalmente do mesmo. 

 

Questão 10 

Comes frutos secos oleaginosos (exemplos: nozes, amêndoas, avelãs) com regularidade (pelo menos 

2 a 3 vezes por semana)? 

No caso dos frutos secos, o painel de especialistas optou por acrescentar o conceito 

“oleaginosos”, uma vez que a terminologia de “frutos secos oleaginosos” é aquela com maior 

rigor científico. Para além disso, tendo sido esta uma das questões que mais dificuldades de 

interpretação levantou na população-alvo, também foram acrescentados e validados exemplos 

de frutos secos oleaginosos característicos da zona do mediterrâneo. 

 

Questão 11 

Usas azeite em casa? 

Esta questão não careceu de qualquer tipo de reformulação. 
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Questão 12 

Tomas o pequeno-almoço todos os dias? 

À questão do pequeno-almoço acresceu-se a informação de “todos os dias” pela 

necessidade verificada de se explicitar se a toma deve ser diária ou pontual. Esta alteração 

também foi aprovada pelo painel de especialistas. 

 

Questão 13 

Comes lacticínios (iogurte, leite, queijo) ao pequeno-almoço? 

Aos exemplos de laticínios já incluídos no instrumento, adicionou-se o queijo, com a 

intenção de facilitar a população-alvo a recordar-se de todos os lacticínios consumidos dentro 

do PAM, sem os confundir com a manteiga, que pertence ao grupo das gorduras, juntamente 

com o azeite e os óleos. Este acrescento foi validado pelo painel de especialistas. 

 

Questão 14 

Comes produtos de confeitaria ou pastelaria (exemplos: bolachas, bolos, croissants, lanches, 

donuts) ao pequeno-almoço? 

Como já referido, anteriormente, o painel de especialistas incluiu as bolachas como 

exemplo dos produtos de confeitaria ou pastelaria. Também foram acrescentados e validados 

mais exemplos como os bolos, os croissants, os lanches e os donuts por serem este tipo de 

alimentos – anteriormente não explícitos –, e não o pão, alvo de avaliação nesta questão. 

 

Questão 15 

Comes 2 iogurtes e/ou 2 fatias 40g de queijo por dia? 

Na penúltima questão converteu-se as 40g de queijo em fatias de queijo, tal como 

solicitado pela população-alvo, para facilitar a correta interpretação da questão. A conversão de 

gramas para doses caseiras foi aprovada pelo painel de especialistas. 

 

Questão 16 

Comes, várias vezes ao dia, doces e guloseimas (exemplos: chocolate, gomas, rebuçados)? 

A última questão não suscitou qualquer problema de interpretação por parte dos/as 

adolescentes, no entanto, o painel de especialistas optou por reforçar esta questão com exemplos 

de doces e guloseimas, uma vez que todas as outras questões foram também reforçadas com 

exemplos dos grupos de alimentos avaliados. 
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CONCLUSÕES 

O modo como os respondentes de um questionário interpretam os itens definidos por 

quem faz investigação é uma questão que merece particular atenção se se pretende produzir 

conhecimento rigoroso e fiável. Com o presente trabalho de investigação exploratória 

pretendeu-se analisar o modo como adolescentes dos 10 aos 19 anos interpretavam o que era 

inquirido no Índice KIDMED. Após as respostas, analisaram-se os resultados e os casos 

omissos, e organizaram-se momentos de investigação qualitativa sobre o modo como aquele 

grupo faz as suas próprias interpretações do que é perguntado e a partir daí se posiciona numa 

resposta. Assim, percebeu-se que os/as adolescentes, no geral, não compreendiam corretamente 

todas as questões inerentes ao Índice KIDMED. Deste modo, considera-se importante o rigor 

científico e técnico dos índices alimentares, nomeadamente a utilização de conceitos 

específicos que expressem aquilo que se pretende avaliar, ou seja, é imprescindível que o Índice 

KIDMED utilize termos como “produtos hortícolas”, “leguminosas”, “frutos secos 

oleaginosos”, “cereais ou derivados de cereais” entre outos exemplos, para que, assim, se tenha 

por base as características alimentares do PAM. Considera-se igualmente importante adequar a 

linguagem dos índices alimentares ao respetivo público-alvo, bem como introduzir nos 

instrumentos definições e/ou exemplos dos conceitos específicos e de difícil compreensão para 

que, dessa forma, seja possível o seu correto preenchimento. 

Futuramente será necessário replicar as entrevistas semiestruturadas em adolescentes 

pertencentes a famílias de nível socioeconómico médio-elevado, porque os/as adolescentes 

entrevistados pertencem a famílias de nível socioeconómico baixo-médio e o capital 

sociocultural de cada adolescente é um fator determinante nos conhecimentos e saberes 

individuais (Ribeiro, 2010). Por outro lado, os hábitos alimentares podem também ser distintos. 

Como referido por Ribeiro (2010) um dos passos na construção de um instrumento 

“consiste na verificação se a população-alvo compreende os itens do modo que os especialistas 

esperam” (Ribeiro, 2010, p. 127). Este passo é idêntico ao que foi efetuado neste estudo, porque, 

apesar de se tratar de um índice já construído, a adaptação para outra língua é muitas vezes 

semelhante ao seu processo de construção, não devendo realizar-se apenas uma simples 

tradução devido às diferenças culturais e de linguagem (Alexandre & Coluci, 2011; Sousa & 

Rojjanasrirat, 2011). 

Independentemente da limitação do tamanho da amostra, o desenvolvimento desta nova 

versão do Índice KIDMED, resultado de uma tradução e adaptação cultural, foi crucial para se 

proceder à validação desta ferramenta para a população portuguesa. O envolvimento dos 

próprios participantes na discussão do instrumento constitui ele próprio um momento 
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pedagógico, levando-nos a sugerir que este tipo de abordagem metodológica é em si mesmo 

relevante para o campo da Educação para a Saúde. 
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APÊNDICE 1 – Guião das entrevistas 

 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Entrevistador/a: ____________________________ Data: _____/_____/_______ 

Local: _________________________________________________________________ 

Recursos: 1 Mesa, 2 Cadeiras, 1 Gravador áudio, 1 Exemplar do Índice KIDMED por cada 

participante, 1 Caneta 

 

BLOCOS Objetivo do bloco Questões 

orientadoras 

Perguntas de 

recurso e de aferição 

BLOCO – 1 

Legitimação de 

entrevista. 

Explicar a situação. 

 

Criar ambiente propício 

à entrevista. 

Primeiro de tudo quero agradecer a tua 

disponibilidade em participar nesta 

entrevista. Vou precisar de gravar as nossas 

vozes, mas não vou gravar qualquer tipo de 

imagem. 

A gravação das vozes é importante para que 

depois consiga lembrar-me de tudo que 

dissermos e escrever o meu trabalho de 

investigação. No entanto, os teus dados serão 

anónimos e tratados com confidencialidade, 

ou seja, nunca ninguém saberá que foste tu a 

participar e a estar aqui na entrevista. 

O meu trabalho pretende perceber se vocês, 

adolescentes, compreendem corretamente as 

questões do Índice KIDMED que acabaste de 

preencher. Para eu conseguir perceber isso, 

preciso da tua colaboração, ou seja, preciso 

que me dês a tua opinião sobre este Índice 

KIDMED. Isto não é para te avaliar a ti, mas 

sim para avaliar se o questionário foi bem 

feito. 

Tens alguma dúvida? Podemos começar a 

entrevista? Posso colocar a gravar? 
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BLOCO – 2 

Compreensão das 

questões do 

Índice KIDMED, 

por parte dos/as 

adolescentes. 

Obter dados sobre a 

facilidade/dificuldade 

sentida, aquando do 

preenchimento do Índice 

KIDMED. 

 

Obter dados sobre quais 

as questões do Índice 

KIDMED que 

suscitaram maior 

dificuldade de 

compreensão. 

 

Obter dados sobre as 

razões/motivos que 

dificultaram a 

compreensão dessas 

questões. 

Fala-me sobre o 

questionário que 

preencheste hoje, o 

que achaste da 

linguagem utilizada 

(a forma como as 

perguntas foram 

feitas e os termos que 

foram utilizados). 

 

Fala-me, também, 

das questões em que 

tiveste maior 

dificuldade de 

compreensão (em 

perceber o que ias 

responder). 

 

Diz-me as razões que 

dificultaram a 

compreensão dessa 

questão X. 

 

No geral, o que 

achaste do 

questionário? 

 

O que pensas da 

linguagem utilizada 

no questionário? A 

forma como as 

perguntas foram 

feitas? Os termos que 

foram utilizados? 

 

Quais foram as 

questões que tiveste 

maior dificuldade em 

compreender, ou seja, 

quais foram as 

questões que tiveste 

maior dificuldade em 

perceber o que ias 

responder?  

 

Porquê que sentiste 

dificuldade nessa 

questão X?  

 

Questões de recurso para cada uma das perguntas do Índice KIDMED 

O que são produtos hortícolas? Quais foram os exemplos que te lembraste? 

Quais foram os exemplos de peixe que te lembraste? Como fizeste para te lembrar se comias 

mais de 2 a 3 vezes? 

O que são restaurantes de “fast-food”? Quais foram os exemplos que te lembraste? 

O que são leguminosas? Quais foram os exemplos que te lembraste? 

O que são cereais ou derivados de cereais? Diz-me um exemplo para além do pão. 

O que são frutos secos? Quais foram os exemplos que te lembraste? Como fizeste para te 

lembrar se comias mais de 2 a 3 vezes? 

O que são laticínios? Diz-me um exemplo para além do leite e do iogurte. 

O que são produtos de confeitaria ou pastelaria? Quais foram os exemplos que te lembraste? 

Quanto é 40g de queijo? 

Quais foram os exemplos de doces e guloseimas que te lembraste?  
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APÊNDICE 2 – Tabela geral das categorias e subcategorias 

 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidade de Registo 

Tipologia 

de 

dificuldade 

Conceitos 

Apontavam 

conceitos 

específicos 

em 

determinadas 

questões 

como difíceis 

de 

compreender. 

 

Tiveste dificuldade em responder a alguma 

pergunta? 

E05: Hum… as perguntas até estão bem… 

estão bem feitas, só algumas palavras é que 

não… por exemplo, vou dar um exemplo 

de uma palavra (pausa enquanto procura no 

questionário). Aqui (aponta no 

questionário) “comes produtos hortícolas 

frescos ou cozinhados”, eu não sei mais ou 

menos o que… o que é que tem a ver… 

----- 

Achaste alguma pergunta fácil ou difícil? 

E13: Algumas difíceis, outras fáceis. 

Quais foram as que achaste difíceis? 

E13: As difíceis é… por exemplo… 

(procura no questionário) … esta (aponta 

no questionário), comes frutos secos com 

regularidade, pelo menos duas ou… a três 

vezes por semana… 

Porquê? 

E13: Eu nunca comi frutos secos, nem sei 

o que é que é… 

----- 

Quais foram essas coisas que não 

conseguiste fazer e porquê? 

E15: Aqui (aponta no questionário) não 

percebi a frase, esta e esta (aponta para as 

questões que se referem aos produtos 

hortícolas). 

Não entendeste as duas frases, mas tudo ou 

só alguma palavra? 

E15: Horti-có-las. 

----- 

E houve alguma palavra que não 

percebeste o significado? 

E18: Acho que percebi de todas… sim, 

percebi… (pausa, enquanto olha para o 

questionário). Hortícolas, produtos hortí-

colas frescos ou cozinhados… não percebi 

o significado. 

Porquê? 

E18: Porque nunca tinha ouvido falar 

(sorri). 

----- 

E tiveste dificuldade em responder a 

alguma pergunta? 

E28: (acena que sim com a cabeça) 

Qual? Ou quais? 
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E28: Estas daqui (aponta no questionário) 

comes produtos hortícolas frescos ou 

cozinhados… porque não sei o que 

significa hortícolas. 

----- 

E houve alguma palavra que não 

percebeste? 

E29: Legus.. Le-gu, leguminosas. 

Porquê? 

E29: Porque eu não sei o significado. 

----- 

Tiveste dificuldade em responder a alguma 

pergunta? 

E33: Sim, “comes produtos hortícolas 

frescos ou cozinhados”, porque não sei o 

que significa hortícolas. 

----- 

No geral, o que achaste deste questionário 

que acabaste de responder? 

E35: Fácil, tirando duas perguntas. 

Quais foram essas duas perguntas? 

E35: Aquelas dos hortícolas. 

Porque é que achaste difícil? 

E35: Não entendi, o que é hortícolas. 

 

Tipologias 

de 

explicações 

para essa 

dificuldade 

Desconhecimento 

dos conceitos 

Desconhecem 

os conceitos, 

e mesmo 

aqueles que 

acham que 

conhecem, 

em algumas 

situações, 

estão 

incorretos. 

 

Quando respondeste a esta pergunta aqui, 

(aponto no questionário) dos produtos 

hortícolas frescos ou cozinhados, que 

exemplos te lembraste? 

E11: Ervilhas e couves. 

 

E14: Ah… alface, tomate, frutos… 

Que frutos? 

E14: Ah… Maçã, banana, quivi… 

 

E19: Pensei em salada, no feijão, no… 

no…no… (pausa) eu… (longa pausa) 

pensei nos produtos que como, ervilhas, 

grão-de-bico… 

 

E27: De comidas tipo cozidos, tipo… 

hum… tipo ovo cozido, batata cozida… já 

não me lembro de mais nenhum. 

----- 

E exemplos de leguminosas? 

E01: Lembrei-me também dos legumes. 

 

E03: Hum… a mesma coisa que hortícolas 

(sorri) eu só associei leguminosas a 

legumes… foi por isso que eu meti isso… 

como costumo comer legumes quase todos 

os dias… 

 

E04: Legumes, tomate e assim. 
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E05: Legumes. 

 

E07: É os legumes normais. 

 

E08: Alface… hum… uma coisa que agora 

não me vem o nome à cabeça... (sorri)… 

não me lembro de mais nenhuma. 

 

E09: (pausa) Sei lá… (sorri e faz longa 

pausa) Não sei nomes, não sei. 

 

E10: Hum… brócolos… hum (pausa) 

feijão. 

 

E11: Eu lembrei-me dos legumes. 

Leguminosas, legumes… 

 

E14: Leguminosas, foi legumes. 

 

E15: Não me lembrei de nada. 

 

E16: São os legumes, como cenoura e 

alface, couve rocha. 

 

E18: Hum, legumes? Cenoura e isso. 

 

E20: O mesmo que os hortícolas, dos 

legumes. 

 

E22: Hum, eu acho que isso era tipo, 

cenouras e assim… 

 

E23: Hum, pensei na cenoura e isso. 

 

E26: Leguminosas são os legumes em 

geral. 

 

E27: São os legumes. 

 

E28: Tipo os legumes. 

 

E32: (longa pausa), cenoura, tomate, alface 

e esses legumes. 

 

E33: Leguminosas? Alface, tomate. 

 

E35: Hum, couves, pepino, tomate, sei lá… 

----- 

E nos frutos secos? 

E02: Nozes... ah… as uvas passas, deve ser 

das que como mais… e amendoins. 

 

E05: Frutos secos… (pausa) é assim, eu 

nunca comi frutos secos, mas… ah… 
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frutos secos é… não tem muita água, mas 

contém água, mas não tem muita. Por 

exemplo, a maçã, não é um fruto seco. 

(pausa) Frutos secos… (pausa) não sei se a 

romã é… 

 

E12: (pausa) é assim, não sei nenhum fruto 

seco, não me veio à cabeça nada, mas a 

palavra frutos secos sei o que é… mas… 

exemplos, dar os nomes de frutos secos, 

isso já não sei. 

 

E15: Eu acho que já comi isso, mas… não 

sei qual é o nome… eu acho que era frutos 

secos… (longa pausa) 

 

E16: Pensei… (pausa) como na noz, na… 

hum… aveia?! (pausa) só mesmo esses. 

 

E20: Pensei em uva passa, que eu não gosto 

(sorri). 

 

E21: Por exemplo, passas… hum… 

também frutos desidratados, não sei se isso 

conta, por exemplo, morango. 

 

E27: Hum, passas, hum, amêndoa e… 

castanha e também há outro… (pausa) noz. 

 

E29: Não como… não me lembrei de 

nenhum. 

 

E30: Não costumo comer muitos frutos 

secos… e por acaso eu não sei muito bem 

o nome dos frutos secos, mas avelã é um 

fruto seco? 

 

E32: Figos, nozes e amêndoas. 

 

E33: Castanhas, nozes, amendoins. 

 

E34: De nozes, castanhas e assim… 

----- 

Nos laticínios, dá o exemplo do leite e do 

iogurte, pensaste em mais algum? 

E11: lembrei-me do leite, iogurte… da 

manteiga. 

 

E13: (…) o queijo e a manteiga. 

 

E14: Manteiga, queijo. 

----- 

E na pergunta dos cereais ou derivados de 

cereais, dá o exemplo do pão? Lembraste 

te de mais algum? 
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E30: Cereais, tipo aqueles… tipo 

Chocapics e Estrelitas e… também me 

lembrei do pão que já está aqui (aponta no 

questionário). 

 

E31: Não sei se os cereais, aqueles do 

Chocapic e essas coisas, entra. Mas 

lembrei desses. 

----- 

E nos produtos de confeitaria ou 

pastelaria? 

E15: (pausa) Quer dizer… eu aqui (a olhar 

para o questionário) respondi que sim, eu 

como pão. 

 

E25: Hum, bom… produtos de confeitaria 

provavelmente deve ser pão com manteiga, 

qualquer coisa assim… que mais? Bolos e 

pasteis de nata. 

 

E27: Hum, pão… é pão e bolos. 

 

Questões 

“incompletas” 

Identificaram 

algumas 

questões 

como 

incompletas, 

por falta de 

exemplos ou 

por falta de 

informação 

que 

permitisse 

responder 

apenas SIM 

ou NÃO. 

 

E tiveste dificuldade em responder a 

alguma pergunta? 

E20: Sim, na do pequeno-almoço. 

Porquê? 

E20: Porque a resposta é só de sim/não e eu 

não tomo todos os dias… 

----- 

E houve alguma palavra que não 

percebeste o significado? 

E21: Hum… não. Mas produtos hortícolas 

e leguminosas, acho que podem confundir 

os dois termos, podiam dar exemplos… 

 

E nos produtos de confeitaria ou 

pastelaria? 

E12: Ah… tipo, eu acho que… (pausa) 

pastelaria vem… tipo, também um bocado 

de tipo pão, mas não é bem pão… hum… 

eu não costumo ir muitas vezes à 

pastelaria, mas eu pensei no pão… ou é 

bolos?! Eu aqui punha exemplos. 

 

Quantidades 

expressas em 

gramas 

Não sabem 

converter 

corretamente 

gramas em 

doses 

caseiras de 

alimentos. 

 

Sabes me dizer quanto é 40g de queijo? 

E01: Eu acho que é uma ou duas fatias. 

 

E04: Tipo, duas fatias de queijo… sei lá… 

 

E05: Não são 4 fatias de queijo?! (…)  

 

E06: Talvez 3 fatias, por aí… mas acho que 

em vez de gramas podia dizer fatias… 
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E07: Não consigo dizer, mas… sei lá, duas 

fatias de queijo?! (pausa) Esta pergunta 

podia estar mais explicita… explicar o que 

é as 40g de queijo, porque fico na dúvida 

de quanto é. 

 

E08: 40g de queijo?! Creio que seja 

aí…hum… para aí um sétimo de bola de 

queijo. 

 

E09: Sinceramente não (…) 

 

E13: 40g é… acho que é tipo 1 fatia de 

queijo. 

 

E14: Não… se dissesse camadas de 

queijo… quantas fatias, se comes dois 

iogurtes ou 4 fatias de queijo, já sabia. 

 

E15: Eu não como queijo, não gosto de 

queijo, nem não sei o que é 40g de queijo. 

 

E16: Hum, não. Eu não gosto de queijo. 

 

E18: Não… Não... 

 

E20: Uma pequena quantidade… (aponta 

com as mãos). 

 

E21: Hum… não. 

 

E22: Eu creio que seja duas fatias, mais ou 

menos. 

 

E23: Hum… não. Não sei. Agora que eu 

vejo… as medidas… 40g de queijo?! 

Podiam por o número de fatias… 

 

E26: É meio queijo, acho eu… 

 

E28: Hum, não. 

 

E29: Um queijo?! 

 

E30: Não (sorri)… mas eu também não 

como muito queijo, só se for no pão e 

pouco. 

 

E31: Não. 

 

E32: Uma fatia, talvez. 

 

E33: Não (sorri), não mesmo. 

 



 

 51 

E34: Hum, não. 

 

E35: Uma fatia ou duas… ou não, acho que 

é mais… três fatias… deve ser três fatias 

ou quarto… não sei. 
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3.2. Manuscrito 2  
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ABSTRACT 

The KIDMED Index is frequently used to evaluate adherence to the Mediterranean Diet among 

children and adolescents. However, in the authors' best knowledge, the psychometric properties 

of this index had not yet been investigated in Portugal. Thus, the main purpose of the present 

study was to investigate the reproducibility and the validity of the KIDMED Index in a sample 

of 185 Portuguese adolescents. The reproducibility was tested by comparing the application of 

the KIDMED Index at two different times (two-week interval), using McNemar test and Kappa 

statistics. There was moderate agreement (κw = 0.591, 95% CI = 0.485-0.696) and no significant 

change (p-value = 0.201) in the KIDMED Index classification, between the two applications. 

The validity was explored by comparing the results obtained by the KIDMED Index and by the 

average of 3-days Dietary Record (DR), using Spearman's correlation coefficient and Kappa 

statistics. There was weak association (ρ = 0.317; p-value < 0.001) and slight agreement (κw = 

0.167, 95% CI = 0.071-0.262) between the KIDMED Index classification and the 3-days DR-

derived KIDMED score; and moderate association (ρ = 0.423; p-value < 0.001) and fair 

agreement (κw = 0.344, 95% CI = 0.202-0.486) between the KIDMED Index score and the 

Mediterranean Adequacy Index score. The obtained results suggested an acceptable 

reproducibility and validity of the Portuguese version of the KIDMED Index, in alignment with 

the few studies investigating psychometric properties of the KIDMED Index in other countries. 

 

 

KEYWORDS 

Mediterranean Dietary Pattern; KIDMED Index; Reproducibility; Validity; Portuguese 

adolescents. 
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INTRODUCTION 

Each Mediterranean country has its unique culture, history, and traditions that have 

developed over time 1. However, there are certain common dietary practices that seem to 

represent a firm foundation for the food consumed in the Mediterranean area 1 2. 

The Mediterranean Diet (MD) is characterized by a high intake of fruits, vegetables, 

pulses, nuts, breads, and unrefined cereals – such as pasta and rice –; olive oil as the principal 

source of added fat; moderate to high intake of fish, crustaceans and mollusks; moderate intake 

of dairy products – mostly cheese and yogurt – and eggs; low intake of red meat; and moderate 

intake of wine during meals 2 3. At the same time, intrinsic lifestyle behaviors, such as the 

socialization and interaction with community members, the conviviality with family and friends 

around the table, the share of healthy culinary practices between different generations as a mean 

of food education, the practice of regular physical activity in order to combat sedentary lifestyle 

and promote contact with nature, the adequate resting period and the preference for seasonal, 

traditional and locally produced food products, have all become crucial elements for the 

characterization of the Mediterranean dietary pattern 2 3. 

Since 2010, the MD was classified as an Intangible Culture Heritage of Humanity by 

the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’s (UNESCO) 4. In 

addition to this recognition, the MD is thought to be a healthy eating pattern. It has been related 

to nutritional adequacy and lower risk of inadequate intake of micronutrients over the entire 

lifespan 5 6; reduced risk of all-cause mortality, cardiovascular diseases, neurodegenerative 

diseases, type 2 diabetes and cancer in adults 7-12; as well as a protective effect for childhood 

overweight and obesity, which determines a reduction of the risk of developing chronic non-

communicable diseases into adulthood 6 13. MD is also considered a sustainable eating pattern, 

because it results in a lower environmental impact through the consumption of more plant-

derived products and fewer animal products 14 15. 

Since the 1960´s until the first decade of the 21st century, Mediterranean countries, in 

general, have demonstrated a downward trend in adherence to the MD – although less 

pronounced in the last decade –, especially in the younger generations 16-20. In alignment to this 

fact, it is considered that health promotion strategies should prioritize the promotion of the MD 

in the general population and more specifically in the first two decades of life 13 16. 

This health promotion strategies require the study of the overall diet quality and, in such 

regard, two approaches can be distinguished: the a priori approach – in which scores or indexes 

are based on guidelines for a healthy diet – and the a posteriori approach – using statistical 

methods, such as cluster, principal component and exploratory factor analysis are applied to 
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drive dietary patterns that are available in the data –, both with specific advantages and 

limitations 21-23. 

Various a priori approaches, in this case, based on MD principles, were developed to 

evaluate children and adolescents’ adherence to MD 13. Nevertheless, the Mediterranean Diet 

Quality Index (KIDMED Index) has been the most used one 13. The KIDMED Index was 

developed and validated by Serra-Majem, et al in 2004, to assess the eating habits of 3850 

Spanish children and adolescents, aged between 2 and 24 years, as part of the EnKid study 24.  

In some situations, instead of developing new instruments, it is possible to adapt those 

that already exist for other populations 25. The practical value of a questionnaire depends on its 

reproducibility – how well data collected can be reproduced – and validity – how well it 

measures what it is intended to measure. However, once a questionnaire is reproducible and 

valid in one population, it cannot be assumed this is the case in all populations 26. 

To the best of the author´s knowledge, based on an extensive literature review, there has 

been no study investigating psychometric properties of the KIDMED Index in Portugal. Thus, 

the main purpose of the present study was to investigate the reproducibility and the validity of 

the KIDMED Index in a sample of Portuguese adolescents. 
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METHODOLOGY 

STUDY DESIGN AND PARTICIPANTS 

The final sample comprised 185 adolescents, aged between 10 and 19 years-old. 

Adolescents who hadn’t the Portuguese nationality were excluded, due to any eventual deficit 

on comprehending and expressing themselves in the Portuguese language, as well as 

adolescents whom required special educative needs and, therefore, were unable to fill the 

KIDMED Index and the 3-days Dietary Record (DR) autonomously. Adolescents with specific 

diets (such as vegetarianism) or with diets conditioned by the presence of diseases (such as 

celiac disease or allergy to cow's milk protein) were also excluded, as they reflect different 

eating patterns from MD, which is the object of evaluation of the KIDMED Index. 

Among the all the 14 public school groups from a city located in the northern district of 

Portugal, selected for convenience of access, only 5 possessed classes from the 5th to the 12th 

school years. Thus being, two school groups were chosen to conduct the investigation, the 

westernmost and easternmost, in order to obtain the most heterogeneous sample possible. The 

student’s classes were randomly selected and all students from the same class were eligible for 

participating in the investigation. Formal consent requests were sent for 860 students, in order 

to obtain parents’ authorization for at least 240 – participation rate of 27.9%. The students who 

presented formal consent but didn’t meet the selection criteria were excluded at the end of the 

data collection phase.  

Throughout the school season, between January and March 2020, during the early phase 

of the investigation, the 3-days DR were delivered as to be filled by each of the participants. 

After the 3-days DR were submitted, the KIDMED Index (Portuguese version – Annex A) was 

directly applied (self-administration) and, two weeks later, it was reapplied (Image 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-days 

DR. 

KIDMED Index 

1st application. 

KIDMED Index 

2nd application. 

Investigation Starts Investigation Ends 

(14 days) 

Image 1 – Data gathering timeline. 

(4-5 days) 

Monday - Deliver and explain how to fill the 3-days DR. 

Tuesday - Student fills the 1st Day. 

Wednesday - Check with the student the filling of the 1st Day. 

Thursday - Student fills the 2nd Day. 

Friday - Check with the student the filling of the 2nd Day. 

Saturday or Sunday - Student fills the 3rd Day. 

Monday - Check with the student the filling of the 3rd Day and collect the 3-days DR. 
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In order to undertake this investigation personal data was simultaneously gathered, such 

as sex, age, the participants’ scholar degree, both parents’ scholar degree, the total household 

monthly income and their aggregate composition. 

From the 240 students who accepted to participate on the investigation, 185 students 

met the selection criteria and delivered the 3-days DR, but only 140 fully filled the 3-days DR 

– answer rate of 75.7%. All 185 students who met the selection criteria and delivered the 3-

days DR filled the KIDMED Index on the first time – answer rate of 100% – and 182 students 

filled the KIDMED Index on the second time – answer rate of 98.4% – (Image 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Table 1, it can be observed that the 185 participants were aged between 10 and 19 

years-old, were mostly female (60%) and 58.9% belonged to the easternmost school group. 

Exactly 24.9% were in the 5th or 6th school years, 38.4% were in the 7th, 8th or 9th school years 

and 36.8% were in the 10th, 11th or 12th school years. 

Regarding the socioeconomic context of the adolescents, it can be inferred, through the 

parent´s education, that they belonged to a medium-low socioeconomic level, since only 9.7% 

and 21.6% of fathers and mothers, respectively, were university graduate. It can also be 

inferred, dividing by 4.03 (average number of household members) the minimum and 

maximum limit of the range corresponding to the most selected total household monthly income 

(with the exception of the option "Don't know/Don't want to answer”). Through this numerical 

calculation we obtained a range between €248.14 and €371.96 per person per month. These 

140 students fully filled the 3-days DR. 

 

45 students didn´t fully fill the 3-days DR. 

 

185 students filled the KIDMED Index on the first time. 

 

182 students filled the KIDMED Index on the second time. 

 

- 3 (1.6%) students missed the day the KIDMED Index was applied for the 

second time. 

- 20 (8.3%) students didn´t have Portuguese nationality. 

- 7 (2.9%) students missed the Day 0. 

- 26 (10.8%) students didn´t delivered the 3-days DR. 

- 2 (0.8%) students had specific diets (n=1 vegetarian) or diets conditioned by 

the presence of disease (n=1 celiac). 

240 students accepted to participate on the investigation. 

185 (77.1%) students met the selection criteria and delivered the 3-days DR. 

 

Image 2 – Participation flowchart. 
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values are lower than the €438.81, that corresponds to the Social Support Index of 2020 (the 

“Indexante dos Apoios Sociais” in Portugal), under the terms of “Portaria n.º 27/2020”, of 

January 31st. 

Students who didn´t fully fill the 3-days DR showed statistically significant differences 

only in relation to the Father's Education Level (p-value = 0.022) and the Mother's Education 

Level (p-value = 0.013), which were lower when compared to students who fully filled the 3-

days DR. 

 

Table 1 – Sample Characteristics 

 
Total 

Students 

(n = 185) 

Students who 

fully filled the 

3-days DR 

(n = 140) 

Students who 

didn´t fully fill 

the 3-days DR 

(n = 45) 

 

 mean (SD) 

(m-M) 
p-value 

Age (years) 13.85 (2.46) 

(10-19) 

13.91 (2.5) 

(10-19) 

13.64 (2.29) 

(10-18) 
0.495* 

 n (%) p-value 

School 

Group 
Westernmost 76 (41.1) 53 (37.9) 23 (51.1) 

0.116† 
Easternmost 109 (58.9) 87 (62.1) 22 (48.9) 

Sex Male 74 (40.0) 53 (37.9) 21 (46.7) 
0.294† 

Female 111 (60.0) 87 (62.1) 24 (53.3) 

Education 

Level 

(attended) 

 5th or 6th school year  46 (24.9) 34 (24.3) 12 (26.7) 

0.087* 7th, 8th or 9th school year 71 (38.4) 48 (34.3) 23 (51.1) 

10th, 11th or 12th school year 68 (36.8) 58 (41.4) 10 (22.2) 

Father´s 

Education 

Level 

Primary School Graduate 103 (55.7) 77 (55.0) 26 (57.8) 

0.022* 
High School Graduate 52 (28.1) 42 (30.0) 10 (22.2) 

University Graduate 18 (9.7) 17 (12.1) 1 (2.2) 

Missed Cases 12 (6.5) 4 (2.9) 8 (17.8) 

Mother´s 

Education 

Level 

Primary School Graduate 78 (42.1) 55 (39.3) 23 (51.1) 

0.013* 
High School Graduate 57 (30.8) 44 (31.4) 13 (28.9) 

University Graduate 40 (21.6) 36 (25.7) 4 (8.9) 

Missed Cases 10 (5.4) 5 (3.6) 5 (11.1) 

Total 

Household 

Monthly 

Income 

0 – 499€ 8 (4.3) 4 (2.9) 4 (8.9) 

0.343* 

500 – 999€ 33 (17.8) 21 (15.0) 12 (26.7) 

1000 – 1499€ 45 (24.3) 36 (25.7) 9 (20.0) 

1500 – 1999€ 23 (12.4) 21 (15.0) 2 (4.4) 

≥ 2000€ 21 (11.4) 20 (14.3) 1 (2.2) 

Don't know / Don't want to 

answer 
55 (29.7) 38 (27.1) 17 (37.8) 

 
mean (SD) 

(m-M) 
p-value 

Number of Household Members 

(including the student) 

4.03 (1.25) 

(2-11) 

3.94 (1.06) 

(2-7) 

4.31 (1.69) 

(2-11) 
0.272* 

DR, Dietary Record; SD, standard deviation; m, minimum; M, maximum; n, frequency; %, percentages 
* Mann-Whitney Test; † χ2-test 
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DIETARY ASSESSMENT METHODS 

MEDITERRANEAN DIET QUALITY INDEX – KIDMED INDEX 

The KIDMED Index evaluate children and adolescents’ adherence to MD. The 

Portuguese version of this instrument was previously developed by the authors, through the 

translation and cross-cultural adaptation of the original Spanish version 24 (data not shown). The 

index includes 16 yes-or-no questions that could be self-administered or conducted via an 

interview 24. Questions with -1 score refer to aspects not related to the MD and those with +1 

score refer to positive aspects of the MD. 24. The index ranges from 0 to 12 and is classified 

into three levels: ≤3, low adherence to the MD (very low diet quality); 4–7, moderate adherence 

to the MD (improvement needed to adjust intake to match the MD); and ≥8, high adherence to 

the MD (optimal diet quality) 24. 

 

DIETARY RECORDS 

The DR are open-ended, self-administered questionnaires (or filled by someone else in 

the case of children or people with trouble on recording the food and beverages consumed) that 

require a minimum of 3 days (two weekdays and one weekend day) for subjects to record all 

food and beverages consumed over this period, at the time the food and beverages are eaten 27. 

The consumed items can be measured using a kitchen weighing scale or can be estimated using 

a portion-size guide (e.g. three-dimensional food models, two-dimensional aids such as 

photographs) or in reference to standard household measures (e.g. spoons, cups, bowls) 27. In 

this study, the consumed items were measured using a kitchen weighing scale or estimated with 

the help of images of standard household measures 28. 

Trained staff provided instructions on how to record consumption and the fully filled 

DR answers’ were entered into the Eat24 Software program 29 – a program based on information 

from the Portuguese Food Composition Table 30 – for analysis. Data regarding food and 

beverages intake obtained by the 3-days DR were grouped and recodify according to each item 

of the KIDMED Index (Table 2). 

 

Table 2 – KIDMED Index questions and criteria obtained from 3-days Dietary Record data. 

KIDMED Index Question Criteria to Obtain 1 Point According to 3-days DR 

Data 

Question 1. Do you eat a piece of fruit or drink fresh 

fruit juice every day? 

+1 point: if the intake of fruit or fresh fruit juice was 

at least 1 unit every day of the 3-days DR 

Question 2. Do you eat a second piece of fruit every 

day? 

+1 point: if the intake of fruit was higher than the 1 

unit every day of the 3-days DR 
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Question 3. Do you eat fresh vegetables (example: 

salads) or cooked vegetables (example: soup) 

regularly, once a day? 

+1 point: if the intake of vegetables was at least once 

every day of the 3-days DR 

Question 4. Do you eat fresh or cooked vegetables 

more than once a day? 

+1 point: if the intake of vegetables was more than 

once every day of the 3-days DR 

Question 5. Do you eat fish/seafood (examples: hake, 

sardines, octopus, shrimp) regularly (at least 2 to 3 

times a week)? 

+1 point: if the quantity of fish, crustaceans or 

mollusks was higher than 0 grams at least 1 day of the 

3-days DR 

Question 6. Do you go, once or more a week, to fast 

food restaurants like hamburger places? 

-1 point: if the quantity of fast food was higher than 0 

grams at least 1 day of the 3-days DR 

Question 7. Do you like and eat pulses (examples: 

beans, peas, chickpeas, broad beans, lentils) more than 

once a week? 

+1 point: if the quantity of pulses was higher than 0 

grams at least 1 day of the 3-days DR 

Question 8. Do you eat pasta or rice almost every day 

(5 days or more a week)? 

+1 point: if the quantity of pasta or rice was higher 

than 0 grams every day of the 3-days DR 

Question 9. Do you eat cereal or cereal products 

(examples: oats, bread) for breakfast? 

+1 point: if the quantity of bread and toasts consumed 

for breakfast was higher than 0 grams at least 1 day of 

the 3-days DR 

Question 10. Do you eat nuts (examples: walnuts, 

almonds, hazelnuts) regularly (at least 2 to 3 times a 

week)? 

+1 point: if the quantity of nuts and seeds was higher 

than 0 grams at least 1 day of the 3-days DR 

Question 11. Do you use olive oil at home? +1 point: if the quantity of olive oil was higher than 0 

grams at least 1 day of the 3-days DR 

Question 12. Do you take breakfast every day? 0 points: if he/she took breakfast every day of the 3-

days DR 

Question 13. Do you eat dairy products (yogurt, milk, 

cheese) for breakfast? 

+1 point: if the quantity of dairy products for breakfast 

was higher than 0 grams at least 1 day of the 3-days 

DR 

Question 14. Do you eat commercially baked goods 

or pastries (examples: cookies, cakes, croissants, 

donuts) for breakfast? 

-1 point: if the quantity of cake and cookies for 

breakfast was higher than 0 grams at least 1 day of the 

3-days DR 

Question 15. Do you eat 2 yogurts and/or 2 slices of 

cheese a day? 

+1 point: if the quantity of yogurt or cheese was higher 

than 2 units or 2 slices, respectively, every day of the 

3-days DR  

Question 16. Do you eat sweets and candies several 

times a day (examples: chocolates, gums, sweets)? 

-1 point: if the intake of sweets and candies was more 

than once at least 1 day of the 3-days DR  

DR, Dietary Record 

 

In order to summarize the information of the DR groups of food and beverages 

(grams/day), obtained with the Eat24 Software, it was additionally calculated the Mediterranean 

Adequacy Index (MAI) 31 for each participant, according to the following equation: 

 MAI =  

𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝐹𝑟𝑢𝑖𝑡𝑠 + 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒𝑠 + 𝑁𝑢𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑒𝑒𝑑𝑠 + 𝑃𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑐ℎ𝑦 𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 + 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑎 + 𝑅𝑖𝑐𝑒
+ 𝐵𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑜𝑎𝑠𝑡𝑠 + 𝐹𝑙𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝐹𝑖𝑠ℎ + 𝐶𝑟𝑢𝑠𝑡𝑎𝑐𝑒𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑜𝑙𝑙𝑢𝑠𝑘𝑠 + 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑂𝑖𝑙 + 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 

𝐷𝑎𝑖𝑟𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 + 𝑀𝑒𝑎𝑡 + 𝑂𝑓𝑓𝑎𝑙𝑠 + 𝑀𝑒𝑎𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 + 𝐸𝑔𝑔𝑠 + 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑦−𝑡𝑜−𝐸𝑎𝑡 𝐶𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑠 + 𝑆𝑤𝑒𝑎𝑡𝑠,𝐶𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝐶𝑜𝑜𝑘𝑖𝑒𝑠 
+ 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑆𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑤𝑒𝑒𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 + 𝑆𝑛𝑎𝑐𝑘𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑎𝑠𝑡−𝐹𝑜𝑜𝑑 + 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑆𝑎𝑙𝑡 + 𝐴𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑡𝑠 

+ 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑡𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑂𝑖𝑙) + 𝑁𝑜𝑛−𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐 𝐵𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟) + 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐 𝐵𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠

 

 

Because MAI values were calculated for adolescents, an adaptation to the original MAI 

was introduced, consisting in the inclusion of all alcoholic beverages (even wine, a drink whose 

moderate consumption is promoted in MD) into the denominator of the fraction. 
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STATISTICAL ANALYSIS 

Statistical analysis was performed using Software Package for Social Sciences (SPSS) 

for Windows Version 25.0 and the R program, version R 4.0.0 with vcd package for calculating 

the Kappa values and the respective 95% confidence intervals (95% CI). Differences were 

considered statistically significant when p-value < 0.05. 

For a power of 85% and an alpha of 5%, to obtain a significant Kappa of 0.2, the 

necessary number of 183 participants was calculated. The descriptive statistics analysis 

consisted of calculating the mean and standard deviation (SD), as well as, minimum (m) and 

maximum (M) for cardinal variables and the frequency (n) and percentages (%) for nominal 

and ordinal variables. The normality of the variables under study was analyzed by the 

Kolmogorov–Smirnov test to apply the most appropriate statistical tests. 

Mann-Whitney test and χ2-test, respectively for continuous and categorical variables, 

were used to compare the baseline characteristics of the participants who fully filled the 3-days 

DR with the characteristics of those who didn´t fully fill it.  

The reproducibility of this index was tested by comparing the application of the 

KIDMED Index at two different times (two-week interval) to each of the participants. To 

determine the differences between the two applications, McNemar test was used and, to assess 

reliability, Kappa statistics was used 32 33. Kappa values range between -1 (perfect 

disagreement) and +1 (perfect agreement) and the strength of agreement for the kappa 

coefficient were classified as poor (≤ 0), slight (0.01 to 0.20), fair (0.21 to 0.40), moderate (0.41 

to 0.60), good (0.61 to 0.80) or excellent (0.81 to 1) 34. 

The validity of this index was explored by comparing the results obtained by the 

KIDMED Index and by the average of the 3-days DR of each participant. To evaluate the 

association between the two methods, Spearman's correlations coefficient (ρ) was used – 

strength of the linear association very weak if |ρ| < 0.2, weak if 0.2 ≤ |ρ| < 0.4, moderated if 0.4 

≤ |ρ| < 0.6, strong if 0.6 ≤ |ρ| < 0.8 or very strong if 0.8 ≤ |ρ| ≤ 1 35 – and to access the agreement 

in categories between the two methods, Kappa statistics was used. 

 

ETHICAL PROCEDURES 

This research project was conducted according to the guidelines laid down in the 

Declaration of Helsinki and all procedures involving human subjects were approved by the 

Ethic Committee from the Institute of Public Health of the University of Porto. Moreover, 

written authorization was requested from the Portuguese Government’s Education General-

Direction – through their Scholar Inquiries Monitorization system, with the registration number 
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0702600001 – and from both School Groups directors. Written informed consents from the 

adolescent’s tutors, as well as authorization from the adolescents themselves were obtained, to 

rightfully proceed on gathering data. The data was then anonymized – a numerical code, which 

only the main researcher had access to, was given to each participant and was destroyed after 

gathering the data –, treated with confidentiality and all computerized information was kept in 

a computer, safeguarded by a password and all paper information in a closed cabinet, located 

at a secure office. The participants had the right to leave the investigation at any given time, 

without any need for further explanation. 
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RESULTS 

REPRODUCIBILITY STUDY 

Table 3 shows that from the total of 16 questions only 3 presented significant differences 

between the two applications of the KIDMED Index: question 5, where 7.7% less of the 

participants reported having regular fish, crustaceans and mollusks consumption on the second 

application (p-value = 0.024); question 14, where 7.2% less of the participants referred having 

commercially baked goods or pastries for breakfast on the second application (p-value = 0.047); 

and question 16, where 8.8% less of the participants mentioned taking sweets and candies 

several times a day on the second application (p-value = 0.007). 

At least 70.3% of participants answered all questions in total agreement and Cohen´s 

Kappa values showed moderate agreement in almost every question (ranging between 0.429 

and 0.608). Question 4, related to the consume of fresh or cooked vegetables more than once a 

day, and question 16, about taking sweets and candies several times a day, revealed fair 

agreement (κ = 0.395 and κ = 0.315, respectively) and questions 1 and 2, both related to the 

daily consumption of fruits, demonstrated good agreement (κ = 0.603 and κ = 0.610, 

respectively).  

 

 

Table 3 – Differences and agreement of the KIDMED Index questions between applications (n=182) 

 
Retest 

Test McNemar 

Test 

(p-value) 

κ 

(95% CI) Yes 

n (%) 

No 

n (%) 

Total 

n (%) 

Question 1 

Yes 117 (87.3) 17 (12.7) 134 (73.6) 

0.458 
0.603 

(0.473-0.733) 
No 12 (25.0) 36 (75.0) 48 (26.4) 

Total 129 (70.9) 53 (29.1) 182 (100) 

Question 2 

Yes 43 (69.4) 19 (30.6) 62 (34.1) 

0.281 
0.610 

(0.487-0.733) 
No 12 (10.0) 108 (90.0) 120 (65.9) 

Total 55 (30.2) 127 (69.8) 182 (100) 

Question 3 

Yes 137 (90.7) 14 (9.3) 151 (83.0) 

1.000 
0.429 

(0.255-0.602) 
No 15 (48.4) 16 (51.6) 31 (17.0) 

Total 152 (83.5) 30 (16.5) 182 (100) 

Question 4 

Yes 51 (62.2) 31 (37.8) 82 (45.1) 

0.341 
0.395 

(0.261-0.529) 
No 23 (23.0) 77 (77.0) 100 (54.9) 

Total 74 (40.7) 108 (59.3) 182 (100) 

Question 5 

Yes 103 (91.2) 10 (8.8) 113 (62.1) 

0.024 
0.587 

(0.464-0.709) 
No 24 (34.8) 45 (65.2) 69 (37.9) 

Total 127 (69.8) 55 (30.2) 182 (100) 
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Question 6 

Yes 18 (69.2) 8 (30.8) 26 (14.3) 

0.210 
0.536 

(0.370-0.702) 
No 15 (9.6) 141 (90.4) 156 (85.7) 

Total 33 (18.1) 149 (81.9) 182 (100) 

Question 7 

Yes 110 (88.7) 14 (11.3) 124 (68.1) 

0.392 
0.558 

(0.426-0.689) 
No 20 (34.5) 38 (65.5) 58 (31.9) 

Total 130 (71.4) 52 (28.6) 182 (100) 

Question 8 

Yes 146 (93.6) 10 (6.4) 156 (85.7) 

1.000 
0.551 

(0.377-0.726) 
No 10 (38.5) 16 (61.5) 26 (14.3) 

Total 156 (85.7) 26 (14.3) 182 (100) 

Question 9 

Yes 127 (90.1) 14 (9.9) 141 (77.5) 

0.845 
0.598 

(0.458-0.737) 
No 12 (29.3) 29 (70.7) 41 (22.5) 

Total 139 (76.4) 43 (23.6) 182 (100) 

Question 10 

Yes 26 (61.9) 16 (38.1) 42 (23.1) 

0.856 
0.528 

(0.380-0.676) 
No 14 (10.0) 126 (90.0) 140 (76.9) 

Total 40 (22.0) 142 (78.0) 182 (100) 

Question 11 

Yes 171 (98.3) 3 (1.7) 174 (95.6) 

1.000 
0.608 

(0.320-0.900) 
No 3 (37.5) 5 (62.5) 8 (4.4) 

Total 174 (95.6) 8 (4.4) 182 (100) 

Question 12 

Yes 152 (95.6) 7 (4.4) 159 (87.4) 

1.000 
0.602 

(0.444-0.800) 
No 8 (34.8) 15 (65.2) 23 (12.6) 

Total 160 (87.9) 22 (12.1) 182 (100) 

Question 13 

Yes 142 (90.4) 15 (9.6) 157 (86.3) 

0.307 
0.495 

(0.321-0.668) 
No 9 (36.0) 16 (64.0) 25 (13.7) 

Total 151 (83.0) 31 (17.0) 182 (100) 

Question 14 

Yes 47 (79.7) 12 (20.3) 59 (32.4) 

0.047 
0.561 

(0.437-0.685) 
No 25 (20.3) 98 (79.7) 123 (67.6) 

Total 72 (39.6) 110 (60.4) 182 (100) 

Question 15 

Yes 53 (70.7) 22 (29.3) 75 (41.2) 

0.636 
0.543 

(0.418-0.667) 
No 18 (16.8) 89 (83.2) 107 (58.8) 

Total 71 (39.0) 111 (61.0) 182 (100) 

Question 16 

Yes 11 (57.9) 8 (42.1) 19 (10.4) 

0.007 
0.315 

(0.138-0.492) 
No 24 (14.7) 139 (85.3) 163 (89.6) 

Total 35 (19.2) 147 (80.8) 182 (100) 

n, frequency; %, percentages; κ, Cohen´s Kappa coefficient; 95% CI, 95% confidence interval 

 

Table 4 displays that globally there was no significant change (p-value = 0.201) and 

moderate agreement (κw = 0.591, 95% CI = 0.485-0.696) in the KIDMED Index classification, 

between the first and the second application. No participants were classified in opposite 
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categories of MD adherence and 73.6% of participants were correctly classified as Low, 

Moderate or High by the two applications of the KIDMED Index. 

 

Table 4 - Differences and agreement of the KIDMED Index classification between applications (n=182) 

 

Retest 

Test McNemar-

Bowker 

Test 

(p-value) 

κw 

(95% CI) 
Low 

n (%) 

Moderate 

n (%) 

High 

n (%) 

Total 

n (%) 

KIDMED 

Index 

classification* 

Low 4 (44.4) 5 (55.6) 0 (0.0) 9 (4.9) 

0.201 
0.591 

(0.485-0.696) 

Moderate 4 (4.2) 77 (81.1) 14 (14.7) 95 (52.2) 

High 0 (0.0) 25 (32.1) 53 (67.9) 78 (42.9) 

Total 8 (4.4) 107 (58.8) 67 (36.8) 182 (100) 

n, frequency; %, percentages; κw, Weighted Cohen´s Kappa coefficient; 95% CI, 95% confidence interval  

* Low adherence to the MD (≤3 points); Moderate adherence to the MD (4-7 points); High adherence to the MD (≥8 points) 

 

VALIDITY STUDY 

Table 5 shows slight to moderate agreement (ranging between 0.109 and 0.445) between 

the KIDMED Index and the 3-days DR for 11 questions. For question 5, regarding regular fish, 

crustaceans and mollusks consumption, question 9, about eating cereal or cereal products for 

breakfast, question 10, concerning regular nuts consumption, and question 16, about taking 

sweets and candies several times a day, the agreement wasn´t significantly better than what 

would be expected by chance (p-value ≥ 0.05) and for question 11, about olive oil consumption, 

there was no agreement between the two methods. 

 

Table 5 - Agreement between the KIDMED Index questions and 3-days Dietary Record criteria (n=140) 

 

3-days DR 

criteria 

KIDMED Index (Test) 
κ 

(95% CI) Yes 

n (%) 

No 

n (%) 

Total 

n (%) 

Question 1 

Yes  51 (89.5) 6 (10.5) 57 (40.7) 
0.284 

(0.157-0.410) 
No  48 (57.8) 35 (42.2) 83 (59.3) 

Total 99 (70.7) 41 (29.3) 140 (100) 

Question 2 

Yes  15 (62.5) 9 (37.5) 24 (17.1) 
0.313 

(0.141-0.484) 
No  26 (22.4) 90 (77.6) 116 (82.9) 

Total 41 (29.3) 99 (70.7) 140 (100) 

Question 3 

Yes  46 (90.2) 5 (9.8) 89 (63.6) 
0.109 

(0.011-0.207) 
No  68 (76.4) 21 (23.6) 51 (36.4) 

Total 114 (81.4) 26 (18.6) 140 (100) 

Question 4 

Yes  7 (77.8) 2 (22.2) 9 (6.4) 
0.114 

(0.009-0.218) 
No  50 (38.2) 81 (61.8) 131 (93.6) 

Total 57 (40.7) 83 (59.3) 140 (100) 
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Question 5 

Yes 68 (74.7) 23 (25.3) 91 (65.0) 
0.077 

(-0.089-0.244) 
No 33 (67.3) 16 (32.7) 49 (35.0) 

Total 101 (72.1) 39 (27.9) 140 (100) 

Question 6 

Yes 11 (23.4) 36 (76.6) 47 (33.6) 
0.160 

(0.005-0.315) 
No 9 (9.7) 84 (90.3) 93 (66.4) 

Total 20 (14.3) 120 (85.7) 140 (100) 

Question 7 

Yes  71 (82.6) 15 (17.4) 86 (61.4) 
0.285 

(0.124-0.446) 
No  30 (55.6) 24 (44.4) 54 (38.6) 

Total 101 (72.1) 39 (27.9) 140 (100) 

Question 8 

Yes  98 (93.3) 7 (6.7) 105 (75.0) 
0.167 

(0.004-0.338) 
No  28 (80.0) 7 (20.0) 35 (25.0) 

Total 126 (90.0) 14 (10.0) 140 (100) 

Question 9 

Yes  65 (79.3) 17 (20.7) 82 (58.6) 
0.055 

(-0.098-0.208) 
No  43 (74.1) 15 (25.9) 58 (41.4) 

Total 108 (77.1) 32 (22.9) 140 (100) 

Question 10 

Yes  5 (41.7) 7 (58.3) 12 (8.6) 
0.124 

(-0.048-0.297) 
No  26 (20.3) 102 (79.7) 128 (91.4) 

Total 31 (22.1) 109 (77.9) 140 (100) 

Question 11 

Yes  134 (95.7) 6 (4.3) 140 (100.0) 

- No  - - 0 (0.0) 

Total 134 (95.7) 6 (4.3) 140 (100) 

Question 12 

Yes  114 (92.7) 9 (7.3) 123 (87.9) 
0.445 

(0.223-0.666) 
No  8 (47.1) 9 (52.9) 17 (12.1) 

Total 122 (87.1) 18 (12.9) 140 (100) 

Question 13 

Yes  115 (89.1) 14 (10.9) 129 (92.1) 
0.425 

(0.208-0.644) 
No  3 (27.3) 8 (72.7) 11 (7.9) 

Total 118 (84.3) 22 (15.7) 140 (100) 

Question 14 

Yes  24 (47.1) 27 (52.9) 51 (36.4) 
0.167 

(0.001-0.334) 
No  27 (30.3) 62 (69.7) 89 (63.6) 

Total 51 (36.4) 89 (63.6) 140 (100) 

Question 15 

Yes  22 (73.3) 8 (26.7) 30 (21.4) 
0.313 

(0.163-0.463) 
No  35 (31.8) 75 (68.2) 110 (78.6) 

Total 57 (40.7) 83 (59.3) 140 (100) 

Question 16 

Yes  5 (19.2) 21 (80.8) 26 (18.6) 
0.017 

(-0.152-0.186) 
No  20 (17.5) 94 (82.5) 114 (81.4) 

Total 25 (17.9) 115 (82.1) 140 (100) 

DR, Dietary Record; n, frequency; %, percentages; κ, Cohen´s Kappa coefficient; 95% CI, 95% confidence interval  
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Table 6 demonstrates weak association (ρ = 0.317; p-value < 0.001) and slight 

agreement (κw = 0.167, 95% CI = 0.071-0.262) between the KIDMED Index classification and 

the 3-days DR-derived KIDMED score. Almost 50% of participants were classified into the 

same category of MD adherence. 

 

Table 6 – Association and agreement between the KIDMED Index classification and the 3-days Dietary Record-

derived KIDMED score (n=140) 

KIDMED Index 

classification* 

3-days DR-derived KIDMED score † 
ρ 

(p-value) 

κw 

(95% CI) 
Low 

n (%) 

Moderate 

n (%) 

High 

n (%) 

Total 

n (%) 

Low 3 (75.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 4 (2.9) 

0.317 

(<0.001) 

 0.167 

(0.071-0.262) 

Moderate 24 (30.0) 53 (66.3) 3 (3.8) 80 (57.1) 

High 8 (14.3) 36 (64.3) 12 (21.4) 56 (40.0) 

Total 35 (25.0) 90 (64.3) 15 (10.7) 140 (100) 

DR, Dietary Record; n, frequency; %, percentages; ρ, Spearman's correlations coefficient; κw, Weighted Cohen´s Kappa 

coefficient; 95% CI, 95% confidence interval  

* Low adherence to the MD (≤3 points); Moderate adherence to the MD (4-7 points); High adherence to the MD (≥8 points) 
† Low adherence to the MD (≤3 points); Moderate adherence to the MD (4-7 points); High adherence to the MD (≥8 points) 

according to the 3-days DR-derived KIDMED score 

 

Table 7 reveals moderate association (ρ = 0.423; p-value < 0.001) and fair agreement 

(κw = 0.344, 95% CI = 0.202-0.486) between the KIDMED Index score and the MAI score. 

Almost 50% of participants were classified into the same thirds of scores, while 11.43% were 

misclassified into the opposite thirds of scores by the two methods. 

 

Table 7 – Association and agreement between the KIDMED Index score and the Mediterranean Adequacy Index 

score (n=140) 

Thirds of 

KIDMED 

Index score 

Thirds of MAI score 
ρ 

(p-Value) 

κw  

(95% CI) 
(0.23 – 0.80) 

n (%) 

(0.81 – 1.44) 

n (%) 

(1.45 – 4.80) 

n (%) 

Total 

n (%) 

(0 – 6) 27 (51.9) 15 (28.8) 10 (19.2) 52 (37.1) 

0.428 

(<0.001) 

0.344 

(0.202-0.486) 

(7 – 7) 13 (40.6) 12 (37.5) 7 (21.9) 32 (22.9) 

(8 – 12) 6 (10.7) 20 (37.5) 30 (53.6) 56 (40.0) 

Total 46 (32.9) 47 (33.6) 47 (33.6) 140 (100) 

MAI, Mediterranean Adequacy Index; n, frequency; %, percentages; ρ, Spearman's correlations coefficient; κw, Weighted 

Cohen´s Kappa coefficient; 95% CI, 95% confidence interval 

  



 

 68 

DISCUSSION 

There are a few studies investigating psychometric properties of the KIDMED Index. 

After its development the reproducibility of this index was recently tested in Croatia 36, 

Colombia 37 and Brazil 38 and its validity by the HELENA study in nine European countries, 

namely, Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Hungary, Spain and Sweden 39. In 

the Croatian, Colombian and Brazilian studies it was proven that the KIDMED Index is a 

reliable instrument for assessing adherence to the MD and, in the HELENA study, the KIDMED 

Index was considered one of the most appropriate and valid MD scores for European 

adolescents. 

 

REPRODUCIBILITY STUDIES 

In the present study, the differences and the agreement between the test-retest were 

analyzed for each question and for the KIDMED Index score. For question 5, 14 and 16 of the 

KIDMED Index, the responses were in agreement, but showed significant differences between 

the two applications. In question 5, 14 and 16, respectively, 7.7%, 7.2% and 8.8% of the 

adolescents changed their answer from YES (test) to NO (retest). 

A two-week period between the two applications of the KIDMED Index doesn´t seems 

to be a considerable time to observe major changes in the eating habits of adolescents – 

especially without any intervention in order to change them –, so these three questions didn´t 

reveal data collection precision. However, the remaining 13 questions (81.25% of the questions) 

and the KIDMED Index score showed no significant differences (p-value ≥ 0.05) between the 

two applications and moderate agreement was revealed in almost every question and in the final 

score (κw = 0.591, 95% CI = 0.485-0.696), suggesting acceptable reproducibility of the 

Portuguese version of the KIDMED Index when repeated over a two-week interval. 

Our results are in alignment with previous studies. In the Croatian study 36, which 

included university students (19.70 ± 1.32 years), there were no significant changes in question 

responses between the first and second occasion (after a two-week period), with the exception 

of question 8, regarding the consumption of pasta or rice almost daily; and kappa statistics 

showed moderate to excellent agreement in each question and moderate agreement (κ = 0.597; 

p-value < 0.001) in the KIDMED Index score. In the Colombian study 37, which included 

schoolchildren from a private institution (12.9 ± 3.1 years), there were significant changes in 

question responses, between the first and second application (after 7 days), in questions 1 and 

2, regarding the daily consumption of fruits, and question 15, regarding the daily consumption 

of yogurt and cheese. However, kappa statistics showed good agreement in almost every 
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question and in the KIDMED Index score (κ = 0.665; 95% IC = 0.459-0.772). Finally, in the 

Brazilian study 38, it was only evaluated the agreement of the final score, on two occasions 

(after 7 to 10 days), in children (5.29 ± 2.03 years) and adolescents (14.33 ± 1.96), from public 

and private schools, covering the capital and inland of the state, and the interclass correlation 

coefficients (ICC) showed excellent reproducibility in both groups (ICC = 0.893; 95% IC = 

0.812-0.939 in children & ICC = 0.998; 95% IC = 0.997-0.999 in adolescents). 

 

VALIDITY STUDIES 

When the validity in reference to the 3-days DR was analyzed, 11 questions (68.75% of 

the questions) showed slight to moderate agreement (ranging between 0.109 and 0.445) and the 

KIDMED Index score revealed weak association (ρ = 0.317; p-value < 0.001) and slight 

agreement (κw = 0.167, 95% CI = 0.071-0.262). When the KIDMED Index was compared with 

the MAI, it was found moderate association (ρ = 0.423; p-value < 0.001) and fair agreement 

(κw = 0.344, 95% CI = 0.202-0.486) between the two scores, which corroborate the validity of 

the KIDMED Index assessed with the 3-days DR. 

Question 9, about eating cereal or cereal products for breakfast, also proved to be 

reproducible but not valid, which can be due to the misunderstanding of the term “cereals for 

breakfast” as the so called ready-to-eat “breakfast cereals”, because, if the “breakfast cereals” 

were included into the criteria to obtain 1 point in question 9 according to 3-days DR data, this 

question would have been – incorrectly – considered valid (κ = 0.219, 95% CI = 0.034-0.405). 

The consumption of this Non-Mediterranean food products at breakfast has increased over the 

last decades, being one of the most frequent breakfast components among children and 

adolescents 40.  

Question 10 and 11 didn´t prove to be valid, even though they proved to be reproducible. 

This fact can be due to limitations of the 3-days DR: in question 10, only 8.6% of the sample 

consumed nuts (according to the 3-days DR), which reveals a very infrequent consumption (less 

than 10%) to be evaluated in just 3 days; and in question 11, 100% of the sample consumed 

olive oil (according to the 3-days DR), because all recipes considered the use of olive oil, when 

using the Eat24 Software program to enter the fully filled DR answers’. 

Question 5 and question 16, didn´t show reproducibility or validity. However, it was 

found that adolescents who answered YES to question 5 and to question 16 of the KIDMED 

Index had a higher daily fish, crustaceans and mollusks consumption and a higher daily intake 

of sweats and candies, respectively, than adolescents who answered NO (20,0 grams/day vs 



 

 70 

18,3 grams/day and 12,7 grams/day vs 9,7 grams/day), although without statistical significance 

(p-value = 0.376 and p-value = 0.788, respectively). 

Still, the validity of each question may be less important than the validity of the score 41 

– since diet quality is determined by the collective contribution of the sixteen questions of the 

KIDMED Index. For this reason, we can assume that the Portuguese version of the KIDMED 

Index has an acceptable validity. 

Our results are in alignment with the previous HELENA study 39, that recommends the 

use of the KIDMED Index in European adolescents when investigating adherence to the MD 

among adolescents, because the index showed associations with nutrient and food intakes and 

nutritional biomarkers, in the hypothesized directions. In this study, they collected 24h dietary 

recalls on two non-consecutive days within a period of two-weeks, Food Frequency and Food 

Choices and Preferences questionnaires and fasted blood samples to investigate if the adapted 

KIDMED Index for adolescents (aged 12.5-17.5 years) were associated with better 

food/nutrient intakes and nutritional biomarkers. 

Despite our conclusion, it might be of use that future research would focus on improving 

the psychometric properties of this MD adherence score. 

 

STRENGTHS AND LIMITATIONS 

Our study is one of the first to have simultaneously addressed the reproducibility and 

the validity of the KIDMED Index. In Portugal, it is the only one to focus on the psychometric 

properties of this instrument. 

Lack of participation was largely due to failure to return the consent form, but the final 

sample was the most heterogeneous sample possible, because this study included two public 

school groups, the westernmost and easternmost ones from a northern district of the country, 

and selected adolescents from different school years, aged between 10 and 19 years old.  

The KIDMED Index was self-administered at both times, preventing the introduction of 

interviewer bias in the data 42 and it was considered a two-week period between test-retest, 

reducing the possibility of artificially inflate reliability of the instrument due to memory issues 

– participants could remember their answers from the first occasion and answer the same way 

the second time to be consistent 43. 

The 3-days DR was used to collect dietary data, for the reason that the DR are 

recognized as the gold standard of the dietary assessment methods and are used as a reference 

in calibration or validation studies, which employ other less rigorous and less expensive method 

27. On the other hand, the DR requires literate population 27, which helps to clarify the lower 
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parent´s education level found in students who didn´t fully fill the 3-days DR. Other 

disadvantage of the DR is the fact that it requires multiple records, over several months, to 

capture usual intake 27. This helps explain the very infrequent nuts consumption observed. 

However, using DR with more than a minimum of 3 days would elevate the subject’s burden 

and the staff’s cost and burden too 27. The use of one single database of food composition data 

– the Eat24 Software program, based on information from the Portuguese Food Composition 

Table, to enter the 3-days DR – avoided the limitations that coincide with the use of various 

database of food composition data, but didn´t avoid the loss of accuracy in dietary information 

from mixed dishes, such as the inclusion of olive oil in all recipes. To overcome these 

limitations, fasted blood samples could be considered as in HELENA study, but they weren´t 

collected in this school-based study due to an ethical and practical viewpoint and they wouldn´t 

allow to validate each question of the KIDMED Index such as the DR allowed. 

The MAI has not been validated in Portugal but it is a useful tool and it has been used 

to study the adherence of a country or a population to the MD, by dividing the energy from the 

Mediterranean food groups by the energy from the Non-Mediterranean food groups 16 20 31 44 45. 

This index can be used with dietary data obtained with reliable and valid methods, such as DR 

44; it can be calculated for adults, but appropriate modifications are needed, for example, for 

children and adolescents 45 – such as the inclusion of all alcoholic beverages into the Non-

Mediterranean food groups, even wine, a drink whose moderate consumption is promoted in 

MD –; and, MAI values can be calculated using food groups intake expressed as percentages 

of total energy/day or grams/day 44 45 – although, in this case, the MAI will generally be higher 

than when expressed as a percentage of total energy/day 44 but will have better into account the 

light/zero/diet food products´ contribution, such as the light/zero/diet refrigerants. So, even with 

these known limitations, in the present study, as in previous studies 16 20, the MAI values were 

calculated through an adaptation of the MAI defined by Alberti-Fidanza, et al 31, allowing us 

to verify the validity of the KIDMED Index with an extra tool that has been also used to study 

the adherence to the MD. 
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CONCLUSION 

The Portuguese version of the KIDMED Index is an instrument with an acceptable 

reproducibility and validity for assessing adherence to the MD among adolescents. 

 

 

ACKNOWLEDGMENTS 

The authors would like to thank the students and teachers for their enthusiastic 

participation in the study. 

 

 

FINANCIAL SUPPORT AND CONFLICT OF INTEREST 

None. 

 

  



 

 73 

REFERENCES 

1. Arnoni Y & Berry EM (2015) On the Origins and Evolution of the Mediterranean Diet. In 

The Mediterranean Diet - An Evidence-Based Approach, pp. 3-11 [VR Preedy and RR 

Watson, editors]. Elsevier Inc. 

2. Bach-Faig A, Berry EM, Lairon D et al. (2011) Mediterranean diet pyramid today. Science 

and cultural updates. Public Health Nutrition, 14(12A), 2274-2284. doi: 

10.1017/S1368980011002515. 

3. Graça P (2014) Breve história do conceito de Dieta Mediterrânica numa perspetiva de saúde. 

Revista Fatores de Risco, 31, 20-22. 

4. UNESCO (2010) Representative List of the Intangibe Culture Heritage of Humanity. 

https://ich.unesco.org/en/decisions/5.COM/6.41 (accessed June 2020). 

5. Castro-Quezada I, Román-Viñas B, Serra-Majem L (2015) Nutritional Adequacy of the 

Mediterranean Diet. In The Mediterranean Diet - An Evidence-Based Approach, pp. 13-

21 [VR Preedy and RR Watson, editors]. Elsevier Inc. 

6. Farajian P, Zampelas A (2015) Mediterranean Diet in Children and Adolescents. In The 

Mediterranean Diet - An Evidence-Based Approach, pp. 69-80 [VR Preedy and RR 

Watson, editors]. Elsevier Inc. 

7. Dinu M, Pagliai G, Casini A et al. (2018) Mediterranean diet and multiple health outcomes: 

an umbrela review of meta-analyses of observational studies and randomised trials. 

European Journal of Clinical Nutrition, 72, 30–43. doi: 10.1038/ejcn.2017.58. 

8. Soltani S, Jayedi A, Shab-Bidar S et al. (2019) Adherence to the Mediterranean diet in 

relation to all-cause mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of 

prospective cohort studies. Advances in Nutrition, 10, 1029-1039. doi: 

10.1093/advances/nmz041. 

9. Rosato V, Temple NJ, Vecchia CL et al. (2019) Mediterranean diet and cardiovascular 

disease: a systematic review and meta-analysis of observational studies. European 

Journal of Nutrition, 58, 173-191. doi: 10.1007/s00394-017-1582-0. 

10. Aridi YS, Walker JL, Wright ORL (2017) The association between the Mediterranean 

dietary pattern and cognitive health: a systematic review. Nutrients, 9, 674-697. doi: 

10.3390/nu9070674. 

11. Esposito K, Maiorino MI, Bellastella G et al. (2015) A journey into a Mediterranean diet 

and type 2 diabetes: a systematic review with meta-analyses. British Medical Journal 

Open, 5, e008222. doi: 10.1136/bmjopen-2015-008222. 

https://ich.unesco.org/en/decisions/5.COM/6.41
https://doi.org/10.1093/advances/nmz041
https://doi.org/10.1007/s00394-017-1582-0


 

 74 

12. Schwingshackl L, Schwedhelm C, Galbete C et al. (2017) Adherence to Mediterranean diet 

and risk of cancer: an updated systematic review and meta-analysis. Nutrients, 9, 1063-

1087. doi: 10.3390/nu9101063. 

13. Idelson PI, Scalfi L, Valerio G (2017) Adherence to the Mediterranean diet in children and 

adolescents: a systematic review. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 

27, 283-299. doi: 10.1016/j.numecd.2017.01.002.  

14. Serra-Majem L & Medina FX (2015) The Mediterranean Diet as an Intangible and 

Sustainable Food Culture. In The Mediterranean Diet - An Evidence-Based Approach, 

pp. 37-46 [VR Preedy and RR Watson, editors]. Elsevier Inc. 

15. Serra-Majem L, Ortiz-Andrellucchi A, Ruan-Rodriguez C et al. (2016) The Mediterranean 

diet as an example of environmental sustainable food model. Journal of Environment 

and Health Sciences, 2(5), 1-5. doi: 10.15436/2378-6841.16.1098. 

16. Silva Rd, Bach-Faig A, Quintana BR et al. (2009) Worldwide variation of adherence to the 

Mediterranean diet, in 1961–1965 and 2000–2003. Public Health Nutrition, 12(9A), 

1676–1684. doi: 10.1017/S1368980009990541. 

17. Naska A & Trichopoulou A (2014) Back to the future: The Mediterranean diet paradigma. 

Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 24, 216-219. doi: 

10.1016/j.numecd.2013.11.007. 

18. Durão CR, Oliveira JFS, Almeida MDVd (2008) Portugal e o Padrão Alimentar 

Mediterrânico. Revista de Alimentação Humana, 14(3), 115-128. 

19. Cabrera SG, Fernández NH, Hernández CR et al. (2015) KIDMED test; prevalence of low 

adherence to the Mediterranean diet in children and young; a systematic review. 

Nutrición Hospitalaria., 32(6), 2390-2399. doi: 10.3305/nh.2015.32.6.9828. 

20. Vilarnau C, Stracker DM, Funtikov A et al. (2019) Worldwide adherence to Mediterranean 

diet between 1960 and 2011. European Journal of Clinical Nutrition, 72, 83-91. doi: 

10.1038/s41430-018-0313-9.  

21. Ocké MC (2013) Evaluation of methodologies for assessing the overall diet: dietary quality 

scores and dietary pattern analysis. Proceedings of the Nutrition Society, 72, 191–199. 

doi: 10.1017/S0029665113000013. 

22. Afonso L, Moreira T, Oliveira A (2014) Índices de adesão ao padrão alimentar 

mediterrânico – a base metodológica para estudar a sua relação com a saúde. Revista 

Fatores de Risco, 31, 48-55. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2017.01.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2013.11.007
https://doi.org/10.1038/s41430-018-0313-9


 

 75 

23. Real H, Queiroz J, Graça P (2019) Mediterranean food pattern vs. Mediterranean diet: a 

necessary approach? International Journal of Food Sciences and Nutrition. doi: 

10.1080/09637486.2019.1617838. 

24. Serra-Majem L, Barba LR, Cruz JNdl et al. (2004) Alimentación, jóvenes y dieta 

mediterránea en España. Desarrollo del KIDMED, índice de calidad de la dieta 

mediterráena en la infancia y la adolescencia. In Alimentación infantil y juvenil, pp. 51-

59 [L Serra-Majem, JÁ Bartrina, editors]. Masson. 

25. Sousa VD & Rojjanasrirat W (2011) Translation, adaptation and validation of instruments 

or scales for use in cross-cultural health care research: a clear and user-friendly 

guideline. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 17, 268-274. doi: 10.1111/j.1365-

2753.2010.01434.x. 

26. Meadows KA (2003) So you want to do research? 5: Questionnaire design. British Journal 

of Community Nursing, 8(12), 562-570. doi: 10.12968/bjcn.2003.8.12.11854. 

27. Ortega RM, Pérez-Rodrigo C, López-Sobaler AM (2015) Dietary assessment methods: 

dietary records. Nutrición Hospitalaria, 31(Supl.3), 38-45. doi: 

10.3305/nh.2015.31.sup3.8749. 

28. Goios A, Martins ML, Oliveira AC et al. (2019) Pesos e Porções de Alimentos, 3rd ed. 

Universidade do Porto Editorial. 

29. Lopes C, Torres D, Oliveira A et al. (2017) Metodologias de recolha da informação. In 

Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016: Relatório 

metodológico, pp. 40-41. Universidade do Porto. https://ian-

af.up.pt/sites/default/files/IAN-AF%20Relatorio%20Metodol%C3%B3gico.pdf 

(accessed June 2020). 

30. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (2019) Tabela da Composição de 

Alimentos. Centro de Segurança Alimentar e Nutrição. 

31. Alberti-Fidanza A, Fidanza F, Chiuchiù MP et al. (1999) Dietary studies on two rural Italian 

population groups of the Seven Countries Study. 3. Trend of food and nutrient intake 

from 1960 to 1991. European Journal of Clinical Nutrition, 53, 854-860. doi: 

10.1038/sj.ejcn.1600865. 

32. Sim J & Wright CC (2005) The Kappa Statistic in Reliability Studies: Use, Interpretation, 

and Sample Size Requirements. Phys Ther, 85 (3), 257-268. doi: 10.1093/ptj/85.3.257.  

33. Fleiss JL & Cohen J (1973) The Equivalence of Weighted Kappa and the Intraclass 

Correlation Coefficient as Measures of Reliability. Educational and Psychological 

Measurement, 33, 613-619. doi: 10.1177/001316447303300309. 

https://doi.org/10.1080/09637486.2019.1617838
https://ian-af.up.pt/sites/default/files/IAN-AF%20Relatorio%20Metodol%C3%B3gico.pdf
https://ian-af.up.pt/sites/default/files/IAN-AF%20Relatorio%20Metodol%C3%B3gico.pdf
https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1600865
https://doi.org/10.1093/ptj/85.3.257


 

 76 

34. Landis JR & Koch GG (1977) The Measurement of Observer Agreement for Categorical 

Data. Biometrics, 33 (1), 159-174. doi: 10.2307/2529310. 

35. Spearman C (1904) The Proof and Measurement of Association between Two Things. The 

American Journal of Psychology, 15 (1), 72-101. doi: 10.2307/1412159. 

36. Štefan L, Prosoli R, Juranko D et al. (2017) The reliability of the Mediterranean Diet Quality 

Index (KIDMED) Questionnaire. Nutrients, 9, 419-427. doi: 10.3390/nu9040419. 

37. Carrillo HÁ & Vélez RR (2020) Adherencia a la dieta mediterránea en una población 

escolar colombiana: evaluación de las propiedades psicométricas del cuestionario 

KIDMED. Nutrición Hospitalaria, 37(1), 73-79. doi: 10.20960/nh.02760. 

38. Simon MISdS, Forte GC, Marostica PJC (2020) Translation and cultural adaptation of the 

Mediterranean Diet Quality Index in children and adolescents Revista Paulista de 

Pediatria, 38: e2018242. doi: 10.1590/1984-0462/2020/38/2018242. 

39. Aparicio-Ugarriza R, Cuenca-García M, Gonzalez-Gross M et al. (2019) Relative validation 

of the adapted Mediterranean Diet Score for Adolescents by comparison with nutritional 

biomarkers and nutrient and food intakes: the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition 

in Adolescence (HELENA) study. Public Health Nutrition, 1-7. doi: 

10.1017/S1368980019001022. 

40. Rito AI, Dinis A, Rascôa C et al. (2019) Improving breakfast patterns of portuguese children 

– an evaluation of ready-to-eat cereals according to the European nutrient profile model. 

European Journal of Clinical Nutrition, 73(3), 465-473. doi: 10.1038/s41430-018-

0235-6. 

41. Wong JE, Parnell WR, Howe AS et al. (2013) Development and validation of a food-based 

diet quality index for New Zealand adolescents. BMC Public Health, 13, 562-571. doi: 

10.1186/1471-2458-13-562. 

42. McDonald JA, Burnett N, Coronado VG et al. (2003) Questionnaire Design: Reproductive 

Health Epidemiology Series - Module 4. Atlanta, Georgia, U.S.A. 

https://www.cdc.gov/Reproductivehealth/ProductsPubs/PDFs/Epi_Module_04_Tag50

8.pdf (accessed June 2020). 

43. Vaus Dd (2002) Part II: Collection Survey Data - Chapter 4: Developing Indicators for 

Concepts. In Surveys in Social Research, 5th ed, pp. 43-57. Routledge. 

44. Alberti-Fidanza A & Fidanza F (2004) Mediterranean Adequacy Index of Italian diets. 

Public Health Nutrition, 7 (7):937-941. doi: 10.1079/phn2004557. 

https://doi.org/10.2307/1412159
http://dx.doi.org/10.20960/nh.02760
http://dx.doi.org/10.1590/1984-0462/2020/38/2018242
https://doi.org/10.1038/s41430-018-0235-6
https://doi.org/10.1038/s41430-018-0235-6
https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-562
https://www.cdc.gov/Reproductivehealth/ProductsPubs/PDFs/Epi_Module_04_Tag508.pdf
https://www.cdc.gov/Reproductivehealth/ProductsPubs/PDFs/Epi_Module_04_Tag508.pdf


 

 77 

45. Alberti A, Fruttini D, Fidanza F (2009) The Mediterranean Adequacy Index: Further 

confirming results of validity. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 19, 

61-66. doi: 10.1016/j.numecd.2007.11.008. 

https://doi.org/10.1016/j.numecd.2007.11.008


 

 78 

ANNEX A – KIDMED Index – Portuguese version 

Question 1 Comes uma peça de fruta ou bebes um sumo de fruta natural todos os dias? 

 

Question 2 Comes uma segunda peça de fruta todos os dias? 

 

Question 3 Comes produtos hortícolas frescos (exemplo: saladas) ou cozinhados 

(exemplo: sopa de legumes) regularmente, uma vez por dia? 

Question 4 Comes produtos hortícolas frescos ou cozinhados mais de uma vez por dia? 

 

Question 5 Comes pescado (exemplos: pescada, sardinha, polvo, camarão) com 

regularidade (pelo menos 2 a 3 vezes por semana)? 

Question 6 Vais, uma vez ou mais por semana, a restaurantes de “fast-food” tipo 

hamburguerias? 

Question 7 Gostas e comes leguminosas (exemplos: feijão, ervilhas, grão-de-bico, favas, 

lentilhas) mais de uma vez por semana? 

Question 8 Comes massa ou arroz quase todos os dias (5 dias ou mais por semana)? 

 

Question 9 Comes cereais ou derivados de cereais (exemplos: aveia, pão) ao pequeno-

almoço? 

Question 10 Comes frutos secos oleaginosos (exemplos: nozes, amêndoas, avelãs) com 

regularidade (pelo menos 2 a 3 vezes por semana)? 

Question 11 Usas azeite em casa? 

 

Question 12 Tomas o pequeno-almoço todos os dias? 

 

Question 13 Comes lacticínios (iogurte, leite, queijo) ao pequeno-almoço? 

 

Question 14 Comes produtos de confeitaria ou pastelaria (exemplos: bolachas, bolos, 

croissants, lanches, donuts) ao pequeno-almoço? 

Question 15 Comes 2 iogurtes e/ou 2 fatias de queijo por dia? 

 

Question 16 Comes, várias vezes ao dia, doces e guloseimas (exemplos: chocolates, 

gomas, rebuçados)? 
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ABSTRACT 

The Mediterranean Dietary Pattern (MDP) is proven to be one of the healthiest dietary models, 

with strong health benefits. Although adolescence is a crucial phase for the acquisition of 

healthy food habits that persist into adulthood and have a large impact on health, the MDP is 

being abandoned by younger generations in Mediterranean countries. The aim of the present 

study was to analyze the adherence to the MDP and its associated factors in a sample of 

adolescents from a city in the north of Portugal. The sample consisted of 185 adolescents aged 

between 10 and 19 years. Socio-demographic and anthropometric data was gathered, and the 

KIDMED Index was self-administered to evaluate the adherence to the MDP. The results 

showed that most adolescents had a low/moderate adherence to the MDP (63.2%). Logistic 

regression modelling indicated that age and parents’ educational level were the utmost factors 

positively related with the possibility of optimal MDP adherence. However, sex, school 

location, number of household members and Body Mass Index were not confirmed to have 

significant impact on MDP adherence levels. These results highlight the importance of the 

parents’ education level in adolescents’ MDP adherence, allowing the identification of the 

priority groups for a possible intervention, namely, the younger adolescents and those whose 

parents show a lower educational level. 

 

 

KEYWORDS 

Mediterranean Dietary Pattern; Adherence Factors; KIDMED Index; Adolescents; Portugal. 
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INTRODUCTION 

The Mediterranean Dietary Pattern (MDP) includes nutritional and socio-cultural 

aspects typical of the countries with Mediterranean features, reflecting the great diversity of 

cultures and traditions 1. However, some dietary characteristics stand out: (I) the prevalent 

consumption of plant-based food, such as vegetables, fruit, whole grain cereals, pulses and nuts; 

(II) the use of olive oil as the main source of fat; (III) the moderate intake of dairy products, 

mainly yogurt and cheese; (IV) the moderate consumption of fish and eggs; (V) the low intake 

of meat, preferring poultry meat over red meat that is reserved only for special occasions and 

(VI) the low to moderate wine intake with main meals 2-4. Traditionally, the predominant 

cooking techniques were stews and soups typically seasoned with olive oil and aromatic herbs 

2. In addition to the dietary characteristics and cooking techniques, the MDP also includes the 

choice of fresh and local products that respect seasonality and biodiversity 1 4 5, socializing with 

family and friends during the mealtime, as well as sharing recipes from generation to generation 

2 4.  

Currently, it is known that an optimal adherence to the MDP is associated with better 

control and lower risk of developing different types of chronic and degenerative diseases with 

a possible effect on increasing life expectancy and quality of life 6-13. Specifically, in 

adolescents, a higher level of adherence to the MDP may be related to enhanced quality of life 

and well-being 14 as well as improved cognitive skills 15 and better academic performance 16.  

Similarly, there also seems to be an inverse relationship between the adherence to the 

MDP and body mass index (BMI) 17 18, waist circumference 17, and total body fat 17. Despite all 

these benefits, over the past few years, MDP has been abandoned by young people in 

Mediterranean countries 19-24. On the other hand, a “Western” dietary pattern, richer in saturated 

fat, refined cereals and processed food 25 has emerged 26-28. This phenomenon is called 

“Nutrition Transition” and it is associated with an increased prevalence of overweight and 

obesity 2 23 28. In Portugal, this trend is also present 29 in children and adolescents, noticing low 

levels of adherence to the MDP 30 31, although studies about this subject are still scarce. 

Moreover, adolescence is a transition stage in which psychological, social and physiological 

changes of great importance take place. Eating habits acquired during this phase are crucial as 

they usually persist in adulthood and can have an impact on the future health of the individual 

32-34.  

Internationally, in the past few years, several studies have been carried out to understand 

the factors associated with the dietary habits of children and adolescents. Hence, scientific 

evidence highlights the influence of the socioeconomic level over the eating habits of the 
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younger population 17 20 35 36, as well as the educational level of parents 18-20 37 38, especially the 

mother’s education 20 22 39 40 41. Age 22 41 42 and the living place (rural or urban environment) 20 

35 43 also seem to play a preponderant role. With this information in mind, it is essential to study 

the factors associated with MDP adherence in Portuguese adolescents to design and develop 

public health intervention programs that can minimize the impact of “Nutrition Transition” and 

the associated diseases and maximize adherence to the MDP, since it is a healthy dietary pattern 

with proven benefits 44-47. 

Therefore, this study aimed to analyze the adherence to the MDP and its associated 

factors in a sample of adolescents from the north of Portugal. 
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MATERIALS AND METHODS 

ETHICS 

The present research work used secondary data from the study “Reproducibility and 

validity of the KIDMED Index in a sample of Portuguese adolescents” (Mariana Rei, Milton 

Severo, Sara Rodrigues; unpublished results) whose execution was conducted according to the 

guidelines laid down in the Declaration of Helsinki and all procedures involving human subjects 

were approved by the Ethic Committee from the Institute of Public Health of the University of 

Porto. Moreover, the authorization of the Portuguese Government’s Education General-

Direction through the system of monitoring surveys in the school environment (registration 

number 0702600001), the authorization of the School Groups directors were obtained. Written 

informed consents from the adolescent’s tutors, as well as authorization from the adolescents 

themselves were obtained, to rightfully proceed on gathering data. The participants had the right 

to leave the investigation at any given time, without any need for further explanation. 

 

STUDY DESIGN 

The present research work is a cross-sectional study carried out in a city located in the 

northern district of Portugal between January and March 2020. 

 

POPULATION AND SAMPLING 

The study population was composed of adolescents attending the 5th to the 12th school 

grade from a city in the northern district of Portugal. Of the total 14 public school groups 

(selected for convenience of access), the 5 that had both primary school and high school were 

chosen. From these 5 school groups, the nearest (more urban) and the furthest (more rural) from 

the coast were selected in order to obtain a sample as heterogeneous as possible. Within the 

schools included, the students' classes were randomly selected and all the students in these 

classes were considered as potential participants. 

The final sample comprised 185 adolescents (participation rate of 27.9% and answer 

rate of 77.1%) aged between 10 and 19 years with Portuguese nationality, with no special 

educational needs that would prevent them from completing data collection independently and 

without specific diets (for example, vegetarianism) or diets conditioned by the presence of 

diseases (such as celiac disease or allergy to cow´s milk protein). 
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DATA COLLECTION 

Data collection was performed during the school season, from January to March 2020. 

The personal data of each participant was initially collected, namely, sex, age, weight 

and height (self-reported), location of the school (coast versus inland), adolescent’s education, 

father’s education, mother’s education, total household monthly income and composition.  

Regarding the education of the mother and the father, students had to indicate whether 

they had completed the 1st cycle of primary school, 2nd cycle of primary school, 3rd cycle of 

primary school, high school, Bachelor degree, Master degree or Doctorate. 

For household composition, adolescents had to report the number of people living in the 

same house permanently (including themselves). In relation to the total household monthly 

income, students had the option to select “0-499€”, “500-999€”, “1000-1999€”, “>2000€” or 

“Don’t know/Don´t want to answer”. 

Using the reported weight and height data, BMI was calculated using the following 

formula: [body weight (kg)/height2 (m)]. Then, the BMI percentiles for sex and age (P) were 

determined according to the World Health Organization (WHO) 48 reference growth curves for 

children and adolescents aged 5-19 years. BMI of adolescents was then classified as 

underweight (P<3), normal weight (P3-P85), pre-obesity (P85-P97) or obesity (P>97). 

To measure adherence to the MDP, the KIDMED Index was used. A translated and 

cross-culturally adapted version (study “Tradução e adaptação transcultural do Índice 

KIDMED em adolescentes portugueses.” Mariana Rei, Sara Rodrigues, Sofia Marques da 

Silva; unpublished results) derived from the original one developed by Serra-Majem, et al 36 

was self-administered to the target population. KIDMED is an index based on MDP principles 

consisting of 16 closed-ended questions, with the associated total score ranging from 0 to 12. 

A positive answer to questions with a negative connotation with MDP adherence (n=4) are 

scored -1 point, while questions with a positive connotation (n=12) are scored +1 point. The 

sum of the scores for all the questions allows the classification of the adherence to the MDP as 

low (≤3 points), moderate (4-7 points) and high/optimal (≥8 points). 

The “Adherence to the MDP” was transformed into a dichotomous variable by 

combining participants with low and moderate adherence into a single category, hence this 

variable was left with 2 groups: “Low/Moderate adherence” and “High adherence”. 

Furthermore, the “Parents’ education” variable was created by selecting the highest degree of 

school education completed by both parents. In the same way, due to the low number of 

participants, those in the “Underweight” category (n=2) were excluded and “BMI 

classification” was divided into 3 groups: “Normal weight”, “Pre-obesity” and “Obesity”. 
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STATISTICAL ANALYSIS 

A minimum sample size of 141 participants was defined so that, with α = 0.05 and β= 

0.15, a correlation coefficient of 0.25 or higher would be significant. 

Statistical analysis was performed through the Software Package for Social Sciences, 

SPSS® version 26.0 for Windows. The descriptive analysis consisted of calculating the mean 

and standard deviation (SD) as well as the minimum and maximum values of cardinal variables 

and absolute frequencies (n) and percentages (%) for nominal and ordinal variables. As the 

sample size was greater than 100, the cardinal variables’ normality was analyzed through the 

skewness and kurtosis coefficients so that the most appropriate statistical tests could be applied. 

Differences were considered statistically significant when the significance level (p) was below 

0.05. 

The degree of association between pairs of variables was evaluated by Pearson’s (r) and 

Spearman’s (ρ) correlation coefficients. The Student’s T-Test and the Fisher’s Exact Test were 

used for comparing means and proportions of independent samples, respectively. Binary 

logistic regression was performed to identify the independent variables that are associated with 

the level of adherence to the MDP, the 95% confidence intervals (95% CI) and the respective 

Exp (β) were also calculated. 
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RESULTS 

SAMPLE CHARACTERIZATION AND ADHERENCE TO THE MDP 

The sample consisted of 185 adolescents, mostly female (60.0%), with an average age 

of 13.85 (SD=2.46) years and 24.9% of students attending the 2nd cycle of primary school, 

38.4% the 3rd cycle of primary school and 36.8% the high school. Regarding the BMI 

classification, more than half of the sample is classified as normal weight (55.1%), 21.1% as 

pre-obese and 12.4% as obese. 

The number of members in the household ranged from 2 to 11, with an average of 4 

people. In addition, most of the adolescents (54.5%) belong to a household whose total income 

is between 500-1999€ per month. Furthermore, 74.1% of the parents finished primary or high 

school and just 22.2% concluded university degrees.  

Regarding MDP adherence, 63.2% of students had low/moderate adherence while 

36,8% showed high adherence. The average KIDMED Index Score was 6.76 (SD=2.04) points. 

This score was mainly because most adolescents eat breakfast every day (87,6%), consuming 

cereals/cereal products (76.2%) and dairy products (82.7%) at this meal. As well as due to the 

daily intake of one piece of fruit or natural juice (70.8%) and the intake of vegetables once a 

day (83.2%) (Table 1). 

 

Table 1 –KIDMED Index Question´s response (n=185). 

KIDMED Index Question 
n (%) 

Yes No 

Question 1. Do you eat a piece of fruit or drink fresh fruit juice every day? 

 
131 (70.8) 54 (29.2) 

Question 2. Do you eat a second piece of fruit every day? 

 
55 (29.7) 130 (70.3) 

Question 3. Do you eat fresh vegetables (example: salads) or cooked vegetables 

(example: soup) regularly, once a day? 
154 (83.2) 31 (16.8) 

Question 4. Do you eat fresh or cooked vegetables more than once a day? 

 
75 (40.5) 110 (59.5) 

Question 5. Do you eat fish/seafood (examples: hake, sardines, octopus, shrimp) 

regularly (at least 2 to 3 times a week)? 
127 (68.6) 58 (31.4) 

Question 6. Do you go, once or more a week, to fast food restaurants like 

hamburger places? 
34 (18.4) 151 (81.6) 

Question 7. Do you like and eat pulses (examples: beans, peas, chickpeas, broad 

beans, lentils) more than once a week? 
132 (71.4) 53 (28.6) 

Question 8. Do you eat pasta or rice almost every day (5 days or more a week)? 

 
159 (85.9) 26 (14.1) 

Question 9. Do you eat cereal or cereal products (examples: oats, bread) for 

breakfast? 
141 (76.2) 44 (23.8) 

Question 10. Do you eat nuts (examples: walnuts, almonds, hazelnuts) regularly 

(at least 2 to 3 times a week)? 
40 (21.6) 145 (78.4) 

Question 11. Do you use olive oil at home? 

 
176 (95.1) 9 (4.9) 

Question 12. Do you take breakfast every day? 

 
162 (87.6) 23 (12.4) 
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Question 13. Do you eat dairy products (yogurt, milk, cheese) for breakfast? 

 
153 (82.7) 32 (17.3) 

Question 14. Do you eat commercially baked goods or pastries (examples: cookies, 

cakes, croissants, donuts) for breakfast? 
73 (39.5) 112 (60.5) 

Question 15. Do you eat 2 yogurts and/or 2 slices of cheese a day? 

 
72 (38.9) 113 (61.1) 

Question 16. Do you eat sweets and candies several times a day (examples: 

chocolates, gums, sweets)? 
36 (19.5) 149 (80.5) 

n, frequency; %, percentages 

 

FACTORS ASSOCIATED WITH MDP ADHERENCE 

It was observed that the proportion of MDP adherence is associated with the school year 

attended by the adolescents (p=0.044) and the education level completed by their parents 

(p=0.001). It was found that most adolescents who had a low/moderate adherence to the MDP 

(41.9%) attended the 3rd cycle of primary school. Of the students with high adherence to the 

MDP, 48.5% attended high school (Table 2). It was also reported that 47.7% and 36.0% of 

adolescents with low/moderate adherence to the MDP have parents who only finished primary 

school and high school, respectively. Of the adolescents who show high adherence to the MDP, 

44.8% and 34.3% have parents who completed high school and graduated from university, 

respectively (Table 2). 

 

Table 2- Characterization of the sample according to the level of adherence to the Mediterranean Dietary Pattern 

(n=185). 

 Adherence to the Mediterranean Dietary Pattern 

 n (%) p 

 Low/moderate (n=117) High (n=68)  

Sex    

Female 72 (61.5) 39 (57.4) 
0.641* 

Male 45 (38.5) 29 (42.6) 

School Group    

Coast 52 (44.4) 24 (35.3) 
0.278* 

Inland 65 (55.6) 44 (64.7) 

Education Level (attended)    

2nd cycle 33 (28.2) 13 (19.1) 

0.044* 3rd cycle 49 (41.9) 22 (32.4) 

High School 35 (29.9) 33 (48.5) 

BMI Classification    

Normal weight 67 (66.3) 35 (55.6) 

0.384* Pre-obesity 21 (20.8) 18 (28.5) 

Obesity 13 (12.9) 10 (15.9) 

Parents’ Education Level    

Primary School 53 (47.7) 14 (20.9) 

0.001* High School 40 (36.0) 30 (44.8) 

University 18 (16.2) 23 (34.3) 
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Total Household Monthly Income    

0-499€ 6 (5.1) 2 (2.9) 

0.585* 

500-999€ 25 (21.4) 8 (11.8) 

1000-1499€ 28 (23.9) 17 (25.0) 

1500-1999€ 13 (11.1) 10 (14.7) 

>2000€ 13 (11.1) 8 (11.8) 

Do not know/Don´t want to answer 32 (27.4) 23 (33.8) 
BMI, Body Mass Index; n, frequency; %, percentages 

* Fisher’s exact Test 

 

Regarding the level of association between pairs of variables, there was a statistically 

significant association between the KIDMED Index Score and the adolescents’ year of 

schooling, being positive but very weak (ρ=0.150; p=0.041); between KIDMED Index Score 

and mother’s educational level, also being positive and weak (ρ=0.301; p<0.001); and between 

KIDMED Index Score and father’s level of education, being positive and weak (ρ=0.321; 

p<0.001) (Table 3). 

It was also observed that there are no significant differences between the KIDMED’s 

Index Score and the sex of students, as well as between the KIDMED’s Index Score and the 

school group location (Table 3). 

 

 

Table 3 – Associations and correlations between KIDMED Index Score and variables of interest: sex, age, school 

group, education level, BMI classification, mother’s education level, father’s education level, parent’s education 

level, total household monthly income and number of household members (n=185). 

 
KIDMED Index score 

 
n (%) Mean SD p 

Correlation 

coeficiente 
p 

Sex       

Female 111 (60) 6.75 1.80 0.912* - - 

Male 74 (40) 6.78 2.38  - - 

Age (years)       

 - -  - r=0.060 0.420 

School Group       

Coast 76 (41.1) 6.58 2.14 0.310* - - 

Inland 109 (58.9) 6.89 1.98  - - 

Education Level (attended)       

2nd cycle 46 (24.9) 6.57 2.12 - ρ=0.150 0.041 

3rd cycle 71 (38.4) 6.54 2.04    

High school 68 (36.8) 7.13 1.98    
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BMI Classification       

Normal weight 102 (55.1) 6.51 2.00 - ρ=0.123 0.117 

Pre-obesity 39 (21.1) 7.49 1.78    

Obesity 23 (12.4) 6.96 2.57    

Missing 21 (11.4) -     

Parent’s Education Level       

Primary school 67 (36.2) 6.03 2.01 - ρ=0.321 <0.001 

High school 70 (37.8) 7.00 2.02    

University 41 (22.2) 7.73 1.73    

Missing 7 (3.8) -     

Mother’s Education Level       

Primary school 78 (42.2) 6.23 2.08  ρ=0.312 <0.001 

High school 57 (30.8) 6.91 2.01    

University 40 (21.6) 7.78 1.73    

Missing 10 (5.4) -     

Father’s Education Level       

Primary school 103 (55.7) 6.43 2.13  ρ=0.264 <0.001 

High school 52 (28.1) 7.10 1.81    

University 18 (9.7) 8.17 1.65    

Missing 12 (6.5) - -    

Total Household Monthly 

Income 
      

0-499€ 8 (4.3) 6.13 2.30 - ρ=0.094 0.205 

500-999€ 33 (17.8) 6.21 2.19    

1000-1499€ 45 (24.3) 6.84 1.95    

1500-1999€ 23 (12.4) 7.04 1.77    

>2000€ 21 (11.4) 7.29 1.65    

Do not know/no answer 55 (29.7) 6.80 2.22    

Number of Household 

Members (including the 

student) 

      

 - -  - ρ=0.036 0.635 

Total 185 (100) 6.76 2.04 - - - 

BMI, Body Mass Index; n, frequency; %, percentages; SD, Standard Deviation; r, Pearson´s correlation coefficient; ρ, 

Spearman´s correlation coefficient 

*T-test for independent samples  

 

 

The results obtained in the binary logistic regression are in Table 4. Regarding the 

quality of the model, R2
N = 0.197 and p=0.699 were obtained for the adjusted binary logistic 

regression.  
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Through unadjusted binary logistic regression, it was found that the higher the parent’s 

educational level, the more likely adolescents are to have a high level of adherence to the MDP. 

When the model is adjusted, this effect remains statistically significant, revealing that 

adolescents whose parents completed high school are 3.42 times more likely to have high 

adherence to the MDP than those whose parents only finished primary school (Exp (β)=3.42; 

95% CI:1.48; 7.91). Likewise, students whose parents have completed university degrees are 

6.84 times more likely to demonstrate optimal adherence to the MDP compared with students 

whose parents who only finished primary school (Exp (β)=6.84; 95% CI:2.58; 18.14). 

Regarding age, in the adjusted model, it was noticed that the older the adolescent, the more 

likely it is to have high adherence to the MDP (Exp (β)=1.19; 95% CI: 1.03; 1.38) (Table 4). 

 

Table 4 – Factors predicting Mediterranean Dietary Pattern adherence (n=185). 

 
Exp (β) (CI95%) * 

Crude Adjusted † 

Sex   

Female (ref.) 1 1 

Male 1.19 (0.65-2.19) 1.20 (0.58-2.47) 

Age (years)   

 1.11 (0.98-1.25) 1.19 (1.03-1.38) 

School Group   

Coast (ref.) 1 1 

Inland 1.47 (0.79-2.72) 1.31 (0.62-2.78) 

Number of household members   

 1.14 (0.90-1.44) 1.13 (0.85-1.51) 

BMI Classification   

Normal weight (ref.) 1 1 

Pre-obesity 1.64 (0.78-3.48) 1.84 (0.80-4.23) 

Obesity 1.47 (0.59-3.70) 2.27 (0.78-6.61) 

Parent’s Education Level   

Primary school (ref.) 1 1 

High School 2.84 (1.33-6.04) 3.42 (1.48-7.91) 

University 4.84 (2.06-11.35) 6.84 (2.58-18.14) 

ref., Reference; BMI, Body Mass Index; Exp (β), Exponentiation of the β coefficient; 95% CI, 95% confidence 

interval 

* From Binary logistic regression models. 

† Adjusted for all variables present in the table. 
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DISCUSSION 

The results of this study highlight the need to improve MDP adherence among 

adolescents from north of Portugal, as the large majority (63.2%) have low/moderate adherence 

and only 36.8% of the sample can be classified as having high adherence to the MDP. These 

results are in line with others obtained in the north of Portugal, where only 42.1% and 40.8% 

of the adolescents showed high adherence to MDP 31 49. Interestingly, a study carried out in a 

sample aged between 11 and 16 years old from Algarve, reports a much higher level of 

adherence to the MDP than the present study. Thus, 52.5% of adolescents from Algarve show 

optimal adherence to the MDP and only 5.4% are considered as having a low adherence 50. 

The need to improve adherence to the MDP of adolescents crosses several 

Mediterranean countries. In Spain, the high adherence ranges from 30.9% in the south of the 

country 51 and 26.0% in the Catalonia region 19. In northern Italy, only 19.6% of adolescents 

have optimal adherence to the MDP 52, while in the south this value is even lower, standing at 

9.1% 17. In Greece, the high level of MDP adherence among young people ranges from 8.3% 18 

to 21.0% 22. 

Adolescents are moving away from MDP by reducing their consumption of fruits, 

vegetables, pulses and fish 21 38 40 43, and increasing the intake of fast-food, sweets and soft 

drinks 17 20, which confirms the occurrence of “Nutrition Transition” 53 54. The partial results of 

the KIDMED Index reinforce this premise since 39.5% of adolescents consume pastry and 

confectionery products for breakfast and only 29.7% eat a second piece of fruit every day, 

similarly, only 40.5% report eating vegetables more than once a day. Although, 87.6% of the 

participants eat breakfast every day, data from a recent WHO report shows that adolescents’ 

daily breakfast intake has been decreasing, with Portugal having the largest decline among 13 

years old girls compared to data from 2014 34. This data reflects the need to promote the MDP, 

especially for the young population group, taking into account that it is at this stage of life that 

the dietary habits prevailing during adulthood are created and can influence the development 

of several chronic diseases 34 55. 

In this study, it was found that adolescents whose parents completed a higher level of 

education were more likely to have a better level of adherence to the MDP. Several authors 

confirm the association between parents’ education and a better quality of diet, related to a high 

level of adherence to the MDP 18 19 37 38 56. The basis of this association is thought to be the fact 

that a higher education level of parents means a higher socioeconomic level and therefore more 

financial availability to buy healthy food 18; 39; 43. This idea is supported by the study conducted 

by Alburquerque, et al which shows that increased MDP adherence is associated with a higher 



 

 92 

dietary cost 30. Higher education of parents can also lead to deeper knowledge about food and 

nutrition which promotes an optimal adherence to a healthier dietary pattern 39. In this study, 

total household monthly income is not correlated with the KIDMED Index Score, probably due 

to the low response rate in this item (29.7% responded “Don’t know/Don´t want to answer”). 

However, it is described that one of the main determinants of the degree of adherence to the 

MDP is the socioeconomic level 35 57. Reflecting on this issue, it is clear that reducing 

educational and economic inequalities could have a positive impact on the adoption of healthier 

eating habits 34, namely, by improving the level of MDP adherence.  

In relation to age, some studies pointed to a decrease in adherence as age increases 22 31 

42 51. However, a systematic review 35 highlighted that most of the analyzed studies do not 

support the hypothesis that MDP adherence varies considerably with age and the trend 

previously mentioned was only observed in less than half of the studies. In the present study, 

older adolescents were more likely to have optimal MDP adherence than younger adolescents. 

Similar results were reported in the study by Archero, et al where primary school children were 

found to make less healthy food choices, resulting in lower adherence to the MDP 52.  

According to the present study, variables like sex, school group location, number of 

household members and BMI classification were not related to MDP adherence.  

Regarding the influence of sex on the level of MDP adherence, scientific evidence 

showed no significant differences in adolescence 24 42 51 52 58, except in one study conducted on 

a representative sample of the young Greek population, in which female adolescents had higher 

adherence to the MDP 18.  

Although there was no association between MDP adherence and BMI classification, 

Mistretta, et al reported that good MDP adherence was associated with a 29.0% decrease in the 

possibility of adolescents being overweight or obese 17. On the other hand, a systematic review 

6 emphasizes that this relationship is not consistent for this age group. The results presented in 

our study may be affected by the fact that weight and height are self-reported since there is a 

trend to underestimate weight 59 60 and overestimate height, which will affect the accuracy of 

BMI classification 60.  

Concerning the School Groups’ locations, the closest to the coast is situated in a more 

urban area and the furthest in a more rural area. Thus, it would be expected that in more rural 

areas the MDP adherence would be higher as described in the literature 43 51 61 62. However, 

contrary to expectation, this association did not achieve statistical significance, possibly due to 

the fact that, although the schools furthest from the coast were considered more rural, they are 

still part of a city that is mainly an urban environment.  
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This research work has some limitations that should be taken into account when 

interpreting the results. It is known that its cross-sectional design does not allow the 

establishment of causal relationships, moreover, anthropometric data were self-reported, which 

may cause problems, specifically in younger adolescents. 

The main strengths of this study are the fact that KIDMED Index was self-administered, 

avoiding interviewer bias. Moreover, the version of KIDMED Index applied was previously 

translated and adapted to the target population and the sample size was as heterogeneous as 

possible including students from two school groups with different characteristics, adolescents 

of different school years (5th to 12th) and ages (10 to 19 years old). 

Finally, it should be noted that studies on MDP adherence in the young Portuguese 

population are still scarce. Thus, the main contribution of this research work is that it generates 

hypotheses about this subject that can be used as the baseline for future investigation. 
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CONCLUSION 

Taking into account the high proportion of adolescents with low/moderate adherence to 

the MDP, it is crucial to design and implement public health intervention programs in order to 

maximize their adherence to a healthier dietary pattern.  This study identifies the groups that 

could benefit the most from these intervention programs that enhance MDP adherence, in this 

case, the younger adolescents and those whose parents have a lower level of education. 

Reflecting on the role of parents in the acquisition of healthy lifestyles, it would be important 

and beneficial for them to participate in these intervention programs, especially for those with 

a lower educational level. 

 

 

FINANCIAL SUPPORT AND CONFLICT OF INTEREST 

None. 

 

  



 

 95 

REFERENCES 

1. Donini LM, Serra-Majem L, Bulló M et al. (2015) The Mediterranean diet: culture, health 

and science. Br J Nutr, 113 Suppl 2, S1-S3. doi: 10.1017/S0007114515001087. 

2. Pinho I, Rodrigues S, Franchini B et al. (2016) Padrão alimentar mediterrânico: promotor de 

saúde. Lisboa: Direção-Geral da Saúde. 

https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/activeapp2020/wp-

content/uploads/2020/01/Padr%C3%A3o-Alimentar-Mediterr%C3%A2nico-

Promotor-de-Sa%C3%BAde-1.pdf (acessed September 2020) 

3. Davis C, Bryan J, Hodgson J et al. (2015) Definition of the Mediterranean diet; a literature 

review. Nutrients, 7, 9139-9153. doi: 10.3390/nu7115459. 

4. Bach-Faig A, Berry EM, Lairon D et al. (2011) Mediterranean diet pyramid today. Science 

and cultural updates. Public Health Nutr, 14 (12A), 2274-2284. doi: 

10.1017/S1368980011002515. 

5. Serra-Majem L, Román-Viñas B, Sanchez-Villegas A et al. (2019) Benefits of the 

Mediterranean diet: epidemiological and molecular aspects. Mol Aspects Med, 67, 1-55. 

doi: 10.1016/j.mam.2019.06.001. 

6. Martinez-Lacoba R, Pardo-Garcia I, Amo-Saus E et al. (2018) Mediterranean diet and health 

outcomes: a systematic meta-review. Eur J Public Health, 28, 955-961. doi: 

10.1093/eurpub/cky113. 

7. Dinu M, Pagliai G, Casini A et al. (2018) Mediterranean diet and multiple health outcomes: 

an umbrella review of meta-analyses of observational studies and randomised trials. Eur 

J Clin Nutr, 72, 30-43. doi: 10.1038/ejcn.2017.58. 

8. Sofi F, Macchi C, Abbate R et al. (2014) Mediterranean diet and health status: an updated 

meta-analysis and a proposal for a literature-based adherence score. Public Health Nutr, 

17, 2769-2782. doi: 10.1017/S1368980013003169. 

9. Huo R, Du T, Xu Y et al. (2015) Effects of Mediterranean-style diet on glycemic control, 

weight loss and cardiovascular risk factors among type 2 diabetes individuals: a meta-

analysis. Eur J Clin Nutr, 69, 1200-1208. doi: 10.1038/ejcn.2014.243. 

10. Kastorini CM, Milionis HJ, Esposito K et al. (2011) The effect of Mediterranean diet on 

metabolic syndrome and its components: a meta-analysis of 50 studies and 534,906 

individuals. J Am Coll Cardiol, 57, 1299-1313. doi: 10.1016/j.jacc.2010.09.073. 

11. Grosso G, Marventano S, Yang J et al. (2017) A comprehensive meta-analysis on evidence 

of Mediterranean diet and cardiovascular disease: are individual components equal? 

Crit Rev Food Sci Nutr, 57, 3218-3232. doi: 10.1080/10408398.2015.1107021. 



 

 96 

12. Martínez-González MA, Salas-Salvadó J, Estruch R et al. (2015) Benefits of the 

Mediterranean diet: insights from the PREDIMED study. Prog Cardiovasc Dis, 58, 50-

60. doi: 10.1016/j.pcad.2015.04.003. 

13. Menotti A, Puddu PE (2015) How the Seven Countries Study contributed to the definition 

and development of the Mediterranean diet concept: a 50-year journey. Nutr Metab 

Cardiovasc Dis, 25, 245-252. doi: 10.1016/j.numecd.2014.12.001. 

14. Esteban-Gonzalo L, Turner AI, Torres SJ et al. (2019) Diet quality and well-being in 

children and adolescents: the UP&DOWN longitudinal study. Br J Nutr, 121, 221-231. 

doi: 10.1017/S0007114518003070. 

15. Chacón-Cuberos R, Zurita-Ortega F, Martínez-Martínez A et al. (2018) Adherence to the 

Mediterranean diet is related to healthy habits, learning processes, and academic 

achievement in adolescents: across-sectional study. Nutrients, 10, 1566-1578. doi: 

10.3390/nu10111566. 

16. Esteban-Cornejo I, Izquierdo-Gomez R, Gómez-Martínez S et al. (2016) Adherence to the 

Mediterranean diet and academic performance in youth: the UP&DOWN study. Eur J 

Nutr, 55, 1133-1140. doi: 10.1007/s00394-015-0927-9. 

17. Mistretta A, Marventano S, Antoci M et al. (2017) Mediterranean diet adherence and body 

composition among Southern Italian adolescents. Obes Res Clin Pract, 11, 215-226. 

doi: 10.1016/j.orcp.2016.05.007. 

18. Kontogianni MD, Vidra N, Farmaki AE et al. (2008) Adherence rates to the Mediterranean 

diet are low in a representative sample of Greek children and adolescents. J Nutr, 138, 

1951-1956. doi: 10.1093/jn/138.10.1951. 

19. Fauquet J, Sofi F, López-Guimerà G et al. (2016) Mediterranean diet adherence among 

Catalonian adolescents: socio-economic and lifestyle factors. Nutr Hosp, 33, 1283-

1290. doi: 10.20960/nh.772. 

20. Grosso G, Galvano F (2016) Mediterranean diet adherence in children and adolescents in 

southern European countries. NFS journal, 3, 13-19. doi: 10.1016/j.nfs.2016.02.004. 

21. Arcila-Agudelo AM, Ferrer-Svoboda C, Torres-Fernàndez T et al. (2019) Determinants of 

adherence to healthy eating patterns in a population of children and adolescents: 

evidence on the Mediterranean diet in the city of Mataró (Catalonia, Spain). Nutrients, 

11, 854-866. doi: 10.3390/nu11040854. 

22. Papadaki S, Mavrikaki E (2015) Greek adolescents and the Mediterranean diet: factors 

affecting quality and adherence. Nutrition, 31, 345-349. doi: 10.1016/j.nut.2014.09.003. 



 

 97 

23. Tognon G, Hebestreit A, Lanfer A et al. (2014) Mediterranean diet, overweight and body 

composition in children from eight European countries: cross-sectional and prospective 

results from the IDEFICS study. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 24, 205-213. doi: 

10.1016/j.numecd.2013.04.013. 

24. Cabrera SG, Fernández NH, Hernández CR et al. (2015) KIDMED test; prevalence of low 

adherence to the Mediterranean diet in children and young; a systematic review. Nutr 

Hosp, 32, 2390-2399. doi: 10.3305/nh.2015.32.6.9828. 

25. Tsakiraki M, Grammatikopoulou MG, Stylianou C et al. (2011) Nutrition transition and 

health status of Cretan women: evidence from two generations. Public Health Nutr, 14, 

793-800. doi: 10.1017/S1368980010003010. 

26. Bibiloni Mdel M, Martínez E, Llull R et al. (2012) Western and Mediterranean dietary 

patterns among Balearic Islands' adolescents: socio-economic and lifestyle 

determinants. Public Health Nutr, 15, 683-692. doi: 10.1017/S1368980011002199. 

27. Belahsen R (2014) Nutrition transition and food sustainability. Proc Nutr Soc, 73, 385-388. 

doi: 10.1017/S0029665114000135. 

28. CIHEAM/FAO (2015) Mediterranean food consumption patterns: diet, environment, 

society, economy and health. A White Paper of Priority of feeding knowledge 

programme. Rome: CIHEAM-IAMB. http://www.fao.org/3/a-i4358e.pdf (acessed 

September 2020) 

29. Rodrigues SS, Caraher M, Trichopoulou A et al. (2008) Portuguese households' diet quality 

(adherence to Mediterranean food pattern and compliance with WHO population dietary 

goals): trends, regional disparities and socioeconomic determinants. Eur J Clin Nutr, 

62(11), 1263-1272. doi: 10.1038/sj.ejcn.1602852. 

30. Albuquerque G, Moreira P, Rosário R et al. (2017) Adherence to the Mediterranean diet in 

children: is it associated with economic cost? Porto Biomedical Journal, 2, 115-119. 

doi: 10.1016/j.pbj.2017.01.009. 

31. Leal FM, Oliveira Bd, Rodrigues SS (2011) Relationship between cooking habits and skills 

and Mediterranean diet in a sample of Portuguese adolescents. Perspectives in Public 

Health, 131, 283-287. doi: 10.1177/1757913911419909. 

32. McNaughton SA, Ball K, Mishra GD et al. (2008) Dietary patterns of adolescents and risk 

of obesity and hypertension. J Nutr, 138, 364-370. doi: 10.1093/jn/138.2.364. 

33. Twig G, Yaniv G, Levine H et al. (2016) Body-Mass Index in 2.3 million adolescents and 

cardiovascular death in adulthood. N Engl J Med, 374, 2430-2440. doi: 

10.1056/NEJMoa1503840. 



 

 98 

34. Inchley. J CD, Budisavljevic. S, Torsheim. T, Jastad. A, Cosma. A et al (2020) Spotlight on 

adolescent health and well-being: Findings from the 2017/2018 health behaviour in 

School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. no. 9289055014. 

Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-

health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc/publications/2020/spotlight-on-

adolescent-health-and-well-being.-findings-from-the-20172018-health-behaviour-in-

school-aged-children-hbsc-survey-in-europe-and-canada.-international-report.-

volume-1.-key-findings (acessed in September 2020) 

35. Idelson PI, Scalfi L, Valerio G (2017) Adherence to the Mediterranean diet in children and 

adolescents: A systematic review. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 27, 283-299. doi: 

10.1016/j.numecd.2017.01.002. 

36. Serra-Majem L, Ribas L, Ngo J et al. (2004) Food, youth and the Mediterranean diet in 

Spain. Development of KIDMED, Mediterranean Diet Quality Index in children and 

adolescents. Public Health Nutr, 7, 931-935. doi: 10.1079/phn2004556. 

37. Taylor JP, Evers S, McKenna M (2005) Determinants of healthy eating in children and 

youth. Can J Public Health, 96 Suppl 3, S20-6, S22-9. 

38. Martinez E, Llull R, del Mar Bibiloni M et al. (2010) Adherence to the Mediterranean 

dietary pattern among Balearic Islands adolescents. Br J Nutr, 103, 1657-1664. doi: 

10.1017/S0007114509993576. 

39. Sahingoz SA, Sanlier N (2011) Compliance with Mediterranean Diet Quality Index 

(KIDMED) and nutrition knowledge levels in adolescents. A case study from Turkey. 

Appetite, 57, 272-277. doi: 10.1016/j.appet.2011.05.307. 

40. Roccaldo R, Censi L, D’Addezio L et al. (2014) Adherence to the Mediterranean diet in 

Italian school children (The ZOOM8 Study). Int J Food Sci Nutr, 65, 621-628. doi: 

10.3109/09637486.2013.873887. 

41. Bargiota A, Delizona M, Tsitouras A et al. (2013) Eating habits and factors affecting food 

choice of adolescents living in rural areas. Hormones, 12, 246-253. doi: 

10.14310/horm.2002.1408. 

42. Galan-Lopez P, Sánchez-Oliver AJ, Ries F et al. (2019) Mediterranean diet, physical fitness 

and body composition in Sevillian adolescents: a healthy lifestyle. Nutrients, 11, 2009-

2022. doi: 10.3390/nu11092009. 



 

 99 

43. Grosso G, Marventano S, Buscemi S et al. (2013) Factors associated with adherence to the 

Mediterranean diet among adolescents living in Sicily, Southern Italy. Nutrients, 5, 

4908-4923. doi: 10.3390/nu5124908. 

44. Llargues E, Franco R, Recasens A et al. (2011) Assessment of a school-based intervention 

in eating habits and physical activity in school children: the AVall study. J Epidemiol 

Community Health, 65, 896-901. doi: 10.1136/jech.2009.102319. 

45. Wang Y, Cai L, Wu Y et al. (2015) What childhood obesity prevention programmes work? 

A systematic review and meta‐analysis. Obes Rev, 16, 547-565. doi: 10.1111/obr.12277. 

46. Lazarou C, Panagiotakos DB, Matalas A-L (2009) Level of adherence to the Mediterranean 

diet among children from Cyprus: the CYKIDS study. Public Health Nutr, 12, 991-

1000. doi: 10.1017/S1368980008003431. 

47. Rito AI, Dinis A, Rascôa C et al. (2018) Mediterranean Diet Index (KIDMED) Adherence, 

socioeconomic determinants, and nutritional status of Portuguese children: The Eat 

Mediterranean Program. Port J Public Health, 36, 122-130. doi: 10.1159/000495803. 

48. de Onis M OA, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. (2007) Growth reference 5-19 

years. World Health Organization. 

https://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/ (acessed in September 

2020). 

49. Evaristo OS, Moreira C, Lopes L et al. (2018) Associations between physical fitness and 

adherence to the Mediterranean diet with health-related quality of life in adolescents: 

Results from the LabMed Physical Activity Study. Eur J Public Health, 28(4), 631-635. 

doi: 10.1093/eurpub/cky043. 

50. Mateus MP, Graça P (2014) Adesão ao padrão alimentar mediterrânico em jovens no 

Algarve. Doutoramento em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição Porto: 

Universidade do Porto. 

51. Grao-Cruces A, Nuviala A, Fernández-Martínez A et al. (2013) Adherence to the 

Mediterranean diet in rural and urban adolescents of southern Spain, life satisfaction, 

anthropometry, and physical and sedentary activities. Nutr Hosp, 28, 1129-1135. doi: 

10.3305/nh.2013.28.4.6486. 

52. Archero F, Ricotti R, Solito A et al. (2018) Adherence to the Mediterranean diet among 

school children and adolescents living in northern Italy and unhealthy food behaviors 

associated to overweight. Nutrients, 10, 1322-1334. doi: 10.3390/nu10091322. 



 

 100 

53. Moreira P, Santos S, Padrão P et al. (2010) Food patterns according to sociodemographics, 

physical activity, sleeping and obesity in Portuguese children. Int J Environ Res Public 

Health, 7, 1121-1138. doi: 10.3390/ijerph7031121. 

54. Durão C, Oliveira J, Almeida MDVd (2008) Portugal e o Padrão Alimentar Mediterrânico. 

Revista de Alimentação Humana, 14(3), 115-128. 

55. Lake AA, Mathers JC, Rugg-Gunn AJ et al. (2006) Longitudinal change in food habits 

between adolescence (11–12 years) and adulthood (32–33 years): the ASH30 Study. J 

Public Health, 28, 10-16. doi: 10.1093/pubmed/fdi082. 

56. Monjardino T, Lucas R, Ramos E et al. (2014) Associations between a priori-defined dietary 

patterns and longitudinal changes in bone mineral density in adolescents. Public Health 

Nutr, 17, 195-205. doi: 10.1017/S1368980012004879. 

57. Bonaccio M, Di Castelnuovo A, Bonanni A et al. (2014) Decline of the Mediterranean diet 

at a time of economic crisis. Results from the Moli-sani study. Nutr Metab Cardiovasc 

Dis, 24, 853-860. doi: 10.1016/j.numecd.2014.02.014. 

58. Arriscado D, Muros JJ, Zabala M et al. (2014) Factors associated with low adherence to a 

Mediterranean diet in healthy children in northern Spain. Appetite, 80, 28-34. doi: 

10.1016/j.appet.2014.04.027. 

59. Bowring AL, Peeters A, Freak-Poli R et al. (2012) Measuring the accuracy of self-reported 

height and weight in a community-based sample of young people. BMC Med Res 

Methodol, 12, 175-182. doi: 10.1186/1471-2288-12-175. 

60. Vriendt Td, Huybrechts I, Ottevaere C et al. (2009) Validity of self-reported weight and 

height of adolescents, its impact on classification into BMI-categories and the 

association with weighing behaviour. Int J Environ Res Public Health, 6, 2696-2711. 

doi: 10.3390/ijerph6102696. 

61. Farajian P, Risvas G, Karasouli K et al. (2011) Very high childhood obesity prevalence and 

low adherence rates to the Mediterranean diet in Greek children: the GRECO study. 

Atherosclerosis, 217, 525-530. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2011.04.003. 

62. Lazarou C, Kalavana T (2009) Urbanization influences dietary habits of Cypriot children: 

the CYKIDS study. Int J Public Health, 54, 69-77. doi: 10.1007/s00038-009-8054-0. 

  



 

 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discussão e Conclusões 
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São poucos os estudos que se dedicaram a adaptar transculturalmente e a 

analisar as propriedades psicométricas do Índice KIDMED (7, 54) – sendo este um dos 

primeiros estudos e o primeiro estudo em Portugal a proceder à adaptação 

transcultural e à avaliação da reprodutibilidade e validade deste Índice. 

 

4.1. Processo de tradução e adaptação transcultural 

 

Para se ter acesso a dados válidos e confiáveis em qualquer área de 

investigação, com a diversidade de populações com diferentes línguas maternas e 

diferentes culturas que existe em todo o mundo, é necessário que não se aplique o 

mesmo instrumento de recolha de dados em diferentes países, línguas e culturas sem 

o traduzir e/ou adaptar transculturalmente (47, 55). 

No processo de tradução de um instrumento de recolha de dados não é 

suficiente que se faça uma simples tradução, muito menos, que esta seja feita por um 

tradutor não qualificado (55). É recomendado que se proceda à tradução da língua-

original para a língua-alvo com recurso a pelo menos dois tradutores bilíngues e 

biculturais, cuja língua mãe seja a língua-alvo (47, 55). Um dos tradutores deve possuir 

conhecimentos da terminologia em saúde e na área científica do que está a ser 

avaliado pelo instrumento, enquanto que o outro tradutor não precisa de possuir esses 

conhecimentos (intitulado de “naive translator”) (47, 55). Ambos devem produzir duas 

traduções independentes que são comparadas entre elas e com a versão original, por 

um terceiro elemento, de forma a produzir-se uma única tradução (47, 55). 

Seguidamente, deve-se proceder à retro-tradução da língua-alvo para a língua-original 

com recurso a outros dois tradutores bilíngues e biculturais, cuja língua mãe seja a 

língua-original e ambos sem conhecimento prévio do instrumento original (47, 55). As 

duas retro-traduções independentes produzidas são também comparadas entre elas 

e com a versão original, por um comité multidisciplinar composto por pelo menos um 

investigador científico, um profissional de saúde, os quatro (ou mais) tradutores e, se 

possível, pelo autor original do instrumento – a quem se pede previamente autorização 

para utilizar o instrumento original (47, 55). Se as discrepâncias encontradas não forem 

possíveis de resolver entre os elementos do comité, o processo de tradução e retro-

tradução repete-se para todo ou para apenas alguns itens do instrumento, até que se 

obtenha uma pré-versão final equivalente à versão original (44, 47, 55). 



 

 103 

Quando obtida a pré-versão final do instrumento de recolha de dados, é 

importante realizar um pré-teste para testá-la e adaptá-la à população-alvo a que se 

destina, antes de se estudar as propriedades psicométricas (47, 55). Esta etapa é 

importante para entender se os respondentes interpretam e compreendem 

corretamente e da forma que se espera, quer as instruções, quer as questões do 

instrumento de recolha de dados. Isto porque, a pré-versão final obtida resulta do 

julgamento dos elementos constituintes do comité multidisciplinar sobre o que os 

respondentes irão saber, que palavras irão compreender e que informação irão prestar 

(56). Para tal, pode recorrer-se a um pequeno grupo de indivíduos da população-alvo 

(10-40 elementos) para que respondam ao instrumento e de seguida o avaliem (47, 55), 

através de, por exemplo, entrevistas (“Post-Interview Interviews”) (56). Pode também 

recorrer-se a um painel de especialistas (56, 57) que, a partir da sua experiência e 

conhecimentos técnico-científicos, asseguram que a versão final seja compreensível 

para a população-alvo, equivalente à versão original e representativa do constructo 

em avaliação (57). 

Tendo sido o Índice KIDMED desenvolvido em Espanha e pretendendo-se que 

o mesmo fosse aplicado em Portugal (outro país, outra língua e outra cultura), era 

crucial a sua tradução e adaptação transcultural (47). Por essa razão, procedeu-se à 

realização de todas as etapas anteriormente descritas, com a exceção da utilização 

de dois tradutores para o processo de tradução da língua-original para a língua-alvo e 

de outros dois tradutores para o processo de retro-tradução da língua-alvo para a 

língua-original, por limitação de recurso financeiros – utilizou-se apenas um tradutor e 

um retro-tradutor. 

A realização do pré-teste com recurso a um pequeno grupo de indivíduos da 

população-alvo permitiu detetar falhas no instrumento (56) e, em simultâneo, avaliar a 

viabilidade do Índice KIDMED, concluindo-se que este é um instrumento: de rápida 

aplicação (5-10 minutos para aplicação direta); com um score final cujo cálculo é 

facilmente executável (soma ou substração da pontuação das questões) e cuja 

interpretação é clara (3 categorias de adesão ao PAM); e com respostas às questões 

de fácil registo e codificação em softwares estatísticos (respostas dicotómicas). Por 

norma, esta avaliação é feita aquando da realização do estudo piloto – no qual se 

aplicam e testam todos os procedimentos planeados para o estudo (56, 58) – que, por 

limitação de tempo e de recursos humanos e financeiros, não foi possível realizar. Em 

contrapartida, recorreu-se à literatura existente sobre o instrumento e sobre a 
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população-alvo em questão para elaborar os procedimentos de recolha de dados (56) 

do estudo das propriedades psicométricas do Índice KIDMED. 

 

4.2. Estudo da reprodutibilidade e validade 

 

A reprodutibilidade e a validade de um instrumento de recolha de dados dizem 

respeito às propriedades psicométricas do mesmo, sendo extremamente importantes 

para a qualidade da informação recolhida (58). Para se avaliar a reprodutibilidade de 

um instrumento, pode-se recorrer ao estudo da consistência interna, ao estudo da 

confiabilidade intra-observador (ou test-retest) e ao estudo da confiabilidade inter-

observador (58). A consistência interna refere-se à homogeneidade ou 

unidimensionalidade das escalas (58, 59) mas, como o Índice KIDMED é um índice e 

não uma escala – pois combina características da alimentação mediterrânica 

diferentes e independentes – não se procedeu a tal avaliação. A confiabilidade intra-

observador e inter-observador referem-se, respetivamente, à precisão do instrumento 

quando aplicado em dois momentos diferentes na mesma população e pelo mesmo 

inquiridor ou à precisão do instrumento quando aplicado na mesma população por 

dois ou mais inquiridores (58). Tendo-se optado pela aplicação direta do Índice KIDMED 

– ou seja, pelo auto-preenchimento do instrumento para evitar a introdução do “viés 

do entrevistador” (42) – não se justificou a avaliação da confiabilidade inter-observador. 

Optou-se, portanto, apenas pela avaliação da confiabilidade intra-observador (ou test-

retest) como estudo da reprodutibilidade do Índice KIDMED. 

A validade de um instrumento estuda-se através da análise da validade lógica 

ou aparente (face validity), da validade de conteúdo, da validade de construto e da 

validade de critério (44, 58). A validade lógica ou aparente é relativa ao grau em que um 

instrumento aparenta medir o que é suposto medir, na opinião de especialistas e na 

opinião da própria população-alvo (44, 58). A validade de conteúdo, muitas vezes 

confundida com a anterior, mas resultante de um processo mais exaustivo, diz 

respeito ao grau em que um instrumento inclui itens suficientes, relevantes e 

representativos do construto em avaliação e pode ser avaliada com recurso a análise 

fatorial ou a julgamentos com diferentes origens – painel de especialistas, revisão da 

literatura, estudos piloto (44, 58). A validade de construto refere-se ao grau em que uma 

medida está relacionada com outra, de acordo com uma hipótese teórica que 

caracteriza o construto em avaliação no instrumento, podendo ser avaliada através da 
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análise fatorial – validade fatorial – ou através da análise da regressão linear ou do 

coeficiente de correlação – validade convergente (44, 58). A validade de critério diz 

respeito à sensibilidade e especificidade do instrumento quando comparado com um 

outro instrumento de referência válido, independente e que avalie o mesmo construto 

(44, 58). 

No presente estudo, analisou-se a validade lógica ou aparente do Índice 

KIDMED, aquando do processo de tradução e adaptação transcultural do instrumento. 

A validação de conteúdo, embora não tenha sido analisada – por falta de condições 

que permitissem a reunião do painel de especialistas no período de tempo inicialmente 

adereçado para essa etapa, o que iria comprometer o estudo da reprodutibilidade e 

da validade de construto do Índice – reconhece-se a sua relevância e sugere-se que 

a mesma seja feita adequadamente em futuras investigações, através, por exemplo, 

da combinação dos julgamentos obtidos por um painel de especialistas com os 

julgamentos obtidos por uma revisão da literatura mais recente (58). Por fim, foi 

avaliada a validade de construto do Índice KIDMED, nomeadamente a validade 

convergente por comparação com Diários Alimentares de 3 dias – que, embora sejam 

um método de referência válido para avaliar a ingestão alimentar (60), não são um 

método de avaliação exclusiva da adesão ao PAM de crianças e adolescentes. Esta 

é uma alternativa de validação frequentemente utilizada na impossibilidade de se 

avaliar a validade de critério (58). 

 

4.3. Avaliação do consumo alimentar em idades pediátricas 

 

Aproximadamente aos 7-8 anos de idade, as crianças atingem um estádio de 

desenvolvimento cognitivo que lhes permite terem consciência do seu próprio 

consumo alimentar e do espaço temporal (61). Até então, o consumo alimentar é 

reportado pelos representantes legais, o que acarta problemas como, por exemplo, o 

facto de os mesmos nem sempre saberem o que as crianças consomem fora de casa 

(61).  

Antes dos 12 anos de idade, a capacidade de recordar o passado, a capacidade 

de estimar e indicar o tamanho das porções e os conhecimentos sobre alimentos e 

bebidas são limitados, o que dificulta a capacidade das crianças e dos/as 

adolescentes auto reportarem o seu consumo alimentar sem a ajuda dos 

representantes legais (61). A capacidade limitada de recordarem o passado pode 
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introduzir erros nos dados recolhidos, quer por subnotificação (missing foods), quer 

por sobrenotificação (phantom foods) ou mesmo por incorreta identificação dos 

alimentos ou bebidas (61). No entanto, a partir dos 7-8 anos de idade, as crianças já 

são capazes de reportarem o seu consumo alimentar sem o apoio de um adulto, desde 

que este seja relativo ao passado imediato – ou seja, às 24h anteriores – e, por volta 

dos 8-10 anos de idade, geralmente, já são capazes de reportarem o seu consumo 

alimentar com a mesma confiabilidade que os seus representantes legais (61). A 

capacidade de estimar e indicar o tamanho das porções não aparenta ser somente 

dependente da idade, porque, tanto crianças como adolescentes, sentem dificuldades 

em reportar este tipo de informação (61). Mas, antes dos 10-11 anos de idade, é 

extremamente improvável que a estimativa do tamanho das porções seja compatível 

com as suas capacidades cognitivas, uma vez que, as crianças ainda não atingiram o 

estádio de raciocínio abstrato (61). 

Tendo em consideração estes factos, bem como o tempo e os recursos 

humanos e financeiros disponibilizados para o presente estudo, optou-se por limitar a 

amostra a adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos – 

embora o Índice KIDMED possa ser aplicado dos 2 aos 24 anos (48) – permitindo, 

assim, que fossem os/as próprios/as adolescentes a preencherem os instrumentos de 

recolha de dados e a realizarem as entrevistas semiestruturadas. Optou-se, também, 

por usar Diários Alimentares para o processo de validação do Índice KIDMED, não só 

por serem considerados o “gold-standard” dos métodos de avaliação da ingestão 

alimentar, mas também por serem métodos de recolha de dados prospetivos (43, 60) 

evitando-se, assim, os problemas relacionados com a memória. Por fim, para auxiliar 

a estimar o tamanho das porções dos alimentos e bebidas consumidos, incluiu-se, 

nos Diários Alimentares, imagens de medidas caseiras como alternativa à pesagem 

do consumo alimentar diário. 

 

4.4. Estudo da adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico e dos seus fatores 

associados em idades pediátricas 

 

Em crianças e adolescentes, de acordo com uma revisão sistemática de 2017, 

a adesão ao PAM foi positivamente associada com o maior nível de atividade física e 

o menor tempo gasto em comportamentos sedentários (7). Relativamente a outros 

fatores, como o sexo, a idade, o nível socioeconómico, o grau de urbanização e a 
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condição de excesso de peso, os resultados não foram tão consistentes: apenas em 

8 dos 33 estudos incluídos, se verificou uma diferença significativa da adesão ao PAM 

entre sexos, tendo 7 dos estudos demonstrado uma maior adesão no sexo feminino; 

apenas em 9 dos 24 estudos incluídos, se observou a tendência significativa de uma 

menor adesão ao PAM à medida que a idade aumentava; em 15 dos 20 estudos 

incluídos, confirmou-se uma correlação positiva entre a adesão ao PAM e o nível 

socioeconómico dos pais, na sua maioria das vezes avaliado pelo nível educacional 

e/ou profissão dos mesmos; em 3 dos 6 estudos incluídos, constatou-se uma adesão 

ao PAM significativamente maior em áreas rurais; e apenas em 10 dos 26 estudos 

incluídos, se reportou uma associação inversa entre a adesão ao PAM e o Índice de 

Massa Corporal (IMC) ou a prevalência de excesso de peso (7). 

A inconsistência dos resultados referida, aliada à importância do conhecimento 

dos fatores associados à adesão a padrões alimentares saudáveis nas populações 

onde se pretendem implementar políticas de saúde prioritárias e relacionadas com a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis, reforçou a pertinência do estudo da 

adesão ao PAM e dos fatores socioeconómicos associados na presente amostra de 

adolescentes portugueses. Assim, mediante o tempo e os recursos humanos e 

financeiros disponibilizados para o presente estudo, optou-se por estudar os seguintes 

possíveis fatores associados à adesão ao PAM: o sexo, a idade, o IMC (auto-

reportado), o ano de escolaridade e o grau de urbanização do agrupamento de escolas 

frequentado pelo/a adolescente, o nível de escolaridade concluído pelos país, o 

rendimento líquido do agregado familiar e a sua respetiva composição. 

 

4.5. Conclusões 

 

Este é o primeiro estudo em Portugal a proceder à adaptação transcultural e à 

avaliação da reprodutibilidade e validade deste Índice KIDMED. Com a presente 

investigação foi possível obter uma versão do Índice KIDMED traduzida e adaptada à 

população-alvo a que se destina, sem descurar o rigor técnico dos conceitos que 

caracterizam o PAM. Foi ainda possível verificar que esta versão do Índice KIDMED, 

produzida a partir da versão original em castelhano, apresenta aceitável 

reprodutibilidade e validade para avaliar a adesão ao PAM dos/as adolescentes 

portugueses. Foi também possível identificar os/as adolescentes mais novos, que 

frequentam um nível de escolaridade inferior e aqueles/as cujos pais apresentam 
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menor nível de escolaridade concluído como sendo grupos alvo de possíveis 

intervenções em EpS, nomeadamente na promoção de hábitos alimentares saudáveis 

como é exemplo o PAM. 

 

4.6. Implicações na investigação científica futura 

 

O Índice KIDMED, enquanto instrumento de avaliação da adesão ao PAM em 

crianças e adolescentes, tem sido utilizado há mais de uma década por 

investigadores, nutricionistas e educadores (62). No entanto, no decorrer deste período, 

embora as evidências científicas na área da nutrição e da alimentação não tenham 

sido imutáveis, o Índice KIDMED não sofreu qualquer tipo de atualização. Surgiram 

evidências científicas que demonstram que a ingestão de sumos de fruta 100% 

naturais não é equivalente ao consumo de fruta em natura, não recomendando a sua 

ingestão diária por esta estar negativamente associada com a prevenção de diabetes 

tipo 2 e por as crianças e adolescentes terem dificuldades em diferenciar corretamente 

estes sumos de fruta 100% naturais dos restantes sumos (62-64). Surgiram também 

evidências científicas que realçam os benefícios dos cereais não refinados (ou 

integrais), quando comparados com os cereais refinados, na prevenção de doenças 

crónicas (62, 65) e que alertam para o crescente e preocupante consumo de cereais 

prontos-a-comer ricos em açúcar, aquando do pequeno-almoço por parte de crianças 

e adolescentes (62, 66). Para além disso, é importante realçar que o PAM não inclui 

apenas a dimensão alimentar e que outros comportamentos intrínsecos ao estilo de 

vida não são incluídos (ou são muito pouco incluídos) nos índices que avaliam a 

adesão a este padrão alimentar (42), inclusive no Índice KIDMED. 

 Sugere-se que, em futuras investigações, se atualizem as questões do Índice 

KIDMED em função da evidencia científica que tem surgido na área da nutrição e 

alimentação, como é o caso da questão 1 – na qual se deve excluir a ingestão de 

sumos de fruta 100% naturais (62) – e da questão 8 e 9 – nas quais se devem distinguir 

os cereais refinados dos cereais não refinados (ou integrais) (62) –; se incluam 

questões que avaliem outras dimensões do PAM, para além da dimensão alimentar 

(42) como, por exemplo, a prática de atividade física, o respeito pela sazonalidade e 

proveniência local dos alimentos consumidos, o adequado período de descanso e a 

dedicação de tempo em atividades de lazer; e se modifiquem as questões que, no 

presente estudo, não apresentaram reprodutibilidade ou validade – a questão 5 
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relativa ao consumo regular de pescado, a questão 9 relativa ao consumo de cereais 

e derivados de cereais ao pequeno-almoço, a questão 14 relativa ao consumo de 

produtos de confeitaria ou pastelaria ao pequeno-almoço e a questão 16 relativa ao 

consumo de doces e guloseimas várias vezes ao dia – de forma a aperfeiçoar as 

propriedades psicométricas deste instrumento de avaliação da adesão ao PAM.  
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