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Introdução: Não existindo em Portugal nenhum instrumento que teste os conhecimentos sobre contagem de hidratos de carbono e dosagem de insulina, o presente estudo teve como objetivo a tradução, adaptação transcultural e validação do questionário PedCarbQuiz.
Material e Métodos: Sendo o PedCarbQuiz um instrumento desenvolvido e validado para a população jovem norte-americana, efetuou-se a sua tradução e adaptação para a língua e cultura portuguesa. Posteriormente, esta versão foi entregue a 65 encarregados de educação de crianças e jovens
com diabetes tipo 1 que compareceram à consulta de nutrição, tendo-se obtido uma taxa de resposta
de 76,9%.
Resultados:A pontuação média obtida no PedCarbQuiz foi de 81,5% ± 10,2% (50,6%-96,8%). O
valor de α de Cronbach foi de 0,80 e a correlação entre as duas metades do questionário foi positiva
e estatisticamente significativa (ρ<0,001), o que confirma a validade e fiabilidade desta nova versão.
Verificou-se ainda que crianças ou jovens do sexo masculino obtiveram pontuação no PedCarbQuiz
inferior às do sexo feminino (ρ=0,057).
Conclusão: Apesar dos constrangimentos relacionados com a representatividade da população portuguesa, esta versão do PedCarbQuiz verificou-se estatisticamente validada, podendo considerar-se
uma ferramenta útil para a monitorização e otimização das competências fundamentais para a contagem de hidratos de carbono na terapêutica da diabetes mellitus tipo 1.
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Contribution for Validation of a Questionnaire about
Carbohydrate Count and Insulin Dosage in Youth with Type 1
Diabetes Intensive Insulin Therapy
A B S T R A C T

Introduction: In the absence of an instrument in Portugal that tests the knowledge about carbohydrate count and insulin dosage, the present study aimed at the translation, cross-cultural adaptation
and validation of the PedCarbQuiz questionnaire.
Material and Methods: Since PedCarbQuiz is an instrument developed and validated for the young
American population, it was translated and adapted into the Portuguese language and culture. Subsequently, this version was applied to 65 caregivers of children and adolescents with type 1 diabetes
mellitus who attended to a nutrition appointment. The response rate obtained was 76.9%.
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Results: The mean PedCarbQuiz final score was 81.5% ± 10.2% (50.6%-96.8%). Cronbach α was
0.80 and the correlation of split halves was positive and statistically significant (ρ<0.001), which
confirms the validation and reliability of the portuguese version. It was also verified that male patients had lower final scores than female patients (ρ=0.057).
Conclusion: Despite the constraints related to the Portuguese population representativity, this version of the PedCarbQuiz was statistically validated, and it may be considered a useful tool in monitoring and optimizing key competences related to carbohydrate count for the treatment of type 1
diabetes mellitus.

Introdução

Material e Métodos

A diabetes mellitus tipo 1 (DM1) pode afetar indivíduos de
qualquer idade, mas apresenta maior incidência em crianças e
adultos jovens,1 consistindo o seu tratamento na administração de
insulina, cuidados na alimentação e prática de atividade física.2,3
A Federação Internacional da Diabetes recomenda a terapia
alimentar como parte integrante do tratamento da DM1, referindo que não existem dietas padrão que se ajustem a todas as pessoas e situações. A base da terapêutica alimentar consiste numa
alimentação adequada associada a um estilo de vida saudável,
numa abordagem individualizada e conduzida por um profissional habilitado com formação específica na área da alimentação,
nutrição e diabetes mellitus (DM).3-9 Na criança ou jovem com
DM1 a terapia alimentar tem como objetivos: proporcionar um
adequado funcionamento dos órgãos e o seu normal crescimento
e desenvolvimento; a manutenção de níveis glicémicos dentro dos
valores considerados normais; e garantir o controlo do perfil lipídico e da pressão arterial.4,5,10,11
Assim, é importante reforçar a necessidade de acompanhamento por um profissional especializado na área da alimentação,
nutrição e DM de forma a atingir todos os objetivos terapêuticos
nutricionais.9
O método de contagem de hidratos de carbono (HC) nos alimentos é uma ferramenta usada em pacientes com DM, centrada
na quantidade de HC ingeridos. É uma metodologia que tem vindo a ganhar especial relevo ao ser aplicada em conjunto com a
insulinoterapia intensiva ou funcional, na qual a dose de insulina
administrada é ajustada em função da glicemia pré-prandial e da
quantidade de HC ingeridos.4-6,8,12 O método tem mostrado melhorar a qualidade de vida,13 evidenciando-se que beneficia o controlo
metabólico em crianças e jovens com DM1.14,15 A implementação
desta terapêutica, requer rigoroso conhecimento do teor de HC
nos alimentos para os cálculos subsequentes das doses de insulina
administrada, competências que podem ser difíceis de avaliar e
quantificar na prática clínica.10,16,17
O questionário PedCarbQuiz (PCQ), da autoria de Koontz,
MB et al (2010), em Anexo A, é um instrumento que visa avaliar os conhecimentos dos encarregados de educação de crianças
e jovens (EECJ) com DM1, na contagem de HC e no cálculo das
doses de insulina.10 Atualmente, este instrumento encontra-se
validado para a população jovem norte-americana com DM110 e
adaptado, embora sem validação, no Brasil (Silva CF, et al, 2016,
resumo de comunicação em congresso). Não existindo nenhum
instrumento em Portugal que teste os conhecimentos sobre contagem de HC e dosagem de insulina, o objetivo geral deste estudo foi realizar a tradução, adaptação transcultural e validação
do questionário PCQ para aplicação a EECJ com DM1 e idade
inferior a 18 anos, seguidos numa unidade hospitalar de nível 3
por uma equipa pediátrica de endocrinologia e nutrição em que a
abordagem e ensino das questões alimentares e nutricionais são
feitas por nutricionista.

O questionário PCQ de administração direta tem 78 itens de
escolha múltipla, e compreende questões com diferentes níveis de
complexidade e dificuldade, exigindo cerca de 20 a 30 minutos
para o seu preenchimento. O PCQ divide-se em dois domínios,
o primeiro domínio contém 58 questões relacionadas com a contagem e reconhecimento de HC e o segundo domínio inclui 20
questões sobre a dosagem de insulina. A pontuação deste questionário varia entre zero e 78 pontos, sendo que quanto mais alta a
pontuação, maior o conhecimento.
Foi efetuado o pedido de apreciação à Comissão de Ética do
hospital para a realização do presente estudo de investigação,
sendo este aprovado oficialmente no dia 22 de fevereiro de 2017
(Anexo B).
Este é um estudo prospetivo e descritivo, com uma amostra
de conveniência, desenvolvido num serviço hospitalar que presta
cuidados de saúde a cerca de 70 crianças e jovens com diabetes
tipo 1 e idade inferior a 18 anos.
A tradução e a adaptação cultural do conteúdo da ferramenta
ocorreram segundo as seguintes etapas: tradução inicial, síntese da
tradução, retrotradução, verificação do processo de equivalência
cultural, pré-teste e avaliação do processo de adaptação cultural.
A primeira fase consistiu numa tradução do instrumento original
de inglês para português, realizada de forma independente por um
profissional experiente na área da nutrição, fluente em ambos os
idiomas. A esse profissional foi solicitado o uso de linguagem clara,
de forma a captar o significado do item, sem que fosse realizada
uma tradução literal. Na segunda etapa, um observador com experiência na área da nutrição realizou a verificação da tradução realizada, resolvendo discrepâncias e erros. Na terceira etapa, realizou-se a
retrotradução da versão elaborada. Na quarta etapa, formou-se uma
equipa de profissionais (2 nutricionistas e 3 diabetologistas) nativos
de língua portuguesa e fluentes em inglês com o objetivo de concluir a versão pré-final da ferramenta, verificando equivalências de
semântica, idiomática, cultural e conceitual entre a versão original
e a portuguesa. Foi realizada uma adaptação transcultural dos itens,
alimentos e terapêuticas com o objetivo de obter um instrumento
equivalente ao desenvolvido no país de origem do questionário
PCQ. Procurou-se assim assegurar uma equivalência de conteúdo
e semântica com o original e a sua compreensão pelos pacientes
portugueses. Posteriormente, fez-se um pré-teste aos encarregados
de educação (EE) de três crianças com DM1 para avaliar a compreensão do questionário, surgindo, após alguns ajustes, a versão final
traduzida e adaptada do PCQ (Anexo C).
Por fim, o questionário foi aplicado aos EECJ com DM1 e
idade inferior a 18 anos, seguidos pela equipa de Endocrinologia e Nutrição do hospital, e que compareceram à consulta entre
os meses de março de 2017 e dezembro de 2019. No total foram
distribuídos 65 questionários, tendo sido considerados 50 questionários válidos. Os restantes 15 questionários não foram devolvidos preenchidos. Todos os inquiridos deram o seu consentimento
informado, consciente e escrito para participação no estudo.
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Foram ainda recolhidos, através do processo clínico do hospital, alguns dados sociodemográficos das crianças e dos jovens
cujos EE participaram no estudo, tais como idade, sexo, duração
da diabetes, idade do diagnóstico, regime de insulina, nível de
HbA1c, etnia e nível de escolaridade parental.
Por forma a encorajar a participação e implementar as competências na área, foi fornecido a cada EE, após o preenchimento do
questionário, a sua correção e pontuação obtida.
Após a recolha dos dados, estes foram introduzidos nos softwars informáticos KNIME Analytics Plataform versão 3.3.2.®
(KNIME AG) e R® (R Core Team).18 A análise descritiva teve
como base o cálculo de frequências absolutas e relativas, médias
e desvios padrão. A análise estatística foi realizada através de testes como: Shapiro-Wilk para avaliação da normalidade das variáveis numéricas; correlações de Spearman Rho para comparação
entre duas variáveis numéricas; teste de Bartlett para verificar a
homogeneidade da variância das variáveis; teste de Wilcoxon para
comparar uma variável numérica com uma categórica binária; e o
coeficiente de α de Cronbach para aferição da consistência interna
dos resultados. Para todas as variáveis considerou-se um nível de
significância de 0,05.
Resultados
Na Tabela 1 estão descritas as características da amostra. A amostra foi constituída por 50 questionários preenchidos, num total de 65
distribuídos, o que corresponde a uma taxa de resposta de 76,9%.
Tabela 1. Caraterização da amostra
% ou média ± desvio-padrão
n

Feminino
Idade do diagnóstico (anos)
Duração da diabetes (anos)*

DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS

% Pontuação Média
± Desvio-padrão

DOMÍNIO 1 - HIDRATOS DE CARBONO

82,8 ± 9,6

a) Reconhecimento dos HC nos alimentos

89 ± 11,2

c) Interpretação de rótulos

87,5 ± 19,9

d) Contagem de HC em refeições completas

61,9 ± 21,2

50%

DOMÍNIO 2 - INSULINA

78,4 ± 21,2

50%

a) Rácio insulina:HC

85,5 ± 20,6

b) Dose de insulina para correção da glicemia

92,5 ± 22,0

c) Cálculo da dose de insulina para uma refeição
completa

62,4 ± 31,9

13 (10,25; 17)

8,4 ± 4,5
3 (1; 7)

Etnia/raça
Caucasiana

Tabela 2. Pontuação média, em percentagem, obtida para cada subdomínio do
PedCarbQuiz.

66,9 ± 22,2

Sexo
Masculino

pontos (50,6%) e um máximo de 75,5 pontos (96,8%). Nove dos
participantes responderam corretamente a mais de 90% do questionário.
Sabendo que o PCQ se divide em dois domínios e estes, por
sua vez, se subdividem em subdomínios, as Tabelas 2 e 3 mostram a pontuação média, em percentagem, obtida para cada subdomínio do questionário e a percentagem de inquiridos que obteve
pontuação máxima em cada um dos subdomínios, respetivamente.

b) Contagem de HC em determinadas porções de
alimentos

50

Idade da criança/jovem (anos)*

Figura 1. Gráfico de extremos e quartis para a pontuação do PedCarbQuiz.

100%

Notas: HC - hidratos de carbono; % - percentagem.

Escolaridade parental
1º Ciclo

39%

3º Ciclo

14,6%

Ensino secundário

12,2%

Ensino superior
HbA1c (%)

34,2%
7,7 ± 1,3

Regime de insulina
Bólus

44%

SPSCI

56%

Notas: n- número de participantes; %- percentagem; HbA1c- hemoglobina glicada A1c; SPSCI- sistema
de perfusão subcutânea contínua de insulina. *Variáveis com distribuição não normal são reportadas
pela mediana e intervalo interquartis (25th e 75th).

Na Fig. 1 encontra-se representada a distribuição das pontuações obtidas no PCQ. Tendo em conta que o máximo da escala é
de 78 pontos, a média ± desvio-padrão dos resultados obtidos foi
de 63,6 ± 8,0 pontos ou 81,5% ± 10,2%, com um mínimo de 39,5

Tabela 3. Percentagem de participantes que obteve cotação total em cada um dos
subdomínios do PCQ.
DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS

% participantes
com cotação total

DOMÍNIO 1 - HIDRATOS DE CARBONO

0

a) Reconhecimento dos HC nos alimentos

12

b) Contagem de HC em determinadas porções de
alimentos

14

c) Interpretação de rótulos

62

d) Contagem de HC em refeições completas

2

DOMÍNIO 2 - INSULINA

10

a) Rácio insulina:HC

50

b) Dose de insulina para correção da glicemia

80

c) Cálculo da dose de insulina para uma refeição completa

16

Notas: HC - hidratos de carbono; % - percentagem.
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Nota-se que num total de 58 perguntas do primeiro domínio, a
pontuação média foi de 48 ± 5,6 pontos ou 82,8% ± 9,6% (54,3%97,4%) e que no total de 20 pontos do segundo domínio, a pontuação média foi de 15,7 ± 4,2 pontos ou 78,4% ± 21,2% (0%-100%).
Pelo teste de normalidade de Shapiro-Wilk, verificou-se que a
variável pontuação do PCQ não se ajusta a uma distribuição normal
(ρ<0,01). Testes não paramétricos, como a correlação de Spearman
Rho, confirmaram não existir uma correlação significativa entre a
pontuação do PCQ e a idade de diagnóstico, a idade da criança/jovem, o nível de HbA1c e a duração da diabetes da criança/jovem.
Para todas as variáveis categóricas, o teste de Bartlett não confirmou
que as variâncias são distintas. Deste modo, através do teste de Wilcoxon, verificou-se que também não existem diferenças significativas
entre a pontuação do PCQ e o regime de insulina ou o nível de escolaridade parental (considerando alto nível para EE que completaram
o ensino secundário ou superior e baixo nível para EE que completaram o 1º ou 3º ciclo de escolaridade). No entanto, este teste mostrou
uma diferença muito próxima de ser estatisticamente significativa
entre a pontuação do PCQ e o sexo da criança/jovem (p= 0,057).
Na Tabela 4 encontram-se os valores obtidos no teste de consistência interna (α de Cronbach), enquanto na Tabela 5 se enTabela 4. Valores obtidos pelo teste α de Cronbach.
DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS

α de Cronbach

Total PCQ

0,80

DOMÍNIO 1 - HIDRATOS DE CARBONO

0,93

a) Reconhecimento dos HC nos alimentos

0,75

b) Contagem de HC em determinadas porções de
alimentos

0,58

c) Interpretação de rótulos

0,77

d) Contagem de HC em refeições completas

0,66

DOMÍNIO 2 - INSULINA

0,87

a) Rácio insulina:HC

0,75

b) Dose de insulina para correção da glicemia

0,79

c) Cálculo da dose de insulina para uma refeição completa

0,78

Notas: HC - hidratos de carbono.

Tabela 5. Correlações de Spearman Rho e o seu nível de significância.
Correlação de
Spearman Rho

Valor
de ρ

1ª Vs 2ª metade do PCQ

0,51

<0,001

DOMÍNIO 1 - HIDRATOS DE CARBONO

0,88

<0,001

a) Reconhecimento dos HC nos alimentos

0,68

0,02

b) Contagem de HC em determinadas
porções de alimentos

0,56

<0,001

c) Interpretação de rótulos

0,62

<0,001

d) Contagem de HC em refeições completas

0,38

0,007

DOMÍNIO 2 - INSULINA

0,68

<0,001

a) Rácio insulina:HC

0,46

<0,001

b) Dose de insulina para correção da
glicemia

0,38

0,005

c) Cálculo da dose de insulina para uma
refeição completa

0,66

<0,001

DOMÍNIO

Notas: HC - hidratos de carbono; S - Spearman Rho; ρ - nível de significância.
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contra o resultado obtido pela correlação de Spearman Rho que
permite avaliar a consistência interna pela divisão do questionário
em duas metades: a primeira metade inclui os subdomínios ímpares e a segunda metade contém os subdomínios pares do questionário. Na mesma tabela encontram-se também os valores obtidos
pela correlação de Spearman Rho entre cada um dos domínios e
subdomínios e o total da pontuação do PCQ.
Discussão
O objetivo deste estudo foi a tradução, adaptação e validação
da versão portuguesa do PCQ, para aplicação a EECJ com menos
de 18 anos de idade e com diagnóstico de DM1.
Os valores do teste de α de Cronbach suportam a fiabilidade do
questionário. Contudo, como a fiabilidade depende do número de
itens, é normal que os coeficientes sejam mais baixos para os subdomínios do que para cada um dos domínios ou para o questionário global. Em comparação com as medidas de consistência interna apresentadas no estudo de validação do questionário original, a concordância
entre os itens dos subdomínios do presente estudo foi semelhante.10
Através do teste de consistência interna pela divisão do questionário em duas metades, a correlação entre elas foi positiva e
estatisticamente significativa (ρ<0,001), o que confirma a fiabilidade deste instrumento. Em relação à pontuação total e cada um
dos domínios e subdomínios do PCQ, todas as correlações foram
positivas e com significado estatístico (ρ<0,05).
Através do teste de Wilcoxon, verificou-se a existência de uma
tendência, próxima de ser estatisticamente significativa (ρ=0,057),
para que crianças do sexo feminino obtenham, em média, uma
pontuação superior às do sexo masculino (64 vs 63,4 pontos). No
entanto, para as restantes variáveis, não se conseguiu provar qualquer efeito significativo entre estas e a pontuação do PCQ.
As vantagens desta ferramenta são a sua facilidade de preenchimento e correção, assim como a rapidez na obtenção da pontuação final. Para além disso, os resultados obtidos neste estudo
mostraram-se idênticos aos encontrados no estudo de validação
do questionário original.10
Uma das vantagens desta nova versão do PCQ é que, ao contrário da versão original,10 a versão portuguesa do PCQ acede aos
conhecimentos sobre as doses de insulina para correção da glicemia através de um esquema insulínico que tem em consideração,
não só a glicemia pré-prandial medida, como também o fator de
sensibilidade à insulina e o valor alvo da glicemia. Também as
questões relativas ao rótulo nutricional foram adaptadas, indo ao
encontro do estabelecido na União Europeia através do Regulamento (UE) Nº 1169/2011.19
Os resultados deste estudo têm implicações tanto a nível da
prática clínica como da investigação, uma vez que, como já referido, comprovou-se uma tendência para pontuações do PCQ inferiores nas crianças/jovens com DM1 do sexo masculino.
Mehta SN et al (2009), demonstrou que a precisão no cálculo
de HC e a monitorização contínua da glucose reduzem os níveis
de HbA1c em crianças com DM1, no entanto, neste estudo não
se comprovou uma relação significativa entre o nível HbA1c e a
pontuação obtida no questionário, o que revela ser necessária uma
pesquisa mais aprofundada desta relação.20
Ao contrário dos resultados obtidos no estudo original,10 neste
estudo as questões do primeiro domínio tiveram uma pontuação
superior às questões do segundo domínio (82,8% ± 9,6% vs 78,4%
± 21,2%). No entanto, nenhum EE obteve pontuação máxima em
todas as perguntas do primeiro domínio, enquanto que 10% da
amostra respondeu corretamente a todas as questões do segundo
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domínio. Apesar de necessária uma avaliação mais cuidada, este
facto sugere que nas questões relacionadas com a insulina houve uma maior variabilidade nas respostas do que nas questões da
contagem de HC, onde estas foram semelhantes, mas nenhum EE
obteve pontuação máxima. Ou seja, os EE estão mais à vontade
na contagem de HC do que nos cálculos de dosagem da insulina.
O conjunto de questões que obteve uma pontuação média
mais baixa, com 61,9% ± 21,2%, e às quais apenas 2% dos EE
respondeu corretamente na totalidade, foram as de contagem de
HC em refeições completas, o que consequentemente justifica a
baixa pontuação obtida no último conjunto de perguntas relativas
ao cálculo da dose de insulina para uma refeição completa (62,4%
± 31,9%). Este facto evidencia a necessidade de reforçar o ensino
no cálculo dos HC em refeições de maior complexidade.
Para trabalhos futuros, e validação desta nova ferramenta a
nível nacional, será benéfica a aplicação do PCQ noutros centros
hospitalares do país, o aumento do número de participantes e o
alargamento do tempo de recolha de dados, de modo a garantir
que todos os resultados obtidos permitam comprovar a fiabilidade
e robustez do questionário. Considera-se também que para garantir uma maior taxa de resposta, seria interessante criar uma versão
mais curta do PCQ, focada essencialmente na terapêutica nutricional, deixando de parte as questões relativas à dosagem de insulina.
Também se considera importante testar a nova versão do PCQ em
adultos e adolescentes com diabetes tipo 1, de modo a ser possível
comparar o nível de conhecimento entre adultos e os adolescentes.
Considera-se que este estudo é uma contribuição para a validação da versão portuguesa do questionário PCQ a nível nacional.
No entanto, a dimensão da amostra não lhe permitiu ser representativa da população portuguesa, embora esta represente as crianças e jovens diabéticos tipo 1 da Região Autónoma dos Açores,
acompanhados no serviço hospitalar onde decorreu o estudo. É
necessário ter em conta que estes resultados podem também ter
sido afetados por viés de seleção da amostra, que poderia ser minimizado caso o questionário tivesse sido aplicado em diferentes
centros hospitalares do país.
Conclusão
O PCQ mostrou um forte potencial para avaliar os conhecimentos que permitem a adesão à terapêutica nutricional da DM1. Pode ser
utilizado para avaliar de forma objetiva o conhecimento dos pacientes
sobre contagem de HC e doseamento de insulina, ajustar o tratamento
e esclarecer dúvidas ou identificar áreas específicas que têm de ser
mais trabalhadas ou reensinadas pelos profissionais de saúde. Este
questionário pode ser usado ainda para testar os conhecimentos antes
e após uma sessão de educação sobre a contagem de HC.
Assim, a versão portuguesa do PCQ é uma ferramenta que se
revelou validada na população em que foi aplicada, mostrando-se
útil na otimização e monitorização de competências fundamentais
para o tratamento da DM1.10
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