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EPÍGRAFE 
 
 

“A ciência não pertence a nenhum país, porque o 

conhecimento pertence à humanidade, e é a tocha que 

ilumina o mundo.” 

- Louis Pasteur 

 

"Nunca lhe dão um desejo sem também lhe darem o poder de 

realizá-lo. Você pode ter de trabalhar por ele, porém." 

 - Richard Bach. Ilusões: As Aventuras de um Messias 

Indeciso. 
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Claro HG. Validação dos Instrumentos "Avaliação Global das Necessidades 

Individuais – Inicial e Rastreio Rápido” [Tese]. São Paulo (SP): Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

RESUMO 

Introdução: Os problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, 

preocupantes do ponto de vista da saúde pública, geram necessidades e 

problemas para os indivíduos e, caso não sejam detectados, podem 

prejudicar o cuidado integral individualizado. Considerando a necessidade 

de mensuração baseada em evidências na área, a qual deve abranger as 

diferentes necessidades do indivíduo, este estudo busca avaliar as 

propriedades psicométricas dos instrumentos “Global Appraisal of 

Individual Needs – Initial e Short Screener” para uso no Brasil. Objetivo: 

Avaliar as propriedades psicométricas dos instrumentos “Avaliação Global 

das Necessidades Individuais – Inicial e Rastreio Rápido”. Métodos: Estudo 

delineado como metodológico, de validação dos instrumentos “Avaliação 

Global das Necessidades Individuais” versões Rastreio Rápido e Inicial. 

Dados com a versão Rastreio Rápido foram coletados com 128 indivíduos 

em fase inicial de tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool 

e outras Drogas, e com a versão Inicial com 40 indivíduos em tratamento 

em um serviço de internação e 70 indivíduos em acolhimento no Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas da capital paulista. Análise da 

consistência interna foi realizada para ambas as versões dos instrumentos e 

suas subescalas. Análise do modelo de Rasch foi realizada para as 

subescalas da versão Rastreio Rápido e para a subescala Substance Problem 

Scale. Foi realizada análise da associação da subescala Substance Disorder 

Screener com as outras subescalas do instrumento de rastreio. Foi realizada, 

também, a análise da validade convergente entre as subescalas da versão 

Rastreio Rápido e suas versões mais amplas da versão Inicial. Resultados: 

Ambas as versões do instrumento apresentaram, em suas subescalas mais 

abrangentes, índices de consistência interna alfa de Cronbach maior do que 

0,7. A Substance Problem Scale e as subescalas da versão Rastreio Rápido 

adequam-se ao modelo Rasch, não possuindo nenhum item que prejudique 

suas mensurações. A subescala Substance Problem Scale apresenta dois 

itens de seus dezesseis com performance diferente entre homens e mulheres 

e apresenta redundância para a mensuração de gravidade dos problemas em 

seus itens. As subescalas da versão Rastreio Rápido demonstram correlação 

de moderada a forte com as subescalas da versão mais ampla, sendo que as 

escalas de gravidade total de ambas as versões possuem validade 

convergente (rho = 0,801). A versão Rastreio Rápido demonstra que há 

associação entre a gravidade dos sintomas relacionados a uso de álcool e 

outras drogas e sintomas de saúde mental e problemas relacionados a crime 

e violência. Conclusões: Ambas as versões do instrumento possuem 

consistência interna e validade convergente entre si, bem como são válidas 

pelo modelo Rasch. Além disso, demonstram resultados compatíveis 

àqueles de estudos das versões americana e canadense do instrumento. 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos de Validação. Transtornos Relacionados 

ao Uso de Álcool. Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias. 
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Claro HG. Validation of the Assessments "Global Appraisal of Individual 

Needs – Initial and Short Screener" [thesis]. São Paulo (SP): School of 

Nursing, University of São Paulo, 2015. 

ABSTRACT 

Introduction: The problems arising from the use of alcohol and other 

drugs, major concern from a public health point of view, generate issues and 

special needs for the individuals and, when undetected, can harm the 

individualized and comprehensive care. Considering the need for 

measurement based on evidence in the area, which ranges the different 

needs of the individual, this study aimed to evaluate the psychometric 

properties of the instruments "Global Appraisal of Individual Needs - Initial 

and Short Screener" for use in Brazil. Objective: To evaluate the 

psychometric properties of the instruments "Global Appraisal of Individual 

Needs – Initial and Short Screener". Methods: The study was designed as a 

methodological study of validation of the instruments "Global Appraisal of 

Individual Needs" in the versions Short Screener and Initial. Data with Short 

Screener version were collected with 128 individuals in the initial phase of 

treatment in a Psychosocial Care Center for Alcohol and Other Drugs, and 

the Initial version with 40 patients being treated in an inpatient service and 

70 individuals in the embracement stage of treatment in a Psychosocial Care 

Center for Alcohol and Other Drugs in Sao Paulo. Internal consistency 

analysis was performed for both versions of the instruments and its 

subscales. Analysis of the Rasch model was performed for the subscales of 

the Short Screener version and for the subscale Substance Problem Scale. 

The association of the Substance Disorder Screener with the other subscales 

of the Short Screener was verified. We also performed the analysis of 

convergent validity between the subscales of the Short Screener version and 

its wider versions of the Initial. Results: Both versions of the instrument 

presented internal consistency indices greater than 0.7 Cronbach’s alpha for 

their most comprehensive subscales. The Substance Problem Scale and 

subscales of the Short Screener fit the Rasch model, and none of their items 

distort the measurements. The subscale Substance Problem Scale has two 

items of its sixteen with different performance between men and women and 

seems to have redundancy for measuring severity. The subscales of Short 

Screener show moderate to strong correlation with the subscales of the 

Initial, and their most comprehensive scales have convergent validity (rho = 

0.801). The Short Screener analysis shows that there is an association 

between the severity of symptoms related to alcohol and other drugs and 

mental health symptoms and problems related to crime and violence. 

Conclusions: Both instrument versions have internal consistency and 

convergent validity with each other and are valid according to the Rasch 

model. They also show to be compatible with results from American and 

Canadian studies with the instrument. 

KEYWORDS: Validation Studies. Alcohol-Related Disorders. Substance-

Related Disorders. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Organização das Nações Unidas – ONU, estimou que, no ano de 

2012, 243 milhões de pessoas fizeram uso de drogas ilícitas
1
. 

Estudo recente aponta que usuários de crack consomem uma média 

de 13,42 pedras ou porções em um dia comum. O mesmo estudo estima que, 

somente nas capitais do Estados brasileiros, há 370 mil usuários da 

substância. Além disso, cerca de 77% dos usuários de crack também fazem 

uso de álcool, 85% consomem tabaco, 67% usam maconha/haxixe, e 48% 

fazem uso de outros derivados de cocaína
2
. 

Apesar do apelo midiático acerca do uso de crack (que nada mais é 

do que um derivado da cocaína) e drogas ilícitas em geral, problemas 

decorrentes do uso de drogas comumente lícitas, como álcool e tabaco, 

ainda representam o que há de mais preocupante no cenário mundial. 

O uso de álcool resulta na morte de 2,5 milhões de pessoas por ano. 

Existem 60 diferentes tipos de doenças em que o álcool desempenha um 

papel causal significativo. Esse uso também causa danos ao bem-estar e 

saúde das pessoas que fazem parte da rede social do usuário.
3
 O peso global 

dos problemas de saúde relacionados ao consumo de álcool atingiu, em 

2000, o equivalente a 4% de toda a morbidade e mortalidade ocorrida no 

planeta naquele ano, indicando, ainda, uma tendência de ascensão (3,5%)
3
. 

 Estima-se que o Brasil tenha um gasto anual de 7,3% de seu Produto 

Interno Bruto (PIB) com problemas relacionados ao álcool. Considerando-se 

como exemplo o PIB brasileiro do ano de 2013, de R$ 4,84 trilhões, estima-

se que, na atualidade, o custo social referente a problemas devidos ao uso de 

álcool atinge a cifra de R$ 681 bilhões por ano.
4
 O consumo de álcool 

constitui-se como importante causa de morbimortalidade nos países em 

desenvolvimento, tendo também destaque como o terceiro maior fator de 

risco para doenças em países desenvolvidos
3
. 

 Dados do Global Status Report on Alcohol and Health de 2011, da 

Organização Mundial da Saúde – OMS, mostram que, no Brasil, 18,7% da 
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população é composta de pessoas que nunca consumiram álcool e drogas; 

31,8% representa pessoas que consomem álcool regularmente; e 50,5% 

consiste em pessoas que não fazem uso de álcool há mais de um ano. Nos 

Estados Unidos da América - EUA, dados publicados no mesmo estudo 

mostram que 17,7% da população é composta de pessoas que nunca 

consumiram álcool e drogas, 16,9% - quase a metade da porcentagem 

brasileira - representa pessoas que consomem álcool regularmente; e 34,6% 

constitui pessoas que não usam álcool há mais de um ano
3
. 

 No Brasil, cerca de 12,3% da população pode ser considerada 

dependente de álcool, de acordo com os critérios do Código Internacional de 

Doenças - CID-10 e do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais - DSM-IV, sendo de 17,1% a prevalência entre a população 

masculina e de 5,7% na população feminina, havendo alta prevalência em 

comparação com outras condições de saúde.
4, 5

 

 No que tange o uso de drogas ilícitas, cerca de um em cada cinco 

consumidores desse tipo de substância possui critério para diagnóstico de 

dependência. Neste espectro de uso o padrão é contínuo, apesar dos 

prejuízos causados. Sofrimentos graves, tais como problemas psicológicos e 

psicossociais, problemas interpessoais, perda de emprego, dificuldade de 

aprendizado, além de problemas legais, são comumente associados
4, 6

. 

 É claro que o uso de álcool e outras drogas – AOD, bem como 

qualquer comportamento humano, não encontra-se isolado de outros 

aspectos subjetivos da vida do indivíduo. A saúde mental e o 

comportamento em sociedade costumam ser afetados pelo consumo de 

AOD. 

Investigações epidemiológicas recentes demonstram que os 

transtornos mentais são a principal causa de mais de 10% dos anos de vida 

saudável perdidos e de mais de 30% de todos os anos vividos com 

incapacidade. Esses transtornos têm prevalência elevada e, muitas vezes, 

natureza crônica. Baixas taxas de reconhecimento de casos e tratamento 

eficaz agravam o problema, sobretudo nos países pobres ou em 

desenvolvimento, como o Brasil
7, 8

. 
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 A OMS estima que 151 milhões de pessoas têm depressão e 26 

milhões de pessoas sofrem de esquizofrenia; 125 milhões de pessoas são 

afetadas por uso de AOD. Cerca de 844 mil pessoas morrem por suicídio a 

cada ano
7
. 

 Estudos apontam, ainda, para uma relação positiva entre aumento do 

consumo de drogas, expansão do mercado de drogas e aumento da 

criminalidade nos Estados brasileiros. Quando usuários em fase inicial do 

consumo de drogas são abordados e encaminhados para tratamento, a 

redução de custos pode refletir até mesmo nos gastos com a justiça criminal, 

como custo de detenção e outros prejuízos resultantes de ações criminais na 

sociedade. Estudo mostra que o mercado de drogas ativo ocasiona 

ineficiência de custo, favorecendo outros delitos, tais como crimes contra o 

patrimônio, poder paralelo, mortes e execuções, mercados secundários de 

receptação, entre outros
9, 10

. 

Há ainda o impacto público, como o uso dos impostos pagos pela 

sociedade para financiar as ações de tratamento e prevenção ao consumo do 

álcool, e também a perda de produtividade, decorrente dos agravos na saúde 

sofridos pelos indivíduos acometidos por essa problemática. As 

consequências podem ser o abandono do trabalho e acidentes, os quais 

podem levar a deficiências físicas e morte precoce
4
. 

Parece clara, portanto, a interação entre saúde mental, consumo de 

AOD e comportamento social. Entretanto, ferramentas comuns para 

diagnóstico e planejamento do tratamento no campo do AOD não abrangem 

necessidades e problemas do indivíduo em todas essas áreas de interesse
11-

13
. 

O GAIN - Global Appraisal of Individual Needs, ou, em português, 

AGNI - Avaliação Global das Necessidades Individuais, é uma família de 

avaliações baseada em evidências. Os instrumentos abrangem um 

instrumento de rastreamento (AGNI-RR - Rastreio Rápido), o qual leva de 

cinco a 10 minutos para ser administrado, uma avaliação rápida de 30 a 45 

minutos (AGNI-R3 - Rápido), e uma avaliação biopsicossocial completa 

com duração de de 90 a 120 (AGNI-I - Inicial) minutos
14

.  
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 O sistema AGNI inclui aplicativos na Internet voltados para a 

mensuração dos resultados, que fazem parte do Sistema ABS – Global 

Appraisal of Individual Needs Assessment Building System, bem como 

materiais de formação, treinamento e protocolos de acompanhamento de 

casos que foram desenvolvidos pela Chestnut Health Systems - CHS, uma 

organização sem fins lucrativos, em colaboração com agências federais dos 

Estados Unidos da América - EUA - Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration, National Institute on Drug Abuse e National 

Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (SAMHSA, NIDA e NIAAA), 

os quais têm sido usados por mais de 1.700 agências em 49 Estados 

americanos, e também por outros países, como Canadá
15

. Em alguns outros 

locais, como Japão, Rússia, Filipinas, Vietnã, Estados indianos e regiões que 

falam um dialeto asiático (Hmong), há versões mais curtas do instrumento, 

traduzidas e com análises em progresso
16

, dando suporte a relatórios de 

pesquisa e publicações científicas
17-20

.  

Os componentes do sistema AGNI são ferramentas projetadas tanto 

para orientar tomada de decisão clínica acerca de diagnóstico, alocação, 

planejamento, tratamento e monitoramento de resultados, como para ser 

interoperáveis com registros de saúde eletrônicos e sistemas de informação 

e para dar suporte à pesquisa, utilizando pooled data de todos os mais de 

1.700 diferentes locais de tratamento
14, 21, 22

. 

 O AGNI-I
*
 é um instrumento de mensuração psicossocial que integra 

o estado clínico do paciente com as evidências da pesquisa científica, em 

uma entrevista estruturada em oito seções principais (antecedentes, uso de 

substâncias, saúde física, comportamentos de risco, saúde mental, ambiente, 

aspectos legais e potencialidades vocacionais)
14

. Uma vez que este 

instrumento possui avaliações acerca de sintomas de abstinência e doenças 

físicas associadas, seu uso é realizado em contextos de cuidado mais 

intensivo e prolongado. 

 Na literatura científica, o AGNI-I é descrito como um instrumento 

para uso em pesquisas sobre uso de AOD, bem como para a realização de 

                                                           
*
Versão em português AGNI-I pode ser acessada, como exemplo, em:http://goo.gl/yJ19pt 

http://goo.gl/yJ19pt
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diagnóstico, planejamento do tratamento, avaliação de resultados, entre 

outros aspectos relacionados ao cuidado de usuários de AOD
14, 21, 22

. 

 O AGNI-RR
†
 foi desenvolvido originalmente nos EUA, já que fazia-

se necessário um instrumento de uso prático e fácil pelas equipes de saúde e 

pesquisadores, o qual pudesse ser administrado em cinco minutos ou menos 

para detectar indivíduos com necessidades relacionadas a saúde mental, 

AOD e crime e violência, classificando-os em um espectro de risco, 

fornecendo orientação para encaminhamento à avaliação adicional, 

realização de intervenção breve e ações de prevenção e ou encaminhamento 

para tratamento especializado
22

.  

Consistente com o AGNI-I, o RR demonstrou-se válido para 

populações de adolescentes e adultos. Os resultados da avaliação nestas 

dimensões fornecem diretrizes à decisão clínica sobre as necessidades do 

paciente, bem como diagnóstico e possibilidades de tratamento
20

. 

 O AGNI é uma avaliação completa do indivíduo, exigindo um 

processo complexo de escore e mensuração das informações por ele 

coletadas. Após alguns anos de experiência com escore manual e 

dificuldades vivenciadas neste procedimento, a CHS desenvolveu o GAIN 

Assessment Building System - GAIN ABS, um aplicativo on-line que pode 

ser usado para inserir os dados do indivíduo já no momento de 

administração do instrumento, emitindo, de modo imediato, relatórios 

clínicos e diagnósticos do paciente baseados em evidências.
14

 O sistema 

ABS está parcialmente traduzido e adaptado para o português brasileiro, 

sobretudo no que tange às informações necessárias para a aplicação do 

AGNI-RR e AGNI-I.  

Os instrumentos AGNI-RR e AGNI-I em português, bem como seu 

sistema ABS, são resultado do projeto matricial de que a presente tese faz 

parte, denominado “Desenvolvimento da versão Brasileira do Software 

“GAIN Assessment Building System” e Validação dos Instrumentos 

“Avaliação Global das Necessidades Individuais” para uso no Brasil””, 

                                                           
†
Versão em Português AGNI-RR pode ser acessada, como exemplo, em: 

http://goo.gl/28BP2c 

http://goo.gl/28BP2c
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conduzido pelo Grupo de Estudos em Álcool e outras Drogas – GEAD na 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo – EEUSP. 

 Estudos anteriores, também vinculados ao projeto supramencionado, 

realizaram a tradução e adaptação cultural dos instrumentos AGNI para o 

português falado no Brasil. O presente estudo busca avaliar as propriedades 

psicométricas do instrumento adaptado ao português falado no Brasil, em 

suas versões Inicial e Rastreio Rápido, bem como verificar a validade 

convergente entre as versões. Foram utilizados dados coletados com 

pacientes de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas – 

CAPSad, e um serviço de internação para usuários de AOD na cidade de 

São Paulo, São Paulo – Brasil
13

. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 ALOCAÇÃO DOS PACIENTES 

  

Uma das funções do AGNI é a indicação de alocação do paciente. 

Sabemos que o custo do cuidado varia conforme sua intensidade e 

especificidade, portanto a decisão acerca da alocação do paciente no 

tratamento pode definir onde uma quantidade razoável de recurso será 

investida. Atualmente não há, no Brasil, uma diretriz para a alocação de 

pacientes nos diversos níveis de atendimento na área de álcool e drogas. Nos 

EUA, existe o critério do ASAM (American Society of Addiction Medicine) 

para alocação de pacientes, categorizado em: nível 0.5 - intervenção 

precoce, nível 1 - ambulatorial, nível 2 - ambulatorial intensivo, nível 3 - 

internação, nível 4 - internação intensiva com medicação
23

. 

 Os critérios para alocação são padrões ou diretrizes para tratamento 

dos problemas decorrentes do consumo de substâncias. A gravidade desses 

problemas consiste nas condições específicas em que os pacientes devem 

ser admitidos em um determinado nível de cuidados (critérios de admissão e 

alocação), se deverão continuar nesse nível de atenção (critérios de 

permanência – cuidado continuado), e se devem receber alta ou ser 

transferidos para um outro nível (cuidado compartilhado)
23, 24

. 

Manter um paciente em determinado nível de atenção, quando este já 

estaria pronto para um nível menos intensivo (ou, na maior parte das vezes, 

já iniciar o tratamento em um nível menos intensivo), é realizar uso 

indevido do recurso terapêutico disponível. A internação é sempre mais 

onerosa, tanto para o paciente como para o sistema de saúde, e é necessário 

um critério baseado em evidências científicas que justifique ou não este 

procedimento
23, 24

.  

 O custo de um tratamento de internação é cerca de três vezes maior 

do que o tratamento ambulatorial. Portanto, um paciente cujas evidências 

indicam tratamento em regime ambulatorial, mas é erroneamente admitido 
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em um serviço de internação, compromete recursos suficientes para o 

tratamento de três indivíduos no modelo ambulatorial
25

. 

 A seleção do nível adequado de atendimento deve ser realizada com 

base em evidências científicas e na avaliação das necessidades e 

preferências individuais. Um indivíduo com indicação de tratamento 

ambulatorial que é mantido em regime de internação gasta recursos que 

poderiam ser utilizados para o atendimento mais efetivo de outros 

indivíduos. Do mesmo modo, um indivíduo que necessita de desintoxicação 

ou internação e continua sendo cuidado em um nível menos restritivo do 

que deveria, pode ter complicações e repercussões negativas que irão 

comprometer a sua saúde e o uso dos recursos disponíveis
23

. 

 A redução de custos na área de álcool e outras drogas não se 

restringe apenas à alocação correta. Os custos de doenças relacionadas com 

o consumo de substâncias podem ser potencialmente evitados se ocorrer um 

maior investimento em recursos de prevenção, intervenção precoce e 

tratamento em níveis primários. A detecção - com o uso de instrumentos de 

rastreamento - dos problemas relacionados ao consumo de tabaco, álcool e 

outras drogas na população, poderia resultar em economia considerável de 

custos, tanto em curto como em longo prazo. Embora alguns argumentem 

que essas economias se dariam apenas no futuro, já que os efeitos de 

consumo de drogas na saúde são cumulativos e de longo prazo, estudos que 

vêm sendo conduzidos no mundo todo desde a década de 1990 verificam 

que cerca de dois terços do impacto do custo é de curto prazo
26

. 

 Estudos apontam, ainda, para uma relação positiva entre aumento do 

consumo de drogas, expansão do mercado de drogas e aumento da 

criminalidade nos Estados brasileiros. Desta forma, são encontradas na 

literatura evidências de associação positiva entre o aumento do consumo de 

drogas e o início ou aumento de envolvimento em atividades criminais
27

.  

 Entre outras constatações, a literatura mostra que
27

: 

1) Intervenções de baixo custo podem ser tão efetivas quanto aquelas de 

custo mais elevado; 
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2) Intervenções mais custo-efetivas nem sempre têm implementação mais 

barata; 

3) O custo-efetividade de abordagens como a Entrevista Motivacional ou 

Intervenções Breves é maior do que em outras intervenções; 

4) Desfechos voltados para a saúde, com tratamentos psicossociais como 

Entrevista Motivacional, Intervenções Breves e Treinamento de Habilidades 

Sociais – apresentam redução do custo social. 

Pode-se afirmar, portanto, que o consumo de álcool e outras drogas – 

AOD - tem impacto econômico e social. Quaisquer medidas que visem 

investimento mais eficiente dos recursos públicos e redução dos custos nesta 

área são necessárias para o enfrentamento da problemática. Com isso, 

reforça-se a importância do investimento em rastreamento, alocação correta 

e tratamentos mais individualizados, baseados em evidências científicas.  

Destaca-se, também, a importância de estratégias que busquem 

prevenir o consumo de drogas e seu agravo entre as populações, bem como 

o tratamento dos problemas decorrentes do consumo de substâncias. 

  

2.2 RELATÓRIOS EMITIDOS 

 

 O sistema ABS, como mencionado anteriormente, consiste em um 

conjunto de aplicativos on-line que permitem que a entrevista - segura e 

com senha de proteção - seja realizada com o indivíduo de forma digital e 

interativa. Os dados são criptografados para a proteção do banco de dados 

confidenciais
14

. 

 Após a realização da entrevista utilizando-se o aplicativo, é possível 

solicitar que o sistema gere relatórios clínicos, que buscam unir as 

necessidades verbalizadas pelo indivíduo durante a entrevista com os dados 

da literatura científica. Após mais de 20 anos coletando dados acerca das 

necessidades dos indivíduos e estudando intervenções que foram mais 

efetivas para cada perfil de usuários, o sistema propõe intervenções e metas 

a serem trabalhadas de modo individual. 



36 
 

O sistema ABS emite para o AGNI-I três diferentes tipos de 

relatório, o perfil clínico individual (Individual Clinical Profile - ICP
‡
), o 

resumo das recomendações e encaminhamentos (GAIN Recommendation 

and Referral Summary – GRRS), obtidos por meio do GAIN, e o Feedback 

do Perfil personalizado do paciente (Personalized Feedback Report - PFR). 

Este último (PFR) é um relatório em linguagem simples e acessível, que 

pode ser lido e trabalhado junto ao paciente em uma sessão de entrevista 

motivacional ou intervenção breve. Por meio do sistema, a interpretação dos 

resultados da entrevista é bastante simples. É possível acrescentar dados 

suplementares a um caso já existente no sistema, com o objetivo de 

comparar a evolução do paciente, o que permite, inclusive, a avaliação da 

eficácia do tratamento
28

. 

Para o AGNI-RR, o sistema emite um relatório mais simples, que 

mostra as áreas de risco para aquele indivíduo, mostrando se há ou não 

necessidade de realizar uma avaliação mais complexa e encaminhar o 

indivíduo para serviços. Como um instrumento de rastreamento, seu 

objetivo é justamente levantar possíveis áreas em que indivíduo possua 

necessidades e problemas a serem trabalhados
§
. 

 Os instrumentos AGNI, aliados aos relatórios que deles resultam, 

permitem um projeto terapêutico singular. Qualquer membro da equipe 

interdisciplinar, após treinamento, pode realizar a entrevista e emitir o 

relatório. Este não é (e nem se propõe a ser) estático, estimulando-se que os 

profissionais adicionem quaisquer informações do paciente consideradas 

necessárias ao texto gerado, que se utiliza de evidências científicas para 

sugestões ao projeto terapêutico singular. Estes dados, ao serem discutidos 

em equipe, subsidiam uma atuação integrada, valorizando aspectos além do 

diagnóstico e da medicação no tratamento dos usuários
29

. 

                                                           
‡
 Exemplo de ICP (em inglês) em: http://goo.gl/IVpFAJ,Exemplo de GRRS (em Inglês) 

em: http://goo.gl/PgzHNS, Exemplo de PFR (em inglês) em: http://goo.gl/0Bhr04, 

Exemplo de ICP (em inglês) em: http://goo.gl/IVpFAJ 
§
 Exemplo de relatório GAIN-SS Full (em inglês) em: http://goo.gl/B2Qhdv 

http://goo.gl/IVpFAJ
http://goo.gl/PgzHNS
http://goo.gl/0Bhr04
http://goo.gl/IVpFAJ
http://goo.gl/B2Qhdv
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2.3 OS INSTRUMENTOS GLOBAL APPRAISAL OF 

INDIVIDUAL NEEDS - INITIAL E SHORT SCREENER 

 

O GAIN-I é um instrumento de mensuração psicossocial que integra 

o estado clínico do paciente, com as evidências da pesquisa científica, em 

uma entrevista estruturada em oito seções principais (antecedentes, uso de 

substâncias, saúde física, comportamentos de risco, saúde mental, ambiente, 

aspectos legais e potencialidades vocacionais)
6, 22

. 

Na literatura científica, o GAIN-I é descrito como um instrumento 

para uso em pesquisas sobre o consumo de AOD, bem como para a 

realização de diagnóstico, planejamento do tratamento, avaliação da 

evolução do paciente, entre outros aspectos relacionados ao cuidado de 

adolescentes e adultos usuários de AOD
21, 22

.  

O instrumento possui 103 escalas e índices que avaliam os 

problemas, mensuram as mudanças e documentam o uso de serviços. O 

GAIN-I articula aspectos e sintomas relacionados ao consumo de 

substâncias, os quais podem ser encontrados no CID 10 e no DSM IV
6, 22

. 

 A administração do instrumento é feita de forma digital e interativa: 

o entrevistador solicita diversas vezes que o paciente estime dados, como o 

número de dias/horas que passou utilizando drogas nos últimos meses, a 

quantidade de droga usada, bem como outros dados relacionados ao 

consumo. As questões feitas para o paciente possuem sugestões de 

explicações adicionais em caso de dúvidas, já implementadas no sistema. 

Além disso, os profissionais da prática clínica também podem ajudar o 

indivíduo a interpretar seus problemas e respostas, buscando e validando 

inconsistências entre os dados. Ressalta-se que o paciente pode recusar-se a 

responder quaisquer perguntas com as quais não se sinta à vontade ou das 

quais não saiba a resposta
6, 21

. 

 Durante a entrevista, são oferecidos intervalos ao paciente. Esses 

intervalos são importantes, uma vez que a entrevista pode ser longa e o 

indivíduo fica sujeito a não responder de modo apropriado caso esteja 
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cansado. Alguns estudos apontam que, quando os intervalos são oferecidos, 

o tempo total de aplicação é diminuído, uma vez que os clientes são capazes 

de compreender melhor as questões, fornecendo melhores respostas
6, 18

. 

Os aspectos relativos ao paciente levantados pelo instrumento geram 

diagnósticos por categorias, em quatro principais tópicos de interesse: 

sintomas de internalização, definidos pela literatura consultada como 

“aspectos relacionados à depressão, ansiedade, estresse traumático
**

 e 

suicídio
††

”; sintomas de externalização, como déficit de atenção, distúrbio 

de hiperatividade e desvio de conduta; problemas relacionados a crimes ou 

outras complicações legais com as quais o cliente possa estar envolvido; e 

situações de violência. As informações levantadas permitem, portanto, 

traçar um perfil amplamente estruturado do paciente, o que pode subsidiar 

intervenções individualizadas, eficientes e mais adequadas ao perfil 

psicossocial em questão
6, 22

. 

O GAIN-I é um instrumento aceito pela literatura mundial, uma vez 

que foi validado e é utilizado em países como Canadá
15

 e Estados Unidos da 

América
30, 31

, inclusive em versões em espanhol para populações de 

imigrantes e em francês para certas regiões do Canadá. Outros países como 

Japão, Rússia, Filipinas, Vietnã, Estados indianos e regiões que falam um 

dialeto asiático (Hmong), possuem as versões mais curtas do instrumento 

traduzidas e com análises em progresso
16

. O instrumento necessita de alguns 

cuidados específicos, como treinamento profissional para sua aplicação e 

um período relativamente longo com o indivíduo. O treinamento e avaliação 

da equipe dura cerca de dois a três meses e a aplicação do instrumento no 

indivíduo leva em torno de 90 a 120 minutos
6, 15

. 

 Apesar do instrumento ser eficiente na coleta de informações, na 

década de 1990 eram necessárias de duas a quatro horas para completar todo 

o processo de aplicação do instrumento, incluindo exames laboratoriais 

relacionados, avaliações de saúde mental e preenchimento de outros 

                                                           
**

 Inclui estresse pós-Traumático, estresse traumático agudo, estresse traumático infantil 

associado a maus tratos, violência interpessoal, entre outros. 
††

 Qualquer pensamento suicida, planejamento, ideação ou tentativas. 
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documentos. Assim, surgiu a necessidade de novas estratégias para a coleta 

de dados, as quais tornassem o processo mais rápido e eficiente
6, 31

. 

Uma das estratégias utilizadas foi a implantação de uma versão 

informatizada reduzida do instrumento, o GAIN Substance Problem Scale 

(SPS), que não causou prejuízos em sua validade. A mudança facilitou a 

coleta de dados, uma vez que estes eram inseridos em um software, que gera 

um relatório com as informações mais importantes a respeito do paciente. 

Nessa versão informatizada, eliminou-se a necessidade de inserir os dados, 

já que as respostas dadas pelo paciente passaram a ser preenchidas no 

computador, gerando o relatório imediatamente após o final da entrevista. A 

versão reduzida não conta com todas as informações coletadas pelo GAIN-I, 

porém o relatório possui informações suficientes para a realização de 

diagnósticos rápidos e de decisão inicial a respeito do tratamento a ser 

utilizado
6, 31

. 

 Há um grande número de usuários de AOD que possui como 

comorbidades transtornos mentais. Indivíduos com múltiplos diagnósticos 

são, em razão do uso de substâncias, mais propensos a possuir problemas 

com o tratamento, não aderência à medicação, maior período de 

permanência no serviço, menor qualidade de vida e piores resultados no 

tratamento. Neste sentido, o GAIN Short Screener (GAIN-SS) é um 

instrumento que leva de três a cinco minutos para identificar pessoas com 

comorbidades, encaminhando o indivíduo para serviços e tratamento mais 

indicados para seu perfil. Assim, o GAIN-SS é apenas uma avaliação inicial 

para triagem e não substitui uma avaliação mais detalhada. Por sua 

eficiência e fácil implementação, o GAIN-SS pode ser utilizado em escolas, 

local de trabalho, instituições legais ou quaisquer outras instituições 

interessadas em uma detecção precoce e implantação de intervenção, como 

serviços de atenção básica, prontos-socorros, entre outros
6, 22

. 

Análises psicométricas realizadas verificaram que as versões 

reduzidas são confiáveis e mostraram correlação com as versões completas. 

As versões completas e a reduzida mostram uma convergência similar em 

termos de índices de validade e consistência interna
6, 19

. 
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Artigos apontam como importante limitação do GAIN-I o 

autorrelato, sendo necessário, em alguns casos, o uso de exames 

complementares e outras coletas de dados para validar as informações. Por 

meio dos artigos, verifica-se que o instrumento GAIN-I pode facilitar a 

detecção de comportamentos de risco, entre outros aspectos relacionados ao 

consumo de álcool e outras drogas, bem como fornecer informações para 

estratégias de prevenção primária e secundária nos serviços de saúde e 

auxiliar no planejamento do tratamento e de intervenções individualizadas
6, 

22, 32
. 

 A literatura descreve o GAIN-I como um instrumento capaz de 

produzir um diagnóstico minucioso a respeito do consumo de drogas e de 

seus problemas decorrentes. Os benefícios desse diagnóstico vão desde um 

melhor planejamento do tratamento, baseado nas necessidades individuais 

dos usuários, à prevenção de agravos psicossociais decorrentes do consumo 

de AOD
6, 21, 22, 32

. 

 Os estudos apontam, também, a necessidade de instrumentos para 

intervenções em escolas e locais de trabalho, dentre outros locais da 

comunidade. Uma das medidas sugeridas para solucionar o problema é a 

construção de novos espaços para a prática de intervenções breves ou 

motivacionais
6, 18, 19, 33, 34

. 

Como dito anteriormente, existem diversas versões do GAIN, cada 

uma projetada para fornecer uma abordagem progressiva para a avaliação, 

em diferentes momentos, em distintos contextos e para diferentes 

populações. Cada um desses instrumentos possui uma breve descrição 

apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1: Versões do GAIN e tempo necessário para administração. Revisão da 

Literatura, 2014.  

Fonte: Manual do GAIN-I e artigo da literatura
6, 14

 

 

 Os artigos selecionados demonstraram o uso satisfatório do 

instrumento GAIN-I em adolescentes e adultos
6, 22, 35

. 

 O instrumento GAIN-I também foi utilizado em clientes que 

apresentam comorbidades psiquiátricas, como depressão, ideação suicida, 

Nome/ Tradução/ 

Sigla 
Características 

Tempo de 

Administração 

GAIN Initial 

AGNI Inicial 

GAIN-I 

Completa avaliação biopsicossocial que 

integra a pesquisa e a prática clínica para 

diagnóstico, alocação em diferentes tipos de 

tratamento, planejamento individualizado e 

avaliação do programa. 

 

120 minutos 

GAIN monitoring 90 

days. AGNI 

monitoração de 90 

dias. 

GAIN M90. 

É um instrumento de acompanhamento 

trimestral que monitora a resposta dos 

participantes ao tratamento e sua evolução 

após a alta. 

45 - 60 minutos. 

GAIN Quick 3. 

AGNI-R3. 

GAIN – Q. 

É um subconjunto de itens do GAIN-I, 

composto por avaliações patológicas, de 

intercorrências e escalas de utilização de 

serviços, e foi projetado para tornar as 

consultas mais eficientes. As respostas do 

GAIN-R3 também podem ser utilizadas para 

apoiar intervenções breves e Entrevista 

Motivacional. 

 

20 - 30 minutos 

 

GAIN-Q–

Monitoring 90 Days. 

AGNI-R3 

acompanhamento 

de 90 dias. 

GAIN QM. 

É um subconjunto do GAIN M90 projetado 

para monitorar os resultados trimestrais de 

acompanhamento da avaliação do GAIN-Q. 

O GAIN-QM contém menos itens do que o 

GAIN-M90. 

15 - 20 minutos 

 

GAIN Short 

Screener. 

AGNI-Rastreio 

Rápido. GAIN-

SS/AGNI-RR. 

Para uso na população em geral, rápido e 

preciso para identificar pessoas que precisam 

de avaliação adicional em razão de prejuízos 

relacionados ao uso de AOD ou transtornos 

mentais. O GAIN-SS é um instrumento muito 

menor: inclui quatro subescalas de sintomas 

de internalização, sintomas de externalização, 

problemas relacionados a uso de AOD e 

problemas relacionados a crime e violência. 

 

5 minutos. 

 

Treatment 

Satisfaction Index. 

Índice de satisfação 

com o tratamento. 

TxSI. 

É uma avaliação de uma página destinada a 

medir a relação de trabalho entre a equipe de 

atendimento e o cliente, bem como coletar a 

opinião dos clientes sobre o tratamento 

recebido. 

5 minutos 
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entre outros. Também mostrou boa performance ao ser utilizado em 

adolescentes em conflito com a lei, tanto em serviços de atendimento 

ambulatorial como em serviço de internação
6, 14, 36-38

. 

 Os adultos usuários de AOD, descritos nos estudos em que o GAIN-I 

foi utilizado, apresentaram maior propensão a comorbidades, como 

tendência a sintomas de internalização (depressão, ansiedade, estresse 

traumático e aspectos relacionados ao suicídio) e diagnóstico de 

dependência de substâncias. Já os adolescentes apresentaram maior 

tendência ao consumo (e não dependência) de substâncias, transtornos - 

como déficit de atenção, distúrbio de hiperatividade e desvio de conduta -, e 

problemas relacionados a crime e violência
6, 22

. 

 Os indivíduos submetidos a entrevistas com o GAIN-I nos estudos 

pertencem a grupos heterogêneos, sugerindo que o instrumento pode ser 

amplamente utilizado
6
.  

 

2.3.1 Pontuação e Propriedades Psicométricas do GAIN-I nos EUA 

 

2.3.1.1 Pontuação do GAIN-I 

 Ao longo do instrumento são utilizados métodos diferentes de 

pontuação das respostas do indivíduo. Algumas escalas possuem opções de 

resposta de Sim (1) ou Não (0) para seus itens, além de escalas somatórias, 

como a Escala de Prejuízo Cognitivo, que atribui números conforme as 

opções escolhidas pelos pacientes, em questionamentos relativamente 

simples, para verificar se o respondente escolhe a opção verdadeira ou a 

errada (escala de erro e acerto). São aplicadas questões tais como: “que dia é 

hoje?” ou “conte de 20 a 1”, e são atribuídos números que representam a 

quantidade de erros nas informações, a fim de criar um escore somatório 

parcial que poderá sugerir se aquele usuário de AOD apresenta ou não 

comprometimento cognitivo
6, 14, 39

. 

2.3.1.2 Propriedades Psicométricas do GAIN-I 
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 O GAIN-I conta com 103 escalas. As principais possuem coeficiente 

alfa (α) superior a 0,9, ao passo que as subescalas apresentam α superior a 

0,7. A performance da consistência interna dessas escalas foi considerada de 

boa a ótima em estudos com populações que variaram em gênero, raça, 

idade e local de origem, bem como em níveis de cuidado; houve, também, 

participação de inúmeros subgrupos clínicos, como mulheres grávidas, 

usuários de drogas injetáveis, moradores de rua e pessoas com 

comorbidades psiquiátricas
6
 
14

. 

 Em estudo  utilizando dados de 1.028 adolescentes de 14 

ambulatórios e programas residenciais, foi verificado que as escalas do 

GAIN-I possuem alta consistência interna nas escalas e subescalas 

específicas: a) Escala de Problemas com Substâncias (16 itens / α = 0.9) e 

suas subescalas: Índice de Questões decorrentes de Substâncias (5 / 0.67), 

Índice de Abuso de Substância (4 / 0.70), Escala de Dependência de 

Substância (7 / 0.83), e Escala de Distúrbio por Uso de Substância (11 / 

0.87); b) Escala de Sofrimento Mental Interno (39 itens, α = 0.94) e suas 

subescalas: Índice de Sintomas Somáticos (4 / 0.69), Escala de Sintomas 

Depressivos (6 / 0.77), Escala de Pensamentos Homicidas e Suicidas (4 / 

0.83), Escala de Sintomas de Medo e Ansiedade (10 / 0.77), Escala de 

Estresse Traumático (13 / 0.92) e Escala de Sofrimento Mental Geral (21 

/0.88); c) Escala de Complexidade do Comportamento (33 itens / α = 0.91) e 

suas subescalas: Escala de Transtornos de Atenção (9 / 0.88), Escala de 

Hiperatividade e Impulsividade (9 / 0.81), Escala de Transtorno de Conduta 

(15 / 0.82), Escala de Transtorno de Déficit de Atenção (18 / 0.90); d) 

Escala de Crime e Violência (22 itens / α= 0.9)
6, 14, 39

. 

 Com o propósito de analisar a validade da mensuração proposta pelo 

GAIN-I, diferentes métodos que reportam o consumo de substância foram 

comparados (autorrelato, urina e saliva) para determinar a validade dos itens 

de autorresposta, e cada método foi consistente com a estimativa combinada 

de qualquer uso. A estatística Kappa foi de 0,59 para autorrelato, 0,69 para 

urina e 0,56 para saliva. Retomando a consistência interna da medida, o 

GAIN–I demonstrou-se confiável em um estudo de teste-reteste, cujas 
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avaliações obtiveram coeficiente de correlação de Spearman (rho) de 0,94. 

Ademais, diagnósticos baseados no GAIN-I apresentaram consistência 

interna consistente em estudo de teste-reteste para transtornos decorrentes 

do uso de substâncias, possuindo Kappa 0,60
6, 14, 40

. 

 Usando análise discriminante, as escalas do GAIN-I foram capazes 

de estabelecer com precisão diagnósticos psiquiátricos independentes por 

uma equipe em estudo cego de comorbidades psiquiátricas, dentre as quais: 

transtorno de déficit de atenção (kappa = 1.00), transtornos de humor (kappa 

= .85), desvios de conduta/transtorno desafiador de oposição (kappa = .82), 

transtornos de ajustamento (kappa = .69), ou a falta de diagnóstico de não 

uso de substância (kappa = .91), e foram capazes de discriminar as outras 

desordens primárias transversalmente a essas condições (kappa = .65). 

Estudos feitos com adultos e adolescentes encontraram boa consistência 

interna em teste-reteste em termos da frequência do uso (r = 0,7 a 0,8), bem 

como na necessidade de tratamento (kappa = 0,78). Autorrelatos foram 

consistentes com os relatos dos pais, testes com urina e saliva (kappa de 0,5 

a 0,8)
6, 40, 41

. 

 Outro estudo avaliou a consistência interna e a validade do GAIN 

comparativamente ao TimeLine FollowBack (TLFB). Ambos os 

instrumentos podem ser utilizados para levantar dados a respeito do número 

de dias e quantidades de consumo de álcool e cannabis. Na análise realizada 

entre os dois instrumentos, foi observado que eles têm validade similar nos 

termos de relacionamento com os sintomas de consumo ou dependência
6, 21

. 

 Considerando as propriedades psicométricas descritas acima, o 

instrumento GAIN-I possui bons índices de validade e consistência interna, 

tanto para uso com adultos como com adolescentes, em diversas regiões dos 

EUA. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Avaliar as propriedades psicométricas dos instrumentos 

“Avaliação Global das Necessidades Individuais – Inicial e Rastreio 

Rápido” 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Mensurar a consistência interna das escalas que compõem o 

instrumento AGNI-I (15 escalas a serem mensuradas: Substance 

Frequency Scale - SFS; Current Withdrawal Scale - CWS; Self-

Efficacy Scale - SES; Substance Problem Scale—Lifetime - SPSL; 

Health Distress Scale - HDS; Health Problem Scale - HPS; Internal 

Mental Distress Scale - IMDS; General Mental Distress Scale - 

GMDS; Behavior Complexity Scale - BCS; Emotional Problem 

Scale - EPS; Environmental Risk Scale – ERS21; General 

Victimization Scale - GVS; Illegal Activities Scale - IASS; 

Employment Activity Scale - EMAS; e General Individual Severity 

Scale - GISS) 

 Mensurar a consistência interna das escalas que compõem o 

instrumento AGNI-RR (cinco escalas a serem mensuradas: Internal 

Disorder Screener - IDScr; External Disorder Screener - EDScr; 

Substance Disorder Screener - SDScr; Total Disorder Screener 

TDScr; Crime/Violence Screener CVScr) 

 Verificar se há associação na gravidade dos usuários do CAPSad em 

seus problemas detectados para o consumo de AOD (SDScr) com as 

três outras escalas do AGNI-RR; 

 Mensurar as propriedades psicométricas do modelo de Rasch das 

escalas que compõem o instrumento AGNI-RR; 
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 Mensurar as propriedades psicométricas do modelo de Rasch da 

escala SPS que compõe o instrumento AGNI-I; 

 Mensurar a validade convergente entre IDScr e IMDS (AGNI-I); 

 Mensurar a validade convergente entre EDScr (AGNI-RR) e BCS 

(AGNI-I); 

 Mensurar a validade convergente entre SDScr (AGNI-RR) e SPS 

(AGNI-I); 

 Mensurar a validade convergente entre CVScr (AGNI-RR) e CVS 

(AGNI-I); 

 Mensurar a validade convergente entre TDScr (AGNI-RR) e GISS 

(AGNI-I). 
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4. MÉTODOS 
 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

  

Este é um estudo caracterizado como metodológico, uma vez que faz 

menção às investigações dos métodos de obtenção, organização e análise de 

dados, tratando da elaboração, validação e avaliação de instrumento em sua 

adaptação transcultural. Neste estudo, a meta é a validação de um 

instrumento para a língua portuguesa, preciso e utilizável, e que possa ser 

empregado por outros pesquisadores e profissionais da prática clínica
42

. 

 O estudo de validação dos instrumentos “Global Appraisal of 

Individual Needs” – GAIN-I e GAIN-RR foi realizado com a autorização 

dos desenvolvedores (ANEXO 01). Os instrumentos tem como título em 

português “Avaliação Global das Necessidades Individuais – Inicial e 

Rastreio Rápido” – AGNI-I
‡‡

 e AGNI-RR
§§

. Objetivou-se a validação 

desses instrumentos na versão brasileira
43, 44

. 

 Foram utilizados para coleta de dados, portanto, as duas versões do 

instrumento “Avaliação Global das Necessidades Individuais – Inicial e 

Rastreio Rápido”. 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO, ASPECTOS ÉTICOS E 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

A coleta de dados da presente pesquisa foi realizada em duas fases, a 

serem denominadas fase pré-teste e segunda fase.  

4.2.1 Fase pré-teste 

O pré-teste do instrumento AGNI-I iniciou-se no ano de 2011, no 

Serviço de Atenção Integral ao Dependente (SAID). Tratava-se de um 

                                                           
‡‡

 Acesso à versão própria para impressão do instrumento em AGNI-I em português por 

meio do link: http://goo.gl/5cwcNS 
§§

 Acesso à versão própria para impressão do instrumento em AGNI-RR em português por 

meio do link: http://goo.gl/KejxKx 

http://goo.gl/5cwcNS
http://goo.gl/KejxKx
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centro para o tratamento de pessoas com problemas decorrentes do consumo 

de álcool e outras drogas, em convênio entre a Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS) de São Paulo e o Hospital Samaritano. O serviço localizava-se 

na Avenida Almirante Delamare, 3.033, zona sul da capital. Este serviço 

possuía 80 leitos: 14 na ala Adulto Feminino, 26 na Adulto Masculino, 16 

na Adolescente Masculino, 16 na Unidade Feminina Infância e 

Adolescência e oito leitos na Infantil. O tempo médio de permanência dos 

usuários no serviço era de um a três meses
45

. 

A coleta de dados do pré-teste foi realizada no período de 01 de 

outubro de 2011 a 26 de dezembro de 2011. Pretendia-se coletar os dados da 

segunda fase da pesquisa no mesmo serviço, entretanto a coleta foi 

impossibilitada, uma vez que o serviço foi descontinuado. Foram 

entrevistados, no período, 40 indivíduos internados no serviço com o 

instrumento AGNI-I. Esta fase da coleta de dados foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP - da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo – EEUSP e pelo CEP do Hospital Samaritano (Anexos 2 e 3).  

As entrevistas foram conduzidas no SAID, em ambiente confortável, 

sem interrupções, preservando a privacidade do indivíduo (sem a 

possibilidade de que outros escutassem a entrevista), com a presença apenas 

do entrevistador e do sujeito. As entrevistas no SAID foram realizadas em 

papel, uma vez que o sistema ABS ainda não estava finalizado. 

 

4.2.2 Segunda fase de coleta de dados 

 

A segunda fase da coleta foi realizada em um Centro de Atenção 

Psicossocial em AOD da cidade de São Paulo - CAPSad Sacomã. Os 

CAPSad oferecem assistência integral, com atendimento individual 

(medicamentoso, psicoterápico, de orientação e outros) e em grupo 

(psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte e social); atendimentos 

em oficinas terapêuticas, visitas e atendimentos domiciliares; atendimento à 

família, atendimento de desintoxicação e atividades comunitárias enfocando 

a integração e a inserção familiar e social.
46

 O estudo foi aprovado pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo (instituição proponente) e da Secretaria Municipal de Saúde de 

São Paulo (instituição coparticipante), sob número de processo CAE 

15450713.8.0000.5392 (Anexos 4 e 5). A unidade que serviu de campo para 

esta pesquisa localiza-se no endereço: CAPSad Sacomã: Rua do Grito, 635, 

Sacomã e telefone: (11)22960105. 

As entrevistas foram conduzidas no CAPSad, em ambiente 

confortável, sem interrupções, preservando a privacidade do indivíduo (sem 

possibilidade de que outros escutassem a entrevista), com a presença apenas 

do entrevistador e do sujeito. 

No período da coleta de dados, foram iniciados 444 planos 

terapêuticos individuais no serviço. Destes, 93 indivíduos foram excluídos 

por terem buscado tratamento apenas para o consumo de tabaco, 33 

indivíduos tinham idade superior a 60 anos e 14 indivíduos tinham idade 

inferior a 18 anos. Dos 304 indivíduos elegíveis para a pesquisa, 128 

compareceram ao agendamento da avaliação e aceitaram participar dela, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

Uma vez que a coleta de dados não atingiu o número amostral 

pretendido (ver seção 4.3) para a análise do instrumento AGNI-I, as 

entrevistas realizadas no pré-teste e na segunda fase de coleta foram 

reunidas para a análise de consistência interna. Foram comparados os 

intervalos de confiança do alfa de Cronbach das escalas estudadas no 

AGNI-I para verificar se há prejuízo metodológico no uso dos dados de 

ambas as fases de coleta. Estas comparações estão apresentadas em forma 

de diagramas e tabela no item 5.3.16 da presente tese. 

 

4.2.3 Riscos da coleta de dados 

 

O único risco identificado foi o estresse emocional, uma vez que os 

itens questionados aos indivíduos são de ordem pessoal e avaliam saúde 

mental e problemas relacionados ao consumo de substâncias. Indivíduos 
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chorosos ou com sintomas depressivos, em abstinência, intoxicados ou com 

qualquer outra alteração detectada como estressora associada a uma 

entrevista longa, foram encaminhados para avaliação da equipe e acolhidos 

em suas necessidades. 

 

4.2.4 Benefícios da coleta de dados 

  

Visto que as informações coletadas pelo AGNI são consideradas pela 

literatura como relevantes para o planejamento do tratamento do usuário de 

AOD, e também que trata-se de um instrumento que avalia o indivíduo em 

seus antecedentes familiares, uso de AOD, saúde física, saúde mental, 

comportamentos de risco, aspectos socioeconômicos, aspectos legais, 

potencialidades vocacionais, entre outros, os relatórios emitidos pelo 

sistema ABS foram disponibilizados aos enfermeiros de referência de cada 

usuário do CAPSad, que os anexaram aos prontuários dos usuários para 

consulta da equipe. 

No caso do SAID, uma vez que o sistema ABS ainda estava em fase 

de desenvolvimento, portanto impossibilitando que o relatório clínico fosse 

gerado, foi realizado um relatório resumo das informações consideradas 

mais relevantes ao tratamento de cada usuário entrevistado, as quais foram 

encaminhadas a cada uma das coordenadoras das unidades do SAID e 

anexadas aos prontuários dos pacientes. 

 

4.3 AMOSTRAGEM, ABORDAGEM AOS INDIVÍDUOS E 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram convidados a participar da pesquisa os indivíduos admitidos 

ao tratamento. Visto que os instrumentos foram idealizados para avaliação 

inicial e rastreamento, foram incluídos indivíduos do primeiro ao décimo dia 
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após o início do tratamento (1º ao 10º dia de início - DI), como ilustrado na 

Figura 1.  

Foram abordados todos os indivíduos elegíveis admitidos no serviço 

no período determinado para a coleta de dados. De acordo com Linacre 

(1994), a maior parte dos estudos que verificam as propriedades Rasch de 

um instrumento trabalham com amostras de, em média, 150 a 250 

indivíduos. Foi utilizado o procedimento de amostra por conveniência, uma 

vez que as entrevistas se limitaram ao período de 01 de outubro de 2011 a 

26 de dezembro de 2011 para o pré-teste e 11 de março a 20 de dezembro de 

2014 para a segunda fase da pesquisa
47

. 

As entrevistas no CAPSad foram conduzidas conforme orientado na 

Figura 1, em ambiente confortável, preservando-se a privacidade do 

indivíduo, com a presença apenas do coletador e do sujeito. Tratando-se de 

entrevista longa, foram oferecidos intervalos, água e alimentos, e, nos casos 

em que houve cansaço e incompatibilidade de horário por parte dos 

indivíduos entrevistados, a continuação da entrevista foi postergada para 

outra data. 

No SAID, em cada uma das quatro enfermarias foi apresentado o 

projeto de pesquisa, e os 40 indivíduos que demonstraram interesse em 

participar foram entrevistados. As entrevistas foram conduzidas em 

ambiente confortável, preservando-se a privacidade do indivíduo, com a 

presença apenas do coletador e do sujeito. Tratando-se de entrevista longa, 

foram oferecidos intervalos, água e alimentos, e, nos casos em que houve 

cansaço e incompatibilidade de horário por parte dos indivíduos 

entrevistados, a continuação da entrevista foi postergada para outra data. 

 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão para o SAID (pré-teste): 

 Indivíduos entre 12 e 80 anos de idade, em condições de participar 

de entrevista com duração aproximada de duas horas (o que foi questionado 
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à equipe dos serviços e ao próprio indivíduo), que aceitaram participar após 

explicados os objetivos e assinado o Termo de Consentimento. 

 

4.3.2 Critérios de Inclusão para o CAPSad (segunda fase): 

 Indivíduos entre 18 e 60 anos de idade, em condições de participar 

de entrevista com duração aproximada de duas horas (o que foi questionado 

à equipe dos serviços e ao próprio indivíduo), que aceitaram participar após 

explicados os objetivos e assinado o TCLE. 
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Figura 1: Fluxo para a abordagem e tomada de decisão para a coleta de dados com o AGNI-I e o AGNI-RR. 
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4.3.3 Critérios de exclusão 

 Foram excluídos da pesquisa indivíduos que retiraram o 

consentimento após iniciada a entrevista, abandonaram a coleta antes de sua 

finalização ou cuja entrevista não foi finalizada por qualquer outro motivo.  

 

4.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.4.1 Tabulação e Tratamento dos dados 

 

 As entrevistas realizadas no SAID, fase de pré-teste, foram 

codificadas em papel e tabuladas no sistema Global Appraisal of Individual 

Needs - GAIN - Assessment Building System, o GAIN ABS, aplicativo on-

line para inserção de dados coletados no momento da aplicação do 

instrumento, o que resulta em relatórios clínicos e diagnósticos
14

  

As entrevistas realizadas no CAPSad – segunda fase de coleta de 

dados -, foram realizadas por meio do sistema ABS, utilizando-se notebook 

e acesso à Internet móvel para conexão à ferramenta. O acesso ao sistema é 

protegido por senha e os dados são criptografados para garantir a segurança 

das informações confidenciais. Os dados foram coletados pela doutoranda e 

por uma mestranda do GEAD. A doutoranda possui certificação para o 

treinamento de coletadores, e a mestranda foi devidamente treinada para 

participar da coleta de dados. 

Os dados do GAIN ABS foram exportados para o programa 

Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão Statistics 20 para 

Windows®. Para a análise dos dados foi mensurado o coeficiente de 

consistência interna de alfa de Cronbach, validade convergente entre as 

versões AGNI-RR e AGNI-I, bem como realizada uma análise estatística 

descritiva dos dados. 

A análise do modelo de Rasch do instrumento AGNI-RR foi 

realizada por meio dos softwares R Studio e Stata para Windows®. 
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4.4.2 Análise dos dados 

 

4.4.2.1 Consistência interna – alfa de Cronbach 

 

Procedimentos estatísticos que verificam se há consistência entre os 

itens de uma escala de mensuração são comuns no estudo do 

comportamento humano. De todos os procedimentos para a verificação da 

consistência entre os itens, o mais utilizado é o cálculo do alfa de Cronbach. 

Quando os itens correlacionados medem comportamentos que estão 

associados (covariam), pode-se dizer que há consistência entre eles na 

escala. Itens que medem coisas pouco ou não correlacionadas com o 

restante dos itens da escala diminuem o coeficiente alfa de Cronbach, e no 

resultado da análise é possível verificar quais são eles – o que pode sugerir 

sua remoção da escala, a fim de que esta tenha uma melhor consistência 

interna
48

. 

Para a mensuração da consistência interna do instrumento, foi 

mensurado o alfa de Cronbach (ou o alfa do coeficiente). Os índices de 

consistência interna variam entre 0,00 e 1,00. Quanto mais alto o valor do 

coeficiente de consistência interna, mais consistente é a medida
42

. 

Embora existam diversas críticas à mensuração da consistência 

interna pelo coeficiente alfa, ainda é uma medida muito utilizada, sobretudo 

na área da saúde e psicologia, uma vez que facilmente aponta itens 

divergentes do restante da escala
49

.  

 

4.4.2.2 Validade – modelo de Rasch 

 

 No modelo de Rasch convencional, idealizado para uso na área da 

educação e avaliação de conhecimento, é levada em conta a dificuldade do 

item e a habilidade do sujeito em responder a ele. Para mensurar as 

propriedades do instrumento utilizando Rasch, tem-se como variável 
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dependente uma probabilidade de erro ou acerto de um item para cada 

pessoa. Acerto, no presente caso, equivale a responder positivamente a um 

item de acordo com uma maior quantidade da característica (trait) que está 

sendo mensurada. Um exemplo seria um instrumento que mensura 

gravidade de consumo de álcool: para cada item que mensura este uso, o 

acerto é dado como uma resposta positiva (o entrevistado possui o problema 

mensurado pelo item). Uma pessoa com problemas mais graves possui mais 

respostas positivas do que uma pessoa com problemas menos graves. Desta 

forma, o modelo Rasch analisa se a escala é de fato capaz de detectar mais 

gravidade nas pessoas mais graves
50, 51

. 

As variáveis independentes são o traço de habilidade do sujeito 

(quanto o indivíduo possui do trait mensurado – no presente caso, quão 

mais grave é em relação ao seu consumo de AOD) (Ф) e o nível de 

dificuldade do item parâmetro (a palavra mais indicada seria “raridade” – 

sintomas mais raros seriam respondidos positivamente por usuários com 

problemas mais graves, da mesma forma que questões mais difíceis de uma 

prova são acertadas por indivíduos mais inteligentes) (δ)
50

.  

Para que sejam mensuradas, as variáveis independentes são 

aditivamente combinadas, sendo o escore da escala considerado suficiente 

para descrever o indivíduo, e a dificuldade do item é subtraída da habilidade 

do sujeito. A probabilidade de acerto - variável dependente - é modelada 

pelo logaritmo de chance do sujeito responder ao item corretamente, sendo 

expressa pela relação entre a probabilidade de acerto ( ) e a probabilidade 

de erro (1 - ), i indicando o indivíduo, s o item, Ф a habilidade do sujeito   

i e δ a dificuldade do item s, seguindo a notação matemática
50

: 
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Se a magnitude de Ф é igual à da dificuldade δ, as probabilidades de 

acerto e erro são idênticas (P = 0,5/0,5). A relação entre Ф e δ indica que a 

habilidade pode ser inferida a partir de um item com dificuldade 

conhecida
50

. 

O modelo de Rasch é um método prescritivo, por meio do qual é 

possível verificar se a escala testada atende às condições necessárias e 

suficientes para a mensuração fundamental desejada. O objetivo é alcançar 

um bom ajuste dos dados ao modelo, que atende aos requisitos necessários 

para a mensuração fundamental. As escalas que atendem aos requisitos do 

modelo de Rasch são adequadas para a mensuração da variável latente. 

Por fim, antes e após a aplicação do modelo de Rasch, foram 

realizadas Análises de Componente Principal para verificar se o pressuposto 

da unidimensionalidade exigido para a aplicação do modelo é atendida pelos 

dados. Unidimensionalidade é a avaliação, pelo conjunto de itens, de uma 

única dimensão latente. Para tal, analisamos em um primeiro momento os 

escores brutos das escalas para verificar a existência de uma variável latente 

mensurada pela mesma e, em seguida, os resíduos do modelo de Rasch a 

fim de verificar se existe alguma outra variável secundária após a remoção 

de variância do fator latente. 

 O modelo de Rasch e as Análises de Componente Principal foram 

aplicados ao instrumento AGNI-RR e à escala Substance Problem Scale, do 

AGNI-I. 

 

4.4.2.3 Associação entre as medidas do AGNI-RR 

 

 Para a verificação da associação entre as escalas do instrumento 

AGNI-RR, foi realizada uma regressão de Mínimos Quadrados Ordinários 

(Ordinary Least Squares – OLS), utilizando como variável dependente 

(VD) a escala SDScr e como variáveis independentes (VIs) as escalas 

IDScr, EDScr e CVScr. O objetivo desta análise é averiguar se o princípio 

que norteia o instrumento AGNI-RR, cujas gravidades nestas três áreas 
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agravam e reforçam os problemas decorrentes do uso de AOD, é observado 

também na realidade brasileira, justificando assim o uso de um instrumento 

multidimensional para rastreamento. 

 A regressão OLS tem como objetivo prever uma variável de resposta 

(variável dependente), a partir de uma ou mais variáveis explicativas 

(variáveis independentes), que minimize o erro (soma do quadrado dos 

erros), o que resulta em uma linha de regressão mais próxima possível de 

todos os dados dos parâmetros estudados
52

. 

Na regressão OLS deve existir relação linear representada por:  

 

 

A equação mostra como uma variável de resposta média varia de 

acordo com um vetor de variáveis independentes  com um intercepto , 

uma inclinação  e um termo de erro 
52

. 

Foram realizadas regressões univariadas para cada uma das VIs, e 

aquelas que apresentaram p ≤ 0,3 foram incluídas no modelo múltiplo. No 

modelo múltiplo, por sua vez, foram consideradas estatisticamente 

significativas as relações que tiveram p ≤ 0,05. 

 

4.4.2.3 Validade convergente entre os instrumentos AGNI-RR e AGNI-I 

 

A validade convergente mede em que grau uma medida particular de 

um constructo se relaciona com outra medida para o mesmo constructo.
49

 

Uma vez que as escalas do instrumento de AGNI-RR se propõem a levantar 

áreas problema, as quais serão melhor avaliadas pelo AGNI-I, supõe-se que 

os escores para essas áreas sejam correlacionados com os escores das 

respectivas áreas mensuradas pelo AGNI-I. 

Para a análise da validade convergente entre duas medidas que 

mensuram coisas semelhantes, é verificada a correlação entre os escores das 

escalas. Aqui, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (rho). 
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A correlação entre as subescalas dos instrumentos AGNI-RR e 

AGNI-I foi calculada a partir de uma matriz de correlação, a qual comparou 

cada uma das quatro subescalas do instrumento AGNI-RR com as suas 

versões mais amplas no instrumento AGNI-I. (IDScr com IMDS, EDScr 

com BCS, SDScr com SPS e CVScr com CVS). O índice calculado de 

correlação de Pearson (rho) varia de -1 a 1, sendo valores próximos de 0 

sugestivos de não correlação, próximos a -1 sugestivos de correlação 

negativa e próximos a +1 sugestivos de correlação positiva. A literatura 

sugere que de 0,1 a 0,4 a correlação é positiva e fraca, acima de 0,4 até 0,7 a 

correlação é positiva e moderada, acima de 0,7 até 0,9 a correlação é 

positiva e forte e, por fim, acima de 0,9 até 1 a correlação é perfeita
53, 54

. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Foram entrevistados, no total, 168 indivíduos, distribuídos como 

demonstrado abaixo na Tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição dos indivíduos entrevistados por local e instrumento utilizado. 

São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

Local/instrumento Total % 

SAID - AGNI-I 40 23.81% 

CAPSad - Somente AGNI-RR 44 26.19% 

CAPSad - AGNI-I + AGNI-RR 70 41.67% 

CAPSad - AGNI-I descartado + AGNI-RR incluído 14 8.33% 

Total 168 100.00% 

Fonte: Coleta de dados, 2014.
 

 

Aos indivíduos do CAPSad Sacomã, foi solicitado que respondessem 

a princípio à entrevista rápida (AGNI-RR) e, em seguida, à entrevista mais 

longa (AGNI-I). Após a realização da entrevista rápida, procedeu-se à 

aplicação da primeira escala do AGNI-I, a escala de prejuízo cognitivo. 

Caso pontuasse de 0 a 10, o indivíduo era convidado a realizar a entrevista 

longa, com duração aproximada de duas horas. Os indivíduos com 

pontuação superior a 10 eram encaminhados para a equipe, a fim de que 

fosse verificado se o prejuízo cognitivo apontado pela escala tratava-se 

apenas de uma situação de intoxicação - que deveria ser acolhida pela 

equipe - ou se precisariam de uma avaliação psiquiátrica urgente para 

verificar a possibilidade de diagnóstico relacionado a prejuízo cognitivo. Do 

total de indivíduos abordados, 16 (12,5%) foram encaminhados para este 

tipo de avaliação. 

Alguns indivíduos não foram entrevistados com o AGNI-I ou não 

tiveram a entrevista finalizada, como descrito abaixo na Tabela 2. Do total 

de indivíduos, 128 (100%) realizaram a entrevista AGNI-RR e 70 a 

entrevista AGNI-I.  
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Tabela 2: Descrição das abordagens e entrevistas realizadas. São Paulo, SP, Brasil, 

2015. 

Instrumento e situação das entrevistas n % 

AGNI-RR 
Entrevistas realizadas 128 100.00% 

Total 128 100.00% 

AGNI-I 

Entrevista não realizada 44 34.40% 

Entrevista realizada 84 65.60% 

Total 128 100.00% 

AGNI-I finalizados Entrevistados 70 54.70% 

AGNI-I Não realizados - motivos 

Indivíduo 

choroso/sintomas 

depressivos 

9 7.00% 

Encaminhado a outro 

serviço após AGNI-RR 
2 1.60% 

Não finalizado 14 10.90% 

Verbalizou fissura com 

extremo desconforto 
1 0.80% 

Não compareceu ao 

agendamento do AGNI-I 
9 7.00% 

Prejuízo Cognitivo 16 12.50% 

Recusou AGNI-I, 

respondeu AGNI-RR 
6 4.70% 

Urgência Clínica 1 0.80% 

Total 128 100.00% 

Fonte: Coleta de dados, 2014.
 

 

Dos 128 indivíduos entrevistados no CAPSad Sacomã, observou-se 

predomínio do gênero masculino (85,2%), com idade média de 36,79 anos 

em tempo médio de 12 minutos de entrevista. Os sintomas mais relatados 

pela amostra foram os de internalização (três sintomas, em média) e 

relacionados ao consumo de AOD (3,73 sintomas, em média). Os dados 

sóciodemográficos encontram-se a seguir, na Tabela 3. 

Tabela 3: Caracterização dos sujeitos da pesquisa, no CAPSad Sacomã. São Paulo, 

SP, Brasil, 2015. 

Variáveis Média IC 95% Mediana Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

  Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

    

Idade 36.79 34.94 38.63 36.00 10.547 10 60 

Tempo de 

entrevista (em 

minutos) 

12.71 10.92 14.50 10.00 10.229 3 80 

Sintomas do 

IDScr
 *

 

3.05 2.72 3.39 3.00 1.900 0 6 

Sintomas do 

EDScr
 †

 

2.10 1.79 2.41 2.00 1.756 0 7 
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Sintomas do 

SDScr
‡
 

3.73 3.49 3.98 4.00 1.389 0 5 

Problemas do 

CVScr
§
 

1.01 .81 1.20 1.00 1.105 0 5 

Sintomas 

TDScr
||
 

9.90 9.11 10.69 9.50 4.503 0 22 

Gênero n %      

Masculino 109 85,2      

Feminino 19 14,8      

Total 128 100,0      

Fonte: Coleta de dados, 2014.
 

*
 Número de sintomas relatados nos últimos 90 dias. Máximo 6 sintomas. 

†
 Número de sintomas relatados nos últimos 90 dias. Máximo 7 sintomas. 

‡
 Número de sintomas relatados nos últimos 90 dias. Máximo 5 sintomas. 

§
 Número de problemas relatados nos últimos 90 dias. Máximo 5 sintomas. 

||
 Número de problemas relatados nos últimos 90 dias. Máximo 23 sintomas. 

Intervalo de Confiança 95% - IC 95% 

Dos 110 indivíduos entrevistados com o AGNI-I (40 no SAID e 70 

no CAPSad), observou-se predomínio do gênero masculino (70%), idade 

média de 33.35 anos, idade média de primeiro consumo 15.82 anos, com 

mínimo de sete e máximo de 42 anos de idade; 41,8% se identificaram 

como brancos, 67,3% nunca estiveram em situação de rua, 38,2% eram 

tabagistas no momento da coleta dos dados, 91,8% possuíam vida 

sexualmente ativa no ano anterior à entrevista, 73,6% relataram nunca ter se 

envolvido em atividade criminal, 30,9% relataram ter sofrido mental ou 

psicologicamente nos dois dias que antecederam a entrevista; para 44,5% da 

amostra este era o primeiro episódio de tratamento e 80,9% sentiram-se 

embriagados ou alterados em ao menos um dos 90 dias que antecederam a 

coleta de dados. Os dados sóciodemográficos encontram-se abaixo, na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4: Caracterização dos sujeitos da pesquisa, entrevistados com o AGNI-I no 

SAID e CAPSad Sacomã. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 
Média Mediana Mínimo Máximo 

Idade 33.35 32.00 14.00 65.00 

Idade no primeiro uso 15.82 14.00 7.00 42.00 

  
n % 

  

Sexo 
Masculino 77 70.0% 

  
Feminino 30 27.3% 
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Outro 3 2.7% 
  

Total 110 100.0% 
  

Cor/Raça 

Amarelo 1 .9% 
  

Branco 46 41.8% 
  

Mais de uma cor 5 4.5% 
  

Pardo 42 38.2% 
  

Preto 16 14.5% 
  

Total 110 100%   

Situação de rua 

Nunca 74 67.3% 
  

Mais de um ano atrás 9 8.2% 
  

de 4 a 12 meses atrás 7 6.4% 
  

de 1 a 3 meses atrás 12 10.9% 
  

de 1 a 4 semanas atrás 1 .9% 
  

de 3 a 7 dias atrás 3 2.7% 
  

Nos últimos 2 dias 4 3.6% 
  

Total 110 100.0% 
  

Tabagismo 

Nunca 19 17.3% 
  

Mais de um ano atrás 11 10.0% 
  

de 4 a 12 meses atrás 6 5.5% 
  

de 1 a 3 meses atrás 17 15.5% 
  

de 1 a 4 semanas atrás 6 5.5% 
  

de 3 a 7 dias atrás 9 8.2% 
  

Nos últimos 2 dias 42 38.2% 
  

Total 110 100.0% 
  

Atividade Sexual 

Mais de um ano atrás 9 8.2% 
  

de 4 a 12 meses atrás 21 19.1% 
  

de 1 a 3 meses atrás 35 31.8% 
  

de 1 a 4 semanas atrás 17 15.5% 
  

de 3 a 7 dias atrás 17 15.5% 
  

Nos últimos 2 dias 11 10.0% 
  

Total 110 100.0% 
  

Envolvimento 

criminal 

Nunca 81 73.6% 
  

Mais de um ano atrás 24 21.8% 
  

de 4 a 12 meses atrás 3 2.7% 
  

de 1 a 3 meses atrás 1 .9% 
  

de 3 a 7 dias atrás 1 .9% 
  

Total 110 100.0% 
  

Sofrimento 

mental/psicológico 

Nunca 14 12.7% 
  

Mais de um ano atrás 4 3.6% 
  

de 4 a 12 meses atrás 12 10.9% 
  

de 1 a 3 meses atrás 19 17.3% 
  

de 1 a 4 semanas atrás 16 14.5% 
  

de 3 a 7 dias atrás 11 10.0% 
  

Nos últimos 2 dias 34 30.9% 
  

Total 110 100.0% 
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Episódios de 

Tratamento para 

AOD anteriores 

.00 49 44.5% 
  

1.00 18 16.4% 
  

2.00 15 13.6% 
  

3.00 9 8.2% 
  

4.00 8 7.3% 
  

5.00 5 4.5% 
  

Mais do que 5 6 5.5% 
  

Total 110 100.0% 
  

Dias dos últimos 90 

nos quais sentiu-se 

embriagado/alterado 

por uso de AOD 

Missing 1 .9% 
  

0 20 18.2% 
  

1-10 24 21.8% 
  

11-30 26 23.6% 
  

31-50 11 10.0% 
  

51-60 9 8.2% 
  

61-90 19 17.3% 
  

Total 110 100.0% 
  

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.2 AGNI-RR 

5.2.1 Consistência interna 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da análise de consistência 

interna do instrumento AGNI-RR. O instrumento possui 23 itens que 

compõem a escala TDScr, os quais estão divididos em quatro subescalas: 

IDScr, EDScr, SDScr, CVScr.  

 Será apresentada, a seguir, a análise de consistência interna para 

cada uma dessas cinco escalas. 

5.2.1.1 Consistência interna do instrumento total 

 

Foram entrevistados 128 sujeitos com o AGNI-RR. Para dois deles 

(1,6% do total), itens que fazem parte da TDScr foram codificados como 

missing no banco de dados, o que os excluiu da análise de consistência 

interna. Dessa forma, apenas 126 casos foram utilizados para a consistência 

interna do instrumento completo. 
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Tabela 5: Análise descritiva e Alfa de Cronbach do instrumento AGNI-RR completo, 

que compõe a escala TDScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Média Variância Desvio 

Padrão 

N
o
 Items Alfa de 

Cronbach 

IC 95% 

39.28 277.994 16.673 23 0.828 0,782 0,869 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

 

 Como observado acima, na Tabela 5, o índice de consistência interna 

do instrumento é superior a 0,7 (coeficiente α = 0,828), considerado, 

portanto, confiável.  

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas três itens 

aumentariam o coeficiente alfa da escala caso excluídos, sendo eles:  item 

2c (apresentou dificuldade para ouvir instruções na escola, no trabalho ou 

em casa – aumento de 0,001); 2g (para tentar recuperar o que perdeu em 

jogos ou apostas, voltou ao local de jogo – aumento de 0,001); e o item 4d 

(dirigiu um veículo sob efeito do álcool ou drogas ilegais – aumento de 

0,003), como pode ser verificado na Tabela 6. 

 

 
Tabela 6: Análise estatística item a item do alfa do instrumento AGNI-RR completo, 

que compõe a escala TDScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Item Média da escala 

se o item for 

excluído 

Variância da 

escala se o item 

for excluído 

Correlação total 

do item 

corrigida 

Alfa de 

Cronbach se o 

item for 

excluído 

SCR1a 36.79 258.533 .296 .826 

SCR1b 36.67 241.888 .584 .811 

SCR1c 36.92 244.010 .518 .815 

SCR1d 37.29 248.545 .431 .819 

SCR1e 38.00 250.976 .481 .817 

SCR1f 37.77 248.419 .486 .817 

SCR2a 37.52 249.660 .445 .819 

SCR2b 37.97 252.479 .431 .819 

SCR2c 38.22 260.158 .243 .829* 

SCR2d 37.36 250.727 .378 .822 

SCR2e 38.18 248.678 .507 .816 

SCR2f 38.40 256.257 .445 .819 

SCR2g 38.68 270.218 .159 .829* 

SCR3a 35.63 271.484 .195 .828 

SCR3b 36.47 256.939 .354 .823 

SCR3c 36.63 246.316 .553 .814 

SCR3d 36.55 255.002 .432 .820 

SCR3e 36.84 260.103 .251 .828 

SCR4a 37.90 256.861 .394 .821 
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SCR4b 38.77 266.771 .298 .825 

SCR4c 38.71 266.526 .309 .825 

SCR4d 37.97 268.143 .149 .831* 

SCR4e 38.88 266.970 .308 .825 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

SCR = Screener 

5.2.1.2 Consistência interna da subescala Internal Disorder Screener – 

IDScr 

 

Foram entrevistados 128 sujeitos com o AGNI-RR. No caso de um 

deles (0,8% do total), itens que fazem parte da IDScr foram codificados 

como missing no banco de dados, o que o excluiu da análise de consistência 

interna. Dessa forma, apenas 127 casos foram utilizados para a consistência 

interna da escala IDScr. 

Tabela 7: Análise descritiva e Alfa de Cronbach do instrumento AGNI-RR completo, 

que compõe a escala IDScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Média Variância Desvio 

Padrão 

N
o
 

Items 

Alfa de 

Cronbach 

IC 95% 

12.17 51.954 7.208 6 .762 0,692 0,821 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

Como observado acima, na Tabela 7, o índice de consistência interna 

da escala IDScr é superior a 0,7 (coeficiente α = 0,762), considerado, 

portanto, confiável. 

Por meio de análise item a item, verificou-se que nenhum deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, como pode ser 

averiguado na Tabela 8. 

 
Tabela 8: Análise estatística item a item do alfa da escala IDScr, que faz parte do 

instrumento AGNI-RR completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Item Média da escala 

se o item for 

excluído 

Variância da 

escala se o item 

for excluído 

Correlação total 

do item 

corrigida 

Alfa de 

Cronbach se o 

item for 

excluído 

SCR1a 9.70 40.100 .406 .752 

SCR1b 9.55 37.789 .492 .730 

SCR1c 9.83 35.091 .595 .701 
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SCR1d 10.20 36.672 .506 .727 

SCR1e 10.90 39.093 .516 .725 

SCR1f 10.68 38.030 .512 .725 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

SCR = Screener 

 
 

5.2.1.3 Consistência interna da subescala External Disorder Screener – 

EDScr 

 

Foram entrevistados 128 sujeitos com o AGNI-RR. Para um deles 

(0,8% do total), itens que fazem parte da EDScr foram codificados como 

missing no banco de dados, o que o excluiu da análise de consistência 

interna. Dessa forma, apenas 127 casos foram utilizados para a análise da 

consistência interna da escala EDScr. 

Tabela 9: Análise descritiva e Alfa de Cronbach do instrumento AGNI-RR completo, 

que compõe a escala EDScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Média Variância Desvio 

Padrão 

N
o
 

Items 

Alfa de 

Cronbach 

IC 95% 

8.62 44.062 6.638 7 .655 0,554 0,740 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

Como observado acima, na Tabela 9, o índice de consistência interna 

da escala IDScr é inferior a 0,7 (coeficiente α = 0,655), não superando o 

limite para ser considerado confiável. 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas um deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, sendo este o item 2g 

(para tentar recuperar o que perdeu em jogos ou apostas, voltou ao local de 

jogo – aumento de 0,01), como pode ser visto na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Análise estatística item a item do alfa da escala EDScr, que faz parte do 

instrumento AGNI-RR completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Item Média da escala 

se o item for 

excluído 

Variância da 

escala se o item 

for excluído 

Correlação total 

do item 

corrigida 

Alfa de 

Cronbach se o 

item for 

excluído 

SCR2a 6.86 34.635 .297 .641 
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SCR2b 7.31 32.839 .445 .595 

SCR2c 7.56 33.256 .349 .625 

SCR2d 6.70 32.004 .371 .619 

SCR2e 7.52 31.739 .511 .574 

SCR2f 7.74 35.091 .428 .605 

SCR2g 8.02 40.071 .166 .665* 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

SCR = Screener 

 

5.2.1.4 Consistência interna da subescala Substance Disorder Screener – 

SDScr 

 

Foram entrevistados 128 sujeitos com o AGNI-RR. Não houve itens 

que fazem parte da SDScr codificados como missing no banco de dados. 

Sendo assim, os 128 casos foram utilizados para a análise da consistência 

interna da escala SDScr. 

Tabela 11: Análise descritiva e Alfa de Cronbach do instrumento AGNI-RR completo, 

que compõe a escala SDScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Média Variância Desvio 

Padrão 

N
o
 

Items 

Alfa de 

Cronbach 

IC 95% 

 

14.27 25.334 5.033 5 .673 0,575 0,755 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

Como observado acima, na Tabela 11, o índice de consistência 

interna da escala IDScr é inferior a 0,7 (coeficiente α = 0,673), não 

superando o limite para ser considerado confiável. 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas um deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, sendo este o item 3e 

(sofreu com problemas de abstinência de álcool ou outras drogas, como 

tremores nas mãos, vômitos, inquietação e dificuldade para dormir, ou 

consumiu álcool e outras drogas para evitar sintomas de abstinência – 

aumento de 0.021), como pode ser observado na Tabela 12. 

 
Tabela 12: Análise estatística item a item do alfa da escala SDScr, que faz parte do 

instrumento AGNI-RR completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Item Média da escala Variância da Correlação total Alfa de 
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se o item for 

excluído 

escala se o item 

for excluído 

do item 

corrigida 

Cronbach se o 

item for 

excluído 

SCR3a 10.63 20.959 .437 .641 

SCR3b 11.46 16.093 .512 .581 

SCR3c 11.62 16.774 .428 .623 

SCR3d 11.54 16.345 .557 .563 

SCR3e 11.84 17.519 .298 .694* 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

SCR = Screener 

 

5.2.1.5 Consistência interna da subescala Crime/Violence Disorder 

Screener – CVScr 

 

Foram entrevistados 128 sujeitos com o AGNI-RR. Não houve itens 

da SDScr codificados como missing no banco de dados. Sendo assim, os 128 

casos foram utilizados para a análise da consistência interna da escala 

CVScr. 

Tabela 13: Análise descritiva e Alfa de Cronbach do instrumento AGNI-RR completo, 

que compõe a escala CVScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Média Variância Desvio 

Padrão 

N
o
 

Items 

Alfa de 

Cronbach 

IC 95% 

4.20 12.100 3.479 5 .446 0,279 0,585 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

Como observado acima, na Tabela 13, o índice de consistência 

interna da escala IDScr é inferior a 0,7 (coeficiente α = 0,446), não 

superando o limite para ser considerado confiável. 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, sendo este o item 4d 

(dirigiu um veículo sob efeito do álcool ou drogas ilegais – aumento de 

0.048), como pode ser observado na Tabela 14. 

 
Tabela 14: Análise estatística item a item do alfa da escala CVScr, que faz parte do 

instrumento AGNI-RR completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Item Média da escala Variância da Correlação total Alfa de 
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se o item for 

excluído 

escala se o item 

for excluído 

do item 

corrigida 

Cronbach se o 

item for 

excluído 

SCR4a 2.83 7.844 .244 .388 

SCR4b 3.69 9.224 .287 .364 

SCR4c 3.63 9.195 .299 .358 

SCR4d 2.90 8.643 .124 .494* 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

SCR = Screener 

 

5.2.2 Modelo Rasch 

 

De modo a dar início à análise do modelo Rasch para as subescalas 

do instrumento AGNI-RR, foi realizada uma análise da distribuição da 

curva de características do item (ICC) para cada um dos 23 itens que 

compõem as quatro subescalas.  

 Esta curva apresenta a probabilidade de resposta (0 – Nunca; 1 – 

Mais de 12 meses atrás; 2 – de 4 a 12 meses atrás; 3 – de 2 a 3 meses atrás; 

e 4 - no último mês) de acordo com a gravidade dos problemas do indivíduo 

observada pela escala estimada pelo modelo Rating Scale Rasch Model. Na 

Figura 2, abaixo, apresenta-se a ICC para apenas o primeiro item da escala, 

uma vez que para os 23 itens o comportamento da curva é o semelhante. 
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Figura 2: Curva de características do item (ICC) para o item SCR1a da escala SPS do AGNI-

RR. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 

 No gráfico da Figura 2, acima, podemos observar que as categorias 

de resposta intermediárias (curvas azul - 3; verde - 2; vermelha - 1) são 

pouco informativas a respeito do dado, já que suas probabilidades de 

resposta não se diferenciam entre indivíduos com problemas mais ou menos 

graves. Os indivíduos com problemas menos graves (mais próximos do -4 

no eixo x do gráfico) apresentam probabilidade maior de responder 0 (curva 

preta), ao passo que os indivíduos com problemas mais graves (mais 

próximos do 4 no eixo x do gráfico) possuem maior probabilidade de 

responder 3 (curva azul clara). Desse modo, para uma melhor aplicação do 

modelo Rasch, faz-se necessária a recategorização da variável. 

 Optou-se por recategorizá-la em 0 = 0, 1, 2 e 3 e 1 = 4, de forma a 

diferenciar o indivíduo que relatou ter o problema questionado no item no 

último mês (1) ou não (0). 

 Tratando-se de uma escala multidimensional que possui quatro 

subescalas, a análise do modelo Rasch será realizada para cada uma delas 

separadamente. 

Após a recategorização, procedeu-se à análise fatorial de cada uma 

das subescalas.. 

 

 

5.2.2.1 Modelo Rasch da escala Internal Disorders Screener 

Após recategorização, procedeu-se à análise fatorial da escala. A 

análise exploratória foi feita por meio da análise de componentes principais 

com rotação varimax dos dados, que indicam uma solução de um fator. As 

primeiras três unidades de variância (eigenvalues) foram de 2,61, 0,89 e 

0,81. Todos os seis itens apresentaram carga fatorial (loading) superior a 0,6 

com o primeiro fator, não identificando outros fatores. 
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Foi verificada a adequabilidade dos dados ao modelo Rasch. As 

estimativas da gravidade dos problemas dos indivíduos e da dificuldade dos 

itens são expressas por unidades de log odds, de forma que a escala seja 

intervalar e referente à mesma dimensão. No modelo de Rasch, a 

dificuldade do item é um ponto no contínuo gravidade, em que um 

indivíduo apresenta 50% de chance de responder ao item de modo 

afirmativo. A dificuldade dos itens varia entre os valores de -1,15 (item 

SCR1b - problemas para dormir, como pesadelos e sono inquieto, ou ficou 

caindo no sono durante o dia) e 1,06 (item SCR1e - pensou em acabar com a 

sua vida ou cometer suicídio). 

 O valor de gravidade dos problemas dos indivíduos varia de -1,91 a 

1,94, sendo a gravidade média -0,27 (dp = 1,24). 

 Na Tabela 15, abaixo, são apresentados os valores de infit e outfit do 

modelo. 

Tabela 15: Análise do modelo Rasch dos itens da escala IDScr. São Paulo, SP, Brasil, 

2015. 

Item 
  

Statistics: Mean Square ZSTD 

Item % Gravidade X2 df p-value Outfit Infit Outfit Infit 

SCR1e 14.73684 1.656 123.15 94 0.023 1.296 0.878 0.91 -0.71 

SCR1f 24.46809 0.997 81.723 93 0.792 0.869 1.036 -0.5 0.31 

SCR1d 47.36842 -0.148 84.367 94 0.751 0.888 0.93 -0.75 -0.66 

SCR1a 56.84211 -0.578 100.859 94 0.296 1.062 1.055 0.44 0.56 

SCR1c 61.05263 -0.769 58.729 94 0.998 0.618 0.727 -2.58 -2.9 

SCR1b 69.47368 -1.158 84.576 94 0.746 0.89 0.99 -0.48 -0.06 

Fonte: Coleta de dados, 2014 

 Os valores de mean square de infit e outfit indicam que todos os 

itens são aceitáveis pelo modelo Rasch, e todos os itens estão entre 0,6 e 

1,3. Os melhores níveis para a mensuração são os mais próximos de 1. Entre 

0 e 0,5 são considerados improdutivos para a mensuração, embora não a 

prejudiquem, e de 0,5 a 1,5 são considerados ótimos. De 1,5 a 2 são 

considerados improdutivos para a mensuração, embora não a prejudiquem. 

Caso apresente valor acima de 2, considera-se que o item distorce a 

mensuração.
51

 Nos casos em que o mean square para infit e outfit é superior 

a 2, é feita a análise do teste de aleatoriedade do mean square (ZSTD). 
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Quando o valor do ZSTD é também superior a 2, conclui-se que o resultado 

não é aleatório, e o item de fato prejudica a mensuração. Nenhum item da 

escala IDScr possui infit ou outfit para o mean square acima de 2, como 

pode ser observado na Tabela 15. 

 Na análise de infit e outfit dos indivíduos, há dois indivíduos com 

infit superior a 2, com os valores ZSTD também superiores a 2. No outfit, 

cinco indivíduos estão acima de 2. Quatro dos cinco possuem o ZSTD 

também superiores a 2. Para esses indivíduos, o resultado não é aleatório, 

significando que as respostas dessas duas pessoas não estão de acordo com 

o modelo Rasch – eles podem ser indivíduos com problemas graves em seu 

escore da SPS, mas não responderam positivamente aos itens mais graves, 

ou possuem baixa gravidade e responderam positivamente aos itens mais 

graves. O número de pessoas nesta condição é muito baixo (menos do que 

5% dos indivíduos entrevistados), portanto não gera preocupações para a 

análise. 

 

 Figura 3: Mapa de Pessoas e Itens – Subescala IDScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 
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Como observado na análise do mapa de pessoas e itens exposto na 

Figura 3, os itens estão bem distribuídos na dimensão latente de gravidade 

para a população, o que sugere não haver redundância na escala. 

 A análise de componentes principais dos resíduos não apresenta 

indícios de que haja outra dimensão na escala, o que confirma sua 

unidimensionalidade. O primeiro componente dos resíduos responde por 

apenas 1,5 unidades de variância, enquadrando-se no limite de 1,9 sugerido 

pela literatura de Rasch
55

.  

Foi também realizada uma análise de funcionamento diferencial dos 

itens (DIF) para verificar se há diferença na mensuração dos itens para uma 

determinada característica da amostra. Optou-se por verificar a presença de 

DIF por gênero, uma vez que estudos anteriores, os quais utilizaram outra 

escala da família GAIN (SPS), realizaram esta análise
15

. 

 

-2 -1 0 1 2 3 4

DIF - SCR1

 

 

SCR1a

SCR1b

SCR1c

SCR1d

SCR1e

SCR1f

LRtest1.2
LRtest1.1



75 
 

Figura 4: Análise de funcionamento diferencial do item (DIF) para a escala IDScr. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 Como pode ser observado acima, na Figura 4, há sobreposição entre 

os traços para o gênero feminino (1 – traços azuis) e masculino (2 – traços 

vermelhos) em todos os itens da escala, não havendo, portanto, diferenças 

estatisticamente significativas entre homens e mulheres na mensuração. 

 

5.2.2.2 Modelo Rasch da escala External Disorders Screener 

Após recategorização, procedeu-se à análise fatorial da escala. A 

análise explanatória foi feita por meio da análise de componentes principais 

com rotação varimax dos dados, não indicando uma solução de apenas um 

fator. As primeiras três unidades de variância (eigenvalues) foram de 2,45, 

1,25 e 0,97. Os itens SCR2b (teve dificuldade para prestar atenção na 

escola, no trabalho ou em casa) e SCR2c (teve dificuldade para ouvir 

instruções na escola, no trabalho ou em casa) apresentam carga fatorial 

(loading) superior a 0,6 no fator 1 e os itens SCR2e (agiu como um 

briguento ou encrenqueiro ou ameaçou outras pessoas) SCR2f (começou 

brigas físicas com outras pessoas) e SCR2g (para tentar recuperar o que 

perdeu nos jogos ou apostas, voltou outro dia ao local de jogo) com o fator 

2. 

Foi verificada a adequabilidade dos dados ao modelo Rasch. A 

dificuldade dos itens varia entre os valores de -1,4 (item SCR2b - teve 

dificuldade para prestar atenção na escola, no trabalho ou em casa) e 1,3 

(item SCR2g - para tentar recuperar o que perdeu em jogos ou apostas, 

voltou ao local de jogo). 

 O valor de gravidade dos problemas dos indivíduos varia de -2,05 a 

2,05, sendo a gravidade média -0,92 (dp = 1,15). 

 Na Tabela 16, abaixo, são apresentados os valores de infit e outfit do 

modelo. 

Tabela 16: Análise do modelo Rasch dos itens da escala EDScr. São Paulo, SP, Brasil, 

2015. 
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Item 
  

Statistics: Mean Square ZSTD 

Item % Gravidade X2 df p-value Outfit Infit Outfit Infit 

SCR2g 12.5 1.296 80.21 87 0.684 0.911 1.123 -0.11 0.63 

SCR2f 15.6 1.006 81.696 89 0.696 0.908 0.805 -0.19 -1.04 

SCR2e 28.9 0.102 59.983 89 0.992 0.666 0.771 -1.93 -1.79 

SCR2c 30.3 0.01 71.675 88 0.897 0.805 0.877 -1.08 -0.92 

SCR2b 34.4 -0.193 74.826 89 0.859 0.831 0.902 -1.05 -0.79 

SCR2a 47.8 -0.801 107.607 89 0.087 1.196 1.18 1.36 1.74 

SCR2d 63.3 -1.42 86.479 89 0.556 0.961 1.042 -0.18 0.5 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

 Os valores de mean square de infit e outfit indicam que todos os 

itens estão entre 0,6 e 1,2, portanto são aceitáveis pelo modelo Rasch e 

considerados ótimos para a mensuração.
51

 Nenhum item da escala EDScr 

possui infit ou outfit para o mean square acima de 1,5, como pode ser 

verificado na Tabela 16. 

 Na análise de infit e outfit, não há indivíduos com infit superior a 2. 

No outfit, seis indivíduos estão acima de 2. Nenhum dos seis possui o ZSTD 

superior a 2. Dessa forma, as inadequações para os indivíduos não são 

estatisticamente significativas. 
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Figura 5: Mapa de Pessoas e Itens – subescala EDScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 Como pode-se observar na análise do mapa de pessoas e itens 

exposto acima na Figura 5, os itens estão bem distribuídos na dimensão 

latente de gravidade para a população, sugerindo que não há redundância na 

escala. 

 Embora na análise fatorial houvesse indícios de outros fatores, a 

análise de componentes principais dos resíduos não apresenta indícios de 

que haja outra dimensão na escala, o que confirma sua unidimensionalidade. 

O primeiro componente dos resíduos responde por apenas 1,8 unidades de 

variância, enquadrando-se no limite de 1,9 sugerido pela literatura de 

Rasch
55

.  

Foi realizada, também, uma análise de funcionamento diferencial 

dos itens (DIF), a fim de verificar se há diferença na mensuração dos itens 

para uma determinada característica da amostra. Optou-se, mais uma vez, 

por verificar a presença de DIF por gênero. 
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Figura 6: Análise de funcionamento diferencial do item (DIF) para a escala EDScr. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 Como pode ser observado acima, na Figura 6, há sobreposição entre 

os traços para o gênero feminino (1 – traços azuis) e masculino (2 – traços 

vermelhos) para todos os itens da escala, não havendo, portanto, diferenças 

estatisticamente significativas na mensuração para homens e mulheres. 

 

5.2.2.3 Modelo Rasch da escala Substance Disorders Screener 

  

Após recategorização, procedeu-se à análise fatorial da escala. A 

análise explanatória foi feita por meio da análise de componentes principais 

com rotação varimax dos dados, que indicam uma solução de um fator. As 

primeiras três unidades de variância (eigenvalues) foram de 2,49, 0,77 e 

0,64. Todos os cinco itens apresentaram carga fatorial (loading) superior a 

0,6 com o primeiro fator, não identificando outros fatores. 
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Foi verificada a adequabilidade dos dados ao modelo Rasch.. A 

dificuldade dos itens varia entre os valores de -2,09 (item SCR3a - usou 

AOD todas as semanas ou com muita frequência) e 0,8 (item SCR3d - o uso 

de AOD fez com que você desistisse, diminuísse seu envolvimento ou 

tivesse problemas em atividades importantes no trabalho, na escola ou em 

casa). 

 O valor de gravidade dos problemas dos indivíduos varia de -1,70 a 

1,70, sendo a gravidade média 0,52 (dp = 1,18). 

 Na Tabela 17, abaixo, são apresentados os valores de infit e outfit do 

modelo. 

Tabela 17: Análise do modelo Rasch dos itens da escala SDScr. São Paulo, SP, Brasil, 

2015. 

Item 
  

Statistics: Mean Square ZSTD 

Item % Gravidade X2 df p-value Outfit Infit Outfit Infit 

SCR3d 43.53 0.800 74.762 84 0.755 0.88 0.876 -0.75 -1.27 

SCR3c 49.41 0.564 73.166 84 0.795 0.861 0.934 -0.95 -0.6 

SCR3e 50.59 0.515 102.922 84 0.079 1.211 1.16 1.41 1.46 

SCR3b 57.65 0.211 69.851 84 0.866 0.822 0.866 -1.25 -1.18 

SCR3a 92.94 -2.090 78.173 84 0.659 0.92 0.782 0 -0.92 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

 Os valores de mean square de infit e outfit indicam que todos os 

itens estão entre 0,6 e 1,2, portanto são aceitáveis pelo modelo Rasch e 

considerados ótimos para a mensuração.
51

 Nenhum item da escala SDScr 

possui infit ou outfit para o mean square acima de 1,5, como pode ser 

verificado na Tabela 17. 

 Na análise de infit e outfit, há três indivíduos com infit superior a 2, 

sem que os valores ZSTD sejam superiores a 2. No outfit, seis indivíduos 

estão acima de 2. Três dos seis possuem o ZSTD também superiores a 2. 

Para esses indivíduos, o resultado não é aleatório, significando que as 

respostas dessas duas pessoas não estão de acordo com o modelo Rasch 

Uma vez que o número de pessoas nesta condição é muito baixo, não gera 

preocupações para a análise. 
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Figura 7: Mapa de Pessoas e Itens – Subescala SDScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 Como pode-se observar acima, na análise do mapa de pessoas e itens 

exposto na Figura 7, os itens não estão bem distribuídos na dimensão latente 

de gravidade para a população, sugerindo que há redundância na escala 

 A análise de componentes principais dos resíduos não apresenta 

indícios de que haja outra dimensão na escala, o que confirma sua 

unidimensionalidade. O primeiro componente dos resíduos responde por 

apenas 1,4 unidades de variância, enquadrando-se no limite de 1,9 sugerido 

pela literatura de Rasch.
55

  

Foi realizada, também, uma análise de funcionamento diferencial 

dos itens (DIF) para gênero, a fim de verificar se há diferença na 

mensuração dos itens para uma determinada característica da amostra.  

Na análise de DIF da escala SDScr, o item SCR3a foi eliminado, 

uma vez que das 19 mulheres da amostra, cinco apresentaram respostas 

extremas – duas responderam negativamente a todas questões e três 
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responderam positivamente. Das 14 restantes, todas responderam 

positivamente ao item SCR3a, impedindo, deste modo, a estimação de um 

intervalo de confiança para a medida. 

 

Figura 8: Análise de funcionamento diferencial do item (DIF) para a escala SDScr. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 Como pode ser observado na Figura 8 acima, há sobreposição dos 

traços para o gênero feminino (1 – traços azuis) e masculino (2 – traços 

vermelhos) em todos os itens da escala, não havendo, portanto, diferenças 

estatisticamente significativas na mensuração para homens e mulheres. 

Nota-se que os IC para as mulheres são maiores do que os dos homens, uma 

vez que o número de mulheres entrevistadas foi de apenas 15% da amostra. 

 

5.2.2.4 Modelo Rasch da escala Crime and Violence Screener 
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Após recategorização, procedeu-se à análise fatorial da escala. A 

análise explanatória foi feita por meio da análise de componentes principais 

com rotação varimax dos dados, não indicando uma solução de apenas um 

fator. As primeiras três unidades de variância (eigenvalues) foram de 1,43, 

1,27, 0,93. Os itens SCR4b (pegou alguma coisa de uma loja e não pagou) e 

SCR4e apresentam carga fatorial (loading) superior a 0,6 no fator 1 e os 

itens SCR4c (vendeu, distribuiu ou ajudou a fazer drogas ilegais) e SCR4d 

(dirigiu um veículo sob a influencia de álcool ou drogas ilegais) com o fator 

2, indicando outras dimensões na escala. 

Foi verificada a adequabilidade dos dados ao modelo Rasch. A 

dificuldade dos itens varia entre os valores de -1,03 (item SCR4d - dirigiu 

um veículo sob o efeito de AOD) e 0,75 (item SCR4c - vendeu, distribuiu 

ou ajudou a fazer drogas ilegais). 

 O valor de gravidade dos problemas dos indivíduos varia de -0,56 a 

0,48, sendo a gravidade média -1,26 (dp = 0,58). 

 Na Tabela 18, abaixo, são apresentados os valores de infit e outfit do 

modelo. 

Tabela 18: Análise do modelo Rasch dos itens da escala CVScr. São Paulo, SP, Brasil, 

2015. 

Item 
  

Statistics: Mean Square ZSTD 

Item % Gravidade X2 df p-value Outfit Infit Outfit Infit 

SCR4c 10.6 0.754 29.998 46 0.967 0.638 0.82 -0.98 -0.51 

SCR4b 12.8 0.559 36.855 46 0.83 0.784 0.776 -0.59 -0.78 

SCR4e 12.8 0.559 36.855 46 0.83 0.784 0.776 -0.59 -0.78 

SCR4a 42.6 -0.845 52.464 46 0.238 1.116 1.127 1.09 1.23 

SCR4d 48.9 -1.029 50.889 46 0.287 1.083 1.03 0.9 0.37 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 

 Os valores de mean square de infit e outfit indicam que todos os 

itens estão entre 0,6 e 1,2, são aceitáveis pelo modelo Rasch e, portanto, são 

considerados ótimos para a mensuração.
51

 Nenhum item da escala CVScr 

possui infit ou outfit para o mean square acima de 1,5, como pode ser 

verificado na Tabela 18. 
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 Na análise de infit e outfit dos indivíduos, não há dois indivíduos 

com infit superior a 2. No outfit, um indivíduo está acima de 2, mas seu 

ZSTD não é superior a 2. Dessa forma, as inadequações para os indivíduos 

não são estatisticamente significativas. 

 

Figura 9: Mapa de Pessoas e Itens – Subescala CVScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

Como pode-se observar na análise do mapa de pessoas e itens acima 

exposto na Figura 9, os itens não estão bem distribuídos na dimensão latente 

de gravidade para a população, sugerindo que há redundância na escala. 

 Como previsto na análise fatorial, a análise de componentes 

principais dos resíduos apresenta indícios de que haja outra dimensão na 

escala, deixando de confirmar sua unidimensionalidade, apesar do primeiro 

componente dos resíduos responder por apenas 1,85 unidades de variância, 

enquadrando-se no limite de 1,9 sugerido pela literatura de Rasch. A Figura 

7 abaixo aparenta uma potencial violação do pressuposto da 

unidimensionalidade.55 
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Figura 10: Scree plot dos Unidades de variância (eigenvalues) - análise de componentes 

principais – Escala CVScr. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 

Foi realizada, também, uma análise de funcionamento diferencial 

dos itens (DIF) para verificar se há diferença na mensuração dos itens para 

uma determinada característica da amostra. Optou-se por verificar a 

presença de DIF por gênero, uma vez que estudos anteriores, usando outra 

escala da família GAIN (SPS), realizaram esta análise
15
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Figura 11: Análise de funcionamento diferencial do item (DIF) para a escala CVScr. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 

 Como pode ser observado na Figura 11 acima, há sobreposição dos 

traços para o gênero feminino (1 – traços azuis) e masculino (2 – traços 

vermelhos) em todos os itens da escala, não havendo, portanto, diferenças 

estatisticamente significativas na mensuração para homens e mulheres. 

 

5.2.3 Associação entre as escalas do instrumento AGNI-RR 

 

Uma vez que a nossa variável de maior interesse no AGNI-RR é a 

gravidade dos problemas decorrentes do consumo de AOD e como 

interagem e se agravam em razão de outras adversidades e necessidades dos 
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análise de regressão OLS para verificar a interação entre as necessidades do 

indivíduo detectadas pelo instrumento. Essas necessidades dizem respeito a 

sintomas psiquiátricos (IDScr e EDScr), crime e violência (CVScr), 

influência de variáveis como idade, gênero e prejuízo cognitivo detectado 

pela escala de prejuízo cognitivo nesta relação. 

Para os modelos univariados, foi utilizada a variável sintomas 

relacionados ao consumo de AOD como variável dependente (SDScr). 

Como variáveis independentes, foram utilizadas as variáveis IDScr, EDScr, 

CVScr, presença ou não de pontuação superior a 10 na escala de prejuízo 

cognitivo, idade e gênero. As variáveis IDScr, EDScr, CVScr e idade 

tiveram p ≤ 0,3 e foram mantidas no modelo múltiplo. As variáveis gênero e 

prejuízo cognitivo foram removidas. Os modelos univariados estão expostos 

abaixo, na Tabela 19. 

Tabela 19: Modelos univariados para sintomas relacionados ao uso de AOD. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015. 

Variáveis Coeficiente B 

(não 

padronizado) 

Erro 

padrão 

Coeficiente 

Beta 

(padronizado) 

t Significância 

(p-valor) 

(Constante) 2.976 .220  13.523 ≤0,001* 

Sintomas de 

internalização 

.248 .061 .340 4.054 ≤0,001* 

(Constante) 3.228 .183  17.592 ≤0,001* 

Sintomas de 

Externalização 

.241 .067 .305 3.594 ≤0,001* 

(Constante) 3.310 .157  21.020 ≤0,001* 

Crime e 

violência 

.421 .106 .335 3.990 ≤0,001* 

(Constante) 3.731 .417  8.953 ≤0,001* 

Gênero .003 .347 .001 .008 .993 

(Constante) 4.378 .445  9.842 ≤0,001* 

Idade -.017 .012 -.133 -1.505 .135 

(Constante) 3.723 .132  28.265 ≤0,001* 

Prejuízo 

Cognitivo 

.089 .373 .021 .240 .811 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 
*
Significante a p ≤ 0,01 

 

No modelo múltiplo, observado na Tabela 20, mantiveram-se 

significativas as variáveis de sintomas de internalização IDScr e crime e 
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violência CVSCr, mostrando que os sintomas nelas relatados estão 

associados aos sintomas relacionados ao consumo de AOD mensurados pela 

escala AGNI-RR, com efeito independente aos sintomas de externalização 

EDScr e idade. Esses dados demonstram que há associação da gravidade das 

necessidades dos indivíduos, levantada pelo AGNI-RR, com a gravidade de 

seus problemas relacionados ao consumo de AOD, também detectada pelo 

instrumento. 

 

Tabela 20: Modelo múltiplo para associação entre sintomas relacionados ao uso de 

AOD, sintomas de internalização, externalização, problemas relacionados a crime e 

violência. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

Variáveis Coeficiente B 

(não 

padronizado) 

Erro 

padrão 

Coeficiente 

Beta 

(padronizado) 

t Significância 

(p-valor) 

(Constante) 2.928 .506  5.789 ≤0,001* 

Sintomas de 

internalização 

.176 .067 .241 2.623 .010* 

Sintomas de 

Externalização 

.061 .081 .077 .744 .458 

Crime e 

violência 

.281 .120 .223 2.340 .021
†
 

Idade -.004 .011 -.029 -.342 .733 

Fonte: Coleta de dados, 2014. 
*
Significante a p ≤ 0,01 

†
Significante a p ≤ 0,05 

 

 

5.3 AGNI-I 

5.3.1 CONSISTÊNCIA INTERNA 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da análise de consistência 

interna do instrumento AGNI-I. O instrumento possui 108 subescalas, sendo 

aqui analisadas as subescalas Substance Frequency Scale; Current 

Withdrawal Scale; Self-Efficacy Scale; Substance Problem Scale - Lifetime; 

Health Distress Scale; Health Problem Scale; Internal Mental Distress 

Scale; General Mental Distress Scale; Behavior Complexity Scale; 

Emotional Problem Scale; Environmental Risk Scale; General Victimization 



88 
 

Scale; Illegal Activities Scale; Employment Activity Scale; e General 

Individual Severity Scale. 

 Será apresentada, a seguir, a análise de consistência interna para 

cada uma das 15 subescalas. 

 

5.3.1.1 Consistência interna da subescala Substance Frequency Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Não houve itens da 

SFS codificados como missing no banco de dados. Dessa forma, os 110 

casos foram utilizados para a análise da consistência interna da escala SFS. 

Tabela 21: Consistência interna da subescala Substance Frequency Scale. São Paulo, 

SP, Brasil, 2015 

Dados sobre a escala    IC 95%  

 N % α Média Desvio padrão Nº de Itens Limite inf. Limite sup. 

Válidos 110 100 0.687 0.911 1.497 8 .590 .768 

Excluídos 0 0       

Total 110 100       

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 21, o índice de consistência 

interna da escala SFS é inferior a 0,7 (coeficiente α = 0,687). Entretanto, o 

IC 95% para o α contempla o valor de ponto de corte 0,7. 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas três deles  

aumentariam o coeficiente alfa da escala caso excluídos, sendo estes os itens 

S2ab1p (soma de dias em que o indivíduo consumiu qualquer tipo de bebida 

alcoólica e daqueles nos quais bebeu mais do que cinco doses de álcool – 

aumento de 0.005), S2gj1p (soma do uso de opioides nos últimos 90 dias – 

aumento de 0,014) e S2od4p (soma do uso de outras drogas - não 

mencionadas - nos últimos 90 dias - aumento de 0,009), como pode ser 

observado na Tabela 22. 
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Tabela 22: Análise estatística item a item do alfa da escala SFS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da 

escala se item 

deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

S2s1p .2986 1.575 .656  .588 

S2s2p .5932 1.635 .564  .611 

S2s3p .6827 1.767 .501  .632 

S2ab1p .4395 1.647 .304  .692* 

S2c1p .7674 1.793 .287  .682 

S2de1p .7344 1.546 .498  .624 

S2gj1p 1.2103 2.238 .064  .701* 

S2od4p 1.6530 2.136 .140  .696* 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.2 Consistência interna da subescala Current Withdrawal Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Não houve itens da 

CWS codificados como missing no banco de dados. Dessa forma, os 110 

casos foram utilizados para a análise da consistência interna da escala CWS. 

 

Tabela 23: Consistência interna da subescala Current Withdrawal Scale. São Paulo, 

SP, Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α 

Médi

a 

Desvio 

padrão 

Nº de 

Itens 

Limite 

inf. 

Limite 

sup. 

Válidos 
11

0 

10

0 

0.96

2 
3.636 6.026 22 0.951 0.972 

Excluído

s 
0 0 

      

Total 
11

0 

10

0       

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

Como observado acima na Tabela 23, o índice de consistência 

interna da escala CWS é superior a 0,7 (coeficiente α = 0,962). 
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Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas dois deles 

aumentariam o coeficiente alfa da escala caso excluídos, sendo estes os itens 

S3c10 (teve convulsões – aumento de 0.002) e S3c99 (algum outro sintoma 

de abstinência – aumento de 0,001), como pode ser observado na Tabela 24. 

 

Tabela 24: Análise estatística item a item do alfa da escala CWS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

S3c1 3.5091 33.482 .700  .961 

S3c2 3.4727 32.747 .804  .960 

S3c3 3.4091 32.042 .858  .959 

S3c4 3.4273 32.247 .839  .959 

S3c5 3.3636 31.903 .832  .959 

S3c6 3.3727 31.942 .833  .959 

S3c7 3.4727 32.985 .746  .960 

S3c8 3.4091 32.116 .841  .959 

S3c9 3.4455 32.726 .758  .960 

S3c10 3.6182 35.926 .225  .964* 

S3c11 3.3909 32.387 .759  .960 

S3c12 3.5000 33.206 .750  .960 

S3c13 3.5455 34.452 .523  .962 

S3c14 3.4636 32.820 .768  .960 

S3c15 3.4455 32.836 .733  .960 

S3c16 3.4273 32.265 .835  .959 

S3c17 3.5818 34.833 .528  .962 

S3c18 3.5636 34.468 .578  .962 

S3c19 3.4636 33.003 .724  .960 

S3c20 3.4636 32.856 .759  .960 

S3c21 3.4455 32.745 .754  .960 

S3c99 3.5727 35.109 .391  .963* 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.3 Consistência interna da subescala Self-Efficacy Scale 
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Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Não houve itens da 

SES codificados como missing no banco de dados. Dessa forma, os 110 

casos foram utilizados para a análise da consistência interna da escala SES. 

 

Tabela 25: Consistência interna da subescala Self-Efficacy Scale. São Paulo, SP, 

Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α Média Desvio padrão Nº de Itens Limite inf. Limite sup. 

Válidos 110 100 0.125 3.572 1.789 5 -.163 .359 

Excluídos 0 0       

Total 110 100       

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

Como observado acima na Tabela 25, o índice de consistência 

interna da escala SES é inferior a 0,7 (coeficiente α = 0,125) e o IC 95% 

para o α não contempla o valor de ponto de corte 0,7. 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas um deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, sendo este o item S8m 

(você poderia evitar o uso de álcool e outras drogas em casa – aumento de 

0,106), como pode ser visto na Tabela 26. 

 

Tabela 26: Análise estatística item a item do alfa da escala SES, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

S8k 2.9909 2.780 .106  .069 

S8m 2.7182 2.535 -.042  .231* 

S8n 2.6455 3.020 .125  .091 

S8p 2.8636 2.724 .178  .025 

S8q 3.0727 1.426 .067  .110 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 
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5.3.1.4 Consistência interna da subescala Substance Problem Scale 

- Lifetime 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Não houve itens da 

SPS codificados como missing no banco de dados. Dessa forma, os 110 

casos foram utilizados para a análise da consistência interna da escala SPS. 

 

Tabela 27: Consistência interna da subescala Substance Problem Scale. São Paulo, SP, 

Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 

  
IC 95% 

 
N % α Média 

Desvio 

padrão 
Nº de Itens Limite inf. Limite sup. 

Válidos 
109 99.1 0.848 31.43

1 

9.278 16 .803 .887 

Excluídos 1 0.9       

Total 110 100       

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 27, o índice de consistência 

interna da escala SPS é superior a 0,7 (coeficiente α = 0.848). 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas dois deles 

aumentariam o coeficiente alfa da escala caso excluídos, sendo estes os itens 

S9c (tentou esconder que estava usando AOD), e S9k (o uso de AOD lhe 

causou problemas com a lei – aumento de 0.010), como pode ser observado 

na Tabela 28. 

 

Tabela 28: Análise estatística item a item do alfa da escala SPS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item 
Média da escala 

se item deletado 

Variância da 

escala se item 

deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 
 

α se item 

deletado 

S9c 29.7798 80.896 .186 .176 .855* 

S9d 29.1101 79.840 .348 .306 .845 

S9e 28.8899 81.043 .399 .452 .843 
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S9f 29.2752 76.738 .441 .406 .841 

S9g 29.7156 74.705 .426 .300 .843 

S9h 29.3028 73.713 .629 .588 .831 

S9j 29.6422 74.213 .504 .358 .837 

S9k 30.8899 84.840 .032 .233 .858* 

S9m 29.5413 73.399 .578 .451 .833 

S9n 29.5688 72.914 .584 .412 .832 

S9p 29.4954 73.308 .546 .418 .835 

S9q 29.0826 76.465 .605 .545 .834 

S9r 29.4312 77.044 .454 .418 .840 

S9s 29.2752 74.331 .568 .443 .834 

S9t 29.2661 74.530 .660 .678 .830 

S9u 29.2018 75.070 .575 .503 .834 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.5 Consistência interna da subescala Health Distress Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Não houve itens da 

HDS codificados como missing no banco de dados. Dessa forma, os 110 

casos foram utilizados para a análise da consistência interna da escala HDS. 

 

Tabela 29: Consistência interna da subescala Health Distress Scale. São Paulo, SP, 

Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α 

Médi

a 

Desvio 

padrão 

Nº de 

Itens 

Limite 

inf. 

Limite 

sup. 

Válidos 
11

0 

10

0 

0.67

6 

6.455 2.843 11 .578 .759 

Excluído

s 

0 0       

Total 
11

0 

10

0 

      

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 29, o índice de consistência 

interna da escala HDS é inferior a 0,7 (coeficiente α = 0.676). Entretanto, o 

IC 95% para o α contempla o valor de ponto de corte 0,7. 
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Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas um deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, sendo este o item P3 

(nos últimos 12 meses, você diria que a sua saúde, em geral, estava: – 

aumento de 0.005), como pode ser observado na Tabela 30. 

Tabela 30: Análise estatística item a item do alfa da escala HDS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

P3 3.9455 4.749 .417  .681* 

P3a 5.9818 6.990 .318  .655 

P3b 6.3455 7.219 .456  .646 

P3c 6.3545 7.314 .418  .651 

P3d 5.7182 7.470 .173  .676 

P3e 5.8727 6.699 .445  .635 

P3f 5.7000 7.258 .275  .662 

P3g 6.0091 6.780 .406  .641 

P3h 6.0364 6.751 .423  .638 

P3j 6.2727 7.430 .239  .667 

P3k 6.3091 7.225 .386  .651 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.6 Consistência interna da subescala Health Problem Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Um item da HPS 

foi codificado como missing no banco de dados. Dessa forma, 109 casos 

foram utilizados para a análise da consistência interna da escala HPS. 

Tabela 31: Consistência interna da subescala Health Problem Scale. São Paulo, SP, 

Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 

 

 

 

 
IC 95% 

 
N % α Média Desvio padrão Nº de Itens Limite inf. Limite sup. 

Válidos 109 99.091 0.659 15.541 40.474 3 0.531 0.757 

Excluídos 1 0.909 
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Total 110 100.000 

      Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 31, o índice de consistência 

interna da escala HPS é inferior a 0,7 (coeficiente 0.659). Entretanto, o IC 

95% para o α contempla o valor de ponto de corte 0,7. 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas um deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, sendo este o item P9 

(quando foi a última vez, caso isso já tenha acontecido, que você esteve 

preocupado acerca de algum problema de saúde, e isso lhe impediu de 

cumprir suas responsabilidades no trabalho, na escola ou em casa: – 

aumento de 0.158), como pode ser observado na Tabela 32. 

 

Tabela 32: Análise estatística item a item do alfa da escala HPS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

P9 13.9633 1547.888 .640  .817* 

P9a 6.4587 354.621 .751  .169 

P9b 10.6606 654.208 .722  .175 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.7 Consistência interna da subescala Internal Mental Distress Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Quatro itens da 

IMDS foram codificados como missing no banco de dados. Dessa forma, 

106 casos foram utilizados para a análise da consistência interna da escala 

IMDS. 

Tabela 33: Consistência interna da subescala Internal Mental Distress Scale. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α Média Desvio padrão Nº de Itens Limite inf. Limite sup. 

Válidos 106 96.364 0.945 18.406 10.405 43 0.929 0.959 
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Excluídos 4 3.636 

      Total 110 100.000 

      Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 33, o índice de consistência 

interna da escala IMDS é superior a 0,7 (coeficiente α = 0,945). 

Por meio de análise item a item, verificou-se que nenhum deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, como pode-se ser 

observado na Tabela 34. 

 

Tabela 34: Análise estatística item a item do alfa da escala IMDS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

M1a1 17.8208 103.101 .489  .944 

M1a2 17.6981 102.594 .590  .943 

M1a3 17.7925 103.899 .413  .945 

M1a4 17.8491 102.548 .541  .944 

M1b1 17.7075 103.009 .538  .944 

M1b3 17.7358 102.939 .532  .944 

M1b4 17.6226 104.580 .414  .944 

M1b5 17.5849 104.302 .484  .944 

M1b6 17.7075 103.352 .501  .944 

M1b7 17.6698 103.309 .528  .944 

M1b8 17.6981 103.394 .501  .944 

M1b9 17.6038 105.784 .281  .945 

M1b10 18.0283 105.037 .299  .945 

M1c1 18.0377 103.656 .443  .944 

M1c2 17.9528 102.579 .536  .944 

M1c3 18.1698 104.733 .383  .945 

M1c4 18.2736 105.382 .396  .944 

M1c5 18.2642 105.453 .374  .945 

M1d1 17.7170 102.110 .631  .943 

M1d2 17.8396 102.212 .576  .943 

M1d3 17.7925 103.023 .503  .944 

M1d4 17.9151 102.478 .544  .944 

M1d5 17.9623 102.475 .548  .944 

M1d6 18.0849 104.212 .400  .945 

M1d7 17.7453 103.049 .516  .944 

M1d8 17.9340 102.710 .521  .944 



97 
 

M1d9 18.0000 102.838 .518  .944 

M1d10 18.1698 105.133 .337  .945 

M1d11 17.8868 103.206 .471  .944 

M1d12 17.7925 102.414 .566  .943 

M2a 18.2264 102.824 .677  .943 

M2b 18.2075 102.623 .675  .943 

M2c 18.3019 104.879 .524  .944 

M2d 18.2453 103.196 .658  .943 

M2e 18.2453 103.368 .635  .943 

M2f 18.2264 103.034 .649  .943 

M2g 18.2358 102.849 .689  .943 

M2h 18.2170 103.295 .602  .943 

M2j 18.2075 102.852 .646  .943 

M2k 18.2547 103.296 .662  .943 

M2m 18.2075 103.004 .627  .943 

M2n 18.1887 102.916 .616  .943 

M2p 18.2170 103.448 .583  .943 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.8 Consistência interna da subescala General Mental Distress Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Quatro itens que 

fazem parte da GMDS foram codificados como missing no banco de dados. 

Dessa forma, 106 casos foram utilizados para a análise da consistência 

interna da escala GMDS. 

 

Tabela 35: Consistência interna da subescala General Mental Distress Scale. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α Média Desvio padrão Nº de Itens Limite inf. Limite sup. 

Válidos 106 96.364 0.922 15.236 7.127 26 0.898 0.942 

Excluídos 4 3.636 

      Total 110 100.000 

      Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 35, o índice de consistência 

interna da escala GMDS é superior a 0,7 (coeficiente α = 0.922). 
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Por meio de análise item a item, verificou-se que nenhum deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, como pode ser 

observado na Tabela 36. 

 

Tabela 36: Análise estatística item a item do alfa da escala GMDS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

M1a1 14.6509 46.972 .527  .919 

M1a2 14.5283 46.461 .661  .917 

M1a3 14.6226 47.799 .407  .921 

M1a4 14.6792 46.391 .610  .917 

M1b1 14.5377 46.956 .573  .918 

M1b3 14.5660 46.800 .583  .918 

M1b4 14.4528 48.174 .425  .920 

M1b5 14.4151 47.445 .602  .918 

M1b6 14.5377 47.089 .551  .918 

M1b7 14.5000 46.976 .596  .918 

M1b8 14.5283 47.185 .541  .919 

M1b9 14.4340 48.934 .303  .922 

M1b10 14.8585 48.256 .340  .922 

M1c2 14.7830 46.972 .521  .919 

M1d1 14.5472 46.212 .690  .916 

M1d2 14.6698 46.338 .620  .917 

M1d3 14.6226 46.656 .583  .918 

M1d4 14.7453 46.839 .538  .919 

M1d5 14.7925 46.528 .590  .918 

M1d6 14.9151 47.678 .447  .920 

M1d7 14.5755 46.742 .588  .918 

M1d8 14.7642 46.639 .569  .918 

M1d9 14.8302 47.019 .522  .919 

M1d10 15.0000 48.495 .356  .921 

M1d11 14.7170 46.814 .542  .919 

M1d12 14.6226 46.409 .621  .917 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.9 Consistência interna da subescala Emotional Problem Scale 
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Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Não houve itens 

que fazem parte da EPS codificados como missing no banco de dados. 

Dessa forma, os 110 casos foram utilizados para a análise da consistência 

interna da escala EPS. 

 

Tabela 37: Consistência interna da subescala Emotional Problem Scale. São Paulo, SP, 

Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α Média 

Desvio 

padrão 

Nº de 

Itens 

Limite 

inf. 
Limite sup. 

Válidos 110 100 0.614 85.445 93.483 7 0.493 0.715 

Excluídos 0 0       

Total 110 100       

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 37, o índice de consistência 

interna da escala EPS é inferior a 0,7 (coeficiente α = 0.614). Entretanto, o 

IC 95% para o α contempla o valor de ponto de corte 0,7. 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas três deles 

aumentariam o coeficiente alfa da escala caso excluídos, sendo estes os itens 

M1e e M2 (quando foi a última vez, caso isso já tenha acontecido, que você 

ficou significativamente perturbado por problemas nervosos, mentais ou 

psicológicos, ou sentiu que não conseguiria continuar a viver; quando foi a 

última vez, caso já tenha acontecido, que você ficou significativamente 

perturbado ou traumatizado em relação a memórias e sentimentos referentes 

a algo que você fez, algo que você viu, algo que aconteceu com você ou 

algo que você soube que aconteceria com outra pessoa), M3 (quando foi a 

última vez, caso já tenha acontecido, que você teve problemas para prestar 

atenção, para controlar o seu comportamento, ou quebrou regras que você 

deveria seguir – aumento de 0,005), como pode  ser visto na Tabela 38. 

 

Tabela 38: Análise estatística item a item do alfa da escala EPS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 
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Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

M1e 81.7364 8577.077 .413  .621* 

M1f 50.9818 4595.578 .506  .509 

M1g 68.1545 4962.077 .636  .435 

M2 84.3273 8572.534 .513  .621* 

M2q 74.2000 6485.850 .330  .577 

M3 83.6000 8533.985 .481  .619* 

M3c 69.6727 6108.809 .376  .560 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.10 Consistência interna da subescala Behavior Complexity Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Cinco itens que 

fazem parte da BCS foram codificados como missing no banco de dados. 

Dessa forma, 105 casos foram utilizados para a análise da consistência 

interna da escala BCS. 

 

Tabela 39: Consistência interna da subescala Behavior Complexity Scale. São Paulo, 

SP, Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α Média 

Desvio 

padrão 

Nº de 

Itens 

Limite 

inf. 
Limite sup. 

Válidos 105 95.455 0.970 5.91 8.776 33 0.961 0.978 

Excluídos 5 4.545       

Total 110 100.000       

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 39, o índice de consistência 

interna da escala BCS é superior a 0,7 (coeficiente α = 0.970). 

Por meio de análise item a item, verificou-se que o item m3b5 (foi 

fisicamente cruel com animais) aumentaria em 0.001 o coeficiente alfa da 

escala caso excluído, como pode ser verificado na Tabela 40. 
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Tabela 40: Análise estatística item a item do alfa da escala BCS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item 
Média da escala 

se item deletado 

Variância da 

escala se item 

deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 
 

α se item 

deletado 

M3a1 5.6952 71.425 .772  .969 

M3a2 5.6762 70.894 .825  .968 

M3a3 5.7333 72.082 .729  .969 

M3a4 5.6857 71.218 .790  .968 

M3a5 5.6667 70.801 .826  .968 

M3a6 5.7048 71.460 .780  .968 

M3a7 5.6476 70.384 .864  .968 

M3a8 5.6286 70.255 .862  .968 

M3a9 5.6095 70.125 .863  .968 

M3a10 5.6571 70.920 .799  .968 

M3a11 5.6476 70.307 .875  .968 

M3a12 5.7619 72.722 .677  .969 

M3a13 5.7524 72.938 .624  .969 

M3a14 5.7429 72.693 .648  .969 

M3a15 5.6762 71.625 .720  .969 

M3a16 5.6286 70.140 .878  .968 

M3a17 5.6762 71.356 .758  .969 

M3a18 5.7429 72.404 .694  .969 

M3b1 5.7524 72.746 .655  .969 

M3b2 5.8000 74.008 .529  .970 

M3b3 5.8286 74.605 .481  .970 

M3b4 5.7905 73.725 .561  .970 

M3b5 5.9048 76.606 .237  .971* 

M3b6 5.8571 75.335 .403  .970 

M3b8 5.8762 75.706 .382  .970 

M3b9 5.8571 75.085 .466  .970 

M3b10 5.7905 73.629 .578  .970 

M3b11 5.6762 70.760 .844  .968 

M3b12 5.8476 75.227 .398  .970 

M3b13 5.6190 70.161 .866  .968 

M3b14 5.7524 72.919 .627  .969 

M3b15 5.6571 71.035 .783  .968 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 
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5.3.1.11 Consistência interna da subescala Environmental Risk Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Não houve itens 

que fazem parte da ERS codificados como missing no banco de dados. 

Dessa forma, os 110 casos foram utilizados para a análise da consistência 

interna da escala ERS. 

 

Tabela 41: Consistência interna da subescala Environmental Risk Scale. São Paulo, SP, 

Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α Média 

Desvio 

padrão 

Nº de 

Itens 

Limite 

inf. 
Limite sup. 

Válidos 110 100 0.724 19.436 11.877 21 0.643 0.793 

Excluídos 0 0 

      Total 110 100 

      Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 41, o índice de consistência 

interna da escala ERS é superior a 0,7 (coeficiente α = 0.724). 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas dois deles 

aumentariam o coeficiente alfa da escala caso excluídos, sendo estes os itens 

E5a (pessoas com quem convive estavam trabalhando, na escola ou 

realizando treinamento em período integral – aumento de 0.002), e E5b 

(pessoas com quem convive estavam envolvidas em atividade ilegal – 

aumento de 0.003), como pode ser visto na Tabela 42. 

 

Tabela 42: Análise estatística item a item do alfa da escala ERS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

E5a 18.4636 135.682 .118  .726* 

E5b 19.1455 138.694 .059  .727* 

E5c 19.0909 135.239 .258  .717 

E5d 19.1000 134.733 .257  .717 

E5e 18.6636 134.812 .139  .725 

E5f 16.2636 127.168 .320  .710 
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E5g 16.2364 126.274 .356  .707 

E6a 19.2182 131.475 .469  .707 

E6b 19.3000 129.350 .418  .706 

E6c 19.0455 132.980 .309  .713 

E6d 19.0545 128.914 .336  .710 

E6e 19.3000 136.634 .292  .718 

E6f 17.9636 127.577 .158  .734 

E6g 17.8273 125.594 .230  .723 

E7a 18.9545 130.264 .372  .708 

E7b 19.2636 131.389 .309  .712 

E7c 18.7818 130.943 .277  .714 

E7d 18.8455 122.939 .435  .699 

E7e 19.1909 135.312 .256  .717 

E7f 17.4818 114.619 .474  .692 

E7g 17.5364 113.664 .435  .698 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.12 Consistência interna da subescala General Victimization Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Não houve itens 

que fazem parte da GVS codificados como missing no banco de dados. 

Dessa forma, os 110 casos foram utilizados para a análise da consistência 

interna da escala GVS. 

 

Tabela 43: Consistência interna da subescala General Victimization Scale. São Paulo, 

SP, Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 

  
IC 95% 

 
N % Α Média 

Desvio 

padrão 

Nº de 

Itens 
Limite inf. Limite sup. 

Válidos 110 100 0.849 4.782 4.239 15 0.804 0.887 

Excluídos 0 0 

      Total 110 100 

      Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 43, o índice de consistência 

interna da escala GVS é superior a 0,7 (coeficiente α = 0,849). 
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Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas um deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, sendo este o item 

E9e18 (era menor do que 18 anos de idade quando sofreu abuso emocional, 

sexual ou físico – codificada pelo entrevistador – aumento de 0,02), como 

pode ser observado na Tabela 44. 

 

Tabela 44: Análise estatística item a item do alfa da escala GVS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

E9a 4.3091 15.738 .498  .839 

E9b 4.3091 15.390 .592  .833 

E9c 4.6455 16.414 .514  .840 

E9d 4.2455 15.728 .501  .839 

E9e18 4.5182 14.894 .311  .869* 

E9f 4.5000 15.720 .571  .835 

E9g 4.4455 16.286 .381  .845 

E9h 4.4000 16.132 .408  .844 

E9j 4.3818 15.266 .640  .831 

E9k 4.6818 16.586 .527  .840 

E9m 4.4818 15.775 .542  .837 

E9n 4.4727 15.976 .479  .840 

E9p 4.4727 15.719 .553  .836 

E9q 4.6091 16.112 .562  .837 

E9r 4.4727 15.609 .585  .834 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.13 Consistência interna da subescala Illegal Activities Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Não houve itens 

que fazem parte da IASS codificados como missing no banco de dados. 

Dessa forma, os 110 casos foram utilizados para a análise da consistência 

interna da escala IASS. 
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Tabela 45: Consistência interna da subescala Illegal Activities Scale. São Paulo, SP, 

Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α Média Desvio padrão 

Nº de 

Itens 

Limite 

inf. 
Limite sup. 

Válidos 110 100 0.905 9.627 34.234 5 0.874 0.930 

Excluídos 0 0 
      

Total 110 100 
      

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 45, o índice de consistência 

interna da escala IAS é superior a 0,7 (coeficiente α = 0.905). 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas um deles 

aumentaria o coeficiente alfa da escala caso excluído, sendo este o item L3 

(quando foi a última vez, caso já tenha acontecido com você, que fez algo 

que poderia lhe deixar encrencado ou criar problemas com a lei, além de 

usar álcool e outras drogas de 0,046), como pode ser verificado na Tabela 

46. 

 

Tabela 46: Análise estatística item a item do alfa da escala IAS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

L3 8.6182 1120.550 .548  .951* 

L3d 6.8455 605.985 .944  .843 

L3e 7.1909 619.642 .930  .846 

L3f 7.8636 750.101 .806  .874 

L3g 7.9909 743.055 .881  .859 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.1.14 Consistência interna da subescala Employment Activity Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Quatro itens que 

fazem parte da EMASp foram codificados como missing no banco de dados. 
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Dessa forma, 106 casos foram utilizados para a análise da consistência 

interna da escala EMASp. 

 

Tabela 47: Consistência interna da subescala Employment Activity Scale. São Paulo, 

SP, Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α Média Desvio padrão Nº de Itens 

Limite 

inf. 

Limite 

sup. 

Válidos 106 96 0.626 42.755 56.863 5 0.500 0.727 

Excluídos 4 3.6 
      

Total 110 100 
      

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 47, o índice de consistência 

interna da escala EMASp é inferior a 0,7 (coeficiente α = 0.626). Entretanto, 

o IC 95% para o α contempla o valor de ponto de corte 0,7. 

Por meio de análise item a item, verificou-se que apenas três deles 

aumentariam o coeficiente alfa da escala caso excluídos, sendo estes os itens 

V6n (quantos dias perdeu de trabalho – aumento de 0.042), V6p (quantos 

dias teve problemas no trabalho por qualquer motivo – aumento de 0,013), e 

V6q (quantos dias foi suspenso do trabalho por qualquer motivo - aumento 

de 0,027), como pode ser verificado na Tabela 48. 

 

Tabela 48: Análise estatística item a item do alfa da escala EMASp, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

V6k 24.1226 1136.756 .780  .263 

V6m 25.4340 1184.515 .790  .254 

V6n 37.4434 2825.906 .132  .668* 

V6p 41.8585 3068.846 .329  .639* 

V6q 42.1604 3099.507 .154  .653* 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 
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5.3.1.15 Consistência interna da subescala General Individual Severity 

Scale 

 

Foram entrevistados 110 sujeitos com o AGNI-I. Dois itens que 

fazem parte da GISS foram codificados como missing no banco de dados. 

Dessa forma, 108 casos foram utilizados para a análise da consistência 

interna da subescala GISS. 

A subescala GISS é composta pelas subescalas Substance 

Dependence Scale (SDS); Substance Abuse Index (SAI); Substance Issues 

Index (SII); Somatic Symptom Index (SSI); Depressive Symptom Scale 

(DSS); Homicidal Suicidal Thought Scale (HSTS); Anxiety Symptom Scale 

(ASS); Traumatic Symptom Scale (TSS); Inattentive Disorder Scale (IDS); 

Hyperactivity-Impulsivity Scale (HIS); Conduct Disorder Scale (CDS); 

General Conflict Tactics Scale (GCTS); Property Crime Scale (PCS); 

Interpersonal Crime Scale (ICS); e Drug Crime Scale (DCS). 

 

Tabela 49: Consistência interna da subescala General Individual Severity Scale. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015 

Dados sobre a escala 
 

IC 95% 

 
N % α Média 

Desvio 

padrão 

Nº de 

Itens 
Limite inf. Limite sup. 

Válidos 108 98 0.700 -295.907 203.521 15 0.610 0.777 

Excluídos 2 1.8 
      

Total 110 100 
      

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

Como observado acima na Tabela 49, o índice de consistência 

interna da escala GISS é igual a 0,7 (coeficiente α = 0,700). 

Por meio de análise item a item, verificou-se que oito deles 

aumentariam o coeficiente alfa da escala caso excluídos, sendo estes os itens 

SDS, SAI, e SSI, com aumento de 0.001 cada, SII, PCS, ICS e DCS com 

aumento de 0,002 cada e GCTS, que aumentaria 0,032 caso excluída, como 

pode ser observado na Tabela 50. 
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Tabela 50: Análise estatística item a item do alfa da escala GISS, que faz parte do 

instrumento AGNI-I completo. São Paulo, SP, Brasil, 2015 

Estatísticas totais dos Itens 

Item Média da escala 

se item deletado 

Variância da escala 

se item deletado 

Correlação corrigida 

do item com o total 

 α se item 

deletado 

SDS -301.3704 41125.506 .370  .701* 

SAI -298.2593 41211.689 .446  .701* 

SII -299.6852 41323.863 .207  .702* 

SSI -298.3519 41152.286 .449  .701* 

DSS9 -302.0741 40927.808 .477  .699 

HSTS -282.0370 39499.214 .295  .691 

AFSS -301.7130 40472.636 .574  .695 

TSS -207.2037 32212.033 .334  .691 

IDS -247.2870 27499.197 .861  .585 

HIS -246.9537 27624.699 .862  .585 

CDS -212.8056 20815.205 .814  .573 

GCTS -256.0185 35152.243 .152  .732* 

PCS -296.4907 41262.944 .258  .702* 

ICS -296.2222 41278.997 .334  .702* 

DCS -296.2315 41283.862 .379  .702* 

* Itens cuja exclusão causaria aumento no alfa de Cronbach 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

5.3.2 Diagramas de Distribuição dos Intervalos de Confiança para o 

alfa 

 

 Uma vez que a amostra utilizada para o presente estudo é resultante 

da soma das amostras em dois serviços de saúde diferentes, realizou-se uma 

análise dos intervalos de confiança para o alfa de cada uma das escalas que 

compõem o AGNI-I, e foram aqui avaliadas, com o objetivo de verificar se 

a amostra é homogênea para as consistências internas mensuradas. Os 

resultados podem ser visualizados nas figuras a seguir. 

 Com exceção da escala SFS, em todas as figuras pode-se observar 

que há sobreposição dos diagramas. Isso demonstra que os IC 95% se 

sobrepõem, não havendo diferença estatisticamente significativa entre as 

amostras, apesar de em alguns casos a sobreposição ser bem discreta, como 
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nas escalas IASS e EMASp. Dessa forma, é possível realizar a junção das 

amostras sem prejuízo para a análise dos coeficientes alfa. 

 Destaca-se que, para a escala de gravidade global - a escala mais 

abrangente (GISS) -, a sobreposição é muito expressiva, sendo possível, 

portanto, realizar a junção das duas amostras para as análises aqui 

realizadas. 

  

 

Figura 12: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

SFS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

Figura 13: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

CWS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 
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Figura 14: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

SES, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

Figura 15: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

SPS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 
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Figura 16: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

HDS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

Figura 17: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

HPS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

001 

001 

001 

000

000

001

001

001

001

001

Alpha 2 amostras Alpha SAID Alpha Sacomã

Health Distress Scale 

001 
001 

001 

000

001

001

001

001

001

Alpha 2 amostras Alpha SAID Alpha Sacomã

Health Problem Scale 



112 
 

 

Figura 18: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

IMDS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

Figura 19: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

GMDS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 
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Figura 20: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

EPS7p, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

 

Figura 21: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

BCS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 
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Figura 22: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

ERS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

Figura 23: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

GVS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 
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Figura 24: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

IASS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

Figura 25: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

EMAS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 
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Figura 26: Diagrama de distribuição dos intervalos de confiança para o alfa da escala 

GISS, São Paulo, SP, Brasil, 2015. Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 As sobreposições também podem ser observadas na Tabela 51 

abaixo, onde está exposto o alfa para cada escala em cada uma das amostras 

e na amostra total. 

Tabela 51: Distribuição dos IC 95% para o alfa por escala, de acordo com amostra. 

São Paulo, SP, 2014. 

  

IC 95% duas amostras 

 

IC 95% SAID 

 

IC 95% Sacomã 

 

α amostra Lim inf. Lim Sup. α SAID Lim inf. Lim Sup. α Sacomã Lim inf. Lim Sup. 

SFS 0.69 0.59 0.77 0.85 0.76 0.91 0.58 0.41 0.71 

CWS 0.96 0.95 0.97 0.97 0.95 0.98 0.96 0.94 0.97 

SES 0.13 -0.16 0.36 0.23 -0.22 0.55 0.06 -0.34 0.37 

SPS 0.85 0.80 0.89 0.87 0.81 0.92 0.85 0.79 0.90 

HDS 0.68 0.58 0.76 0.58 0.36 0.75 0.74 0.63 0.82 

HPS 0.66 0.53 0.76 0.70 0.49 0.83 0.64 0.47 0.77 

IMDS 0.95 0.93 0.96 0.93 0.89 0.96 0.95 0.93 0.97 

GMDS 0.92 0.90 0.94 0.89 0.84 0.94 0.93 0.91 0.95 

EPS7p 0.61 0.49 0.71 0.66 0.48 0.80 0.58 0.40 0.71 

BCS 0.97 0.96 0.98 0.97 0.96 0.98 0.97 0.96 0.98 

ERS21 0.72 0.64 0.79 0.72 0.58 0.83 0.73 0.63 0.81 

GVS 0.85 0.80 0.89 0.82 0.73 0.89 0.86 0.81 0.90 

IASS 0.91 0.87 0.93 0.93 0.89 0.96 0.87 0.81 0.91 

EMASp 0.63 0.50 0.73 0.80 0.68 0.88 0.57 0.38 0.71 

GISS 0.70 0.61 0.78 0.67 0.50 0.80 0.71 0.60 0.80 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

5.3.3 Modelo Rasch da Substance Problem Scale 
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 A fim de dar início à análise do modelo Rasch para a escala SPS, foi 

realizada uma análise da distribuição da curva de características do item 

(ICC) para cada um dos 16 itens da escala.  

 Esta curva apresenta a probabilidade de resposta em cada categoria 

(0 - Nunca, 1 – Mais de 12 meses atrás, 2 – de 2 a 12 meses atrás ou 3 – no 

último mês) de acordo com a gravidade do indivíduo, observada pela escala 

estimada pelo modelo Rating Scale Rasch Model. No gráfico da Figura 27, 

abaixo, apresenta-se a ICC para o primeiro item da escala apenas, uma vez 

que para os 16 itens o comportamento da curva é o semelhante. 

 

Figura 27: Curva de características do item (ICC) para o item S9c da escala SPS do AGNI-I. 

São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 

 No gráfico da Figura 27, acima, podemos observar que as categorias 

de resposta intermediárias (curvas verde - 2 e vermelha - 1) são pouco 

informativas a respeito do dado, pois suas probabilidades de resposta não se 

diferenciam entre indivíduos com problemas mais ou menos graves. Os 

indivíduos com problemas menos graves (mais próximos do -4 no eixo x do 

gráfico), possuem probabilidade maior de responder 0 (curva preta), ao 

passo que os indivíduos com problemas mais graves (mais próximos do 4 no 

eixo x do gráfico) possuem maior probabilidade de responder 3 (curva azul). 
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Sendo assim, para uma melhor aplicação do modelo Rasch, faz-se 

necessária a recategorização da variável. 

 Optou-se por recategorizá-la em 0 = 0, 1 e 2 e 1 = 3, de forma que 

diferencia-se se o indivíduo relatou ter o problema questionado no item no 

último mês (1) ou não (0). Essa recategorização foi realizada em estudo 

anterior com a mesma escala na versão canadense
15

. 

Após recategorização, procedeu-se à análise fatorial da escala. A 

análise exploratória foi feita por meio da análise de componentes principais 

com rotação varimax dos dados, que indicam uma solução de um fator. As 

primeiras três unidades de variância (eigenvalues) foram de 8,33, 1,44 e 

1,01.  

 Os itens S9e a S9j e S9m a S9u apresentam carga fatorial (loading) 

superior a 0,6 em um primeiro fator (13 itens dos 16). Os itens S9c (você 

tentou esconder que estava usando álcool ou outras drogas), S9d (seus pais, 

família, parceiro, colegas de trabalho, colegas de sala ou amigos reclamaram 

de seu uso de álcool ou outras drogas) possuem carga fatorial (loading) 

superior a 0,6 em um fator 2 e S9k (seu uso de álcool ou outras drogas lhe 

causou problemas com a lei) em um fator 3, o que pode indicar existência de 

outras, ainda que menos relevantes, dimensões na escala, como pode ser 

visualizado na Figura 28 abaixo. O primeiro fator corresponde a 52,06% da 

variação dos dados, o segundo fator a apenas 9% e o terceiro 6,3%.  
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Figura 28: Análise fatorial da escala SPS. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 

 Foi verificada a adequabilidade dos dados ao modelo Rasch. A 

dificuldade dos itens varia entre os valores de -1,84 (item s9e - usou AOD 

todas as semanas ou com maior frequência) e 4,08 (item s9k - o uso de 

AOD lhe causou problemas com a lei). 

 O valor de gravidade dos problemas dos indivíduos varia de -3,12 a 

3,59, sendo a gravidade média 0,29 (dp = 1,72). 

 Na Tabela 52, a seguir, são apresentados os valores de infit e outfit 

do modelo. 

Tabela 52: Análise do modelo Rasch dos itens da escala SPS. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

Item 
  

Statistics: Mean Square ZSTD 

Item % Gravidade X2 Df p-value Outfit Infit Outfit Infit 

s9k 3.70  4.079 148.105 80 0.000 1.828 0.885 0.95 -0.17 

s9c 40.74  0.917 131.573 80 0.000 1.624 1.498 1.79 3.49 

s9j 48.15  0.503 59.859 80 0.955 0.739 0.877 -0.98 -0.95 

s9r 48.15  0.503 58.149 80 0.969 0.718 0.869 -1.08 -1.02 

s9m 51.85  0.291 57.53 80 0.973 0.71 0.8 -1.18 -1.59 
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s9n 54.32  0.147 54.675 80 0.986 0.675 0.802 -1.38 -1.55 

s9g 55.56  0.074 76.377 80 0.594 0.943 0.999 -0.15 0.04 

s9t 58.02  -0.074 56.607 80 0.978 0.699 0.86 -1.26 -1.01 

s9p 61.73  -0.305 118.359 80 0.003 1.461 1.143 1.64 0.99 

s9h 62.96  -0.384 41.752 80 1.000 0.515 0.724 -2.14 -2.02 

s9f 66.25  -0.552 72.258 79 0.691 0.903 1.022 -0.26 0.19 

s9s 67.90  -0.715 49.858 80 0.997 0.616 0.797 -1.4 -1.31 

s9u 69.14  -0.802 58.525 80 0.966 0.723 0.851 -0.89 -0.9 

s9q 70.37  -0.891 50.305 80 0.996 0.621 0.767 -1.26 -1.44 

s9d 71.60  -0.983 148.324 80 0.000 1.831 1.61 2.1 3.03 

s9e 81.48  -1.808 127.791 80 0.001 1.578 1.035 1.13 0.23 

Fonte: Coleta de dados, 2011 e 2014. 

 

 Os valores de mean square de infit e outfit indicam que todos os 

itens são aceitáveis pelo modelo Rasch, apesar de alguns serem 

considerados improdutivos à mensuração. Nenhum item da escala SPS 

possui infit ou outfit para o mean square acima de 2, como pode ser 

verificado na Tabela 48. 

 Na análise de infit e outfit, não há nenhum indivíduo com infit 

superior a 2, mas cinco indivíduos possuem outfit superior a este valor, e, 

destes cinco, dois possuem valor de ZSTD superior a 2, ou seja, para eles, o 

resultado não é aleatório, significando que as respostas dessas duas pessoas 

não estão de acordo com o modelo Rasch – eles podem ser indivíduos 

gravess em seu escore da SPS, mas não responderam positivamente aos 

itens mais graves, ou eles possuem baixa gravidade e responderam 

positivamente aos itens mais graves. O número de pessoas nesta condição é 

muito baixo, portanto não gera preocupações para a análise. 
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 Figura 29: Mapa de Pessoas e Itens - Subescala SPS. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 Como pode-se observar na análise do mapa de pessoas e itens 

exposto acima na Figura 29, os itens não estão bem distribuídos na 

dimensão latente de gravidade, o que pode sugerir que a maior parte deles 

avalia o mesmo nível de gravidade – indicativo de redundância na escala. 

Foi realizada, também, uma análise de funcionamento diferencial 

dos itens (DIF), de modo a verificar se há diferença na mensuração dos itens 

para uma determinada característica da amostra. Optou-se por verificar a 

presença de DIF por gênero, uma vez que estudos anteriores realizaram esta 

análise com a escala SPS
15

. 
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Figura 30: Análise de funcionamento diferencial do item (DIF) para a escala SPS. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 Como pode ser observado acima na Figura 30, há sobreposição dos 

traços para o gênero feminino (1 – traços azuis) e masculino (2 – traços 

vermelhos) para todos os itens da escala. Para os itens S9c (tentou esconder 

que estava usando AOD), e S9d (seus pais, família, parceiro, colegas de 

trabalho, colegas de sala ou amigos reclamaram de seu uso de AOD) e S9e 

(usou AOD todas as semanas ou com maior frequência) há um sugestivo 

distanciamento dos intervalos, ainda que não sejam estatisticamente 

significantes.  

 A análise de componente principal dos resíduos apresenta indícios de 

que ainda resta uma dimensão nos dados, uma vez que o primeiro 

componente dos resíduos responde por 2,3 unidades de variância, superando 

o valor do limite de 1,9 sugerido pela literatura de Rasch.
55

 Os itens S9c 
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(você tentou esconder que estava usando AOD) e S9d (seus pais, família, 

parceiro, colegas de trabalho, colegas de sala ou amigos reclamaram de seu 

uso de AOD) possuem carga fatorial (carga fatorial (loading)) superior a 

0,6, indicando multidimensionalidade na escala, como pode ser visualizado 

na Figura 31 abaixo. 

.  

Figura 31: Análise de Componente Principal dos Resíduos do modelo Rasch da Escala 

SPS. São Paulo, SP, Brasil, 2015. 

5.4 VALIDADE CONVERGENTE ENTRE AS ESCALAS DO 

AGNI-RR E AGNI-I 

 

 Com o objetivo de verificar se há validade convergente entre as 

escalas IDScr (AGNI-RR) e IMDS (AGNI-I); EDScr (AGNI-RR) e BCS 

(AGNI-I); SDScr – (AGNI-RR) e SPS; CVScr – (AGNI-RR) e CVS 

(AGNI-I); e TDScr (AGNI-RR) e GISS (AGNI-I), foram realizados 

cálculos dos índices de correlação de Pearson para cada uma das variáveis 

entre si. 

 Para esta análise, foram usados os dados dos 70 indivíduos 

entrevistados com o AGNI-I e AGNI-RR. 
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Tabela 53: Correlações entre as subescalas dos instrumentos AGNI-RR e AGNI-I. São 

Paulo, SP, Brasil, 2015. 

 

Subescalas AGNI-RR 

Subescalas AGNI-I IDScr EDScr SDScr CVScr TDScr 

IMDS 0.721 0.666 0.388 0.423 0.761 

BCS 0.583 0.553 0.327 0.370 0.632 

SPSL 0.522 0.443 0.581 0.285 0.614 

CVS 0.328 0.487 0.241 0.652 0.553 

GISS 0.690 0.686 0.461 0.526 0.801 

Fonte: Coleta de dados 2014. 

Negrito: Índices de correlação entre as escalas curtas (RR) e completas (I). 

 

 Como pode ser observado na Tabela 53, as escalas GISS e TDScr 

(rho: 0,801) apresentaram um índice de correlação forte, acima de 0,7, ponto 

de corte considerado como correlação forte pela literatura,
53, 54

 índice este 

também alcançado pelas escalas IDScr e IMDS.  

Índices entre 0,4 e 0,6, atingidos por todas as outras comparações 

propostas nos objetivos deste estudo, indicam correlações positivas 

moderadas
53, 54

 (EDScr e BCS rho = 0,553; SDScr e SPSl rho = 0,581; 

CVSCr e CVS rho = 0,652).  
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6. DISCUSSÃO 
 

Com base na literatura, a qual nos mostra a premissa de que o 

monitoramento contínuo e a intervenção precoce impactam na trajetória de 

longo prazo na história de consumo de AOD, e nos dados expostos na 

introdução e justificativa deste estudo acerca do impacto econômico do 

consumo de drogas e possíveis problemas ou dificuldades na aplicação dos 

recursos disponíveis para tratamento, sugerimos que avaliações 

padronizadas e individualizadas sejam implementadas no Brasil
56

. 

Estudo americano de validação do instrumento GAIN-SS mostrou 

que ele possui um coeficiente de consistência interna de Alfa de Cronbach 

de 0,87, coeficiente semelhante ao alcançado pela versão brasileira do 

instrumento aqui estudada (0,828), e acima do ponto de corte de 0,7 da 

literatura
22

 Este dado mostra que a consistência interna do instrumento 

AGNI-RR em sua escala total é considerada boa e compatível com a sua 

versão original. 

Abaixo, podemos visualizar o comparativo do coeficiente α de 

Cronbach entre as cinco escalas do AGNI-RR no Brasil e do GAIN-SS nos 

EUA. 

 

Tabela 54: Comparativo entre os coeficientes das subescalas do AGNI-RR no Brasil e 

do GAIN-SS nos EUA. São Paulo, SP, Brasil, 2015 e Pooled Data EUA, 2013. 

 n = 10.175 n = 126 IC 95% Brasil 

 α GAIN-SS EUA α AGNI-RR Brasil Lim. Inf. Lim sup. 

IDScr 0,78 0,762Ϯ * 0,692 0,821 

EDScr 0,80 0,655** 0,554 0,740 

SDScr 0,88 0,673** 0,575 0,755 

CVScr 0,66 0,446 0,279 0,585 

TDScr 0,88 0,828Ϯ  0,782 0,869 

Fonte: Coleta de dados 2014 e Titus et al., 2013 e GAIN-SS Manual 3.0
17, 56

 

* Parâmetro americano está contido ou é inferior ao IC 95% brasileiro 

** IC 95% contém o ponto de corte de 0.7 da literatura 

Ϯ  Alfa da versão AGNI-I ≥ 0.7 
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Como observado acima, na Tabela 54, para todas as escalas a 

performance da consistência interna no instrumento AGNI-RR é menor 

quando comparada ao instrumento original. Vale ressaltar que a amostra 

americana é mais de 80 vezes maior do que a atual brasileira, sugerindo que 

estudos futuros podem encontrar melhor desempenho do instrumento, com 

um tamanho amostral mais semelhante ao apresentado acima. 

Com relação às subescalas do AGNI-RR, somente a subescala IDScr 

obteve coeficiente de alfa de Cronbach superior a 0,7 (α = 0,762 IC 95% = 

0,692-0,82), e as escalas EDScr e SDScr apresentaram coeficientes 

limítrofes, os quais alcançam o limite da consistência interna caso 

arredondados (α = 0,655 IC 95% = 0,554-0,740 e α = 0,673, IC 95% = 

0,575-0,755, respectivamente). Entretanto, para todas elas o intervalo de 

confiança para o alfa inclui o 0,7, com exceção da subescala CVScr, que 

encontra-se consideravelmente abaixo do limite da consistência interna, e na 

qual o intervalo de confiança não contempla este valor (α = 0,446 IC 95% = 

0,279-0,585). O problema nesta escala também foi verificado na versão 

americana. Os autores problematizam que comportamentos relacionados a 

crime e violência são extremamente complexos e variados, ainda não sendo 

bem capturados pela presente escala
56

.  

Este dado pode estar também relacionado a um obstáculo conhecido 

pela literatura, denominado “cego de conveniência social”, em que, com 

frequência, instrumentos de autorrelato sofrem a consequência da negação 

de comportamentos em razão do estigma social, conceito de imoralidade, 

agressividade, entre outros
57-59

.  

Entretanto, um dos propósitos do presente estudo é justamente reunir 

em um só instrumento informações que sejam capazes de nos orientar 

quanto à gravidade global dos problemas do indivíduo, norteando seu 

cuidado para as suas necessidades mais proeminentes. Os 23 itens reunidos 

em uma escala total que classifica a potencial gravidade dos problemas do 

indivíduo, para fins de rastreamento, possui coeficiente de alfa de Cronbach 

considerado confiável pela literatura. 
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Tabela 55: Comparativo entre os coeficientes das subescalas do AGNI-I no Brasil e do 

GAIN-I nos EUA. São Paulo, SP, Brasil, 2015 e Pooled Data EUA, 2012. 

 
Alfa n = 110 IC 95% 

 

Alfa 

Americano n = 9.061 

  
Limite inferior Limite Superior 

 
SFS 0.687** 0.590 0.768 0.826 

CWS 0.962Ϯ ** 0.951 0.972 0.952* 

SES 0.125 -0.163 0.359 0.664 

SPS 0.848Ϯ ** 0.803 0.887 0.924 

HDS 0.676** 0.578 0.759 0.793 

HPS 0.659** 0.531 0.757 0.771* 

IMDS 0.945Ϯ  ** 0.929 0.959 0.955* 

GMDS 0.922Ϯ ** 0.898 0.942 0.935* 

EPS7p 0.614** 0.493 0.715 0.829 

BCS 0.970Ϯ ** 0.961 0.978 0.951 

ERS21 0.724Ϯ ** 0.643 0.793 0.639* 

GVS 0.849Ϯ ** 0.804 0.887 0.861* 

IASS 0.905Ϯ ** 0.874 0.930 0.808* 

EMASp 0.626** 0.500 0.727 0.953 

GISS 0.7Ϯ ** 0.610 0.777 0.887 

* Parâmetro americano está contido ou é inferior ao IC 95% brasileiro 

** IC 95% contém o ponto de corte de 0.7 da literatura 

Ϯ  Alfa da versão AGNI-I ≥ 0.7 

Fonte: Coleta de dados 2014 e Modisette et al. 2012
60

 

 

 Na análise do instrumento AGNI-I, nove das 15 subescalas 

estudadas apresentaram o coeficiente α maior do que 0,7, (CWS, SPS, 

IMDS, GMDS, BCS, ERS21, GVS, IASSp, GISS), como pode ser visto na 

Tabela 55 acima. Para 14 das 15 escalas estudadas, o IC 95% comtempla ou 

ultrapassa o valor 0,7, podendo sugerir que, com o aumento da amostra 

estudada, estes índices podem ser atingidos mesmo naquelas em que o 0,7 

não foi atingido. Vale ressaltar que, quando considerada apenas a amostra 

CAPSad, as escalas SPS e HDS possuem índice de consistência interna 

superior a 0,7. 

 Observa-se também, em comparação com os dados americanos, que 

em sete das 15 subescalas estudadas o parâmetro americano está contido no 

IC 95% brasileiro, mostrando compatibilidade dessas subescalas com a 
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versão original, uma vez que não há diferença estatisticamente significativa 

entre essas medidas. 

 Com o objetivo de realizar-se uma análise cautelosa dos dados para o 

AGNI-I, os quais foram reunidos em dois serviços diferentes, foi feita uma 

análise de diagramas para os IC 95% do alfa das escalas, o que permitiu 

concluir que a consistência interna do instrumento, em suas diferentes 

subescalas, só foi considerada diferente para os dois serviços em uma 

subescala: a SFS. Mostrou-se que, para 13 escalas, não houve prejuízo da 

homogeneidade dos dados, uma vez que não são estatisticamente diferentes. 

 A consistência interna de uma medida quantitativa é o principal 

requisito para que uma investigação tenha qualidade. Esta se refere à 

consistência com a qual um determinado instrumento mede um atributo: 

quanto menor a variação produzida pelo instrumento - nas mensurações de 

um atributo -, maior a sua consistência interna. Um instrumento é confiável 

se suas medidas refletirem exatamente as medidas verdadeiras do atributo.
42

 

A forma mais utilizada é a avaliação da consistência interna, que consiste na 

verificação da correlação dos itens entre si e com o total. Para isso, é 

realizada uma análise estatística (alfa de Cronbach) que reflete o grau de 

covariância dos itens entre si, os quais devem apresentar correlação uns com 

os outros, uma vez que medem os mesmos fenômenos, expressando a 

consistência interna da medida
42

. 

É relevante ressaltar que, apesar da literatura científica a respeito das 

aplicações do coeficiente nas diversas áreas do conhecimento ser ampla e 

abrangente, ainda não existe um consenso entre os pesquisadores acerca da 

interpretação da consistência interna de um questionário, obtida a partir do 

valor deste coeficiente. Não há um valor mínimo definido para que o 

coeficiente alfa de Cronbach seja aceito como bom, mas encontra-se na 

literatura o valor de 0,70 como mínimo comumente aceitável, valor que a 

versão do AGNI-RR, escala total TDScr aqui estudada, superou, bem como 

a escala GISS, escala mais abrangente do AGNI-I aqui estudada, que atingiu 

o valor exato de 0,70. Existem, no entanto, autores que utilizam o alfa sem 

fazer nenhuma menção a um valor mínimo
61

. 
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Outros autores fazem menção a um valor de alfa bom a 0,6, a 

depender da quantidade de indivíduos na amostra e da quantidade de itens 

em cada subescala. Dessa forma, entende-se que o coeficiente alfa de uma 

amostra aumenta conforme o n aumenta, sugerindo que futuros estudos, 

com amostras maiores, podem atingir índices ainda mais altos de 

consistência interna para essas versões do instrumento. No presente estudo, 

considerando esta literatura que faz ponderação com relação ao tamanho 

amostral, 13 das 15 subescalas do AGNI-I e quatro das cinco subescalas do 

AGNI-RR possuem consistência interna de nível bom ou superior
62

. 

Para quatro escalas do AGNI-I aqui estudadas, o coeficiente alfa foi 

superior a 0,9 (CWS, IMDS, GMDS, IASSp). Embora alguns autores 

considerem este valor desejável
62

, outros estudos sugerem que escalas com 

alfa superior a 0,9 podem ser redundantes, mostrando que há uma correlação 

muito forte entre itens que poderiam ser retirados da escala, em busca da 

mensuração mais curta possível, que possua consistência interna aceitável
63

. 

No que diz respeito às escalas SPS, IMDS, GMDS, BCS, GVS, 

CWS e HDS do AGNI-I, o SPSS detectou que alguns de seus itens possuem 

correlação muito alta, demonstrando que alguns deles podem ser 

redundantes. Este fato foi verificado também pelos desenvolvedores do 

instrumento em algumas escalas, os quais sugeriram que, nas versões mais 

longas do instrumento, isso pode ocorrer por excesso de itens
64

. 

Embora sejam repetitivos, alguns deles representam informações 

clínicas consideradas importantes para o conhecimento da equipe. Um 

exemplo são os itens M2h e M2n do AGNI-I (usou álcool e outras drogas 

para conseguir dormir ou para esquecer-se de coisas que aconteceram no 

passado; sentiu-se culpado por coisas que aconteceram no passado e sentiu 

que deveria ter feito algo para que elas não tivessem acontecido). Embora 

faça sentido teórico que as duas variáveis estejam altamente 

correlacionadas, elas representam problemas diferentes para o indivíduo, e 

que são importantes para o conhecimento da equipe cuidadora, muito 

embora a análise estatística as considere “redundantes”. 
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Pretende-se, em futuros estudos, trabalhar as propriedades 

psicométricas de versões intermediárias dos instrumentos, como é o caso do 

AGNI-R3, que leva cerca de 30 minutos para ser conduzido com o usuário e 

possui escalas menores, que nas versões americanas dos instrumentos 

possuem boa correlação com as escalas maiores do AGNI-I
17

. Entende-se 

que esta versão (AGNI-R3) é mais rápida e possui performance semelhante 

nas versões americanas, o que facilitaria seu uso na prática clínica. Estudos 

futuros são necessários para a adaptação cultural e validação desta versão do 

instrumento. 

Uma vez que a versão longa do instrumento contempla quase todos 

os itens das versões mais curtas, o projeto matricial do qual esta tese faz 

parte partiu do pressuposto de que seria um percurso metodológico assertivo 

trabalhar inicialmente com a versão mais abrangente do instrumento, de 

onde seriam derivadas as versões menores – como foi o caso do AGNI-RR. 

Acerca da correlação entre as subescalas do AGNI-RR e AGNI-I, as 

escalas GISS e TDScr (rho: 0,801) apresentaram um índice de correlação 

considerado forte, de acordo com a literatura especializada
53, 54

 O ponto de 

corte da literatura para o índice de correlação de Pearson ser considerado 

forte é 0,7, índice também alcançado pelas escalas IDScr e IMDS. Índices 

entre 0,4 e 0,6 são considerados correlações positivas moderadas, índice 

atingido por todas as outras comparações propostas nos objetivos deste 

estudo (EDScr e BCS rho = 0,553; SDScr e SPSl rho = 0,581; CVSCr e 

CVS rho = 0,652).  

Dessa forma, é possível dizer que as escalas totais do AGNI-I e 

AGNI-RR apresentam forte correlação, possuindo validade convergente, e 

que as subescalas têm correlação positiva moderada, também possuindo 

validade convergente com as versões maiores do instrumento
53, 54

. 

Foram realizadas, também, análises de validade do modelo Rasch 

para as quatro subescalas do AGNI-RR e para a escala SPS do AGNI-I.  

As análises de modelo de Rasch aqui realizadas não levam em conta 

os casos em que os indivíduos são extremos, isto é, responderam positiva ou 

negativamente a todos os itens. A razão pela qual estes casos são eliminados 
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decorre do fato que uma análise deles possuiria erro infinito, uma vez não é 

possível mensurar o grau exato da gravidade dos problemas dos indivíduos. 

Um indivíduo que responde negativamente a todos os itens pode ter 

um grau de gravidade próximo à dificuldade do item mais fácil ou mesmo 

uma gravidade muito menor do que essa. Já um indivíduo que responde 

positivamente a todos os itens pode possuir uma gravidade um pouco maior 

que o item mais difícil ou mesmo uma gravidade muito maior. Assim, os 

itens utilizados não permitem a separação desses casos, impossibilitando 

uma estimação das gravidades dos problemas desses indivíduos que tenha 

erros aceitáveis. Portanto, para estimar o modelo, o software R elimina os 

casos extremos da análise. 

A análise do modelo Rasch para a escala SPS replica análise 

realizada no Canadá com a mesma escala, analisando uma amostra de 

pacientes adultos que estavam iniciando tratamento naquele país. Uma vez 

que a análise foi feita com uma recategorização binária das respostas aos 

itens da escala, os resultados se limitam à análise de dados da escala com 

dois pontos – e não com os quatro da escala original
15

. 

Foi possível visualizar uma dimensão predominante na escala, o que 

é consistente com achados anteriores de estudos no EUA e Canadá, 

realizados com a mesma escala.
65

  

Entretanto, não foi relatado nesses estudos anteriores a presença de 

outra dimensão detectada na análise de resíduos, o que aconteceu no 

presente estudo. Uma vez que a amostra dos estudos anteriores é muito 

maior do que a presente, esse teste deve ser realizado novamente no futuro. 

Foram realizadas tentativas de recalculo do modelo de Rasch sem os 

itens S9c, S9d e S9k para a escala SPS, entretanto o desempenho geral da 

escala piora. O item S9d é com frequência afirmado pelos indivíduos, e o 

S9k é mais raro – o que pode sugerir que, na verdade, a escala necessita de 

mais itens fáceis como os dois primeiros e difíceis como o último, a fim de 

que possa avaliar melhor a gravidade dos problemas dos indivíduos.  
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O item S9c, apesar de ser referido com frequência pelos usuários, 

não demonstrou ser um item fácil pelo modelo, sendo, na verdade, o 

segundo mais difícil. Este resultado é compreensível, uma vez que quase 

todos os indivíduos tentaram, em algum momento, esconder o uso de 

amigos e familiares. Entretanto, no momento de busca pelo tratamento, é 

comum que não estejam mais escondendo o uso, uma vez que os problemas 

se tornaram muito difíceis de suportar. Referem que não há como esconder 

algo que causa tanto sofrimento no momento da admissão ao tratamento. 

Sendo assim, faz sentido que o item seja com frequência reportado – mas 

não no mês que precedeu o tratamento.  

Retomemos, novamente, o fato de que o número de indivíduos 

entrevistados com o AGNI-I é de 110 – número muito inferior ao dos 

estudos internacionais realizados com a escala
15, 65, 66

 Dessa forma, novos 

estudos com amostras maiores precisam ser realizados. 

Ainda quanto à escala SPS, percebeu-se uma redundância dos itens, 

concentrando-se nos locais de gravidade média, o que aponta uma possível 

falta de itens de baixa e alta gravidade. Esse dado também foi encontrado 

nos estudos anteriores com a escala, realizados nos EUA e Canadá
15, 65

. 

Futuros estudos podem buscar a retirada de alguns itens da escala, 

substituindo-os por itens de menor e maior gravidades. 

A análise de funcionamento diferencial dos itens (DIF) indicou que 

não há diferença de desempenho da escala para homens e mulheres, apesar 

de que, para 3 itens, haja um distanciamento das retas, indicando sugestão 

de diferença. Da mesma forma, no estudo canadense e no estudo americano, 

houve sugestão de diferença nas respostas de homens e mulheres, embora 

não tenha sido estatisticamente significativa e, portanto,  não justifica a 

aplicação de alguns itens só para este ou aquele gênero
15, 65

. 

 Retomemos a diferença no tamanho amostral para que essa diferença 

seja analisada com cautela. Estudos futuros com amostras maiores precisam 

ser realizados a fim de verificar se essa diferença perde a significância. 

Além disso, a porcentagem de mulheres no presente estudo é muito mais 

baixa do que a de homens. 
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Sendo assim, a análise Rasch da escala SPS aponta resultados 

semelhantes aos encontrados no Canadá e EUA, com três dos 16 itens que 

possuem infit e outfit sugestivos de serem improdutivos para a escala, 

embora não prejudiquem o seu desempenho, podendo, portanto, ser 

considerada válida para usuários de CAPSad e serviço de internação, sem 

diferença de performance entre homens e mulheres. 

Como mencionado na introdução, o instrumento AGNI-RR possui 

quatro subescalas que mensuram quatro dimensões diferentes e necessárias 

ao rastreamento eficaz do indivíduo que faz uso de AOD. Seriam elas: 

sintomas de saúde mental (sintomas de internalização na escala IDScr e 

sintomas de externalização na escala EDScr), sintomas relacionados a uso 

de AOD (escala SDScr) e problemas relacionados a crime e violência 

(CVScr)
22, 56, 67

. Uma vez que o modelo Rasch foi idealizado para medidas 

unidimensionais, a análise foi realizada para cada uma dessas subescalas 

separadamente
51

. 

As quatro subescalas do AGNI-RR adequam-se ao mesmo Rasch. 

Em todos os itens de cada uma das subescalas, os infits e outfits ficam entre 

0,5 e 1,5, o que corresponde ao parâmetro ótimo do modelo. Percebe-se, 

entretanto, que para as escalas SDScr e CVScr os itens não estão muito bem 

distribuídos no contínuo da gravidade, o que pode indicar falta de itens mais 

fáceis – menos raros – na subescala SDScr e falta de itens intermediários – 

medianamente raros – na subescala CVScr
51

. 

As subescalas IDScr e EDScr possuem uma distribuição homogênea 

dos itens ao longo do contínuo de gravidade. O modelo mostra que possuem 

itens fáceis, médios e difíceis, representando o que o modelo Rasch refere 

como desejável
51

. 

Na escala CVScr, o modelo Rasch sugere uma possível segunda 

dimensão. Este resultado também é compreensível, uma vez que a escala 

reúne itens que falam sobre violência (como o item SCR4a – brigou ou teve 

um desentendimento, no qual empurrou, agarrou ou esbarrou em alguém de 

alguma maneira), itens que falam sobre infrações mais frequentes (como o 

item SCR4d – dirigiu um veículo sob o efeito de AOD), e até tráfico 
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(SCR4c – vendeu, distribuiu ou ajudou a fazer drogas ilegais), que são 

coisas muito diferentes. Isso é reconhecido no título “Escala de Crime e 

Violência”, o que sugere a existência de duas dimensões da escala. 

A análise de DIF dos itens para as subescalas do AGNI-RR não 

indicou diferenças estatisticamente significativas nas respostas de homens e 

mulheres. 

Dessa forma, as escalas do AGNI-RR são consideradas válidas pelo 

modelo Rasch, sem diferenças estatisticamente significativas para a resposta 

de homens e mulheres. A escala CVScr possui um indicativo de 

multidimensionalidade, ao passo que as outras escalas (IDScr, EDScr e 

SDScr) são claramente unidimensionais. 

No que tange à análise das associações entre as subescalas do AGNI-

RR e a escala SDScr, destaca-se a relação entre a gravidade de uso de AOD 

e sintomas relacionados à saúde mental e crime e violência, com resultados 

altamente significativos no modelo múltiplo da regressão OLS aqui 

realizada.  

Esse resultado indica que o instrumento é capaz de levantar 

necessidades do indivíduo nessas duas áreas específicas, as quais estão de 

fato associadas a uma maior gravidade do uso de AOD, o que é de extrema 

importância para o conhecimento da equipe que cuidará do indivíduo. 

Portanto, além de ser uma escala confiável, o AGNI-RR é capaz de 

identificar necessidades que agravam e associam-se ao uso de AOD. 

Estudo realizado nos EUA mostrou que indivíduos em tratamento 

para consumo de AOD com sintomas relacionados à culpa, baixa autoestima 

e vergonha, compatíveis com sintomas de internalização, possuíram maior 

gravidade, o que resultou em internações significativamente mais longas
68

 

Transtornos de internalização se referem a comportamento tímido, ansioso, 

depressivo e inibido, ao passo que transtornos de externalização se referem 

a comportamentos agressivos, transtornos de conduta, entre outros
69

. 

Outros autores também confirmam a associação entre a vivência de 

indivíduos com distúrbios de internalização e diferentes níveis e efeitos de 
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consumo de AOD, enfatizando, inclusive, a importante associação de 

transtorno bipolar - por exemplo - ao uso de AOD e tabagismo
69, 70

. 

Estudo realizado nos EUA, derivado da Survey nacional 

epidemiológica sobre álcool e problemas relacionados, destacou como 

principal achado a prevalência e as associações entre transtornos por 

consumo de substâncias e transtornos de humor e ansiedade, sendo estes 

efeitos independentes. O estudo também usou instrumentos de autorrelato 

para a coleta de dados, e seus resultados corroboram os achados do presente 

estudo
71

. 

A associação da depressão ao consumo de drogas (sobretudo o 

álcool) é reconhecida pela literatura. Alguns estudos mostram incidência 

maior de depressão em indivíduos considerados dependentes de álcool do 

que naqueles considerados usuários abusivos. O consumo de substâncias 

também se relaciona com o aumento do risco de tentativa de suicídio
72-74

. 

Uma revisão sistemática e metanálise da literatura aponta que o consumo de 

AOD como cigarro, maconha e múltiplas drogas é considerado um 

comportamento de risco para depressão, devendo ser prevenidos
75

. 

Estudos anteriores verificaram a associação entre transtornos de 

externalização, como desvio de conduta e consumo de AOD
76-78

. Apesar de 

significativos na análise univariada, os transtornos de externalização não 

mostraram no presente estudo um efeito relevante independente dos 

transtornos de internalização e problemas relacionados a crime e violência. 

Este dado pode dever-se ao fato de que o efeito de EDScr é, na verdade, um 

efeito espúrio que pertence a IDScr. Estudos futuros devem examinar a 

relação entre as duas variáveis. 

Os problemas relacionados a crimes e violência, bem como sua 

associação ao consumo de AOD, também são constantemente estudados no 

mundo todo
79-81

. Dessa forma, entende-se que ações intersetoriais de 

cuidado e prevenção a usuários de AOD são estritamente necessárias. 

Estudo americano realizou análise do custo-benefício do tratamento 

na área de álcool e outras drogas, e, após análise da economia de recursos 

resultantes do tratamento, aumento na produtividade relacionada ao trabalho 
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de cada indivíduo, e redução do custo de ações criminais por eles cometidas, 

chegou-se a um benefício total por indivíduo na faixa de U$ 2.197 a U$ 

14.565 (intervalo de confiança de 95% na faixa de U$2,067 a $7,697). 

Constatou-se nesta análise que o tratamento resultou, especificamente na 

área criminal, em uma redução de custos variando de U$ 788 (um crime a 

cada um ou dois dias) até U$ 7880 (cinco crimes por dia)
82

. 

Pode-se, portanto, afirmar que o consumo de AOD tem impacto 

econômico e social. Quaisquer medidas que busquem investimento mais 

eficiente dos recursos públicos e redução dos custos nesta área são 

necessárias para o enfrentamento da problemática. Reforça-se, com isso, a 

importância do investimento em rastreamento, alocação correta e 

tratamentos mais individualizados, baseados em evidências científicas, e 

que abranjam não somente a gravidade dos problemas do indivíduo 

relacionada ao consumo de AOD em si, mas também a abordagem de 

questões de saúde mental e relacionadas a crime e violência - as quais estão 

associadas à gravidade de seus problemas.  

Justifica-se, portanto, a utilização do AGNI-RR como instrumento 

de rastreamento, uma vez que não se preocupa apenas em localizar o 

indivíduo em um espectro de gravidade relacionada ao consumo de AOD, 

mas também em incorporar ao seu cuidado necessidades antes subestimadas 

por outros instrumentos, e que agravam e reforçam o uso de AOD. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 A limitação de maior destaque do presente estudo refere-se ao 

número de sujeitos entrevistados. Dos 444 planos terapêuticos realizados no 

CAPSad Sacomã, no período de 11 de março a 20 de dezembro de 2014, 

apenas 128 entraram para o estudo. Destes, apenas 126 foram utilizados nas 

análises de consistência interna presentes para o instrumento AGNI-RR e 70 

para o instrumento AGNI-I. No serviço SAID, 40 entrevistas foram 

realizadas com o instrumento AGNI-I, totalizando 109 entrevistas feitas 

com esta versão do instrumento. O objetivo inicial era realizar de 150 a 250 

entrevistas para a presente pesquisa, com cada uma das versões do 

instrumento. Entretanto, ao início do projeto, a intenção era que a coleta de 

dados fosse realizada no SAID, local onde foram coletadas as 40 entrevistas 

do pré-teste. No entanto, o referido serviço foi fechado no início do ano de 

2013, impossibilitando a continuidade da coleta de dados.  

 Ao replanejar o estudo, após a eventualidade da descontinuidade do 

serviço, optou-se pela coleta de dados em CAPSad. O processo de análise 

da nova versão do projeto nos CEP da EEUSP, da Secretaria Municipal de 

Saúde da cidade de São Paulo, e do Conselho Nacional de Pesquisa 

(CONEP), iniciou-se em 14 de janeiro de 2013, e a aprovação por todas 

essas instituições, bem como a autorização para o início da coleta de dados, 

deram-se apenas em fevereiro de 2014 (anexo 6), atrasando de modo 

considerável o cronograma de coleta de dados. A coleta tinha seu início 

previsto para 01 de outubro a dezembro de 2011 no SAID, retomando-se 

após o estágio de doutorado sanduíche da doutoranda, em janeiro de 2013, e 

finalizando em dezembro de 2013 na mesma instituição, o que foi 

modificado para 01 de outubro a dezembro de 2011 no SAID, retomando-se 

apenas em março de 2014 no CAPSad quando foi autorizada a continuação 

do projeto. 

 Para sanar essa limitação do presente estudo, pretende-se continuar a 

coleta dos dados até que seja atingido o número de sujeitos entrevistados 

previsto no projeto matricial de que esta tese faz parte. 
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 O projeto deste estudo foi submetido a Comitês de Ética da EEUSP e 

do Hospital Samaritano em 2011 para o início da coleta de dados, onde foi 

autorizada a coleta com indivíduos maiores de 12 anos de idade, como pode 

ser verificado nos anexos 2 e 3 desta tese. Como mencionado acima, o 

projeto precisou voltar a ser submetido a outros CEP após o fechamento do 

SAID, os quais sugeriram que a pesquisa fosse realizada apenas com 

indivíduos com idade entre 18 e 60 anos, evitando, assim, a entrevista com 

adolescentes e idosos – populações consideradas vulneráveis pelos 

pareceristas. Nesse ínterim, foi possível realizar coleta de dados com uma 

quantidade limitada de sujeitos de uma das populações de interesse inicial, 

os adolescentes, o que impossibilitou a generalização dos resultados desta 

pesquisa para essa população. 

 Em razão do número reduzido de entrevistas realizadas com a versão 

AGNI-I do instrumento, não foi possível realizar a análise do modelo de 

Rasch para todas as suas subescalas, priorizando-se a escala SPS, que 

mensura a gravidade do consumo de AOD, sendo por isso considerada a de 

maior relevância para a população aqui estudada. Pretendia-se aplicar as 

propriedades deste modelo em todas as subescalas do instrumento AGNI-I, 

para as quais foi calculado o coeficiente de alfa de Cronbach. Visto que esta 

tese trata-se de uma análise preliminar dos dados de um projeto matricial, 

como mencionado anteriormente, as propriedades psicométricas do modelo 

de Rasch serão mensuradas no futuro para as referidas subescalas, quando 

atingido o n necessário, citado na seção 4.3 deste estudo. O convênio 

internacional, bem como o projeto matricial financiado, continuam a ser 

conduzidos pelo GEAD.  

 O modelo Rasch foi calculado para as subescalas do instrumento 

AGNI-RR e subescala SPS do AGNI-I sem que fosse respeitado o número 

de sujeitos necessários (150 a 250), como citado na seção 4.3. Entrevistas 

continuam a ser conduzidas com ambas as versões do instrumento, e quando 

o número necessário de sujeitos for alcançado, novas análises serão 

realizadas. 
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Destacamos como limitação também o fato de a coleta de dados ter 

sido realizada em apenas um hospital e um serviço CAPSad da cidade de 

São Paulo, o que não permitiu generalizações. O estudo limitou-se, também, 

à faixa de idade entre 18 e 60 anos para a maior parte dos indivíduos. 

Estudos futuros devem englobar a população idosa e de adolescentes, bem 

como o uso do presente instrumento em outras cidades, a fim de que seu 

desempenho seja verificado. 
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8. CONCLUSÕES 

 

Por meio do presente estudo pode-se verificar que o instrumento 

AGNI-RR possui nível de consistência interna compatível com a versão 

original do instrumento e consideravelmente superior ao preconizado como 

mínimo aceitável pela literatura.  

Da mesma forma, o instrumento AGNI-I apresenta nível de 

consistência interna superior ao preconizado como mínimo aceitável pela 

literatura em nove das 15 subescalas aqui estudadas, e, em 14 dessas 

escalas, possui ou ultrapassa o parâmetro 0,7 em seu IC 95%, com 

consistência interna considerada boa (acima de 0,6) a excelente (acima de 

0,9) por estudos que ponderam o tamanho amostral para a interpretação do 

coeficiente alfa de Cronbach. 

É possível concluir que o AGNI-I e o AGNI-RR possuem validade 

convergente. As quatro subescalas do AGNI-RR mostraram-se 

correlacionadas em nível moderado a alto com as escalas do AGNI-I, e a 

escala total de transtorno (TDScr) do AGNI-RR, bem como a escala de 

gravidade geral do AGNI-I (GISS), apresentam correlação forte, sendo 

consideradas válidas em sua convergência. 

O modelo Rasch mostra que as subescalas do instrumento AGNI-RR 

e a subescala SPS do AGNI-I possuem validade, uma vez que os dados se 

encaixam no modelo Rasch. A escala SPS parece ter alguns itens 

redundantes, e para as subescalas SPS do AGNI-I, bem como para as 

escalas SDScr e CVScr, são necessários itens de menor e maior gravidade 

para que se possa classificar melhor os indivíduos. Há uma diferença de 

mensuração em dois itens da escala SPS entre homens e mulheres, que no 

entanto parece dever-se à baixa quantidade de mulheres na amostra. 

De modo geral, as versões dos instrumentos assemelham-se à versão 

americana em seu desempenho (no caso do AGNI-I e do AGNI-RR), e no 

caso da escala SPS também foi possível perceber semelhanças com a versão 

canadense da escala. 
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Pôde-se verificar que o número de sintomas relacionados ao 

consumo de AOD relatados pelos indivíduos possui associação 

estatisticamente significativa com o número de sintomas de saúde mental 

relacionados a transtornos de internalização e a problemas relacionados a 

crime e violência, o que demostra ser importante trabalhar em conjunto 

essas diferentes problemáticas. Quando o levantamento das necessidades 

individuais é feito de forma abrangente, mensurando-se aquilo que mais 

impacta na gravidade geral dos problemas relacionados ao consumo de 

AOD pelo indivíduo, é possível fornecer um cuidado mais completo e 

humanizado. 

Saúde mental, ambiente, relações sociais e comportamentos 

reforçados pela desigualdade social (crime e violência), têm impacto direto 

na gravidade dos problemas relacionados ao consumo de AOD. Estes 

resultados enfatizam a necessidade de um caráter interdisciplinar e 

intersetorial na atenção ao usuário.  
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APÊNDICE 1 – TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Prezado(a) Colaborador(a),  

Meu nome é Heloísa Garcia Claro, sou estudante de Pós Graduação na Escola de 

Enfermagem da USP (EEUSP). Estou fazendo a pesquisa “Validação dos Instrumentos 

“Avaliação Global das Necessidades Individuais” para Uso no Brasil”, que tem por 

objetivo verificar o desempenho de dois instrumentos de avaliação americanos 

denominados AGNI-I e AGNI-RR para uso no Brasil. Isso significa que o nosso objetivo é 

verificar se estas ferramentas são adequadas e se podem ser utilizadas no Brasil como parte 

da avaliação inicial para o tratamento das pessoas que usam álcool e outras drogas. Para 

realizar este objetivo, precisamos entrevistar usuários de álcool e outras drogas.  

Para coleta de dados será pedido para que você responda a diversas questões. 

Agradeço sua colaboração e coloco-me à disposição para os esclarecimentos necessários, e 

para outras informações também pode-se contactar a secretaria do Comitê de ética da 

Secretaria Municipal de Saúde, Rua General Jardim, 36, 1º andar - Telefone: 3397-2464 - 

e-mail: smscep@gmail.com, o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

USP, no email: edipesq@usp.br e telefone: 3061-7548 ou Heloísa Garcia  Claro, no 

telefone (11) 97692-9345 ou e-mail heloisa.claro@usp.br.  

 

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Como vamos falar, durante a 

entrevista, sobre questões pessoais relacionadas a seu uso de álcool e outras drogas e sobre 

a sua vida, de uma forma geral, existe uma chance de que esta entrevista lhe cause 

desconforto emocional. O CAPSad onde você realiza o tratamento e eu, a entrevistadora, 

estamos à sua disposição para acolher quaisquer reações emocionais que a entrevista lhe 

provoque.  

Por outro lado, uma vez que vamos lhe fazer diversas perguntas que consideramos 

importantes para o tratamento de usuários de álcool e outras drogas, sobre suas 

necessidades (o que você deseja do tratamento, quais são suas queixas, o que você gostaria 

de melhorar) as informações aqui coletadas podem auxiliar em seu tratamento. Caso 

informações relevantes ao seu tratamento sejam percebidas durante a sua avaliação, as 

forneceremos aos seus profissionais de referência no CAPSad. Além disso, ao participar 

desta pesquisa, você estará contribuindo com estudos na área de álcool e outras drogas, que 

objetivam melhorar a assistência prestada a outras pessoas que, assim como você, realizam 

tratamento nesta área.  

Nós lhe asseguramos que: 

- Esta pesquisa não traz nenhum risco para a sua segurança física e psíquica;  

- Não terá despesas financeiras; 

mailto:smscep@gmail.com
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- Você tem liberdade de deixar de participar, a qualquer momento, da pesquisa, e isso não 

vai causar nenhum problema ou mal, nem prejudicar o tratamento, agora ou mais tarde;  

- Tudo o que for dito durante a entrevista será mantido em segredo;  

- O que você falar será transformado em trabalho e apresentado para as pessoas que 

estiverem em congressos e que lerem revistas que tratam do tema;  

- Em nenhum momento o seu verdadeiro nome será falado para outras pessoas ou escrito;  

- Você terá chances de esclarecer dúvidas sobre temas relacionados à pesquisa quando 

desejar;  

- Caso concorde, as informações coletadas serão disponibilizadas a seus profissionais de 

referência, caso seja considerado que são relevantes para o seu tratamento. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido 

o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

 

São Paulo, __________ de ________________________ de ___________. 

 

 

_______________________________                        ____________________________ 

      Assinatura do sujeito de pesquisa                               Assinatura do pesquisador 

                ou responsável legal                                          (carimbo ou nome legível) 

 


