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(...) Você ensina melhor o que mais precisa aprender." 

 - Richard Bach



9 
 

Claro HG. Tradução e Adaptação Cultural do "Global Appraisal of Individual 
Needs - Initial" [Dissertação]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2010. 
 

RESUMO 

Este estudo objetivou realizar a tradução e adaptação cultural do 
instrumento Global Appraisal of Individual Needs - Initial, e calcular seu 
Índice de Validade de Conteúdo. Foi realizado um estudo do tipo 
metodológico, que obedeceu aos procedimentos internacionais 
recomendados pela literatura. O instrumento foi traduzido para o português 
em duas versões, que foram analisadas e deram origem à síntese das 
traduções, sendo esta submetida à avaliação de um Comitê de quatro juízes 
doutores especialistas na área de álcool e outras drogas. Após a 
incorporação das sugestões desses juízes ao instrumento, este foi 
retrotraduzido, sua versão em português e sua retrotradução para o inglês 
foram ressubmetidas à avaliação dos juízes e também dos desenvolvedores 
do instrumento original, sofrendo novamente alterações que resultaram na 
versão final do instrumento, o Avaliação Global das Necessidades 
Individuais - Inicial. O Índice de Validade de Conteúdo do instrumento foi de 
0,91, considerado válido pela literatura. Concluiu-se que o instrumento 
Avaliação Global das Necessidades Individuais - Inicial é um instrumento 
adaptado culturalmente para o português falado no Brasil, entretanto o 
instrumento não foi submetido a testes com a população-alvo, o que sugere 
que sejam realizados estudos futuros que testem sua confiabilidade e 
validade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Validade do Teste. Álcool. Drogas. Adaptação. 
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Claro HG. Translation and Cultural Adaptation of the instrument “Global 
Appraisal of Individual Needs - Initial" [dissertation]. São Paulo (SP): School 
of Nursing, University of São Paulo, 2010. 

ABSTRACT 

This study aimed to translate and culturally adapt the instrument Global 
Appraisal of Individual Needs - Initial, and calculate its Content Validity 
Index. We conducted a study of methodological type, following the 
procedures recommended by the international literature. The instrument was 
translated into Portuguese in two versions, which were analyzed and 
originated the synthesis of the translations, which was evaluated by a 
committee of four judges with PHD degree, specialists in the field of alcohol 
and other drugs. After incorporating the suggestions of those judges to the 
instrument, it was backtranslated, and its Portuguese version and its back-
translated into English were re-submitted to the same judges and also the 
developers of the original instrument, undergoing changes again, resulting in 
the final version of the instrument the Global Assessment of Individual Needs 
- Home. The Content Validity Index of the instrument was 0.91, considered 
valid by the literature. We concluded that the Global Assessment of Individual 
Needs - Initial is a culturally adapted instrument for the Portuguese spoken in 
Brazil, however, the instrument has not been tested with the target population 
yet, which suggests future researches to test its reliability and validity.  

 

KEYWORDS: Test Validity. Alcohol. Drugs. Adaptation. 
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1 Introdução 

 Podemos afirmar que o uso de álcool e outras drogas é um problema 

de saúde prevalente, tornando-se uma questão de saúde pública no Brasil e 

no mundo. Estes dados são comprovados pela literatura especializada, por 

meio da relação entre o consumo dessas substâncias e os agravos sociais 

que dele decorrem ou que o reforçam. O enfrentamento dessa problemática 

constituiu-se em uma demanda mundial, uma vez que a Organização 

Mundial da Saúde - OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS 

afirmam que 10% das populações dos centros urbanos do mundo fazem uso 

abusivo de substâncias psicoativas, independente da idade, sexo, nível de 

escolaridade e classe social (Organização Mundial Da Saúde e Organização 

Pan-Americana Da Saúde, 2001). 

 Por meio da literatura, podemos perceber que existe um aumento 

expressivo da procura por tratamento nessa área, porém, o número e a 

qualidade das intervenções aplicadas e o acompanhamento dado ao 

indivíduo usuário de álcool e outras drogas parecem não acompanhar essa 

demanda. Frente aos dados, podemos sugerir um maior investimento em 

novas práticas assistenciais, dando uma especial atenção às práticas 

baseadas em evidências1 (Henrique, De Micheli et al., 2004; De Carvalho, 

Martins et al., 2008; De Torres, Tamajón et al., 2009). 

                                                           
1
O termo Práticas baseadas em Evidências (PBE) originou-se na Universidade McMaster no Canadá 

no início dos anos noventa. É o processo de sistematicamente descobrir, avaliar e usar achados de 

investigações como base para decisões clínicas(Castiel e Póvoa, 2001). 
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 Atualmente, estudos para a adaptação transcultural de instrumentos 

vêm sendo com frequência realizados, diante da finalidade de diagnosticar 

problemas de saúde percebidos pelos indivíduos, realizar planejamento do 

tratamento e avaliação da evolução do indivíduo. Com esta adaptação e com 

o uso de instrumentos, é possível também captar o significado que alguns 

fenômenos têm para as pessoas, assim como os fatores que os predispõem, 

suas causas e consequências e a resolutividade dos tratamentos. Este tipo 

de estudo permite, ainda, comparações a respeito desses fenômenos no 

contexto internacional, já que se mensura de forma semelhante o mesmo 

fenômeno em diferentes culturas. Nas últimas décadas, vários instrumentos 

foram adaptados à cultura brasileira, sobretudo aqueles que abordam 

problemas de saúde prevalentes, gerados pelas condições de vida dos 

indivíduos (Ferrari, 2009). 

 A primeira versão em inglês do Global Appraisal of Individual Needs – 

GAIN foi finalizada, em 1993, construída em um processo de colaboração 

entre profissionais da saúde, pesquisadores e gestores de diversas 

instituições, com o objetivo de criação de um instrumento de avaliação 

biopsicossocial que fosse capaz de integrar necessidades biopsicossociais 

do paciente. Este instrumento é baseado em evidências e pode ser utilizado 

com adolescentes e adultos em sistemas de atendimento ambulatorial, 

internação hospitalar, bem como em outros locais de atendimento (Dennis, 

White et al., 2003; Gotham, White et al., 2008). 

Este instrumento é dividido em oito seções (Antecedentes, Uso de 

Substâncias, Saúde Física, Comportamentos de Risco e Prevenção de 
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Doenças, Saúde Mental e Emocional, Ambiente e Situação de Moradia, 

Aspectos Legais e Aspectos Vocacionais), o que permite que sejam 

coletadas informações sobre todas as necessidades do indivíduo, e possui 

espaço também para que o entrevistado se expresse por meio de 

transcrição de suas respostas verbais, além das respostas objetivas  

(Dennis, White et al., 2003; Gotham, White et al., 2008). 

As informações coletadas auxiliam no diagnóstico e planejamento do 

cuidado do usuário, de maneira que suas necessidades individuais sejam 

valorizadas, pautando-se no pressuposto de que cada indivíduo relaciona-se 

com a droga de maneira única (Dennis, White et al., 2003; Gotham, White et 

al., 2008). 

Considerando a necessidade da incorporação de evidências 

científicas nas práticas em saúde, e que o GAIN-I é um instrumento baseado 

em pesquisas e tem mostrado contribuir para a assistência a usuários de 

serviços de tratamento em álcool e outras drogas internacionalmente, este 

estudo tem por objetivo adaptá-lo culturalmente, para uso no Brasil.
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2 Objetivo 

Baseado no acima exposto, o estudo objetiva traduzir e adaptar 

culturalmente o instrumento de coleta de dados GAIN-I para o idioma 

português falado no Brasil, procedendo-se à validação de conteúdo, obtida 

por meio da avaliação do instrumento por juízes especialistas. 
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3 Fundamentação Teórico-Metodológica 

3.1 Uso de Álcool e Drogas no Brasil 

 As drogas legais como o álcool e o tabaco fazem parte atualmente 

dos problemas de saúde pública mais proeminentes no Brasil, embora a 

população demonstre, muitas vezes, maior preocupação com o consumo de 

drogas ilegais como crack, cocaína e maconha. Dados de levantamentos 

nacionais mostram que nossa realidade de consumo de drogas, embora 

semelhante à de outros países possui algumas particularidades que devem 

ser respeitadas na elaboração de programas de prevenção, para que sejam 

adequados à nossa população (Galduróz e Carlini, 2007). 

No Brasil, o uso de bebidas alcoólicas iniciou-se em período anterior à 

colonização do País pelos portugueses, uma vez que a população indígena 

já praticava nessa época a fermentação de milho, produzindo uma bebida 

denominada “cauim” (ou “cauym”). Após a colonização, foi percebido o 

grande número de cana de açúcar em nosso território, o que deu início à 

produção de cachaça ou pinga, uma bebida destilada que contém de 40% a 

48% de concentração alcoólica, muito popular até os dias de hoje (Galduróz 

e Carlini, 2007). 

O uso de álcool é relatado pela literatura não apenas como prejudicial 

por si só, mas também como a porta de entrada para o uso de outras 

drogas. O fato é comprovado, visto que os adolescentes reportam que é 

muito fácil adquirir álcool, seja por meio da compra ou conseguindo em seus 

próprios grupos – com seus amigos ou familiares. Os ambientes mais 
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comuns para consumo desta droga são suas próprias casas e casas de seus 

amigos, quanto mais jovens em seu primeiro consumo mais chances eles 

têm de viver episódios de embriaguez e ter problemas decorrentes dessas 

situações, bem como de se intoxicar pelo uso de outras drogas (Vieira, 

Ribeiro e Laranjeira, 2007; Vieira, Ribeiro, Romano et al., 2007). 

 O uso abusivo ou prejudicial do álcool é associado a mais de 60 tipos 

de doenças, incluindo transtornos mentais, suicídio, câncer, danos 

intencionais e não intencionais (beber e dirigir) e outras condições. Associa-

se também a comportamentos de alto risco, incluindo sexo inseguro, 

doenças sexualmente transmissíveis, e é a porta de entrada para o uso de 

outras substâncias psicoativas. Problemas relacionados ao álcool não só 

afetam o consumidor individual, mas também toda a comunidade, incluindo 

familiares e outros indivíduos de convivência do indivíduo (Duailibi e 

Laranjeira, 2007). 

Como dito anteriormente, outra droga de grande preocupação 

atualmente é o tabaco, que é a principal causa de morte que pode ser 

prevenida, e afeta mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro. O ato de 

fumar causa mais de 5 milhões de mortes por ano, estima-se que até 2030, 

10 milhões de pessoas terão morrido em decorrência do uso dessa droga. 

No Brasil, aproximadamente 200 mil mortes por ano ocorrem por este motivo 

(World Health Organization, 2008; Leitão Filho, Galduróz et al., 2009). 

O uso de outras drogas também é fator de risco para outras doenças. 

Costuma-se associar apenas uso de drogas injetáveis à contaminação por 
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HIV ou outras doenças transmitidas por vias semelhantes, porém um estudo 

avaliou que a superposição do uso de várias drogas, independente de sua 

via de administração, pode ser um fator importante para diminuir o juízo 

crítico sobre a percepção de risco em indivíduos expostos ao HIV, 

aumentando o risco de contaminação pelo vírus. Um exemplo disso é que 

em situação de intoxicação, os indivíduos demonstram menor preocupação 

com o uso de métodos de barreira (como a camisinha) durante as relações 

sexuais, aumentando as chances de contaminação por DSTs. Este estudo 

identificou também um cenário onde usuários injetáveis de cocaína, sendo 

estes eventuais ou não, de baixa renda e, consequentemente, expostos a 

um nível menor de informação, contribuem mais intensamente para a 

distribuição da epidemia em nosso meio. Independente de serem uma fração 

dos casos totais, já existem abordagens preventivas para esse tipo de 

indivíduo na rede comunitária de saúde de nosso País, com destaque para 

os programas de redução de danos (Pechansky, Kessler et al., 2005). 

Na América Latina, estudos indicam que o álcool é a substância mais 

consumida, sendo as taxas mais elevadas no sexo masculino. Além do 

álcool e do tabaco, os indicadores disponíveis apontam para uma 

prevalência de uso de dois grupos de drogas dos quais pouco se fala nos 

países desenvolvidos: os solventes e os medicamentos (Cardim, Assis et al., 

1986; Tavares, Bf, Bériab, Ju et al., 2004). 

Foram realizados cinco amplos levantamentos com a população de 

crianças e adolescentes, estudantes do Ensino Fundamental e Médio 

brasileiros. Os resultados do levantamento, de 2004, mostram um uso na 
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vida de álcool que se trata de qualquer consumo em qualquer momento da 

vida, de 65% para todos os estudantes, e 41% das crianças da faixa etária 

de 10-12 anos já experimentaram bebidas alcoólicas ao menos uma vez na 

vida (Brasil e Secretaria Nacional Antidrogas, 2007). 

O consumo frequente de bebidas alcoólicas, que é definido como seis 

ou mais vezes no último mês, mostrou aumento nos quatro primeiros 

levantamentos e foi de cerca de 11% em 2004. Além disso, o uso pesado, 

que é definido como 20 vezes ou mais no último mês foi de quase 7%, com 

destaque para um pico de quase 9% em Salvador. Entre todas as drogas 

avaliadas no levantamento, o álcool apresentou a menor média de início do 

consumo, pouco mais de 12 anos de idade (Brasil e Secretaria Nacional 

Antidrogas, 2007). 
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3.2 Adaptação Cultural de Instrumentos de Coleta de Dados e 

Mensuração em Álcool e Drogas 

 Com o aumento da procura por tratamento no campo do uso de álcool 

e outras drogas - AOD, destacamos a importância da melhoria assistencial. 

A atuação na assistência ao usuário de AOD é facilitada com o uso de 

recursos para a produção de diagnósticos diferenciais e planejamento do 

tratamento, que podem ser obtidos com informações claras e precisas sobre 

as necessidades individuais do paciente, uma vez que os problemas 

relacionados ao uso de AOD atingem cada indivíduo de maneira impar, 

sendo fundamental que seja considerado cada contexto psicossocial (De 

Carvalho, Martins et al., 2008). 

 A intervenção em fases iniciais do tratamento ao usuário de AOD 

melhora muito o prognóstico, sendo, portanto, necessário o desenvolvimento 

de estratégias de detecção, mensuração e intervenção precoce. Estudos 

documentaram a necessidade de uma avaliação rápida e com boa acurácia 

para distúrbios relacionados ao uso de substâncias. Para isso, é necessário 

um instrumento para detecção de uso válido, confiável e de baixo custo 

(Henrique, De Micheli et al., 2004; De Torres, Tamajón et al., 2009). 

 O instrumento de coleta de dados deve fornecer informações que 

auxiliem no diagnóstico do uso abusivo, caracterize os aspectos 

relacionados ao uso (ambiente, quantidade, rede social, tipo da droga, 

fatores de risco para outras doenças) e os sentimentos do usuário sobre a 

droga e seu ambiente social. Estes fatores são particulares e devem ser 
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mensurados e avaliados segundo esse princípio. Dentre as ações que uma 

boa coleta de dados subsidia, destacamos a prevenção primária e, 

sobretudo, secundária do uso abusivo (Dennis, Funk et al., 2004; Tavares, 

Bériab et al., 2004; Dennis, Chan et al., 2006). 

 Nos serviços de atenção primária, as ações devem ser adequadas às 

características e cultura locais para aumentar a eficácia da intervenção. 

Além disso, o uso de instrumentos padronizados pode facilitar a avaliação 

das intervenções e tratamentos oferecidos. Os programas de prevenção 

secundária propõe-se a detectar precocemente aqueles que não tenham 

atingido estágios avançados dos transtornos de uso de substâncias 

psicoativas, mas que apresentam uso potencial de risco. Podem visar 

também ao aumento da consciência dos pacientes a respeito do problema e 

incentivar mudanças de comportamento (Lage, Levy et al., 2006). 

 Apesar do acima exposto, muitas vezes, o instrumento que se deseja, 

com informações específicas a serem mensuradas, não é encontrado na 

literatura nacional. Quando se percebe a necessidade de uso de um 

instrumento de coleta de dados para determinada ação em saúde, com 

propriedades que nenhum instrumento disponível é capaz de explorar, este 

novo instrumento pode ser obtido de duas formas: desenvolvimento de um 

novo instrumento ou da tradução e adaptação cultural de um previamente 

validado em outro idioma (Lage, Levy et al., 2006). 

 A primeira opção demanda um consumo maior de tempo e recursos, 

pois a criação de novo instrumento demanda a adequação de novos 
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conceitos, seleção de itens e teste de sua validade. Além disso, a criação de 

um novo instrumento depende da avaliação da necessidade real quando já 

existe um preparado anteriormente com o mesmo intuito e boa qualidade. Já 

em relação à segunda opção, não basta que o instrumento seja 

simplesmente traduzido, é necessário que se faça uma avaliação rigorosa de 

sua tradução e adaptação cultural, bem como uma avaliação de suas 

propriedades de medida, após esse processo (Lage, Levy et al., 2006). 

 Considerando a importância dos instrumentos de coleta de dados em 

álcool e drogas para a detecção, prevenção e planejamento do tratamento, 

nesta seção pretendemos realizar um levantamento de artigos científicos 

disponibilizados nas bases de dados Pubmed, Scielo e LILACS sobre o 

processo de adaptação cultural dos instrumentos de coleta de dados, em 

AOD com objetivo de fornecer bases metodológicas para a realização desse 

processo. Para tanto, realizamos uma revisão bibliográfica nas referidas 

bases, definindo-se como limite os artigos publicados nos últimos 10 anos 

(1999 a 2009), cruzando os seguintes descritores: Na base PubMed, 

“alcohol and cultural adaptation” (retorno de 33 resultados), “drugs and 

cultural adaptation” (retorno de 29 artigos); Na base LILACS,  “drugs and 

cultural adaptation” (retorno de 0 resultados); Na base de dados Scielo, com 

os descritores “drugs and alcohol and cultural adaptation” (retorno de 1 

resultado).  

 Do total de 63 artigos, 47 foram excluídos da amostra por não 

abordarem a temática dos instrumentos para coleta de dados em AOD ou 

por serem estudos indexados mais de uma vez na base de dados ou de 



12 
 

textos indisponíveis. A amostra de artigos final foi, portanto, composta por 16 

itens. 

Por meio das informações coletadas nos artigos, foi possível 

identificar os seguintes aspectos relacionados aos instrumentos de coleta de 

dados na área de AOD: Aplicações do instrumento; Características 

Importantes dos Instrumentos e Desafios do Processo de Adaptação de 

Instrumentos  

Aplicações de Instrumentos de Coleta de Dados em Álcool e 

Drogas 

Os artigos selecionados apresentaram diversas aplicações e 

potencialidades dos Instrumentos de coleta de dados em AOD. A detecção 

dos padrões de consumo é importante, pois o uso abusivo de álcool está 

inserido em um espectro de consumo de risco, abuso e dependência. Os 

testes que detectam esses padrões de uso são importantes na prevenção 

secundária de usuários de pequenas quantidades de drogas, para que não 

desenvolvam consumo abusivo ou dependência. Destaca-se ainda que é 

preciso criteriosamente diferenciar os indivíduos que fazem uso 

problemático, mas que ainda não atingiram abuso ou dependência. E um 

meio de realizar esta diferenciação é com uma coleta de dados clara e 

precisa (Wu, Huang et al., 2008; Smith, Schmidt et al., 2009). 

A contribuição dos instrumentos na definição do diagnóstico também 

foi identificada. Os instrumentos comumente utilizados fornecem escores 

para mensuração da severidade. Estes dados são importantíssimos para a 
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anamnese correta e exploração clínica adequada para realizar o diagnóstico, 

sendo de grande ajuda quando realizam avaliações complementares de 

aspectos relevantes da patologia (Siegel, Matthews et al., 1981; Brown, 

Leonard et al., 2001; Gan, Sanz et al., 2006; Frank, Debenedetti et al., 2008; 

Smith, Schmidt et al., 2009). 

Esses aspectos auxiliam o profissional a estabelecer estratégias 

terapêuticas individualizadas, que permitem que o usuário diminua seu 

consumo de drogas ou até mesmo mantenha-se em abstinência. Mas, os 

instrumentos com esta qualidade suficiente de dados podem ser muito 

longos para uma identificação inicial e devem ser aplicados somente quando 

instrumentos mais breves de identificação de consumo derem resultado 

positivo para uso abusivo ou dependência (Siegel, Matthews et al., 1981; 

Brown, Leonard et al., 2001; Gan, Sanz et al., 2006; Smith, Schmidt et al., 

2009). 

Características Importantes dos Instrumentos  

Um conjunto de características foi identificado pelos autores como 

relevantes para que um instrumento de coleta de dados na área de álcool e 

drogas seja efetivo. A primeira delas refere-se à capacidade de permitir a 

classificação do padrão de uso, facilitando os procedimentos de intervenção 

ou encaminhamento. O uso de instrumentos de triagem na rotina de 

unidades de atenção primária e secundária pode também ser útil na 

identificação dos principais problemas de determinada comunidade, 

auxiliando o planejamento de políticas de saúde. Ainda dentro dessa 
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discussão, embora os profissionais clínicos qualificados sejam necessários 

para conduzirem a aplicação dos instrumentos, estes não têm o 

conhecimento suficiente para avaliar o uso de substâncias psicoativas de 

risco, portanto, é de extrema importância que o instrumento de avaliação do 

consumo deva exercer este papel, objetivando identificar casos de risco  

(Henrique, De Micheli et al., 2004; Fabbri, Furtado et al., 2007). 

À respeito do anonimato, encontramos que a mensuração e avaliação 

do uso de substâncias têm sido feitas constantemente por meio de 

questionários anônimos. Esta medida de anonimato objetiva facilitar a coleta 

de dados, para obter dados mais válidos. Entretanto, um estudo comparou 

adolescentes que responderam a questionários no anonimato, identificados 

e parcialmente identificados e percebeu que não há relevância estatística na 

diferença das respostas, o que mostra que, em relação à temática das 

drogas, os usuários respondem de maneira semelhante, sendo ou não 

identificados (Dalla-Déa, De Micheli et al., 2003). 

Quanto à forma de aplicação do instrumento, estes podem ser 

autoaplicáveis ou aplicados por profissionais treinados. Além disso, o 

questionário pode ser composto de questões abertas ou com alternativas a 

serem eleitas pelo questionado durante a entrevista. Segundo o autor, 

podem ser coletadas informações de materiais como prontuário, exames, 

relatos de familiares, em lugar de questionar o paciente e utilizar seu relato 

como fonte de dado. No entanto, o mesmo autor destaca a importância de 

um número bom de questões fechadas com alternativas, questionadas 

diretamente ao paciente, pois estas parecem possuir um melhor valor 
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estatístico e de confiabilidade (Lintonen, Ahlström et al., 2004). 

 Outra característica importante é que o instrumento seja aplicável por 

qualquer profissional de saúde treinado, o que é de extremo auxílio em 

locais onde existem poucos profissionais com conhecimentos em álcool e 

drogas. Esta propriedade faz com que o instrumento sirva de auxílio aos 

profissionais da prática clínica, como unidades de atenção básica à saúde e 

outros serviços mais procurados pela população, para que estes realizem 

um rastreamento de usuários que apresentem comportamentos de risco e 

outros problemas relacionados ao uso de substâncias. Os usuários poderão 

ser encaminhados para instituições especializadas, aumentando sua 

possibilidade de tratamento (Henrique, De Micheli et al., 2004; De Silva, 

Jayawardana et al., 2008). 

Alguns autores trouxeram a discussão sobre o conteúdo que deve ser 

abordado nos instrumentos. Existem muitos protocolos e escalas para 

documentar o uso de álcool, porém necessitamos de escalas que sejam 

capazes de documentar também o uso de outras drogas. O instrumento 

deve ser capaz de caracterizar o uso de substâncias e o grau de severidade 

de cada usuário de uma maneira clara e precisa, como também qualificar as 

perdas e aspectos sociais do paciente (Lintonen, Ahlström et al., 2004; De 

Silva, Jayawardana et al., 2008). 

Além de informações que quantificam e qualificam o uso, um bom 

instrumento deve fornecer dados sobre a representação social do paciente 

frente ao AOD, uma vez que podem existir diferentes representações sobre 
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um mesmo objeto que são determinadas por condições sócioeconômicas e 

sistemas de orientação diferentes (Carvalho e Leal, 2006). 

No entanto, alguns autores ressaltam que os instrumentos disponíveis 

atualmente podem, muitas vezes, empenhar diversos itens em aspectos 

relacionados ao uso, que são muito raros para a população real e podem 

acabar disponibilizando poucas informações sobre problemas comuns, 

menos severos que seriam de maior importância para a prática clínica. 

Portanto, para o autor, estes instrumentos devem ser constantemente 

avaliados (Kahler, Hustad et al., 2008). 

Desafios do Processo de Adaptação de Instrumentos de Coleta 

de Dados em AOD  

Um dos desafios da adaptação de instrumentos de mensuração em 

álcool e drogas é a verificação da relevância das informações coletadas. 

Quando realizado um estudo de adaptação com uma parcela da população, 

ou com uma amostra muito específica, não se pode generalizar o 

instrumento para utilização com a população global. Para evitar este limite, é 

extremamente necessário que a amostra eleita abarque um amplo número 

de indivíduos, desde aquele que não consome nenhuma substância 

psicoativa até aquele que possui um alto grau de dependência, a fim de não 

subestimar a qualidade do instrumento de medida.  

Existe, porém, um obstáculo denominado “cego de conveniência 

social”, que é de grande relevância nesses estudos, pois se sabe que a 

dependência e o uso de substâncias representam algo que o paciente tende 
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a negar. É necessário considerar que a população atendida nos serviços de 

saúde das comunidades, muitas vezes, omite o consumo de álcool durante 

uma consulta em razão ao estigma social, o conceito de imoralidade, 

agressividade, entre outros. Portanto, um bom instrumento de mensuração 

em álcool e drogas deve ser capaz de prever esse fator e seus dados não 

devem ser prejudicados por ele (Gan, Sanz et al., 2006; Fabbri, Furtado et 

al., 2007; De Torres, Tamajón et al., 2009). 

Quando muitas questões relacionadas a uso e dependência de 

substâncias são realizadas, os pacientes tendem a subnotificar seus 

problemas com o uso para o entrevistador, diminuindo o rendimento dos 

diagnósticos e a qualidade das informações. Portanto, recomenda-se que 

questões relacionadas ao uso sejam “camufladas” em outras que descrevam 

outros aspectos do estilo de vida do entrevistado (Fabbri, Furtado et al., 

2007; De Torres, Tamajón et al., 2009). 

Uma das maiores dificuldades dos profissionais de saúde, em relação 

ao uso de álcool de seus pacientes, consiste na determinação dos limites, a 

partir dos quais, o uso pode ser considerado abusivo. Alguns autores 

sugerem a construção de novos instrumentos de coleta de dados que 

abordem esta temática, uma vez que aqueles mais comumente utilizados 

não permitem identificar riscos para o consumo abusivo ou dependência, o 

que poderia subsidiar intervenções breves ou outras intervenções nos 

serviços de saúde (Henrique, De Micheli et al., 2004; Smith, Schmidt et al., 

2009). 
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Processo de Adaptação Cultural de Instrumentos de Coleta de 

Dados 

De acordo com o material selecionado, a adaptação cultural de um 

instrumento de coleta de dados para utilização em outro idioma diferente de 

sua origem requer metodologia única, para que seja obtida equivalência 

entre a fonte original e o idioma ao qual se destina (Beaton, Bombardier et 

al., 2000). 

Esta adaptação transcultural consiste não só em um processo que 

trabalhe apenas com o idioma, mas também com a cultura diferente do país 

para o qual se deseja validar o instrumento. De acordo com Guillemin, 

existem cinco situações que devem ser consideradas no processo de 

aplicação do instrumento: (Guillemin, Bombardier et al., 1993; Beaton, 

Bombardier et al., 2000) 

A.Instrumento será usado em uma população com a mesma cultura, 

idioma e origem da fonte; B. Instrumento será usado em imigrantes que 

falam o idioma e residem no local da fonte; C. Instrumento será usado em 

outro país, porém com o mesmo idioma da fonte; D. Instrumento será usado 

em novos imigrantes que não falam o idioma, mas residem no país da fonte; 

E.Instrumento será usado em outro país e com outro idioma que o da fonte. 

Para cada uma dessas situações existe um processo adequado. Para 

as situações D e E é imperativo que sejam realizadas a tradução e 

adaptação transcultural do instrumento.  A adaptação cultural de 

instrumentos de coleta de dados consiste basicamente de cinco fases: Fase 
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1 – Tradução; Fase 2 – Síntese; Fase 3 - Back Translation (retrotradução) 

tradução da versão de volta para o inglês; Fase 4 - Avaliação por um grupo 

de juízes; Fase 5 – Pré-Teste do Instrumento (Guillemin, Bombardier et al., 

1993; Beaton, Bombardier et al., 2000). 

Para efeito de teste, o instrumento deve ser aplicado em indivíduos 

com as características do público-alvo do instrumento. Durante a entrevista, 

deve-se realizar a análise semântica. Esta pode ser realizada convidando o 

entrevistado a, durante o questionamento dos itens, verbalizar sobre como 

entende o conteúdo dos itens do instrumento, expondo suas dúvidas e 

sugestões de reformulações no item para um melhor entendimento  

(Pasquali, 1998; 2003). 

Os dados do estudo mostram que uma avaliação adequada e 

abrangente é fundamental, tanto para o planejamento de um tratamento 

apropriado como para o desenvolvimento de pesquisas sobre problemas 

relacionados ao uso de substâncias psicoativas e da efetividade das 

intervenções. O uso de instrumentos adaptados em outras culturas pode 

subsidiar estudos comparativos entre os países que contribuirão para o 

desenvolvimento da pesquisa e, consequentemente, de práticas baseadas 

em evidências (Formigoni e Castel, 1999). 

Na área específica de álcool e drogas, o instrumento de coleta de 

dados deve levar em consideração não só os aspectos diretamente 

relacionados ao uso de substâncias, mas também outros problemas, uma 

vez que o uso e abuso de drogas é um processo que se apoia em um tripé: 
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os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do usuário. Isso é importante 

para permitir o estabelecimento de metas a curto, médio e longo prazo 

adequadas à realidade de cada paciente, buscando uma correspondência 

entre necessidades e intervenções oferecidas (Formigoni e Castel, 1999). 

Entretanto, os métodos para adaptação cultural de instrumentos 

pautados em uma mensuração que valorize as necessidades individuais, 

são escassos na literatura brasileira. A adaptação de instrumentos vem 

sendo realizada, tanto no Brasil como em outros países, por meio da 

tradução do material original sem o uso de uma metodologia adequada que 

leve em consideração as peculiaridades da população-alvo. Para que haja 

uma mudança, faz-se necessário que, além da tradução, sejam 

consideradas as peculiaridade locais e regionais (Kessler, Cacciola et al., 

2007; Reichenheim e Moraes, 2007). 

A Organização Mundial da Saúde – OMS destaca, desde o ano de 

1996, a importância da adaptação cultural de instrumentos para mensuração 

em álcool e drogas, com o objetivo de estabelecer uma “linguagem comum” 

nesta temática de preocupação mundial. A OMS propõe ainda que seja 

adotada uma metodologia única para adaptação desses instrumentos, para 

operacionalizar melhor o processo e garantir a qualidade dos instrumentos 

adaptados. Realizando esses procedimentos, podemos subsidiar 

informações para pesquisas comparativas de uso de drogas em nível 

mundial. Mas, ao analisar a literatura especializada, percebemos que as 

informações sobre o processo de adaptação cultural dos instrumentos ainda 

são muito escassas, que os estudos encontrados não apresentam uma 
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descrição detalhada da metodologia que foi utilizada para a realização desse 

processo (Room, Janca et al., 1996). 

 Embora o número de estudos que realiza adaptação transcultural, 

seguindo uma metodologia adequada ainda esteja em crescimento no País, 

nem todas as áreas estão sendo beneficiadas.  Para os autores, há um 

predomínio de adaptações de instrumentos na área de saúde mental, em 

que escalas e testes cognitivos vêm sendo submetidos a um rigoroso 

processo de adaptação (Sanchez e Lourenço, 2009). 

Quando se trata de instrumentos na área de álcool e drogas, é 

possível observar que existe uma escassez dos mesmos, tanto na área da 

pesquisa como na área clínica que ofereçam dados sobre um bom perfil 

psicométrico para avaliação dos indivíduos que fazem uso de AOD e as 

diversas demandas presentes nessa população. Por meio da busca 

bibliográfica realizada no presente estudo, foi possível constatar esse fato, já 

que dos 63 artigos selecionados previamente, só 16 abordavam a temática 

de álcool e drogas (Formigoni e Castel, 1999). 

 As informações encontradas sobre instrumentos de coleta de dados 

nessa área foram predominantemente relacionadas às características dos 

mesmos, como a necessidade de que estes, entre outros aspectos, 

forneçam informações claras e precisas a respeito do padrão de uso de 

drogas, por meio de informações relatadas pelo usuário, preferencialmente, 

em questões fechadas e que permitam a realização de um escore para 
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avaliação mais sistemática do uso de substâncias e aspectos relacionados a 

este. 

Nesta seção, pudemos identificar que a mensuração em álcool e 

drogas é de extrema importância, o que mostra a necessidade de uma maior 

variedade de instrumentos confiáveis para uso na prática clínica e na 

pesquisa científica. Estes instrumentos podem facilitar a detecção de 

comportamentos de risco, uso abusivo, entre outros aspectos relacionados 

ao consumo de álcool e drogas, como ainda fornecer informações para 

estratégias de prevenção primária e secundária nos serviços de saúde e 

auxiliar no planejamento do tratamento e de intervenções individualizadas. 

Mas, é importante que sejam adotados referenciais de adaptação cultural 

padronizados, e os métodos utilizados no processo estejam explícitos nos 

estudos publicados. Além disso, deve-se sempre ter a preocupação de 

buscar instrumentos que considerem o contexto biopsicossocial do uso e 

abuso de drogas, subsidiando intervenções e pesquisas centradas na saúde 

do homem, que é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico 

e pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida, 

entendendo que o homem e a droga vivem um processo de inter-relação 

constante em um fenômeno dinâmico e paradoxal. 
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3.3 A proposta do GAIN-I – Contribuições do GAIN-I na Literatura 

Internacional 

 Para uma melhor descrição do instrumento GAIN-I e de suas 

propriedades, apresentamos um breve levantamento bibliográfico realizado 

sobre o tema. Uma busca bibliográfica foi realizada na base de dados 

Pubmed, e definiu-se como limite os artigos publicados nos últimos 10 anos 

(2000-2010), utilizando o seguinte descritor: Global Appraisal of Indivual 

Needs, 38 resultados foram obtidos na busca. 

Do total de 38 artigos, foram excluídos 26 por não serem estudos 

baseados no instrumento ou por tratarem-se de referências indexadas mais 

de uma vez. Os artigos que não possuíam versão completa on-line foram 

obtidos por meio de contato com os autores e periódicos via e-mail e correio, 

sendo selecionados por meio dos resumos. Selecionou-se também material 

bibliográfico identificado nas referências dos artigos encontrados. 

  A amostra de artigos final foi, portanto, composta por 19 itens, sendo 

as informações retiradas divididas nas seguintes categorias: características 

do instrumento - O GAIN-I, populações com as quais o GAIN-I pode ser 

utilizado, Pontuação e Propriedades Psicométricas do GAIN-I. Seguem 

abaixo os resultados desta busca: 

Características do Instrumento - O GAIN-I  

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

ambiente, aspectos legais e potencialidades vocacionais) (Dennis, Chan et 

al., 2006).  

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

uso em pesquisas sobre uso de álcool e drogas, bem como para realização 

de diagnóstico, planejamento do tratamento, avaliação da evolução do 

paciente, entre outros aspectos relacionados ao cuidado de adolescentes e 

adultos usuários de álcool e outras drogas (Dennis, Funk et al., 2004; 

Dennis, Chan et al., 2006).  

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 uso de substâncias que 

podem ser encontrados no “Diagnostic and Statistic Manual of Mental 

Disorders” ou “Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais” (DSM 

IV), entre outros compêndios semelhantes (Dennis, Chan et al., 2006). 

 Na administração do instrumento, o entrevistador e o adolescente 

trabalham juntos: o entrevistador solicita por diversas vezes que o 

adolescente 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 

adolescente são simples, porém, em caso de dúvidas, o entrevistador pode 

explicar os itens, para que o adolescente forneça respostas mais claras. O 

adolescente pode também recusar-se a responder quaisquer perguntas com 
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as quais não se sinta à vontade ou para as quais não saiba a resposta 

(Dennis, Funk et al., 2004). 

 Durante a entrevista, são oferecidos intervalos ao cliente, estes 

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

indivíduo poderá não responder de forma apropriada. Quando os intervalos 

são oferecidos, alguns estudos apontam que o tempo total de aplicação é 

diminuído, uma vez que os clientes são capazes de compreender melhor as 

questões, fornecendo melhores respostas (Gotham, White et al., 2008). 

Os aspectos relativos ao adolescente que o instrumento levanta 

geram uma dimensão dos sintomas que conta com mensurações e 

impressões de diagnósticos por categorias, em quatro principais tópicos de 

interesse: efeitos internos, definidos pela literatura consultada como 

aspectos relacionados à depressão, ansiedade, estresse traumático2 e 

suicídio3; efeitos externos, como o 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, portanto, permitem traçar 

um perfil amplamente estruturado do adolescente, o que pode subsidiar 

intervenções individualizadas, eficientes e que são mais adequadas ao perfil 

psicossocial em questão (Dennis, Chan et al., 2006). 

                                                           
2
 Inclui Estresse Pós-Traumático, Estresse Traumático Agudo, Estresse Traumático Infantil Associado 

a Maus Tratos, Violência Interpessoal, entre outros. 

3
 Qualquer pensamento suicida, planejamento, ideação ou tentativas. 
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O GAIN-I é um instrumento bem aceito pela literatura mundial, uma 

vez que foi validado e é utilizado em países como o Canadá, Estados Unidos 

da América, México e Japão, porém necessita de alguns cuidados bem 

específicos, como treinamento profissional para sua aplicação e um período 

relativamente longo com o indivíduo. O treinamento e avaliação pelo pessoal 

dura cerca de 2 a 3 meses e a aplicação do instrumento no indivíduo leva 

em torno de 90 a 120 minutos. 

 Apesar do instrumento ser eficiente na coleta de informações, eram 

necessárias de 2 a 4 horas para completar todo o processo de aplicação do 

instrumento, incluindo exames laboratoriais relacionados, avaliações de 

saúde mental e preenchimento de outros documentos. Assim, surgiu a 

necessidade de novas estratégias para a coleta de dados, que tornassem o 

processo mais rápido e eficiente (Riley, Conrad et al., 2007). 

 Uma das estratégias utilizadas foi a implantação de uma versão 

informatizada reduzida do instrumento, o GAIN Substance Problem Scale 

(SPS), que não causou prejuízos na validade do instrumento. 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 adolescente. Nessa versão informatizada, eliminou-se a 

necessidade de inserir os dados, já que as respostas dadas pelo 

adolescente já são 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 da 
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decisão inicial a respeito do tratamento a ser utilizado (Riley, Conrad et al., 

2007). 

Uma escala específica do instrumento, o GAIN Crime and Violence 

Index (GAIN- CVI), inclui subescalas que medem a propensão para atos de 

violência (oral, psicológica, atos criminosos entre outros). Essa versão do 

instrumento é útil para levantar comportamentos de risco nessa área e 

realiza um diagnóstico válido a respeito da criminalidade, sendo possível 

identificar comportamentos de risco para crime e violência, subsidiando 

intervenções breves e monitoramento. Desta maneira, é possível prevenir 

que a situação social e criminal desses indivíduos agrave-se, o que 

produzirá impactos não só em termos de saúde, mas também sociais (White, 

Funk et al., 2003). 

 Há um grande número de usuários de álcool e outras drogas que 

possuem como comorbidades outros transtornos mentais. Indivíduos com 

múltiplos diagnósticos estão mais propensos a experimentar problemas com 

o tratamento, não aderência à medicação, maior período de permanência no 

serviço, menor qualidade de vida e piores resultados no tratamento pelo uso 

de substâncias. O GAIN Short Screener (GAIN-SS) é um instrumento que 

leva de 3 a 5 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 GSS pode ser utilizado na escola, no local de trabalho ou 

no sistema de justiça interessado em uma detecção precoce e implantação 
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de intervenção, bem como em serviços de atenção básica e pronto-socorros, 

entre outros (Dennis, Chan et al., 2006). 

Análises psicométricas foram realizadas provando que as versões 

reduzidas são confiáveis, mostrando correspondência próxima com as 

versões completas. As versões completas e a reduzida mostram uma 

convergência similar em termos de índices de validade e confiabilidade 

(Titus, Dennis et al., 2008). 

Os artigos mostram como importante limitação do GAIN-I o autorrelato 

dos participantes, 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, uso abusivo, entre outros aspectos 

relacionados ao uso de álcool e drogas, como ainda fornecer informações 

para estratégias de prevenção primária e secundária nos serviços de saúde 

e auxiliar no planejamento do tratamento e de intervenções individualizadas 

(Dennis, Titus et al., 2002; Dennis, Chan et al., 2006). 

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

produzir um diagnóstico minucioso a respeito do uso de drogas e dos 

aspectos relacionados a seu uso. Os benefícios desse diagnóstico vão 

desde um melhor planejamento do tratamento, baseado nas necessidades 

individuais de cada usuário, à prevenção de agravos psicossociais 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas (Dennis, Titus et al., 2002; 

Dennis, Funk et al., 2004; Dennis, Chan et al., 2006). 
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 Os estudos apontam, também, a necessidade de instrumentos para 

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

comunidade, construindo-se novos espaços para a prática de intervenções 

breves ou motivacionais, por exemplo (White, Funk et al., 2003; Womack, 

Compton et al., 2004; Gotham, White et al., 2008; Titus, Dennis et al., 2008). 

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. Por meio da literatura consultada, foi possível fazer uma breve 

descrição de cada um desses instrumentos, conforme é apresentada nos 

dados do Quadro 1. 
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Quadro 1: Versões do GAIN e tempo necessário para administração 

Fonte: Revisão Bibliográfica, 2010 

 

Características da População com a qual o GAIN-I pode ser utilizado 

 Os artigos selecionados demonstraram o uso satisfatório do 

instrumento GAIN-I em adolescentes usuários e dependentes de álcool e 

 
Nome/ Tradução/ Sigla 

 
Características 

 
Tempo de 

Administração 
 

GAIN Initial 
GAIN inicial                  

GAIN-I 

 
Completa avaliação biopsicossocial que integra a 
pesquisa e a pratica clinica para diagnóstico, alocação 
em diferentes tipos de tratamento, planejamento 
individualizado e avaliação do programa. 

 
 

120 minutos 

 
GAIN monitoring 90 

days. GAIN monitoração 
de 90 dias.   
GAIN M90. 

 
É um instrumento de acompanhamento trimestral que 
monitora como os participantes respondem ao 
tratamento e também sua evolução após a alta. 

 
 

45 - 60 minutos. 

 
GAIN Quick.  
 GAIN Rápido. 
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-Q 
também podem ser utilizadas para apoiar intervenções 
breves. 

 
 
 

20 - 30 minutos 
 

 
GAIN-Q–Monitoring 90 

Days. GAIN 
acompanhamento de 90 

dias. 
GAIN QM. 

 
É um subconjunto do GAIN M90 e é projetado para 
monitorar os resultados trimestrais de 
acompanhamento da avaliação do GAIN-Q. O GAIN-
QM contém menos itens do que o M90-GAIN. 

 
 

15 - 20 minutos 

 
 

GAIN Short Screener.  
   GAIN Avaliação breve. 

GAIN-SS. 

 
É projetado para uso na população em geral com 
rapidez e precisão para identificar pessoas que iriam 
ser diagnosticadas pelo GAIN-I como experienciando 
prejuízos relacionados a uso de drogas ou perturbação 
da saúde mental. O GAIN-SS é um instrumento muito 
menor: inclui quatro subescalas de desordens internas, 
distúrbios comportamentais, transtornos por uso de 
substância, 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 recolher a opinião dos clientes 
sobre o tratamento recebido. Este instrumento deve ser 
administrado entre os segundo e quinto dia de 
tratamento. 
 

 
 
 

5 minutos 
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outras drogas, mas também em adultos jovens e adultos (Perry e Hedges 

Duroy, 2004; Dennis, Chan et al., 2006). 

 O instrumento GAIN-I também foi utilizado com clientes que 

apresentam comorbidades de outros transtornos mentais, como em casos 

de depressão associada, ideação suicida, entre outros. Assim como com 

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

ambulatorial como em serviço de internação (Dennis, White et al., 2003; 

Subramaniam, Stitzer et al., 2007; Chan, Dennis et al., 2008; Ramchand, 

Morral et al., 2009). 

 Alguns dos estudos selecionados descrevem a aplicação do 

instrumento em grupos, sendo a maior parte dos indivíduos do sexo 

masculino, adolescentes, usuários prejudiciais ou dependentes de álcool e 

outras drogas e que, em média, iniciaram o uso de substâncias com 12 anos 

de idade (Dennis, Funk et al., 2004). 

 Os adultos usuários de álcool e outras drogas descritos pelos estudos 

nos quais o GAIN-I foi utilizado, apresentaram maior propensão a 

comorbidades como tendência a desordens internas (depressão, ansiedade, 

estresse traumático e aspectos relacionados ao suicídio) e diagnóstico de 

dependência de substâncias. Já os adolescentes apresentaram maior 

tendência a abuso (e não dependência) de substâncias, desordens como 

déficit de atenção, distúrbio de hiperatividade e desvio de conduta, além de 

problemas relacionados a crime e violência (Dennis, Chan et al., 2006). 
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 Os indivíduos que foram submetidos a entrevistas com o uso do 

GAIN-I apresentados nos estudos pertencem a grupos heterogêneos, 

sugerindo que o instrumento pode ser amplamente utilizado.  

Pontuação e Propriedades Psicométricas do GAIN-I 

a) Pontuação do GAIN-I 

 Ao longo do instrumento são utilizados métodos diferentes de 

pontuação das respostas do indivíduo. Como exemplo, podemos citar a 

Escala de Complexidade de Comportamento, que possui opções de 

resposta de Sim (1) ou Não (0) para seus questionamentos. Mas, o GAIN-I 

possui também escalas somatórias como a Escala de Prejuízo Cognitivo, 

que atribui números conforme as opções escolhidas pelos adolescentes, em 

questionamentos relativamente simples para verificar se o respondente 

escolhe a opção verdadeira ou a errada (escala de verdade e erro). São 

feitas perguntas 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 score somatório parcial que poderá sugerir se 

há ou não comprometimento cognitivo no usuário de álcool ou outras drogas 

(Dennis, Dawud-Noursi et al., 2002; Dennis, White et al., 2003). 

b) Propriedades Psicométricas do GAIN-I 

 O GAIN-I possui 103 escalas, e as principais possuem coeficiente alfa 

(α) superior a 0,9 e as subscalas normalmente possuem α superiores a 0,7. 

A consistência interna dessas escalas clássicas foram consideradas de bom 

a ótimo em estudos com populações que variaram por gênero, raça, idade e 



33 
 

local de origem, assim como por níveis de cuidado e inúmeros subgrupos 

clínicos como mulheres grávidas, usuários de drogas injetáveis, moradores 

de rua ou pessoas com comorbidades de distúrbios mentais (Dennis, White 

et al., 2003). 

 Foram usados dados de 1028 adolescentes de 14 ambulatórios e 

programas residenciais, foi apurado que as escalas do GAIN-I replicam os 

resultados com alta consistência interna nas summary dimension escales 

(escalas resumo das dimensões) e nas subescalas especificas: 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 

Comportamento Complexo (33 itens / α = 0.91) e suas subescalas: Escala 

de desordem e desatenção (9 / 0.88), Escala de Hiperatividade e 

Impulsividade (9 / 0.81), Escala de Desordem de Conduta (15 / 0.82), Escala 

Transtorno de Déficit de Atenção (18 / 0.90); d) Escala de Crime e Violência 

(22 itens / α= 0.9) e suas subescalas: Escala Tática de Conflito Geral (12 / 

0.89), Escala de Crime Contra Propriedade (6 / 0.75), Escala Interpessoal de 

Crime (7 / 0.67), Escala de Crimes por Drogas (4 / 0.53) e Escala Geral de 
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Crime (17 / 0.84) (Dennis, Dawud-Noursi et al., 2002; Dennis, White et al., 

2003). 

 Visando a analisar a validade da mensuração proposta pelo GAIN-I, 

diferentes métodos que reportam o uso 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 auto-relato, 0,69 para 

urina, 0,56 para saliva.  Em relação à confiabilidade da medida, o GAIN–I 

demonstrou-se confiável em um estudo de teste-reteste, no qual obteve o 

coeficiente de correlação de Spearman (rho) de 0,94. Ademais, diagnósticos 

baseados no GAIN-I tiveram confiabilidade consistente em estudo de teste-

reteste para distúrbios decorrentes do uso de substâncias ao possuírem 

kappa 0,60 (Dennis, White et al., 2003; Lennox, R, Dennis, Ml et al., 2006). 

 Além disso, 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 estas condições (kappa = .65). Estudos feitos com 

adultos e adolescentes encontraram boa confiabilidade em estudos teste-

reteste em termos da frequência do uso (r = 0,7 a 0,8), assim como na 
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necesidade de tratamento (kappa = 0,78). Autorrelatos foram consistentes 

com os relatos dos pais, testes com urinas e salivas (kappa de 0,5 a 0,8). 

Ademais, autorrelatos foram consistentes com estimativas multimétodos 

baseados em qualquer autorrelato ou testes positivos para urina e saliva 

para qualquer droga (kappa = 0,56), cocaína (kappa = 0,52), opiáceos 

(kappa = 0,55) e maconha (kappa = 0,75). Nenhum método foi superior em 

todas as drogas (Lennox, R, Dennis, M et al., 2006; Lennox, R, Dennis, Ml et 

al., 2006). 

 Outro estudo encontrado avaliou a confiabilidade e a validade do 

GAIN comparativamente com o TimeLine FollowBack (TLFB). Ambos os 

instrumentos podem ser utilizados para levantar dados a respeito do número 

de dias e quantidades de uso de álcool e cannabis Sativa L. Na análise 

realizada entre os dois instrumentos, foi observado que eles têm validade 

similar nos termos de relacionamento com os sintomas de abuso ou 

dependência (Dennis, Funk et al., 2004). 

 Considerando as propriedades psicométricas descritas acima, o 

instrumento GAIN-I possui bons índices de validade e confiabilidade, tanto 

para uso com adultos como com adolescentes. Verifica-se, por meio do 

material levantado, que o instrumento GAIN-I contribui com a assistência a 

indivíduos usuários de álcool e outras drogas, visto que pode facilitar a 

detecção de comportamentos de risco, uso abusivo, dentre outros aspectos 

relacionados ao consumo de álcool e drogas, como ainda fornecer 

informações para estratégias de prevenção primária e secundária nos 

serviços de saúde e auxiliar no planejamento do tratamento e de 
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intervenções individualizadas. Percebemos, ainda, que, ao utilizar um 

instrumento que é aplicado também em outros países, podemos subsidiar 

informações para pesquisas comparativas de uso de drogas em nível 

mundial. Conclui-se, assim, que o instrumento pode beneficiar diversas 

populações, não só os adolescentes, uma vez que os estudos apontam bons 

coeficientes de validade e confiabilidade também com adultos. 

 Os dados encontrados mostram que o GAIN-I é uma avaliação 

baseada em evidências científicas, que pode contribuir para a assistência 

mundial, já que o campo de tratamento para indivíduos que fazem uso 

abusivo de álcool e outras drogas demanda práticas baseadas em 

evidências (PBE). 
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4 Trajetória Metodológica 

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 do instrumento na 

sua adaptação transcultural. Neste estudo, a meta do pesquisador é a 

adaptação de um instrumento para a língua portuguesa, preciso e utilizável, 

e que possa ser empregado por outros pesquisadores (Polit, Beck et al., 

1995). 

 A adaptação transcultural do instrumento “Global Appraisal of 

Individual Needs” – GAIN-I (ANEXO A) foi realizada com a autorização dos 

desenvolvedores (ANEXO B) e aprovação do Comitê de Ética em pesquisa 

(ANEXO C). O Questionário tem como título em português “Avaliação Global 

das Necessidades Individuais” – AGNI-I (APÊNDICE A). Almejou-se a 

utilização desse questionário na língua portuguesa falada no Brasil, sem 

perda de sua essência ou de seu significado no idioma original Inglês. 

Considerando os procedimentos internacionais recomendados e as etapas 

sugeridas pela literatura, a adaptação transcultural do GAIN-I foi realizada, 

seguindo as etapas de tradução, avaliação da versão por um comitê de 

juízes, retrotradução e pré-teste da versão pré-final (Guillemin, Bombardier 

et al., 1993; Beaton, Bombardier et al., 2000). 
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4.2 Processo de Adaptação Transcultural 

4.2.1 Tradução para a Língua Portuguesa 

 Nesse processo, o GAIN-I foi traduzido do idioma original – o Inglês – 

para o idioma Português falado no Brasil, por três tradutores bilíngues 

independentes, cuja língua-mãe é o Português, resultando em duas versões 

traduzidas do instrumento (T1 e T2). Após a tradução, os dois tradutores 

reuniram-se para elaboração de uma síntese, apontando ajustes realizados 

nesta fase, originando, assim, uma nova versão do instrumento – S1. Esta 

nova versão foi então avaliada pelas pesquisadoras responsáveis pelo 

projeto (estudante e sua orientadora) que realizaram novas alterações. Após 

incorporadas todas as mudanças ao instrumento, este foi submetido a um 

comitê de juízes especialistas em álcool e outras drogas. 

4.2.2 Comitê de Juízes Especialistas 

 A versão do instrumento que foi obtida na finalização da etapa 

descrita anteriormente, foi submetida a um comitê de juízes com a versão 

original do instrumento em inglês. Todos os membros do comitê possuem 

titulação e experiência prática significativas na área de álcool e outras 

drogas, bem como conhecimento da língua inglesa. Os juízes são 

profissionais da área da saúde, com o objetivo de avaliar a versão e propor 

alterações relevantes, permitindo a consolidação de uma versão pré-final do 

questionário. A proposta foi enviada a sete indivíduos que preenchiam os 

critérios acima mencionados, porém apenas seis aceitaram participar da 

pesquisa. Esse comitê multidisciplinar foi composto por: 
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• Um médico psiquiatra, professor doutor de universidade estadual 

brasileira, que possui como linha de pesquisa a temática do uso de 

álcool e outras drogas; 

• Um enfermeiro, especialista em álcool e outras drogas, professor 

doutor de universidade estadual brasileira, que possui como linha de 

pesquisa a temática do uso de álcool e outras drogas; 

• Uma terapeuta ocupacional, com título de mestrado e doutorado na 

área de álcool e outras drogas; 

• Uma enfermeira, com título de mestrado e doutorado na área de 

álcool e outras drogas, docente de centro universitário privado 

brasileiro; 

• Um médico psiquiatra que atua na área de tratamento a usuários de 

álcool e outras drogas; 

• Um psicólogo, que atua no Ministério da Saúde, na área de 

Coordenação de Saúde Mental e Álcool e Drogas. 

 Para realização da avaliação e envio de sugestões das alterações, 

foram encaminhadas para cada juiz, individualmente, as orientações sobre a 

tarefa pretendida (APÊNDICE B), ou seja, apontar para cada um dos itens 

do Questionário as discrepâncias, dúvidas e sugestões em relação aos itens 

apontados ou às demais questões do GAIN-I, considerando as quatro 

dimensões sugeridas pela literatura: semântica, idiomática, experimental e 

conceitual. Apesar de todos os indivíduos acima mencionados terem 
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aceitado participar da pesquisa, apenas quatro devolveram o material 

completo em tempo hábil para conclusão da pesquisa (Guillemin, 

Bombardier et al., 1993; Beaton, Bombardier et al., 2000). 

 Tratando-se este momento da pesquisa de um processo grupal, que 

tem o propósito de obter, comparar e direcionar julgamentos de especialistas 

em álcool e drogas para um consenso sobre um tópico particular, utilizamos 

nesta fase o Método Delphi, desenvolvido nos EUA, em 1952, por 

pesquisadores da Rand Corporation. Esta metodologia vem sendo aplicada 

na área de novas tecnologias, na sociologia e na saúde. A técnica pode ser 

caracterizada como um método para estruturar a comunicação de indivíduos 

de um grupo, e é eficaz na união das informações fornecidas para lidar com 

um problema complexo (Linstone, Turrof et al., 2002). 

 O principal objetivo do método, portanto, é a obtenção de uma opinião 

coletiva qualificada sobre determinadas questões, com base em um grupo 

de pessoas selecionadas. A técnica é definida como um método de 

estruturação de um processo de comunicação colegiada, que permite a um 

grupo de indivíduos tratar de problemas complexos (Piola, Vianna et al., 

2002). 

 Para realização do processo, foram obedecidas às seguintes fases: 

• Envio das informações referentes às questões para cada juiz; 

• As informações foram coletadas pelas pesquisadoras, e cada juíz 

submeteu uma nova versão do instrumento, com suas sugestões de 

alterações (VJ1, VJ2, VJ3, VJ4); 
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• As respostas de cada juíz foram organizadas em quadros-resumo 

para melhor visualização e compreensão das sugestões; 

• A relevância das sugestões e a sua aplicação em cada item foram 

avaliadas; 

• As sugestões pertinentes foram incorporadas ao instrumento, 

originando assim uma nova versão do mesmo – S2; 

• A versão resultante da incorporação das sugestões dos juízes foi 

submetida a nova análise pelas pesquisadoras e novas alterações 

foram realizadas, originando uma nova versão do instrumento – S3; 

• Retorno das alterações aos juízes, que verificaram as alterações e 

submeteram novas sugestões e comentários. 

Após finalizada a versão S3, partiu-se então para a fase da back 

translation (retrotradução). 

4.2.3 Back Translation (Retrotradução) 

 A versão pré-final do AGNI-I (S3), inteiramente em português, foi 

retrotraduzida por um tradutor bilíngue, que não teve acesso ao instrumento 

original nem aos objetivos da pesquisa. A versão foi avaliada e comparada 

com a original em Inglês, pelos tradutores, pela pesquisadora e orientadora. 

A retrotradução foi também submetida a um representante dos 

desenvolvedores do instrumento original, e estes também puderam enviar 

sugestões e apontamentos aos pesquisadores. 
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 Após colhidas estas informações, novos ajustes foram necessários, 

uma vez levantadas as discrepâncias entre o original e a retrotradução. 

Depois de terminado os ajustes, estava então pronta a versão do AGNI para 

aplicação do Pré-teste. 

4.2.4 Índice de Validade de Conteúdo 

 Validade refere-se à extensão com a qual uma medida atinge seu 

propósito. A validade de conteúdo é importante para todas as mensurações, 

e seu foco é determinar se os itens incluídos em uma ferramenta 

representam o conteúdo de interesse do instrumento. Esta validade pode ser 

medida pelo Índice de Validade de Conteúdo - IVC, (Content Validity Index) 

que avalia a concordância dos juízes quanto à representatividade da medida 

em relação ao conteúdo estudado. Por este método, os itens e o instrumento 

como um todo, são considerados válidos, se obtiverem um IVC de 0,80  

(Waltz e Bausell, 1981; Waltz, Strickland et al., 1991; Polit, Beck et al., 

1995). 

Todos os itens para os quais os juízes sugeriram alterações foram 

considerados como inadequados, e estes resultados foram tabulados 

manualmente utilizando o Microsoft Excel 2007 for Windows. A avaliação de 

cada juiz foi comparada com as avaliações dos demais, calculando-se o IVC 

para cada par de juízes possível (juiz 1 X juiz 2, juiz 1 X juiz 3, juiz 1 X juiz 4, 

juiz 2 X juiz 3, juiz 2 X juiz 4, juiz 3 X juiz 4) e foram obtidos IVCs totais do 

instrumento e para cada escala e seção do mesmo relativos a cada par de 
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juízes, e calculada a média aritmética destes para cada escala e seção e 

para o instrumento total.  

Para cálculo do IVC, foi utilizada a seguinte fórmula (Liposck, Rosa 

Neto et al., 2007):  

IVC = Número de itens avaliados como equivalentes por 2 juízes 
  ----------------------------------------------------------------------------- 

 total de itens (da escala, seção e do instrumento) 
 
 

4.2.5 Versão Final do Instrumento 

 Após analisadas as sugestões dos desenvolvedores do instrumento e 

novas sugestões recebidas pelos juízes, foi composta a versão final do 

instrumento, denominada de AGNI. 

 A trajetória metodológica deste estudo está ilustrada nos dados da 

Figura 1. 
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Figura 1: Trajetória Metodológica de Adaptação Cultural do GAIN-I 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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5 Apresentação e Análise dos Resultados 

5.1 Tradução e Síntese das Traduções 

 O instrumento GAIN foi submetido à tradução para o idioma português 

falado no Brasil por tradutores independentes, resultando nas versões T1 e 

T2 do instrumento. 

 Após a obtenção das duas versões da tradução do GAIN, os 

tradutores responsáveis pelas versões reuniram-se a fim de realizar uma 

síntese das traduções. As alterações sofridas no instrumento foram 

realizadas utilizando a técnica Delphi, visando a criar uma versão deste mais 

adequada à realidade brasileira do que as traduções anteriores, que foram 

apenas traduções literais do inglês para o português, sem objetivo de 

adaptação. Para isto, os tradutores realizaram uma análise detalhada das 

versões, relatando todos os itens em que encontravam problemas de 

tradução ou conflitos com a cultura brasileira e descrevendo qual foi a 

medida tomada para elaboração da síntese. 

 Destas alterações, podemos destacar como exemplo a alteração do 

inicial "Ato de privacidade de 1974" (ato este que garante a privacidade das 

informações dadas ao profissional de saúde nos EUA) para "Portaria do 

Ministério da Saúde nº 1.286 de 26/10/93 - artigo 8º e nº 74 de 04/05/1994, 

item 24", que é a portaria brasileira que garante o sigilo das informações 

fornecidas pelo paciente nos serviços de saúde, considerado equivalente 

aos objetivos do original. Foram realizadas também alterações em unidades 

de medida (conversão de libras para quilogramas), alterações no quadro de 
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religiões, uma vez que estas são muito diferentes nas duas realidades, bem 

como etnias e profissões, que foram reformuladas com base nos dados 

preconizados pelo IBGE. 

 Os dados do quadro mostram todos os conflitos e a solução 

empregada para resolvê-los nessa etapa, conforme se encontra disponível 

no Quadro 2 (APÊNDICE B). 
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5.2 Comitê de Juízes Especialistas 

A versão síntese das traduções (S1) foi submetida à análise de um 

Comitê de Juízes Especialistas doutores, que trabalham com pesquisas e 

em serviços de atenção a usuários de álcool e outras drogas, sendo, 

portanto, indivíduos com bastante conhecimento nas áreas para os quais o 

instrumento em tradução e adaptação foi criado.  

 Os juízes avaliaram o instrumento item a item, assinalando as 

inadequações e sugerindo alterações para cada uma destas. Estes juízes 

também foram também convidados a preencher um outro instrumento, 

denominado como "Instrumento de avaliação do conteúdo da tradução do 

instrumento GAIN para os juízes especialistas" (APÊNDICE C), com o 

objetivo de analisar a versão S1 do GAIN de uma forma mais ampla e geral. 

Neste outro instrumento, foi solicitado que a versão S1 fosse avaliada nos 

seguintes termos: i) atendimento de seus objetivos, ii) apropriabilidade de 

sua apresentação, iii) relevância das informações que o instrumento 

traduzido e adaptado permite que sejam coletadas e iv) qualidade da 

tradução. 

 As sugestões de alterações para os itens considerados como 

inadequados pelos juízes foram propostas para se obter uma melhor 

adaptação do instrumento, sobretudo no que tange às informações 

específicas sobre álcool e drogas, área de seu conhecimento. Podemos 

ilustrar isto por meio das contribuições feitas pelos juízes na análise do item 

que trata das informações sobre bebidas alcóolicas mencionadas no 
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instrumento, que eram inicialmente "Álcool inclui cerveja, vinho, wisky, gin, 

tequila, scotch, rum ou destilados", e em relação à qual três dos quatro 

juízes sugeriram que fosse alterado com o objetivo de incorporar outras 

bebidas de maior relevância para a cultura brasileira. Os juízes também 

sugeriram correções gramaticais e ortográficas, assim como alterações de 

termos para outros empregados em nossa cultura. Todas as alterações 

propostas estão expostas no Quadro 3 (APÊNDICE D) desta dissertação. 

 Quanto à avaliação geral do instrumento, conforme exposto acima, foi 

solicitado aos juízes que preenchessem o instrumento referido acima, que foi 

elaborado, tendo em vista a necessidade de se obter informações mais 

acuradas sobre a qualidade da versão S1, que é ainda uma fase 

intermediária do processo de tradução e adaptação cultural, para que 

pudéssemos corrigir eventuais erros que não tivessem sido dignosticados na 

análise item por item da síntese das traduções. Para  cada uma das 

perguntas realizadas para cada juiz, foi solicitado que escolhesse uma das 

seguintes opções como resposta: 1 - Adequado, 2 - Parcialmente adequado 

3 - Inadequado ou 4 - Não se aplica.  

 Este instrumento utilizado para avaliar de forma mais ampla a versão 

S1 do GAIN, possui quatro conjuntos distintos de questões. No primeiro 

conjunto, foram feitos sete questionamentos a respeito dos objetivos do 

GAIN, que serão expostos nos dados das tabelas abaixo. No segundo 

conjunto, foram feitas questões a respeito das Estruturas e da forma de 

apresentação do texto, organização geral, estrutura, estratégia de 

apresentação, coerência e suficiência do GAIN.  
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 Já no terceiro conjunto, questionamos a respeito da relevância dos 

itens abordados frente ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Por fim, no 

quarto e último conjunto de perguntas, questionamos os juízes a respeito da 

qualidade da tradução realizada.  

 Fazendo uma análise descritiva das informações coletadas, temos: 

 1º conjunto de questões: Objetivos 

 Neste primeiro conjunto de questões, os juízes avaliaram os objetivos 

do instrumento, seus propósitos e metas, e a finalidade de seus itens e 

escalas. Para este conjunto de questões, obtivemos as seguintes 

frequências de respostas, demonstradas nos dados do Quadro 4: 

Quadro 4: Avaliação dos juízes a respeito dos objetivos do instrumento  

1. Objetivos  Adequado 
Parcialmente 
Adequado 

Inadequado 
Não se 
Aplica 

1.1 Os itens são contextualizados ao 
participante 

1 3 0 0 

1.2 As definições apresentadas para 
esclarecimento são coerentes 

4 0 0 0 

1.3 Aborda fatores sociais envolvidos no 
uso e abuso de drogas 

3 1 0 0 

1.4 Aborda fatores biológicos envolvidos no 
uso e abuso de drogas 

2 1 1 0 

1.5 Aborda fatores psicológicos/emocionais 
envolvidos no uso e abuso de drogas 

3 1 0 0 

1.6 Aborda fatores envolvidos no uso e 
abuso de drogas referentes às relações 
familiares 

3 0 1 0 

1.7 Esclarece dúvidas sobre a temática 2 2 0 0 
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 Como o exposto no quadro acima, as respostas dos juízes foram 

muito diferentes entre si, embora a maior parte das avaliações nesse item 

tenha se concentrado em "adequado" e "parcialmente adequado", tendo 

apenas duas respostas classificadas como "inadequado", o que perfez um 

índice de adequação de, aproximadamente, 92,3% (26/28). Podemos 

concluir, por meio da análise desses dados que o instrumento traz definições 

coerentes e aborda a maior parte dos fatores envolvidos no uso de drogas.  

Ademais, constatou-se que os juízes avaliaram que os itens deveriam  

ser contextualizados ao participante de melhor forma, e o instrumento 

deveria conter informações mais esclarecedoras sobre a temática do uso de 

álcool e outras drogas e também que deveria abordar mais sobre os fatores 

biológicos envolvidos no uso e abuso de drogas, uma vez que estas três 

perguntas obtiveram duas ou menos respostas como adequadas. 

2º conjunto de questões: Estrutura e Apresentação 

 Neste segundo conjunto de questões, os juízes avaliaram a forma na 

qual o Instrumento traduzido e adaptado apresenta-se, como é sua 

organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e, por 

fim, suficiência. 

 Para este item, obtivemos as seguintes frequências de respostas, 

ilustradas conforme são ilustradas nos dados do Quadro 5: 
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Quadro 5: Avaliação dos juízes a respeito da Estrutura e Apresentação do 

Instrumento 

2 – Estrutura e apresentação Adequado 
parcialmente 
adequado 

inadequado 
não se 
aplica 

2.1 É apropriada para mulheres e 
homens 

3 1 0 0 

2.2 Apresenta informações corretas 
cientificamente 

1 1 1 1 

2.3 As informações são claras e os 
termos são compreensíveis 

1 2 1 0 

2.4 A sequência do conteúdo proposto é 
lógica 

1 3 0 0 

2.5 Aborda os principais tópicos 
referentes ao uso de álcool e outras 
drogas 

3 1 0 0 

2.6 A linguagem é bem estruturada 
para o público usuário de álcool e 
drogas? 

0 2 2 0 

 

 Como exposto no Quadro 5, este item apresentou mais problemas 

que o anterior, seu índice de adequação foi de, aproximadamente, 79,2% 

(19/24), bem abaixo do 92,3% atingido no conjunto anterior. Novamente, há 

uma grande discordância entre as avaliações. Para o item 2.2, cada um dos 

quatros juízes atribuiu um conceito diferente. Entretanto, podemos afirmar 

com um mínimo de certeza que o instrumento foi considerado apropriado 

para homens e mulheres e que aborda os principais tópicos referentes ao 

uso de álcool e outras drogas, uma vez que três entre os quatro juízes 

concordaram que estes itens são adequados e um que é parcialmente 

adequado.  
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Há também uma razoável avaliação da logicidade da sequência dos 

conteúdos do instrumento em tradução e adaptação, uma vez que todos os 

juízes consideraram que isto era, pelo menos, parcialmente adequado. 

Por fim, tendo como base as respostas dadas pelos quatro juízes, 

evidenciou-se a necessidade de reformular a linguagem utilizada no 

instrumento, de forma que os termos ficassem mais compreensíveis e 

melhor estruturados, que as informações se tornassem claras, como 

também foram necessárias algumas correções científicas nas informações, 

de forma a melhor adaptar a linguagem do instrumento para o usuário de 

álcool e outras drogas brasileiro. 

3º conjunto de questões: Relevância 

 Neste conjunto de questões, os juízes avaliaram o grau de 

importância dos itens abordados frente ao uso e abuso de álcool e outras 

drogas, ou seja, a relevância de cada item ou escala para atingir os objetivos 

do instrumento, de diagnosticar e planejar o tratamento do indivíduo usuário 

de álcool e outras drogas. Para este item, obtivemos as seguintes 

frequências de respostas, conforme são ilustradas nos dados do Quadro 6: 
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Quadro 6: Avaliação dos juízes a respeito da Relevância dos itens do 

instrumento 

3- Relevância adequado 
parcialmente 
adequado 

inadequado 
não se 
aplica 

3.1 Os itens são adequados e permitem avaliação 
do padrão de uso pelo usuário 

3 1 0 0 

3.2 Os itens são adequados e permitem avaliação 
das consequências do uso de drogas para o 
indivíduo 

2 2 0 0 

3.3 Os itens são adequados e permitem avaliação 
dos problemas decorrentes do uso de drogas para o 
indivíduo nos campos biopsicossociais 

3 1 0 0 

3.4 Os itens são adequados e avaliam informações 
importantes para o diagnóstico do uso de álcool e 
outras drogas 

3 1 0 0 

3.5 Os itens são adequados e coletam informações 
relevantes para o planejamento do tratamento do 
usuário de álcool e outras drogas 

2 2 0 0 

3.6 Os itens coletam informações adequadas sobre 
as potencialidades do indivíduo 

2 1 1 0 

3.7 Os itens permitem que o indivíduo exponha 
suas necessidades 

1 2 1 0 

3.8 As informações coletadas podem ser utilizadas 
em pesquisas frente à temática do uso e abuso de 
álcool e outras drogas 

3 0 1 0 

3.9 Os itens exploram os aspectos relacionados ao 
uso de drogas pertinentes à realidade brasileira 

2 0 2 0 

 

 Este terceiro item foi muito bem avaliado pelos juízes, uma vez que 

seu índice de adequação foi de, quase, 86,1% (31/36) quando analisadas as 

respostas que foram consideradas adequadas ou parcialmente adequadas e 

58% quando analisadas apenas as respostas que foram consideradas 

adequadas (21/36). Dito isto, podemos considerar que boa parte dos itens 

do instrumento traduzido e adaptado possui relevância em relação à 

temática do uso de álcool e outras drogas. 



54 
 

Os juízes também avaliaram que as informações podem ser utilizadas 

em pesquisas relacionadas à temática. Entretanto, fica evidente que os itens 

do instrumento precisam de alterações quanto à sua adequação para 

avaliação das consequências do uso de drogas para o indivíduo, quanto à 

adequação das informações coletadas para o planejamento do tratamento, 

sobre as potencialidades do indivíduo, e espaço para expor suas 

necessidades, e também com relação à pertinência do GAIN à realidade 

brasileira. 

 4º conjunto de questões: Qualidade da Tradução 

 Neste item, os juízes avaliaram a qualidade da tradução e a 

equivalência dos termos traduzidos. Para este item, obtivemos as seguintes 

frequências de respostas, ilustradas nos dados do Quadro 7: 

Quadro 7: Avaliação dos juízes a respeito da Qualidade da Tradução do 

Instrumento 

4- Qualidade da Tradução adequado 
parcialmente 
adequado 

inadequado 
não se 
aplica 

4.1 A tradução dos itens está correta? 0 3 1 0 

4.2 De maneira geral, os termos apresentados no 
Instrumento original foram corretamente adaptados 
(não foram apenas traduzidos literalmente) para a 
síntese? 

0 3 1 0 

4.3 Os termos técnicos foram traduzidos 
corretamente? 

1 3 0 0 

 

 Este conjunto de questões foi o que sofreu mais críticas, uma vez que 

apenas um juiz julgou um dos três itens como adequado, evidenciando, 

novamente, a necessidade de revisão da versão S1 do instrumento. Por 
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outro lado, sublinhamos que se considerarmos como razoáveis as respostas 

classificadas como “parcialmente adequado”, já que a tradução e adaptação 

encontravam-se em fase de elaboração. Obtivemos 83,3% das respostas no 

total como “adequado” ou “parcialmente adequado”. Por fim, cabe aqui 

ressaltar que o conteúdo dos itens foi amplamente alterado, após estas 

avaliações, uma vez que a versão avaliada aqui pelos juízes era a S1, em 

uma etapa ainda inicial no processo de tradução e adaptação cultural do 

GAIN. 

 Alterações realizadas no Instrumento 

 Como evidenciado na análise das respostas dos juízes, diversas 

alterações na versão S1 se fizeram necessárias. Sendo assim, o instrumento 

sofreu novos ajustes, conforme avaliação das sugestões enviadas pelos 

juízes pelas pesquisadoras.  

 Por sugestão de um dos juízes, se fez necessário uma rápida 

consultoria com um profissional da área do direito, que revisou e adaptou 

alguns termos que estavam descritos de maneira inapropriada para as leis e 

condutas legais em nossa cultura. Como exemplo, diversas vezes na versão 

S1 aparecia o termo “liberdade condicional”, e o termo utilizado atualmente 

no Brasil, equivalente a este traduzido do americano, seria “livramento 

condicional”. Houve também a necessidade de incluir-se o termo “indulto”, 

que se trata de uma concessão de redução, comutação da pena ou um 

indulto coletivo, que é uma dispensa carcerária em dias ou festividades 

como Natal, etc. 



56 
 

 Nesta fase, preocupamo-nos em atender às sugestões feitas pelos 

juízes, tanto as evidenciadas no referido Quadro como as comentadas 

acima, extraídas do instrumento de análise geral do instrumento. 

As sugestões das alterações dos juízes foram avaliadas, utilizando-se 

a técnica Delphi. Foi criado um Quadro (Quadro 3, APÊNDICE D) que reuniu 

todas as informações coletadas. Estas informações foram avaliadas e o 

instrumento sofreu as alterações descritas nos dados do Quadro, compondo-

se a versão S2 do instrumento. Após incorporadas as sugestões dos juízes, 

a versão S2 foi submetida a uma nova análise por parte da pesquisadora e 

de sua orientadora, resultando, assim, na versão S3. 
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5.3 Índice de Validade de Conteúdo IVC 

 Aplicando-se a fórmula apresentada acima, os seguintes resultados  

apresentados nos dados da Tabela 1 foram obtidos: 

Tabela 1: IVC por pareamento de juízes e médio, de cada escala/seção do 

instrumento e geral 

Escala/seção do 
instrumento 

Juízes 
1x2 

Juízes 
1x3 

Juízes 
1x4 

Juízes 
2x3 

Juízes 
2x4 

Juízes 
3x4 Médio 

IVC prejuízo cognitivo 0,38 0,25 0,5 0,5 0,75 0,63 0,5 

IVC Orientações Iniciais 
para Administração 0,56 0,63 0,56 0,63 0,38 0,5 0,54 

IVC antecedentes 0,9 0,83 0,78 0,83 0,79 0,69 0,8 

IVC uso de substâncias 0,94 0,89 0,83 0,92 0,87 0,82 0,88 

IVC saúde física 0,99 0,97 0,93 0,98 0,94 0,91 0,95 
IVC comportamento de 
risco 1 0,99 0,93 0,99 0,93 0,92 0,96 

IVC saúde mental 0,98 0,96 0,92 0,98 0,93 0,91 0,95 

IVC ambiente 0,97 0,93 0,94 0,95 0,97 0,92 0,95 

IVC aspectos legais 0,96 0,79 0,94 0,82 0,98 0,79 0,88 

IVC aspectos vocacionais 0,98 0,94 0,97 0,97 0,98 0,95 0,96 

IVC orientações finais 
administrativas 1 0,99 0,98 0,99 0,98 0,97 0,98 

IVC total 0,96 0,91 0,9 0,93 0,92 0,87 0,91 
Fonte: dados dos juízes, 2010 

 O IVC total do instrumento (0,91) mostrou que este possui validade de 

conteúdo, porém, quando analisadas as escalas/seções separadamente, 

podemos observar nos dados da Tabela 1 que o IVC médio está abaixo do 

considerado válido (0,8) na Escala de prejuízo cognitivo e nas orientações 

iniciais para administração. Cabe ressaltar que esses índices são resultado 

da avaliação da versão S1 do instrumento, que ainda não tinha sofrido todas 

as alterações que resultaram na versão final (S3). Adicionalmente, o 

instrumento não foi aplicado em seu público-alvo, o que justifica novos 
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estudos para avaliar os conceitos atribuídos por nova submissão a juízes, 

bem como submeter o instrumento a novos testes de validade e 

confiabilidade. 

5.4 Back Translation (Retrotradução) 

 Após a incorporação de todas as alterações sugeridas pelos juízes e 

avaliadas pelas pesquisadoras, o instrumento passou pela retrotradução, 

que foi então enviada para avaliação pelos desenvolvedores do instrumento. 

Estas foram avaliadas pelas pesquisadoras que também realizaram uma 

comparação cuidadosa das versões em inglês do instrumento (do GAIN-I e 

da RT1).  

5.5 Retorno ao comitê de juízes 

 Paralelamente à fase anterior, o instrumento foi devolvido ao comitê 

de juízes. Os juízes, entretanto, não sugeriram novas alterações ao 

instrumento. 

5.6 Versão Final 

 Após a incorporação das alterações resultantes da backtranslation, foi 

elaborada a versão final do instrumento, denominada AGNI-I (APÊNDICE A). 
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6 Conclusões 

 O presente estudo, do tipo metodológico, objetivou a tradução e a 

adaptação cultural do instrumento Global Appraisal of Individual Needs - 

GAIN para a versão brasileira. O processo foi realizado de acordo com a 

literatura especializada. 

 Inicialmente, foi realizada a tradução do instrumento por dois 

tradutores independentes, síntese das traduções, avaliação por um grupo de 

juízes, retrotradução, reavaliação pelos juízes e avaliação da retrotradução 

pelos desenvolvedores do instrumento. O instrumento atingiu IVC de 0,91, 

que é considerado válido, porém algumas de suas escalas possuíram IVC 

médio menor que 0,8, sendo necessárias novas avaliações destas no futuro. 

 Desta forma, obteve-se uma versão final do AGNI-I, que tem seu 

conteúdo considerado válido, entretanto, por tratar-se de um instrumento 

extenso, não foi possível aplicar e testá-lo na população-alvo, os indivíduos 

que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Sugerimos, portanto, 

que as propriedades psicométricas como validade e confiabilidade do 

instrumento sejam verificadas em estudos posteriores. 
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APÊNCICE A: AVALIAÇÃO GLOBAL DAS NECESSIDADES INDIVIDUAIS 
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APÊNDICE B 

Quadro 2: Itens e Resoluções de conflitos das traduções, que resultaram na S1  

Item Original T1 T2 S1 Justificativa 

Título GAIN AGNI GAIN AGNI Sigla em português 

Cabeçalho 1ª página Social Security Number Número de Seguro 
Social 

Registro Geral Número de Registro Realidade brasileira – 
número de registro para 
identificação do paciente 
nos serviços de saúde 

Avisos 1ª página Self-report Auto-relato Auto-preenchimento Auto-relato Conceito de que o paciente 
que passa as informações, 
não necessariamente 
preenchendo 

Avisos 1ª página Privacy Act of 1974 and 
the Health Insurance 

Portability and 
Accountability Act 
(HIPAA) of 1996 

Ato de 1974 e do Ato 
de Portabilidade e 
Responsabilidade do 
Seguro de Saúde 
(HIPAA) de 1996 

Privacy Act of 1974 
e do Health 
Insurance Portability 
and Accountability 
Act (HIPAA) de 
1996 

Portaria do Ministério 
da Saúde nº1286 de 
26/10/93- art.8º e nº74 
de  04/05/94, item 24 

Portaria brasileira que 
garante o sigilo das 
informações fornecidas ao 
profissional de saúde 

Avisos 1ª página - - - O processo de 
tradução e adaptação 
cultural deste 
instrumento foi 
realizada pelo Grupo 
de Estudos em Álcool 
e outras Drogas 
(GEAD) da 

Necessidade de inclusão de 
informações sobre o grupo 
de pesquisas que realizou o 
projeto 
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Universidade de São 
Paulo, e teve como 
pesquisadores 
responsáveis a livre-
docente Márcia 
Aparecida Ferreira de 
Oliveira, Heloísa 
Garcia Claro e Prof. 
Dr. Divane de Vargas. 
Para contato com o 
GEAD e informações 
sobre treinamento e 
uso do AGNI, acesse 
http://www.ee.usp.br/p
esquisa/grupo/gead/ ou 
entre em contato pelo 
telefone (11)3061-
7611 ou email: 
geadusp@gmail.com. 

Introdução 2ª página Privacy Act of 1974 and 
the Health Insurance 

Portability and 
Accountability Act 
(HIPAA) of 1996 

Ato de 1974 e do Ato 
de Portabilidade e 
Responsabilidade do 
Seguro de Saúde 
(HIPAA) de 1996 

Privacy Act of 1974 
e do Health 
Insurance Portability 
and Accountability 
Act (HIPAA) de 
1996 

Portaria do Ministério 
da Saúde nº1286 de 
26/10/93- art.8º e nº74 
de  04/05/94, item 24 

Portaria brasileira que 
garante o sigilo das 
informações fornecidas ao 
profissional de saúde 

A2b John Brown, 42 Mark 
Street, Detroit 

John Brown, Rua 
Mark, número 42, 
Detroit 

João da Silva,  

Avenida São João, 
120, São Paulo 

João da Silva,  

Avenida São João, 
120, São Paulo 

Frase mais comum ao 
português falado no Brasil 
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A2f John Brown, 42 Mark 
Street, Detroit 

John Brown, Rua 
Mark, número 42, 
Detroit 

João da Silva,  

Avenida São João, 
120, São Paulo 

João da Silva,  

Avenida São João, 
120, São Paulo 

Frase mais comum ao 
português falado no Brasil 

A3b1 Reading english Ler em inglês Ler em português Ler em português Realidade brasileira 

A3b2 Writting english Escrever em inglês Escrever em 
português 

Escrever em português Realidade brasileira 

A3b3 Understanding what you 
read in English 

Entender o que você 
lê em inglês 

Compreender o que 
lê em português 

Entender o que você lê 
em português 

Realidade brasileira 

A3b4 english inglês português português Realidade brasileira 

A3b5 English  inglês português português Realidade brasileira 

A4a Department of child and 
family services 

Departamento de 
infância e serviços 
familiares 

Departamento de 
crianças e serviços 
familiares 

Conselho tutelar Realidade brasileira 

A4d Parole officer, out of 
State CJ program 

Agente de 
condicional e 
programa não estatal 
de justiça criminal 

Agente de 
condicional e 
programa não estatal 
de justiça criminal 

Excluídos os itens 16 e 
50 

Realidade brasileira 

B3 1. Alaskan Native 

2. Asian 

3. African 
American/Black 

1. Nativo do Alasca 
(por favor, anote a 
tribo em B3av1) 

2.  Asiático 

3. Afroamericano/ 

Nativo do Alasca 

Asiático 

Afro-americano / 
Negro 

Branca 

Preta 

Parda 

Amarela 

Classificação do IBGE 
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4. Caucasian/White 

5. Hispanic, Latino or 
Chicano 

a. Puerto Rican 

b. Mexican 

c. Cuban 

e. Dominican 

f. Other Central 
American 

g. Other South American 

z. Other  

 6. Native American 

7. Native Hawaiian 

8. Pacific Islander 

negro 

4.Caucasiano/branco 

5.Hispânico, latino 
ou mexicano 

a. Porto-riquenho 

b. Mexicano 

c. Cubano 

e. Dominicano 

f. outro centro-
americano 

g. outro sulamericano 

z. outro (Por favor 
descreva em B3av1) 

6. Nativo americano 
(por favor, anote a 
tribo em B3av1) 

7. Nativo do Havaí 

8.Origem das ilhas 
do pacífico 

99.Outro grupo (Por 
favor descreva em 

Caucasiano / Branco 

Hispânico / Latino 

a. Porto Rico 

b. México 

c. Cuba 

d. Rep. Dominicana 

e. Outro país Am. 
Central   

f.  Outro país Am. 
Sul 

g. Outro    

Nativo da América
   

 Nativo do Havaí 

8. Ilhas do Pacífico 

99. Outro grupo  

Indígena 

Outro (especifique em 
B3av1) 
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B3av1) 

B4c A court, parole or 
probation officer, or other 
parto f the criminal 
justice 

Da corte, de um 
oficial de justiça ou 
condicional, ou de 
outra parte do 
sistema de justiça 
criminal? 

Corte de Justiça, 
oficial de justiça, 
agente da 
condicional ou outro 
membro do sistema 
de justiça criminal 

Da justiça ou de um 
oficial de justiça? 

Realidade brasileira 

B5b Public (Medicare, 
Medicaid, publicly 
funded, VA, CHAMPUS, 
correctional authority) 
Private (HMO, BCBS, 
from employer, employee 
assistance program) 
Mixed (both public and 
private, public purchase 
of HMO)  

 

Público (Medicare, 
Medicaid, 
financiamento 
público, VA, 
Champus, autoridade 
correcional) 

Privado (HMO, 
BCBS, de 
empregador, 
programa de 
assistência ao 
empregado) 

Misto (financiamento 
público e privado, 
financiamento 
público do HMO 

Público, Privado, 
Misto 

Público (SUS) 

Privado (convênios ou 
seguros) 

Misto (utiliza o SUS e 
o serviço privado 
alternadamente) 

Realidade brasileira 

Instruções após S9b "not ready at all” “nem um pouco 
pronto” 

“ ainda não 
totalmente pronto” 

“nem um pouco 
pronto” 

Erro T2 

P1 Feet and inches Pés e polegadas altura “metros e centímetros” Unidade de medida no 
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Brasil 

P2 Pounds Libras Kg “quilos” Unidade de medida no 
Brasil 

P3 “10 or more pounds” “10 ou mais libras” “10 ou mais quilos” “5 ou mais quilos” Equivalente em unidades de 
medida no Brasil 

P5c1 “Pounds Ounces” “libras e onças” Kgs e grms “quilos e gramas” Equivalente em unidades de 
medida no Brasil 

P6c. “In Illinois, record 
answer to P6c in separate 
secure record)” 

( Em Illinois, anote a 
resposta para o item 
P6c em um local 
seguro separado) 

- - Realidade brasileira 

P10a pollen Pólen Pólen Ácaro Realidade brasileira 

M1b9 10 or more pounds Mais do que 10 libras 10 ou mais quilos 5 ou mais quilos Equivalente em unidades de 
medida no Brasil 

M1d6 snakes Cobras cobras animais Realidade brasileira 

E13a hindu hindu hindu Espírita Realidade brasileira 

E13a muslin Muçulmano muçulmano Testemunha de jeová Realidade brasileira 

E13a Shinto xintoísta xintoísta Umbandista Realidade brasileira 

E13a Native american church Igreja nativa 
americana 

Igreja nativa 
estadunidense 

Candomblé Realidade brasileira 

E13a Traditional native Americano nativo Nativo estadunidense Messiânico Realidade brasileira 
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american tradicional tradicional 

E13a - - - Cristão Ortodoxo Realidade brasileira 

L2 Only alimony/only cild 
support 

Pensão 
alimentícia/apoio 
financeiro 

Pensão 
alimentícia/apoio 
financeiro 

Apenas pensão 
alimentícia para filhos/ 

Apenas pensão 
alimentícia para 
cônjuge 

Realidade Brasileira 

L2a Dollars per month Dólares por mês mensal Reais por mês Moeda brasileira 

L6a-b Probation/parole Liberdade 
condicional/liberdade 
condicional 

Liberdade 
condicional/liberdade 
condicional 

Liberdade condicional 
(eliminação de um dos 
itens) 

Só existe o termo 
“liberdade condicional no 
Brasil.” 

L7.4 e L7.7 On parole/On probation Liberdade 
condicional/liberdade 
condicional 

Liberdade 
condicional/liberdade 
condicional 

Liberdade condicional 
(eliminação de um dos 
itens) 

Só existe o termo 
“liberdade condicional no 
Brasil.” 

L9c Dollars Dólares Reais Reais Moeda brasileira 

L9d Dollars dólares Reais Reais Moeda brasileira 

V1 Use 12 for high school, 
16 for BA/BS, and 17 for 
graduate school or more 
than 4 years of college 

Utilize 12 para 
Ensino Médio, 16 
para ensino superior 
e 17 para pós 
graduação ou curso 
de ensino superior 
com duração maior 
que 4 anos 

Utilize 12 para o 
primeiro grau, 16 
para o segundo rau 
ou curso                                      
técnico e 17 para 
graduação em 
faculdade mais do 
que 4 anos de 

Utilize 09 para Ensino 
Fundamental, 12 para 
Ensino Médio, 16 para 
o Ensino Superior, e 
17 para pós graduação 
ou cursos superiores 
com duração maior do 
que 4 anos 

Realidade brasileira 
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faculdade 

V1b A,B,C,D,E A,B,C,D,E A,B,C,D,E A (10 – 9) 

B (8-7) 

C (6-5) 

D (4-2) 

E (2-0) 

Existem escolas no Brasil 
que utilizam o sistema 
numérico de notas 

V4 Armed forces of United 
States 

Exército brasileiro Forces armadas 
estadunidense 

Forças armadas 
brasileiras 

 

Quadro V5b - - - Quadro reformulado 
com informações 
sobre profissões 
retiradas do IBGE. 

Realidade brasileira 

Instruções anteriores a v11 dollars dólares real Valores em reais Moeda brasileira 

V11j Department of veterans 
affairs 

Departamento de 
Veteranos de Guerra 

Pagamento por ser 
veterano de guerra 

Pensão mensal por 
tortura, perseguição ou 
exílio durante a 
ditadura militar 

Realidade brasileira 

XADMb English using the English 
GAIN / Spanish using the 
English GAIN / Spanish 
using the Spanish VGNI / 
Other 
combinations/languages  

Inglês usando o 
GAIN em 
inglês/Espanhol 
usando o GAIN em 
inglês/Espanhol 
usando o GAIN em 
espanhol/Outra 

Inglês usando o 
GAIN em 
inglês/Espanhol 
usando o GAIN em 
inglês/Espanhol 
usando o GAIN em 
espanhol/Outra 

Português/outro(por 
favor, descreva) 

Realidade brasileira 
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combinação de 
línguas (por favor, 
descreva) 

combinação de 
línguas (por favor, 
descreva) 
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APÊNDICE C 
 

Instrumento de avaliação do conteúdo da tradução do instrumento “Global Appraisal of 
Individual Needs” para juízes especialistas 
 
Data:__/__/__ 
Nome Completo:_________________________________________________________ 
Última titulação:____________________________________Ano da titulação:_______  
Instituição onde trabalha:__________________________________________________ 
Principal área de pesquisa:_________________________________________________ 
 
Instruções para preenchimento deste instrumento:  
 
Conforme contato realizado anteriormente, envio o material sobre a tradução do instrumento 
“Global Appraisal of Individual Needs”.  
 
A indicação do Sr.(a) Dr.(a) para o papel de Juiz especialista, deve-se ao fato de ser uma pessoa 
inserida no meio acadêmico, envolvida com a pesquisa científica, e com domínio da língua 
inglesa. Estes fatores fazem com que suas considerações sejam de grande colaboração para nosso 
estudo. 
 
Salientamos: 
 
-O juiz necessita ter o desempenho de um pesquisador para a análise deste instrumento. Não é 
necessário concordar ou discordar dos itens. 
-O Sr.(a) Dr.(a) deverá analisar se os itens e as escalas que formam o instrumento estão claros e 
completos, se têm sentido dúbio. Caso considere necessário, anote suas sugestões no espaço 
indicado. 
-Pedimos que avalie os aspectos semânticos e idiomáticos do instrumento, se os conteúdos estão 
claros e se considera o conteúdo compreensível aos usuários de álcool ou outras drogas. 
-Após leitura atenta das traduções que lhe foram enviadas, avalie a síntese das traduções nos itens 
que seguem, de acordo com a legenda abaixo: 
1 – Adequado 
2 – Parcialmente adequado 
3 – Inadequado 
4 – Não se aplica 
 
Agradecemos mais uma vez a sua contribuição. A seguir estão os itens para sua apreciação. 
 
Gratas 
 
Heloísa Garcia Claro 
Profa. Dra. Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira 
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1- Objetivos (Propósitos e metas do instrumento, finalidade dos itens e escalas) 
 
1.1 Os itens são contextualizados ao participante 1 2 3 4 
1.2 As definições apresentadas para esclarecimento são coerentes 1 2 3 4 
1.3 Aborda fatores sociais envolvidos no uso e abuso de drogas 1 2 3 4 
1.4 Aborda fatores biológicos envolvidos no uso e abuso de drogas 1 2 3 4 
1.5 Aborda fatores psicológicos/emocionais envolvidos no uso e abuso 
de drogas 

1 2 3 4 

1.6 Aborda fatores envolvidos no uso e abuso de drogas referentes às 
relações familiares 

1 2 3 4 

1.7 Esclarece dúvidas sobre a temática 1 2 3 4 
 
2 – Estrutura e apresentação – forma de apresentação do texto, organização geral, estrutura, 
estratégia de apresentação, coerência e suficiência 
 
2.1 É apropriada para mulheres e homens 1 2 3 4 
2.2 Apresenta informações corretas cientificamente 1 2 3 4 
2.3 As informações são claras e os termos são compreensíveis 1 2 3 4 
2.4 A sequência do conteúdo proposto é lógica 1 2 3 4 
2.5 Aborda os principais tópicos referentes ao uso de álcool e outras 
drogas 

1 2 3 4 

2.6 A linguagem é bem estruturada para o público usuário de álcool e 
drogas? 

1 2 3 4 

 
3- Relevância – grau de importância dos itens abordados frente ao uso e abuso de álcool e outras 
drogas 
 
3.1 Os itens são adequados e permitem avaliação do padrão de uso pelo 
usuário 

1 2 3 4 

3.2 Os itens são adequados e permitem avaliação das conseqüências do 
uso de drogas para o indivíduo 

1 2 3 4 

3.3 Os itens são adequados e permitem avaliação dos problemas 
decorrentes do uso de drogas para o indivíduo nos campos 
biopsicossocial 

1 2 3 4 

3.4 Os itens são adequados e avaliam informações importantes para o 
diagnóstico do uso de álcool e outras drogas 

1 2 3 4 

3.5 Os itens são adequados e coletam informações relevantes para o 
planejamento do tratamento do usuário de álcool e outras drogas 

1 2 3 4 

3.6 Os itens coletam informações adequadas sobre as potencialidades do 
indivíduo 

1 2 3 4 

3.7 Os itens permitem que o indivíduo exponha as suas necessidades 1 2 3 4 
3.8 As informações coletadas podem ser utilizadas em pesquisas frente à 
temática do uso e abuso de álcool e outras drogas 

1 2 3 4 

3.9 Os itens exploram aspectos relacionados ao uso de drogas pertinentes 
à realidade brasileira 

1 2 3 4 

 
 
4- Qualidade da Tradução 
 
4.1 A tradução dos itens está correta? 1 2 3 4 
4.2 De maneira geral, os termos apresentados no Instrumento original foram 
corretamente adaptados (não foram apenas traduzidos literalmente) para a 
síntese? 

1 2 3 4 

4.3 Os termos técnicos foram traduzidos corretamente? 1 2 3 4 
 



133 
 

 
Críticas gerais ao conteúdo 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Sugestões de alterações (Por favor, solicitamos que especifique o item para o qual sugerirá 
alterações) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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APÊNDICE D 

Quadro 3: Alterações de S1 que originaram S2 e S3 

Item S1 VJ1 VJ2 VJ3 VJ4 S2  S3 

Orientações pág 1 que possua a 
certificação do AGNI 
para administração 

 que possua a 
certificação do AGNI 
para aplicação 

  que possua a 
certificação do 
AGNI para 
aplicação 

Que possua 
certificação de 
treinamento do 
AGNI para 
posterior 
aplicação do 
instrumento 

Orientações pág 1 está limitado pela 
veracidade das 
respostas fornecidas 
pelo indivíduo 

Sugere que seja 
alterado 

   está limitado à 
veracidade das 
respostas 
fornecidas pelo 
indivíduo 

Retirar 

Orientações pág 1 atribuição do 
tratamento e 
planejamento do 
tratamento. 

  Sugere que a 
palavra atribuição 
seja alterada 

 planejamento do 
tratamento. 

OK 

Orientações pág 1 Como qualquer 
instrumento de auto-
relato 

  Sugere que a 
palavra auto-
relato seja 
alterada 

 Não foi alterado OK 

Orientações pág 1 e este deve ser 
preenchido 

  Sugere que seja 
removida a 
palavra “este” 

 e deve ser 
preenchido 

OK 

Orientações pág 1 e  deve ser 
interpretado por um 
clínico 

  CUJAS 
INFORMAÇÕES 
DEVEM deve ser 
interpretadoAS 
por um clínico 

 cujas informações 
devem deve ser 
interpretadas por 
um clínico 

cujas 
informações 
devem deve ser 
interpretadas 
por um 
profissional da 
saúde 
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Orientações pág 1 Center for Substance 
Abuse Tratment, 
Interventions 
Foundation, National 
Institute on Alcohol 
Abuse and 
Alcoholism, e 
National Institute on 
Drug Abuse. 

Sugere que seja 
alterado 

Sugere que seja 
apresentado em 
itálico, por ser 
informação em inglês. 

Sugere que seja 
traduzido 

 Apresentado em 
itálico 

OK 

Orientações pág 1 subvenções e 
contratos 

  Sugere que seja 
alterado 

 Pelas seguintes 
instituições 

OK 

Orientações pág 1 e pela American 
Society of Addiction 
Medicine, e também 
diversas 
contribuições de 
muitos indivíduos 
para os quais são 
direcionados 
agradecimentos no 
manual e no site 
referido abaixo. 

  e pela American 
Society of 
Addiction 
Medicine, COMO 
também diversas 
contribuições de 
muitos indivíduos 
para os quais são 
direcionados 
agradecimentos 
no manual e no 
site referido 
abaixo. 

 e pela American 
Society of 
Addiction 
Medicine, COMO 
também diversas 
contribuições de 
muitos indivíduos 
para os quais são 
direcionados 
agradecimentos 
no manual e no 
site referido 
abaixo. 

Outra língua em 
itálico 
E diversas 
contribuições de 
indivíduos para 
os quais são 
direcionados os 
agradecimentos 
no manual e no 
site abaixo. 

Orientações pág 1 O processo de 
tradução e 
adaptação cultural 
deste instrumento 
foi realizada pelo 

 Sugere que este 
parágrafo seja uma 
nota de rodapé 

  Transformado em 
nota de rodapé 

Realizado 

A1c A1c. Data de Hoje  USAR “DATA DA 
APLICAÇÃO” 
 

  “data da 
aplicação” 
 

OK 

Propósito, página 2 Propósito   Objetivo  Objetivo OK 

Propósito, página 2 colher informações 
sobre como você 

Sugere que seja 
alterado o “como 

Sugere que o tempo 
verbal seja no 

  colher 
informações 

Coletar 
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estava antes, 
durante e depois do 
tratamento ou 
aconselhamento 

você estava” presente sobre como você 
está antes, 
durante e depois 
do tratamento ou 
aconselhamento 

Formato, página 2 e o que você 
atualmente quer do 
programa, tanto 
diretamente, quanto 
por referência 

  Sugere alteração 
pois está confuso 

 e o que você quer 
do programa 

OK 

Formato, página 2 Você poderá dizer 
que não sabe ou que 
se recusa a 
responder qualquer 
questão que você 
NÃO queira 
responder 

Sugere que seja 
alterado 

 você terá o direito 
de não responder 
qualquer questão 
ou por não saber 
ou  não desejar. 
 

 Você terá o 
direito de não 
responder 
qualquer questão 
que você não 
saiba responder 
ou não deseje 
responder. 

Você terá o 
direito de não 
responder 
qualquer 
questão que 
você não saiba 
responder ou 
não queira 
responder. 

Privacidade, página 2 Como tudo realizado 
no tratamento 

  como tudo que se 
refere ao  
tratamento, 
 

 como tudo que se 
refere ao  
tratamento, 
 

OK 

Confidencialidade 
Página 2 

agências de trabalho 
social?????, justiça 
ou outras 
agências????? 

  Sugere que seja 
alterado 

 justiça, ou outras 
instituições 

OK 

Confidencialidade 
Página 2 

de sermos forçados a 
dar qualquer 
informação para o 
judiciário(...)você 
representar um risco 
para você mesmo ou 
para outras pessoas. 

Acha que está 
contraditório 

   Parágrafo retirado OK 

Confidencialidade os oficiais do Considera fora do    Parágrafo retirado OK 
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Página 2 governo federal têm 
o direito de nos 
auditar para checar 
se nós estamos 
cuidando de sua 
segurança e 
relatando 
corretamente o que 
estamos fazendo 

contexto Brasileiro 

A2 Pág 3 e o quão freqüente 
foram 

 E com que freqüência 
ocorreram 

  E com que 
freqüência 
ocorreram 

OK 

A2 Pág 3 Como a sua memória 
está trabalhando 
agora 

Sugere que seja 
alterado 

   como está a sua 
memória. 

OK 

A2a Pág 3 Selecione 4 para 
qualquer erro 

Sugere que seja 
alterado 

   Selecione 4 se 
tiver algum erro 

OK 

A2b Selecione 3 para 
qualquer erro 

Sugere que seja 
alterado 

   Selecione 3 se 
algum erro 

OK 

A2b João da Silva, 
Avenida São João, 
número 120, São 
Paulo. 

  JOSÉ da Silva, 
Avenida São João, 
número 120 

 JOSÉ da Silva, 
Avenida São João, 
número 120 

OK 

A2c Por volta de que 
horas são agora 

  mais ou menos 
que horas são 
agora? 

 MAIS OU MENOS 
QUE HORAS SÃO 
AGORA? 

Mais ou menos 
que horas são? 

A2d Selecione 2 para um 
erro, 4 para 2 ou 
mais erros 

Sugere que seja 
alterado 

   Selecione 2 para 
um erro, ou 4 
para 2 ou mais 
erros 

OK 

A2e Pág 3 Por favor, diga os 
dias da semana na 
ordem inversa 

 No Brasil, 
culturalmente, para 
muitas pessoas a 
semana começa na 
segunda e termina no 

Por favor, diga os 
dias da semana de 
trás para frente 

 Por 
favor, diga os dias 
da semana de trás 
para frente (pode 
começar por 

OK 
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domingo qualquer dia) 
 

A2g Se o total for 
superior a 10, o 
indivíduo está 
experenciando 

 Utilizar 
“apresentando” ou 
“está sofrendo” 

  Se o total for 
superior a 10, o 
indivíduo está 
sofrendo 

OK 

A2g Você pode tentar 
novamente se 
suspeitar de 
intoxicação, ou 
continuar e levar isso 
em conta quando 
realizar a 
interpretação. 

Talvez uma limitação 
fosse a aplicação em 
indivíduos 
intoxicados (acho q a 
frase está mal 
escrita, na verdade 
quer dizer tentar 
novamente mais 
tarde) 

   Se você suspeitar 
de intoxicação, 
você pode tentar 
realizar este teste 
novamente mais 
tarde ou 
continuar e levar 
isso em conta 
quando realizar a 
interpretação. 

Retirar o tentar 

Instruções pág 4 Muitas questões 
serão a respeito de 
coisas que 
aconteceram  
nos últimos 12 
meses  
 

  Muitas questões 
serão a respeito 
de coisas que 
aconteceram com 
você nos últimos 
12 meses  
 

 Muitas questões 
serão a respeito 
de coisas que 
aconteceram com 
você nos últimos 
12 meses  
 

OK 

Instruções pág 4 circular  “MARCAR COM UM 
CÍRCULO” 

  “MARCAR COM 
UM CÍRCULO” 

OK 

Instruções pág 4 Você se lembra de 
algum aniversário, 
algum 
acontecimento 
esportivo ou eventos 
especiais que 
tenham acontecido 
por volta desta data? 

 Você se lembra de 
algum aniversário, 
FERIADO, algum 
acontecimento 
esportivo ou eventos 
especiais que tenhAM 
acontecido por volta 
desta data? 

Você se lembra de 
algum aniversário, 
comemoração, 
férias, algum 
acontecimento 
esportivo ou 
eventos especiais 
que tenho 
acontecido por 
volta desta data? 

 Você se lembra de 
algum aniversário, 
feriado, férias, 
comemoração, 
algum 
acontecimento 
esportivo ou 
eventos especiais 
que tenham 
acontecido por 

Tirar segundo 
algum 
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volta daquela 
data? 

A3a1 e A3a2 âncora   Sugere que seja 
alterado 

 Sem alteração – 
esta palavra é 
para controle do 
aplicador 

Marco 

A3a1 Você se lembra de 
algum aniversário, 
algum 
acontecimento 
esportivo ou eventos 
especiais que 
tenham acontecido 
por volta desta data? 

   Você se lembra 
de algum 
aniversário, 
algum 
acontecimento 
esportivo ou 
eventos 
especiais que 
tenham 
acontecido por 
volta daquela 
data? 

Você se lembra de 
algum aniversário, 
feriado, férias, 
comemoração, 
algum 
acontecimento 
esportivo ou 
eventos especiais 
que tenham 
acontecido por 
volta daquela 
data? 

Retirar o 
segundo algum 

A3a1 Alguma coisa mudou 
em termos de onde 
você estava 
morando 

   Alguma coisa 
mudou com 
relação a onde 
a onde você 
estava 
morando 

Alguma coisa 
mudou com 
relação a onde 
você estava 
morando 

OK 

A3a1 Onde você estava 
morando nesta data? 

   Onde você 
estava 
morando 
naquela data? 

Onde você estava 
morando naquela 
data? 

OK 

 Você tem alguma 
dificuldade para ler 
em português em 
algo como um jornal 
ou uma revista? 

Sugere que não há 
necessidade de 
enfatizar “em 
português” 

  Você tem 
alguma 
dificuldade 
para ler em 
português algo 
como um 
jornal ou uma 

Você tem alguma 
dificuldade para 
ler algo como um 
jornal ou uma 
revista? 

Você tem 
alguma 
dificuldade para 
ler 
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revista? 

A3b2 Você tem alguma 
dificuldade em 
escrever em 
português em algo 
como um currículo 
ou inscrição para um 
emprego? 

Sugere que não há 
necessidade de 
enfatizar “em 
português” 

 Sugere que seja 
alterado 

Você tem 
alguma 
dificuldade em 
escrever em 
português algo 
como um 
currículo ou 
inscrição para 
um emprego? 

Você tem alguma 
dificuldade em 
escrever algo 
como um 
currículo ou 
inscrição para um 
emprego? 

Você tem 
alguma 
dificuldade em 
escrever 

A3b4 Você tem alguma 
dificuldade para falar 
sobre seus 
sentimentos ou 
emoções em 
português? 

Sugere que não há 
necessidade de 
enfatizar “em 
português” 

  Você tem 
alguma 
dificuldade 
para falar 
acerca dos seus 
sentimentos ou 
emoções em 
português? 

Você tem alguma 
dificuldade para 
falar acerca de 
seus sentimentos 
ou emoções? 

OK 

A3b5 Você tem mais 
facilidade para ler, 
escrever, entender 
ou falar melhor 
sobre suas emoções 
usando uma língua 
diferente do 
português? (Por 
favor, descreva) 

Sugere que não há 
necessidade de 
enfatizar “em 
português” 

  Você tem mais 
facilidade para 
ler, escrever, 
entender ou 
falar melhor 
acerca de suas 
emoções 
usando uma 
língua 
diferente do 
português? 
(Por favor, 
descreva) 

Você tem mais 
facilidade para ler, 
escrever, 
entender ou falar 
melhor acerca de 
suas emoções 
usando uma 
língua diferente 
do português? 
(Por favor, 
descreva) 

Você tem mais 
facilidade para 
ler, escrever, 
entender ou 
falar melhor 
acerca de suas 
emoções usando 
outro idioma. 

A3c A equipe escolheu 
por motivos de 
evolução da 
administração 

 A equipe escolheu por 
motivos de evolução 
da aplicação 

  A equipe escolheu 
por motivos de 
evolução da 
aplicação 

OK 
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A3c Auto-Administrado  Auto-Aplicado   Auto-Aplicado OK 

Instruções Adicionais 
para Administração 
Oral 
 
 

Por favor mantenha 
este calendário 
acessível e use a 
medida que formos 
fazendo a entrevista 
para lhe ajudar a 
lembrar quando 
coisas diferentes 
aconteceram. 

  Sugere que seja 
alterado 

 Por favor 
mantenha este 
calendário 
próximo a você e 
use durante a 
entrevista para 
lhe ajudar a 
lembrar quando 
coisas diferentes 
aconteceram. 

OK 

Instruções Opcionais 
para Auto-
administração 

  Acredita que esta 
caixa contém 
informações muito 
complexas para o 
público alvo 

  Somente será 
considerado o uso 
de auto-aplicação 
quando for 
avaliado que o 
indivíduo é capaz 
de compreender 
estas informações 

OK 

Instruções Opcionais 
para Auto-
administração 

Questões que 
perguntam quantos 
dias ou vezes algo 
aconteceu devem 
sempre ser 
respondidas com um 
número. Se a 
resposta for não, 
nenhuma, nunca ou 
0, por favor escreva 
0 na caixa. 
 

   Questões que 
perguntam 
quantos dias 
ou vezes que 
algo aconteceu 
devem sempre 
ser 
respondidas 
com um 
número. Se a 
resposta for 
não, nenhuma, 
nunca ou 0, por 
favor escreva 0 
na caixa. 
 

Questões que 
perguntam 
quantos dias ou 
vezes que algo 
aconteceu devem 
sempre ser 
respondidas com 
um número. Se a 
resposta for não, 
nenhuma, nunca 
ou 0, por favor 
escreva 0 na 
caixa. 
 

OK 
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Instruções Opcionais 
para Auto-
administração 

Nos últimos 90 dias, 
em quantos você foi 
atendido em 

 Nos últimos 90 dias, 
em quantos dias você 
foi atendido em 

 Nos últimos 90 
dias, quantas 
vezes você foi 
atendido em 

Nos últimos 90 
dias, em quantos 
dias você foi 
atendido em 

OK 

A4a (dificuldades para 
obter drogas ou 
drogas boas) 

  Acha o termo 
“drogas boas” 
confuso 

 (dificuldades para 
obter drogas ou 
drogas das quais 
você gosta) 

OK 

A4a (quer ajuda para 
conseguir custódia 
ou ser um melhor 
pai) 

  (quer ajuda para 
conseguir guarda 
judicial de seus 
filhos ou ser um 
melhor pai/mãe) 

 (quer ajuda para 
conseguir guarda 
judicial de seus 
filhos ou ser um 
melhor pai/mãe) 

OK 

 Pressão do professor 
da escola, padre 
treinador, etc. 

  Pressão do 
professor da 
escola, padre, 
pastor, outro líder 
religioso, 
treinador, etc. 

 Pressão do 
professor da 
escola, padre, 
pastor, outro líder 
religioso, 
treinador, etc. 

OK 

A4b Qual o nome da 
pessoa que te 
encaminhou para 
tratamento 

   Qual o nome 
da pessoa que  
o encaminhou 
para 
tratamento 

Qual o nome da 
pessoa que  o 
encaminhou para 
tratamento 

OK 

A4d     Deixar iniciais 
em maiúsculo 
na caixa 

Iniciais todas em 
maiúsculo 

OK 

B1 Qual o seu  gênero? 
 

 Sugere que este 
quadro seja discutido 

Sugere que o 
termo “gênero” 
seja alterado 

Qual o seu  
sexo? 
 

Qual o seu  sexo? 
 

OK 

B2 Qual a sua data de 
nascimento? 

   Qual é a sua 
data de 
nascimento? 

Qual é a sua data 
de nascimento? 

OK 

B2a – acrescentar 
esse A 

Qual a sua idade 
hoje? 

   Qual é a sua 
idade hoje? 

Qual é a sua idade 
hoje? 

OK 
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B2b Instituição de 
correção juvenil 

   Corrigir 
conforme o 
ECA 

Alguma instituição OK 

B2c Nos últimos 90 dias, 
quantos dias você 
passou em cuidados 
adotivos?  

Sugere revisão da 
tradução, que está 
literal 

Sugere que seja 
alterado o termo 
cuidados adotivos 
para Lar Substituto 

Sugere que seja 
alterado o termo 
cuidados adotivos 

Nos últimos 90 
dias, quantos 
dias você 
passou  Sendo 
cuidado por 
outra pessoa? 

Nos últimos 90 
dias, quantos dias 
você passou em 
lar substituto? 

OK 

B2d Durante os últimos 
90 dias, em quantos 
dias você esteve em 
um local como uma 
instituição de 
cuidado infantil? 

Sugere revisão da 
tradução, que está 
literal 

Sugere que instituição 
de cuidado infantil 
seja alterado para 
instituição de cuidado 
de menores 

Sugere que 
instituição de 
cuidado infantil 
seja alterado para 
abrigo para 
crianças 

Durante os 
últimos 90 dias, 
em quantos 
dias você 
esteve em um 
local que 
funciona como 
uma instituição 
de cuidado 
infantil? 

Durante os 
últimos 90 dias, 
em quantos dias 
você esteve em 
um abrigo para 
cuidado de 
crianças ou 
instituição de 
cuidado de 
menores? 

Durante os 
últimos 90 dias, 
quantos dias 
você esteve em 
um abrigo para 
cuidado de 
crianças ou 
instituição de 
cuidado de 
menores? 

B2j Eles visitaram um 
professor seu, 
assistente social, 
advogado, oficial de 
justiça ou de 
condicional para 
falar sobre você 

Sugere revisão da 
tradução, que está 
literal 

  Eles visitaram 
um professor 
seu, assistente 
social, 
advogado, 
oficial de 
justiça ou de 
condicional, 
conselheiro 
tutelar ou 
outros 
profissionais 
para falar 
sobre você 

Eles visitaram um 
professor seu, 
assistente social, 
conselheiro 
tutelar 
advogado,ou 
oficial de justiça 
para falar sobre 
você 

Eles visitaram 
um professor , 
assistente social, 
conselheiro 
tutelar, 
advogado ou 
oficial de justiça 
para falar sobre 
você 

B3a Qual raça, etnia, 
nacionalidade ou 

Sugere revisão da 
palavra “tribo”, que 

 Sugere “etnia” no 
lugar de raça 

Qual raça, 
etnia, 

Qual raça, etnia, 
ou nacionalidade 

OK 
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tribo melhor te 
descreve 

está literal nacionalidade 
ou tribo 
melhor 
descreve você 

melhor descreve 
você? 

B3a2 Preta  Sugere que seja 
utilizada a 
classificação do IBGE 

 Negra Esta é a 
classificação do 
IBGE 

OK 

B4a Um empregador, da 
escola ou de um 
algum programa de 
treinamento? 

  Curso de 
capacitação 

 Um empregador, 
da escola ou de 
um algum 
programa/curso 
de capacitação? 

OK 

B4c Da justiça ou de um 
oficial de justiça? 

  Da justiça?  Da justiça? OK 

B4d De uma agência de 
habitação ou da 
comunidade? 

  Sugere que seja 
alterado 

 Da comunidade? OK 

B4g Do Departamento de 
Infância e Família 

  Sugere que seja 
alterado 

 Do conselho 
tutelar? 

OK 

B5 As suas despesas 
com saúde são 
cobertas por algum 
tipo de seguro ou 
programade saúde? 

Sugere atenção para 
o contexto de 
aplicação 

 As suas despesas 
com saúde são 
cobertas por 
algum tipo de 
seguro ou plano 
de saúde? 

 As suas despesas 
com saúde são 
cobertas por 
algum tipo de 
seguro ou plano 
de saúde? 

OK 

B7a Quantos minutos 
você leva para 
chegar de sua casa 
até aqui? 

   Quantos 
minutos você 
leva para 
chegar de sua 
casa até o local 
de tratamento? 

Quantos minutos 
você leva para 
chegar de sua 
casa até o local de 
tratamento? 

OK 

B8 Você alguma vez já 
teve uma carteira de 
habilitação para 
dirigir automóveis? 

   Você já teve 
uma carteira 
de habilitação 
para dirigir 

Você já teve uma 
carteira de 
habilitação para 
dirigir 

Você já teve 
uma carteira de 
habilitação? 
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automóveis? automóveis? 

B8b De qual estado ou 
país a sua carteira de 
motorista é? Estado 
|__|__| ou país 

   De qual Estado 
ou País a sua 
carteira de 
motorista é? 
Estado |__|__| 
ou País 

De qual Estado ou 
País a sua carteira 
de motorista é? 
Estado |__|__| 
ou País 

OK 

B9a Você atualmente 
quer (mais) ajuda 
com as seguintes 
situações com o 
objetivo de vir e ficar 
em tratamento? 

Sugere que seja 
alterado 

 Para poder vir e 
ficar no 
tratamento vc 
atualmente quer 
ajuda para quais 
situações? 

 Para poder vir e 
ficar no 
tratamento vc 
atualmente quer 
ajuda para quais 
situações? 

OK 

B9a Precisa de ajuda com 
sua agenda no 
trabalho, escola ou 
com suas 
responsabilidades 
familiares 

  Sugere que seja 
alterado o termo 
agenda 

 compromissos OK 

B9a99 Você possui algum 
outro problema ou 
questão para o qual 
precisemos procurar 
por ajuda para que 
você consiga vir para 
o tratamento? 

   Essa 
informação 
aparece 
repetida 

corrigido OK 

Pág 13 As próximas 
questões são sobre o 
seu uso de álcool e 
outras drogas. 

   As próximas 
questões são 
acerca do seu 
uso de álcool e 
outras drogas. 

As próximas 
questões são 
acerca do seu uso 
de álcool e outras 
drogas. 

OK 

Pág 13 Álcool inclui cerveja, 
vinho, wisky, gin, 
tequila, scotch, rum 
ou destilados. 

 Álcool inclui cerveja, 
vinho, uísque, batidas, 
coquetéis, chope, 
cachaça, vodca, “ice”, 

Incluir pinga  Álcool inclui 
cerveja, vinho, 
uísque, batidas, 
coquetéis, chope, 

OK 
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conhaque, gin, tequila, 
rum ou destilados. 

cachaça, pinga, 
vodca, “ice”, 
conhaque, gin, 
tequila, rum ou 
destilados. 

Pág 13 c)inalantes, como 
cola ou gasolina 

  c)inalantes, como 
TINNER, cola ou 
gasolina 

 c)inalantes, como 
TINNER, cola ou 
gasolina 

OK 

Pág 13 Outras drogas de rua   Tem os 
energéticos e as 
variações 
regionais do crack 
como pasta base, 
mesclado, melado 

 b)outras drogas 
de rua como 
crack, pasta base, 
mesclado ou 
melado, heroína, 
PCP, ecstasy 

OK 

    Entre álcool, 
maconha, 
cocaína, heroína 
ou qualquer outra 
droga DE TODAS 
ESSAS QUE 
FORAM FALADAS 
..... 

 Entre álcool, 
maconha, 
cocaína, heroína 
ou qualquer outra 
droga DE TODAS 
ESSAS QUE 
FORAM FALADAS 
..... 

OK 

S1b Para quais você mais 
precisa de 
tratamento? 

Sugere que seja 
alterado pois está 
literal 

   Para quais você 
acha que mais 
precisa de 
tratamento? 

OK 

Código detalhado 
das drogas – 2b 

Metilfenidato 
(Ritalina) 

 Metilfenidato 
(Ritalina, Concerta) 

  Metilfenidato 
(Ritalina, 
Concerta) 

OK 

S2 pág 16 As próximas 
perguntas são sobre 
a última vez, se 
alguma vez na vida, 

  As próximas 
perguntas são 
sobre a última 
vez, OU se alguma 
vez na vida, 

 As próximas 
perguntas são 
sobre a última 
vez, OU se alguma 
vez na vida, 

OK 

S2 pág 16 Quando foi a última   Quando foi a  Quando foi a OK 
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vez, se alguma vez 
na sua vida você 
usou: 

última vez, OU se 
alguma vez na sua 
vida você usou: 

última vez, OU se 
alguma vez na sua 
vida você usou: 

S2a pág 16 (cerveja, gin, rum, 
scorch, tequila, 
uísque, vinho, ou 
destilados?) 

Sugere que seja 
alterado pois está 
literal 

Incluir outras bebidas Incluir pinga  cerveja, vinho, 
uísque, batidas, 
coquetéis, chope, 
cachaça, pinga, 
vodca, “ice”, 
conhaque, gin, 
tequila, rum ou 
destilados. 

OK 

S2b pág 16 Álcool até ficar 
bêbado 

 Álcool até ficar 
embriagado ou cinco 
doses ou mais? 

  Álcool até ficar 
embriagado ou 
cinco doses ou 
mais? 

OK 

S21 pág 17 1. Durante os 
últimos 90 dias, em 
quantos você... 

  1. Durante os 
últimos 90 dias, 
em quantos DIAS 
você... 

 Durante os 
últimos 90 dias, 
em quantos dias 
você... 

OK 

S22 pág 17 qual foi o máximo de 
doses que você usou 
em um dia? 

   Qual foi o 
máximo de 
doses que você 
usou em um 
dia? 

Qual foi o máximo 
de doses que você 
usou em um dia? 

OK 

S2a pág 17 Algum tipo de álcool 
? 

Usou/ingeriu bebidas 
alcoólicas? 

 FEZ USO DE 
Algum tipo de 
álcool ? 

 Usou/ingeriu 
bebidas 
alcoólicas? 

OK 

Conversões e 
padrões pág 17 

-  Sugere que seja 
alterado 

Sugere que seja 
alterado 

Sugere que 
seja alterado 

Alterado 
conforme AUDIT 
(não tenho lista 
de conversão pra 
outras drogas) 

OK 

S26 6. você usou mais ou 
menos quanto? 

   6. Você usou 
mais ou menos 
quanto? 

Você usou mais 
ou menos 
quanto? 

OK 
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S2c pág 17 Usou maconha, 
haxixe, mesclado, ou 
outras formas de 
maconha? 

   Maconha, 
haxixe, 
mesclado, ou 
outras formas 
de maconha? 

Maconha, haxixe, 
mesclado, ou 
outras formas de 
maconha? 

OK 

S2d 17 crack, pedras ou 
cocaína? 

   pedras ou 
cocaína? 

Não alterado OK 

S2pa 17 Metanfetamina, 
crystal, gelo ou utras 
formas de 
metedrina? 

   Metanfetamina
, crystal, gelo 
ou formas de 
metedrina? 

Metanfetamina, 
crystal, gelo ou 
outras formas de 
metedrina? 

OK 

Pág 18 As próximas 
questões são sobre o 
seu uso de álcool, 
maconha, cocaína, 
heroína e outras 
drogas. 

   As próximas 
questões são 
acerca do seu 
uso de álcool, 
maconha, 
cocaína, 
heroína e 
outras drogas. 

As próximas 
questões são 
acerca do seu uso 
de álcool, 
maconha, 
cocaína, heroína e 
outras drogas. 

OK 

S2S 3 Em quantos dias o 
seu uso de álcool ou 
outras drogas te 
impediram de 
cumprir suas 
responsabilidades no 
trabalho, na escola 
ou em casa? 

   Em quantos 
dias o seu uso 
de álcool ou 
outras drogas o 
impediu de 
cumprir suas 
responsabilida
des no 
trabalho, na 
escola ou em 
casa? 

Em quantos dias o 
seu uso de álcool 
ou outras drogas 
o impediu de 
cumprir suas 
responsabilidades 
no trabalho, na 
escola ou em 
casa? 

OK 

S2s4 Qual foi o maior 
número de dias que 
você passou de uma 
vez sem usar álcool, 
maconha ou outras 

   Qual foi o 
maior número 
de dias que 
você passou 
sem usar 

Qual foi o maior 
número de dias 
que você passou 
sem usar álcool, 
maconha ou 

OK 
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drogas? álcool, 
maconha ou 
outras drogas? 

outras drogas? 

S2t Durante os últimos 
90 dias, você usou 
álcool ou outras 
drogas... 

   Durante os 
últimos 90 dias 
você usou 
álcool ou 
outras drogas... 

Durante os 
últimos 90 dias 
você usou álcool 
ou outras 
drogas... 

OK 

S2u Durante os últimos 
90 dias, você usou 
álcool ou outras 
drogas... 

   Durante os 
últimos 90 dias 
você usou 
álcool ou 
outras drogas... 

Durante os 
últimos 90 dias 
você usou álcool 
ou outras 
drogas... 

OK 

S2u8 Com alguém com 
quem você 
normalmente usa 
álcool e drogas com? 

   Com alguém 
com quem 
você 
normalmente 
usa álcool e 
drogas? 

Com alguém com 
quem você 
normalmente usa 
álcool e drogas? 

OK 

S2u5 Em um clube ou 
gangue?  

  Sugere que altere 
“guangue” 

 Em um clube ou 
com algum outro 
grupo? 

OK 

S2x Durante os últimos 
dias, em quantos 
dias você esteve 
hospital, ou outro 
local onde você não 
pudesse usar álcool, 
maconha ou outras 
drogas? 

  Durante os 
últimos dias, em 
quantos dias você 
esteve PRESO, 
INTERNADO EM 
UNIDADE PARA 
ADOLESCENTES 
EM CONFLITO 
COM A LEI, na 
cadeia, em 
hospital, ou outro 
local onde você 
não pudesse usar 

 Durante os 
últimos dias, em 
quantos dias você 
esteve PRESO, 
INTERNADO EM 
UNIDADE PARA 
ADOLESCENTES 
EM CONFLITO 
COM A LEI, na 
cadeia, em 
hospital, ou outro 
local onde você 
não pudesse usar 

Durante os 
últimos dias, em 
quantos dias 
você esteve 
PRESO, 
INTERNADO EM 
UNIDADE PARA 
ADOLESCENTES 
EM CONFLITO 
COM A LEI, na 
penitenciária, 
em hospital, ou 
outro local onde 
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álcool, maconha 
ou outras drogas? 

álcool, maconha 
ou outras drogas? 

você não 
pudesse usar 
álcool, maconha 
ou outras 
drogas? 

S2w Durante os últimos 
90 dias, você usou 
álcool ou outras 
drogas enquanto 
realizava ou uma 
hora antes de 
realizar alguma 
dessas atividades... 

   Durante os 
últimos 90 dias, 
você usou 
álcool ou 
outras drogas 
enquanto 
realizava, ou 
uma hora antes 
de realizar, 
alguma dessas 
atividades... 

Durante os 
últimos 90 dias, 
você usou álcool 
ou outras drogas 
enquanto 
realizava, ou uma 
hora antes de 
realizar, alguma 
dessas 
atividades... 

OK 

S2w1 Praticando esportes 
ou recreação (ex: 
nadando, 
 praticando skate, 
patins andando de 
bicicleta etc.)? 

   Praticando 
esportes ou 
recreação (ex: 
nadando, 
andando de 
skate, patins 
ou de  bicicleta 
e  etc.)? 

Praticando 
esportes ou 
recreação (ex: 
nadando, 
andando de skate, 
patins ou de  
bicicleta e  etc.)? 

OK 

S2w6 Usando facas, armas, 
equipamento 
perigoso ou 
operando máquinas 
(tais como serras, 
fornos, carregadores, 
empilhadeiras, 
colhedores, etc.)? 

   Usando facas, 
armas, 
equipamentos 
perigosos ou 
operando 
máquinas (tais 
como serras, 
fornos, 
carregadores, 
empilhadeiras, 
colhedores, 

Usando facas, 
armas, 
equipamentos 
perigosos ou 
operando 
máquinas (tais 
como serras, 
fornos, 
carregadores, 
empilhadeiras, 
colhedores, etc.)? 

OK 
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etc.)? 

Uso em ambientes 
controlados pág 21 

Uso em ambientes 
controlados 

  Sugere que seja 
alterado 

 Não foi alterado OK 

Uso em ambientes 
controlados pág 21 - 
Instruções 

(Caso você esteja 
preenchendo este 
instrumento 
sozinho, peça para 
que alguém da 
equipe te ajude a 
preencher estas 
questões) 
 

   (Caso você 
esteja 
preenchendo 
este 
instrumento 
sozinho, peça 
para que 
alguém da 
equipe o ajude 
a preencher 
estas 
questões) 
 

(Caso você esteja 
preenchendo este 
instrumento 
sozinho, peça 
para que alguém 
da equipe o ajude 
a preencher estas 
questões) 
 

OK 

Uso em ambientes 
controlados pág 21 - 
Instruções 

marcar a última data 
de 90 DIAS 
anteriores ao 
período de 13 dias 
ou menos que você 
passou em uma 
cadeia, hospital ou 
outro lugar onde 
você não poderia 
usar álcool, maconha 
ou outras drogas. 

  Sugere que seja 
alterado pois está 
confuso 

 marcar a data de 
90 dias anteriores 
ao período (13 
dias ou mais) que 
você passou em 
uma cadeia, 
hospital ou outro 
lugar onde você 
não poderia usar 
álcool, maconha 
ou outras drogas. 

marcar a data de 
90 dias 
anteriores ao 
período (13 dias 
ou mais) que 
você passou em 
uma 
penitenciária, 
hospital ou 
outro lugar onde 
você não 
poderia usar 
álcool, maconha 
ou outras 
drogas. 

S3a Alguma vez você já 
teve tremor nas 
mãos, delírium 
tremens,  

Utilizar sintomas ao 
invés de delirium 
tremens 

  Alguma vez 
você já teve 
tremor nas 
mãos (delírium 

Alguma vez você 
já teve tremor nas 
mãos (delírium 
tremens) 

Alguma vez você 
já teve tremor 
nas mãos 
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tremens) 

S3c Sintomas de 
abstinência são 
sintomas que 
acontecem quando 
uma pessoa que 
regularmente usa 
álcool ou outras 
drogas para de usá-
las 

   Sintomas de 
abstinência são 
sintomas que 
acontecem 
quando uma 
pessoa que 
regularmente 
usa álcool ou 
outras drogas 
pára de usá-las 

Sintomas de 
abstinência são 
sintomas que 
acontecem 
quando uma 
pessoa que 
regularmente usa 
álcool ou outras 
drogas pára de 
usá-las 

OK 

S3c3 Se sentiu cansado?    Sentiu-se 
cansado? 

Se sentiu 
cansado? 

OK 

S3c6 Se sentiu triste, 
tenso ou nervoso? 

  Se sentiu triste, 
tenso IRRITADO 
ou BRAVO 

 Se sentiu triste, 
tenso IRRITADO 
ou BRAVO 

OK 

S3c7 Se sentiu muito 
nervoso? 

   muito nervoso? Se sentiu muito 
nervoso? 

Se sentiu muito 
IRRITADO ou 
BRAVO? 

S3c20 Você já teve algum 
desses sintomas de 
abstinência que te 
impediu de realizar 
atividades sociais, 
familiares, no 
trabalho ou outras 
atividades? 

   Você já teve 
algum desses 
sintomas de 
abstinência 
que o impediu 
de realizar 
atividades 
sociais, 
familiares, no 
trabalho ou 
outras 
atividades? 

Você já teve 
algum desses 
sintomas de 
abstinência que o 
impediu de 
realizar atividades 
sociais, familiares, 
no trabalho ou 
outras atividades? 

OK 

Pág 23 As próximas 
questões são sobre 
tratamento para uso 
de álcool ou outras 

   As próximas 
questões  estão 
relacionadas ao 
tratamento 

As próximas 
questões  estão 
relacionadas ao 
tratamento para 

OK 
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drogas.  
 

para uso de 
álcool ou 
outras drogas.  
 

uso de álcool ou 
outras drogas.  
 

S5a Durante os últimos 
90 dias, em quantos 
dias você esteve em 
um programa de 
desintoxicação para 
te ajudar ajudá-lo 
com sintomas de 
abstinência? 

   Durante os 
últimos 90 dias, 
em quantos 
dias você 
esteve em um 
Programa de 
desintoxicação 
para ajudar 
ajudá-lo com 
sintomas de 
abstinência? 

Durante os 
últimos 90 dias, 
em quantos dias 
você esteve em 
um Programa de 
desintoxicação 
para ajudar ajudá-
lo com sintomas 
de abstinência? 

Durante os 
últimos 90 dias, 
em quantos dias 
você esteve em 
um Programa de 
desintoxicação 
para ajudá-lo 
com sintomas de 
abstinência? 

S6 Alguma vez você há 
foi atendido nos 
Alcoólicos Anônimos 
(AA), Cocaína 
Anônimos (CA). 
Narcóticos Anônimos 
(NA), Recuperação 
Social (RS) ou algum 
outro grupo de auto-
ajuda para seus 
problemas com 
álcool ou outras 
drogas 

Retirar o que não há 
no Brasil: Cocaína 
Anônimos e 
Recuperação Social 

 Alguma vez você 
há foi atendido 
nos Alcoólicos 
Anônimos (AA), 
Narcóticos 
Anônimos (NA), 
ou algum outro 
grupo de auto-
ajuda para seus 
problemas com 
álcool ou outras 
drogas 

 Alguma vez você 
há foi atendido 
nos Alcoólicos 
Anônimos (AA), 
Narcóticos 
Anônimos (NA), 
ou algum outro 
grupo de auto-
ajuda para seus 
problemas com 
álcool ou outras 
drogas 

OK 

Pág 23 Nota: Programas de 
desintoxicação são 
locais onde 
profissionais  te 
ajudam e 
frequentemente te 
medicam  o para te 

   Nota: 
Programas de 
desintoxicação 
são locais onde 
profissionais  o 
ajudam e 
frequentement

Nota: Programas 
de desintoxicação 
são locais onde 
profissionais  o 
ajudam e 
frequentemente o 
medicam para 

OK 
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ajudar com 
problemas 
relacionados a 
sintomas de 
abstinência; 
normalmente estes 
programas fazem 
parte ou são filiados 
a uma instituição 
maior ou hospital 

e o medicam 
para ajudá-lo 
com problemas 
relacionados a 
sintomas de 
abstinência; 
normalmente 
estes 
Programas 
fazem parte ou 
são filiados a 
uma Instituição 
maior ou 
hospital 

ajudá-lo com 
problemas 
relacionados a 
sintomas de 
abstinência; 
normalmente 
estes Programas 
fazem parte ou 
são filiados a uma 
Instituição maior 
ou hospital 

S6a2 Tutor?   Tutor ou 
padrinho? 

 Tutor ou 
padrinho? 

OK 

S6a5 Pediu por ajuda    Pediu ajuda Pediu ajuda OK 

S6a7 trabalho   trabalhou trabalhou trabalhou OK 

S6a9 Sentiu que outras 
pessoas nas reuniões 
te entenderam ou 
entenderam seus 
problemas? 

   Sentiu que 
outras pessoas 
nas reuniões  o 
entenderam ou 
entenderam 
seus 
problemas? 

Sentiu que outras 
pessoas nas 
reuniões  o 
entenderam ou 
entenderam seus 
problemas? 

OK 

S6a9a Sentiu que 
compreendia outras 
pessoas e seus 
problemas? 

   Sentiu que, na 
reunião, 
compreendia 
outras pessoas 
e seus 
problemas? 

Sentiu que, na 
reunião, 
compreendia 
outras pessoas e 
seus problemas? 

Sentiu que, na 
reunião, você 
compreendia 
outras pessoas e 
seus problemas? 

S6a10 Recebeu conselhos 
ou idéias de como 
lidar com seus 
problemas, em uma 

Sugere que seja 
alterado 

  Recebeu 
conselhos ou 
idéias de como 
lidar melhor 

Recebeu 
conselhos ou 
idéias de como 
lidar melhor com 

OK 
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reunião ou com 
membros do grupo? 

com seus 
problemas, em 
uma reunião 
ou com 
membros do 
grupo? 

seus problemas, 
em uma reunião 
ou com membros 
do grupo? 

S6a10a Concordou com os 
conselhos que te 
foram dados? 

   Concordou 
com os 
conselhos que 
lhe foram 
dados? 

Concordou com 
os conselhos que 
lhe foram dados? 

OK 

S6a14 Foi responsável por 
alguma tarefa, como 
organizar as reuniões 
foi o responsável 
pela reunião, 
tesoureiro, ou teve 
outras atribuições? 

   Foi responsável 
por alguma 
tarefa, como 
organizar as 
reuniões? Foi o 
responsável 
pela reunião, 
tesoureiro, ou 
teve outras 
atribuições? 

Foi responsável 
por alguma tarefa, 
como organizar as 
reuniões, pela 
reunião, 
tesoureiro, ou 
teve outras 
atribuições? 

Foi responsável 
por alguma 
tarefa, como 
organizar as 
reuniões foi o 
responsável pela 
reunião, 
tesoureiro, ou 
teve outras 
atribuições? 

S6a15 Teve algum 
momento de 
entendimento 
espiritual na reunião, 
trabalhando com os 
doze passos, ou 
lendo material sobre 
os doze passos? 

   Teve algum 
momento de 
entendimento 
espiritual na 
reunião, 
trabalhando 
com os doze 
passos, ou 
lendo material 
a respeito dos 
doze passos? 

Teve algum 
momento de 
entendimento 
espiritual na 
reunião, 
trabalhando com 
os doze passos, 
ou lendo material 
a respeito dos 
doze passos? 

OK 

S6a16 Considerou a 
participação dessas 
atividades em grupo 

   Considerou a 
participação 
dessas 

Considerou a 
participação 
dessas atividades 

OK 
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de auto-ajuda como 
uma parte 
importante da sua 
vida? 

atividades em 
Grupo de auto-
ajuda como 
uma parte 
importante da 
sua vida? 

em grupo de 
auto-ajuda como 
uma parte 
importante da sua 
vida? 

S6a17 b. Cocaína 
Anônimos (CA) 
c. Duplo 
Diagnóstico 
Anônimos (DDA) 
d. Anel Vital 
Recuperação Secular 
f. Narcóticos 
Anônimos 
g.
 Organizaçã
o Secular para 
Sobriedade 
h.
 Recuperaçã
o Social 
j. Mulheres 
pela Sobriedade 
w. Filhos 
Adultos de alcoólicos 

  Deixar só os 
narcóticos 
anônimos, pois os 
outros não 
existem no Brasil 

 Retirados todos 
os outros 

OK 

S6b santuário Sugere que seja 
alterado 

 Comunidades 
terapêuticas 

 Comunidade 
terapêutica 

OK 

S6c santuário Sugere que seja 
alterado 

 Comunidades 
terapêuticas 

 Comunidades 
terapêutica 

OK 

Página 27 (Em caso de auto-
aplicação, peça par 
alguém da equipe te 
ajudar a preencher 
este quadro 

   (Em caso de 
auto-aplicação, 
peça para 
alguém da 
equipe lhe 

(Em caso de auto-
aplicação, peça 
para alguém da 
equipe lhe ajudar 
a preencher este 

OK 
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ajudar a 
preencher este 
quadro 

quadro 

S7d Qual foi a data na 
qual você começou 

   Qual foi a data 
em que você 
começou 

Qual foi a data em 
que você 
começou 

OK 

Pág 28 Quadro Resumo do 
Histórico de 
Tratamento, 
Direcionamentos, e 
Códigos 

   Quadro 
Resumo do 
Histórico de 
Tratamento, 
Direcionament
os e Códigos 

Quadro Resumo 
do Histórico de 
Tratamento, 
Direcionamentos 
e Códigos 

OK 

Pág 28 Por favor, não inclua 
desintoxicação, 
grupos de auto-
ajuda, casas de 
recuperação ou 
santuários 

Por favor, não inclua 
desintoxicação, 
grupos de auto-
ajuda, casas de 
recuperação ou 
comunidades 
terapêuticas 

   Por favor, não 
inclua 
desintoxicação, 
grupos de auto-
ajuda, casas de 
recuperação ou 
comunidades 
terapêuticas 

OK 

Pág 28 Manutenção com 
metadona 

  Manutenção com 
medicação 

 Manutenção com 
medicação 

OK 

Pág 28 Internação/Residenci
al/Casa de 
Reintegração Social 

  Sugere que seja 
alterado 

 Mantido OK 

S7a4 Admitido em um 
programa de 
pacientes externos 
regular 

  Sugere que seja 
alterado 

 Admitido em 
atendimento 
ambulatorial 

OK 

S7a5 Recebeu medicação 
como Metadona 
para te ajudar com 
sintomas de 
abstinência ou com 
craving 

   Recebeu 
medicação 
como 
Metadona para 
lhe ajudar com 
sintomas de 

Recebeu 
medicação como 
Metadona ou 
outra para lhe 
ajudar com 
sintomas de 

OK 
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abstinência ou 
com craving 

abstinência ou 
com craving? 

S7b Pra quais substâcias 
você recebeu 
tratamento ou 
aconselhamento 
para? 

  Pra quais 
substâcias você 
recebeu 
tratamento ou 
aconselhamento? 

Para quais 
substâncias 
você recebeu 
tratamento ou 
aconselhament
o? 

Para quais 
substâncias você 
recebeu 
tratamento ou 
aconselhamento? 

OK 

S7b Uso de qualquer tipo 
de álcool 
Uso de qualquer tipo 
de maconha ou 
haxixe 
Uso de qualquer tipo 
de crack ou cocaína 
Uso de qualquer tipo 
de heroína ou outros 
opióides 

Sugere que seja 
alterado 

   Uso de álcool 
Uso de maconha 
ou haxixe 
Uso de crack ou 
cocaína 
Uso de heroína ou 
outros opióides 

Ok 

S7c Você está 
atualmente tomando 
alguma medicação 
para tratamento de 
uso de álcool ou 
outras drogas? (Por 
favor, descreva) 

   Você está 
atualmente 
tomando 
alguma 
medicação 
para 
tratamento do 
uso de álcool 
ou outras 
drogas? (Por 
favor, 
descreva) 

Você está 
atualmente 
tomando alguma 
medicação para 
tratamento do 
uso de álcool ou 
outras drogas? 
(Por favor, 
descreva) 

OK 

S7c1 Você está 
atualmente tomando 
metadona? 

Sugere que seja 
alterado 

   Item removido OK 

S7e2 Noites você esteve 
em uma casa de 

  Sugere que seja 
alterado 

 Noites você 
esteve em uma 

OK 
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reinserção-social 
(casa de passagem), 
serviço residencial, 
de internação ou um 
em um programa 
hospitalar para tratar 
de seu uso de álcool 
e outras drogas? 

casa de passagem, 
serviço 
residencial, de 
internação ou um 
em um programa 
hospitalar para 
tratar de seu uso 
de álcool e outras 
drogas? 

S7e4 Vezes você foi  um 
serviço regular (1-9 
horas por semana) 

  Sugere que seja 
alterado 

 Vezes você foi 
atendido em 
serviço 
ambulatorial para 
cuidar de 
problemas 
relacionados ao 
seu uso de álcool 
ou outras drogas? 

OK 

S7e5 Dias você tomou 
medicação como 
metadona para te 
ajudar 

  Sugere que seja 
alterado 

Dias você 
tomou 
medicação 
como 
metadona para 
lhe ajudar 

Dias você tomou 
medicação para 
lhe ajudar 

OK 

S7g     Retirar os “Te” Retirados OK 

S7g2 Falou com você ao 
telefone entre 
consultas 

  Sugere que seja 
alterado 

 Falou com você 
ao telefone no 
período entre 
consultas 

OK 

S7g12 responsavl responsável    responsável OK 

S7g16 cmprir cumprir  cumprir cumprir cumprir OK 

S7g99 Além do tramento 
que você nos disse 
que recebeu ou dos 
serviços que você 

  Além do 
trAtamento que 
você nos disse 
que recebeu ou 

Além do 
tratamento 
que você nos 
disse que 

Além do 
tratamento que 
você nos disse 
que recebeu ou 

OK 
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usou, você recebeu 
mais alguma 
ajuda/serviço? 

dos serviços que 
você usou, você 
recebeu mais 
algumaOUTRA 
ajuda/serviço? 

recebeu ou dos 
serviços que 
você usou, 
você recebeu 
mais alguma 
outra ajuda ou 
esteve em 
outro serviço? 

dos serviços que 
você usou, você 
recebeu mais 
alguma ajuda ou 
freqüentou algum 
outro serviço? 

Pág 32 As próximas 
questões são sobre 
como você se sente 
sobre a equipe nos 
programas nos quais 
você recebeu 
atendimento nos 
últimos 90 dias. 
 

   As próximas 
questões são a 
respeito de 
como você se 
sente com 
relação a 
equipe nos 
Programas nos 
quais você 
recebeu 
atendimento 
nos últimos 90 
dias. 

As próximas 
questões são a 
respeito de como 
você se sente com 
relação a equipe 
nos programas 
nos quais você 
recebeu 
atendimento nos 
últimos 90 dias. 

OK 

S7jj4 Tiveram tempo para  
te ver? 

   Tiveram tempo 
para  lhe ver? 

Tiveram tempo 
para  lhe ver? 

OK 

S7jj9 Você e a equipe 
concordavam em o 
que fazer em sobre 
os seus problemas 
relacionados ao uso 
de álcool ou outras 
drogas? 

   Você e a 
equipe 
concordavam a 
respeito do 
que fazer em 
relação aos 
seus problemas 
relacionados 
ao uso de 
álcool ou 
outras drogas? 

Você e a equipe 
concordavam a 
respeito do que 
fazer em relação 
aos seus 
problemas 
relacionados ao 
uso de álcool ou 
outras drogas? 

OK 

S7jj11 A equipe e você    A equipe e A equipe e você OK 
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concordaram sobe o 
que fazer a respeito 
de outros 
problemas? 

você 
concordaram 
no que fazer a 
respeito de  
seus outros 
problemas? 

concordaram no 
que fazer a 
respeito de  seus 
outros 
problemas? 

S7jj13 Foram sensíveis ao 
seus contexto 
cultural? 

  Foram sensíveis 
ao seu contexto 
cultural? 

Foram 
sensíveis ao 
seu contexto 
cultural? 

Foram sensíveis 
ao seu contexto 
cultural? 

OK 

S7jj14 Te deu ajuda 
suficiente até esse 
momento? 

   Deu ajuda 
suficiente até 
este 
momento? 

Lhe ajudou de 
maneira suficiente 
até este 
momento? 

OK 

S7kk4 Os outros membros 
do grupo tinham 
antipatia por você? 

   Os outros 
membros do 
grupo tinham 
antipatia a 
você? 

Os outros 
membros do 
grupo sentiam 
antipatia por 
você? 

OK 

S7kk5 Algum membro do 
grupo  te ameaçou 
ou te machucou? 

   Algum membro 
do grupo  lhe 
ameaçou ou te 
machucou? 

Algum membro 
do grupo  lhe 
ameaçou ou te 
machucou? 

OK 

S7kk6 te    Lhe lhe OK 

S7kk10 O responsável pelo 
grupo gostava de 
outros membros 
mais do que de 
você? 

   O responsável 
pelo grupo 
demonstrava 
gostar mais de 
outros 
membros do 
que de você? 

O responsável 
pelo grupo 
demonstrava 
gostar mais de 
outros membros 
do que de você? 

OK 

Pág 31 Por favor, responda 
as próximas 
questões sobre 
noites de atividade 

  Por favor, 
responda as 
próximas 
questões sobre 

 Por favor, 
responda as 
próximas 
questões sobre 

Por favor, 
responda as 
próximas 
questões sobre 
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com a família usando 
sim ou não. 
 

atividades do 
grupo de família 
usando sim ou 
não. 
 

atividades do 
grupo de família 
usando sim ou 
não. 
 

noites de 
atividade com a 
família usando 
sim ou não. 
 

S7m Pensando sobre as 
noites de atividades 
com a família nas 
quais você 
compareceu nos 
últimos 90 dias... 

    Pensando sobre 
as atividades de 
grupo de a família 
nas quais você 
compareceu nos 
últimos 90 dias... 

Pensando sobre 
as noites de 
atividades com a 
família nas quais 
você 
compareceu nos 
últimos 90 dias... 

S7m6 Algum membro do 
grupo  te ofereceu 
álcool ou outras 
drogas? 

   Algum membro 
do grupo lhe 
ofereceu álcool 
ou outras 
drogas? 

Algum membro 
do grupo lhe 
ofereceu álcool ou 
outras drogas? 

OK 

S7m10 O responsável pelo 
grupo gostava de 
outros membros 
mais do que de você 
ou do que das 
pessoas da sua 
família? 

   O responsável 
pelo grupo 
demonstrava 
gostar mais de 
outros 
membros do 
que de você ou 
do que das 
pessoas da sua 
família? 

O responsável 
pelo grupo 
demonstrava 
gostar mais de 
outros membros 
do que de você ou 
do que das 
pessoas da sua 
família? 

OK 

Pág 33 As próximas 
questões são sobre o 
seu atual tratamento 
e uso. 

  As próximas 
questões são 
sobre o seu uso 
atual de álcool e 
outras drogas e 
tratamento 

Sugere que 
seja alterado 

As próximas 
questões são 
sobre o seu uso 
atual de álcool e 
outras drogas e 
tratamento 

OK 

S8c aond aonde   Aonde aonde OK 

S8d Seus antigos amigos   Seus antigos  Seus antigos OK 
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podem tentar fazer 
você beber ou usar 
drogas novamente 

amigos podem 
tentar fazer você 
beber ou usar 
drogas 
novamente? 

amigos podem 
tentar fazer você 
beber ou usar 
drogas 
novamente? 

S8e Tem muita pressão 
para você estar em 
tratamento para seu 
uso de álcool ou 
outras drogas? 

   Tem muita 
pressão para 
você estar em 
tratamento, 
devido ao seu 
uso de álcool 
ou outras 
drogas? 

Tem muita 
pressão para você 
estar em 
tratamento, 
devido ao seu uso 
de álcool ou 
outras drogas? 

OK 

S8r Você tem qualquer 
problemas 
relacionados ao uso 
de álcool ou outras 
drogas, incluindo 
aqueles dos quais 
nós já falamos? 

  Sugere que seja 
alterado 

 Você tem 
qualquer 
problema 
relacionado ao 
uso de álcool ou 
outras drogas, 
incluindo aqueles 
dos quais nós já 
falamos? 

OK 

S8t Os seus problemas 
podem e irão ir 
embora? 

  Os seus 
problemas podem 
e irão acabar? 

Os seus 
problemas 
podem e irão 
embora? 

Os seus 
problemas podem 
e irão embora? 

Os seus 
problemas irão 
embora? 

S8u Você sabe o caminho 
que  seguirá a maior 
parte dos seus 
problemas? 

  Sugere que seja 
alterado 

Você sabe o 
caminho por 
onde segue  a 
maior parte 
dos seus 
problemas? 

Você sabe qual 
será o desfecho 
da maior parte de 
seus problemas?  

OK 

S9ab Por que    Porque Porque OK 

S9ab13 Viciado   Alterar a palavra  Dependente de 
drogas 

OK 
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S9ac Por que    Porque Porque Ok 

S9ac1 Para ser elogiado e 
bem visto pelas 
pessoas de quem 
você é próximo 

  Para ser elogiado 
e bem visto pelas 
pessoas próximas 
a você 

 Para ser elogiado 
e bem visto pelas 
pessoas próximas 
a você 

OK 

S9ac6 Por que você 
ganhará um presente 
especial se VOCÊ 
parar 

  Por que você 
ganhará um 
presente especial 
se você parasse 

 Porque você 
ganhará um 
presente especial 
se você parar de 
usar álcool ou 
outras drogas 

OK 

S9ac7 Por que existe uma 
política de teste na 
detenção, 
condicional, ou na 
escola 

  Sugere que seja 
alterado 

 Porque na sua 
escola, detenção, 
ou outra 
instituição são 
realizados testes 
para verificar se 
você está 
utilizando drogas 

Porque na sua 
escola ou outra 
instituição são 
realizados testes 
para verificar se 
você está 
utilizando 
drogas 

S9b1 O quanto pronto 
você está  pronto 
agora para 
permanecer 
abstinente (não usar) 
de álcool, maconha, 
cocaína, heroína ou 
outras drogas? 

   O quanto você 
acha que está 
pronto agora 
para 
permanecer 
abstinente 
(não usar) de 
álcool, 
maconha, 
cocaína, 
heroína ou 
outras drogas? 

O quanto você 
acha que está 
pronto para 
permanecer 
abstinente (não 
usar) de álcool, 
maconha, 
cocaína, heroína 
ou outras drogas? 

OK 

S9b2 O quanto pronto 
você está agora para 
parar de usar álcool, 
maconha, cocaína, 

   Sugere que 
seja alterado 

O quanto você 
acha que está 
pronto para parar 
de usar álcool, 

OK 



165 
 

heroína ou outras 
drogas? 

maconha, 
cocaína, heroína 
ou outras drogas? 

S9f O seu uso de álcool 
ou outras drogas te 
fizeram sentir-se 

   O seu uso de 
álcool ou 
outras drogas 
lhe fizeram 
sentir-se 

O seu uso de 
álcool ou outras 
drogas lhe fez 
sentir-se 

OK 

S9g O seu uso de álcool 
ou outras drogas te 
fez sentir-se 
entorpecido, sentiu 
formigamento, 
tremores, te causou 
cegueira temporária,  

   O seu uso de 
álcool ou 
outras drogas 
lhe fez sentir-
se entorpecido, 
sentiu 
formigamento, 
tremores, lhe 
causou 
cegueira 
temporária,  

O seu uso de 
álcool ou outras 
drogas lhe fez 
sentir-se 
entorpecido, 
sentiu 
formigamento, 
tremores, lhe 
causou cegueira 
temporária, 

OK 

S9 pág 38 te    Trocar te por 
lhe 

 OK 

S9s Você passou muito 
tempo tentando 
arranjar álcool ou 
outras drogas, 
usando álcool ou 
outras drogas ou 
sentindo os efeitos 
de álcool ou outras 
drogas (sentindo-se 
“alto” ou “mal”)? 

   Você OU 
GASTOU SEU 
TEMPO muito 
tempo 
tentando 
arranjar álcool 
ou outras 
drogas, usando 
álcool ou 
outras drogas 
ou sentindo os 
efeitos de 
álcool ou 
outras drogas 

Você GASTOU 
muito o SEU 
TEMPO tentando 
arranjar álcool ou 
outras drogas, 
usando álcool ou 
outras drogas ou 
sentindo os 
efeitos de álcool 
ou outras drogas 
(sentindo-se 
“alto” ou “mal”)? 

OK 
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(sentindo-se 
“alto” ou 
“mal”)? 

S9 pág 39 te    Trocar te por 
lhe 

Trocado OK 

S9w (1-oral, 2-fumando, 
3-inalando, 4-
intramuscular, 5-
Intravenoso, 6-NA, 7-
Outros) 

    (1-oralmente 
(bebendo, 
ingerindo/engolin
do), 2-fumando, 
3-inalando, 4-
intramuscular, 5-
Intravenoso, 6-
NA, 7-Outros) 

OK 

S10a7 Para conseguir 
metadona ou outra 
medicação 

  Sugere que seja 
alterado 

 Para conseguir 
medicação 

OK 

P1 Por volta de qual é a 
sua altura em metros 
e centímetros? 

   Você tem mais 
ou menos que 
altura em 
metros e 
centímetros? 

Você tem mais ou 
menos que altura 
em metros e 
centímetros? 

OK 

P3d Perdeu ou ganhou 5 
ou mais quilos 
quando não estava 
tentando? 

  Perdeu ou ganhou 
peso quando não 
estava tentando? 

 Perdeu ou ganhou 
peso quando não 
estava tentando? 

OK 

P3g Teve problemas de 
saúde que te 
impediram de 
cumprir com suas 
responsabilidades no 
trabalho, na escola 
ou em casa? 

   Sugere que 
seja alterado 

Teve problemas 
de saúde que lhe 
impediram de 
cumprir com 
responsabilidades 
no trabalho, na 
escola ou em 
casa? 

OK 

P5b14 Não tenho certeza   Não sei dizer com 
certeza 

 Não sei dizer com 
certeza 

OK 
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P7j Você tomou todas as 
vacinas necessárias 
para matricular-se na 
escola?  

  ( ISSO NÃO SE 
APLICA ÀS 
PARTICULARES, 
REPENSAR SE É 
MELHOR 
ASSOCIAR A 
ORIENTAÇÃO DE 
SAUDE PARA 
VACINA EM CADA 
IDADE) 

 Você tomou todas 
as vacinas 
necessárias para 
matricular-se na 
escola ou todas as 
vacinas para a sua 
idade? 

OK 

P9 Quando foi a última 
vez, se alguma vez, 
que você esteve 
preocupado acerca 
de algum problema 
de saúde, e isso te 
impediu de cumprir 
com suas 
responsabilidades no 
trabalho, na escola 
ou em casa? 

   Sugere que 
seja alterado 

Quando foi a 
última vez, se 
alguma vez, que 
você esteve 
preocupado 
acerca de algum 
problema de 
saúde, e isso lhe 
impediu de 
cumprir com suas 
responsabilidades 
no trabalho, na 
escola ou em 
casa? 

Quando foi a 
última vez, se 
isso já aconteceu 
com você, que 
você esteve 
preocupado 
acerca de algum 
problema de 
saúde, e isso lhe 
impediu de 
cumprir com 
suas 
responsabilidade
s no trabalho, na 
escola ou em 
casa? 

P9b Nos últimos 90 dias, 
em quantos dias os 
seus problemas de 
saúde te impediram 
de cumprir com suas 
responsabilidades no 
trabalho, na escola 
ou em casa? 

   Sugere que 
seja alterado 

Nos últimos 90 
dias, em quantos 
dias os seus 
problemas de 
saúde lhe 
impediram de 
cumprir com suas 
responsabilidades 
no trabalho, na 

OK 
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escola ou em 
casa? 

P10 Você alguma vez foi 
tratado ou algum 
profissional de saúde 
te disse que você 
tinha... 

   Sugere que 
seja alterado 

Você alguma vez 
foi tratado ou 
algum profissional 
de saúde lhe disse 
que você tinha... 

OK 

Pág 47 Não conte aqui 
aconselhamento ou 
tratamento que 
tenha sido somente 
para seu uso de 
álcool ou outras 
drogas ou problemas 
psicológicos. 

  Não CONSIDERE 
aqui 
aconselhamento 
ou tratamento 
que tenha sido 
somente para seu 
uso de álcool ou 
outras drogas ou 
problemas 
psicológicos. 

 Não CONSIDERE 
aqui 
aconselhamento 
ou tratamento 
que tenha sido 
somente para seu 
uso de álcool ou 
outras drogas ou 
problemas 
psicológicos. 

OK 

P11e Quando foi a última 
vez que você viu um 
médico ou uma 
enfermeira sobre um 
problema de saúde 
ou tomou medicação 
prescrita para uma 
doença ou problema 
que você teve? 

Sugere que seja 
alterado 

   Quando foi a 
última vez que 
você passou em 
consulta com um 
médico ou uma 
enfermeira ou foi 
orientado por um 
desses 
profissionais a 
tomar medicação 
para uma doença 
ou problema que 
você teve? 

OK 

P11g Noites ao todo você 
passou em um 
hospital em 
conseqüência de um 
problema de saúde? 

   Sugere que 
seja alterado 

Noites você 
passou em um 
hospital em 
conseqüência de 
um problema de 

OK 
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saúde? 

P12d Diabetes, problemas 
na tireóide, ou 
outros problemas 
em como o seu 
corpo controla a ele 
mesmo (alto ou 
baixo nível de 
açúcar, controle de 
crescimento, de 
peso, de fluídos, 
desenvolvimento 
prematuro ou tardio, 
problemas em 
glândulas ou 
hormônios)? 

   Sugere que 
seja alterado 

Diabetes, 
problemas na 
tireóide, ou 
outros problemas 
em como o seu 
corpo controla a 
ele mesmo (alto 
ou baixo nível de 
açúcar, controle 
de crescimento, 
de peso, 
desenvolvimento 
prematuro ou 
tardio, problemas 
em glândulas ou 
hormônios)? 

OK 

P13a3 Para realizar teste, 
aconselhamento ou 
educação em 
hepatite, TB, HIV ou 
DSTs? 

   Sugere que 
seja alterado 

Para realizar 
teste, 
aconselhamento 
ou educação em 
hepatite, 
Tuberculose, 
HIV/AIDS ou 
outras Doenças 
Sexualmente 
Transmissíveis? 

OK 

R1c Usou novamente 
uma agulha sem 
limpá-la em água 
fervente antes? 

   Sugere que 
seja alterado 

Usou novamente 
uma agulha sem 
fervê-la ou limpá-
la de alguma 
forma antes? 

Usou novamente 
uma agulha sem 
limpá-la em 
água fervente ? 

R2 pág 54 Nos últimos 90 dias, 
quando você teve 
relações sexuais, 

  Nos últimos 90 
dias, quando você 
teve relações 

 Nos últimos 90 
dias, quando você 
teve relações 

OK 
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quantas vezes você... sexuais, quantas 
vezes... 

sexuais, quantas 
vezes... 

R3a9 Você fez cirurgia, fez 
ligadura de trompas, 
vasectomia ou é 
infertil 

   Sugere que 
seja alterado 

Você fez cirurgia, 
fez ligadura de 
trompas, 
vasectomia ou é 
estéril 

OK 

R4ct O tabaco fez com 
que você desistisse 
de atividades ou te 
causou problemas? 

   Sugere que 
seja alterado 

O tabaco fez com 
que você 
desistisse de 
atividades ou lhe 
causou 
problemas? 

OK 

R5b Fez exercícios por ao 
menos 20 minutos 
por dia? 

   Sugere que 
seja alterado 

Fez exercícios por 
20 minutos ou 
mais por dia? 

OK 

R6c Descanso   Relaxamento  Relaxamento OK 

R7a2 Mudar o seu padão 
de comportamento 
sexual? 

   Sugere que 
seja alterado 

Mudar o seu 
padrão de 
comportamento 
sexual? 

OK 

Pág 59 quando eles te 
impedem de cumprir 
suas 
responsabilidades ou 
quando eles fazem 
com que você se 
sinta sem condições 
de seguir em frente. 
 

   Sugere que 
seja alterado 

quando eles lhe 
impedem de 
cumprir suas 
responsabilidades 
ou quando eles 
fazem com que 
você se sinta sem 
condições de 
seguir em frente. 
 

OK 

M1a3 Teve boca seca, 
diarréia, 
constipação,incontin
ência urinária, ou 

   Sugere que 
seja alterado 

Teve boca seca, 
diarréia, 
constipação 
(prisão de 

OK 
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prurido? ventre),incontinê
ncia urinária, ou 
prurido (coceira)? 

M1d Te    Trocar os “Te” 
por “Lhe” 

Corrigido OK 

M1d5 Se sentiu com muito 
medo de espaços 
abertos, de sair de 
casa, de ter que 
viajar ou de ficar em 
uma multidão? 

   Sugere que 
seja alterado 

Sentiu-se com 
muito medo de 
espaços abertos, 
de sair de casa, de 
ter que viajar ou 
de ficar em uma 
multidão? 

OK 

M1e ou sentiu que não 
conseguiria 
continuar 

Sugere que seja 
alterado 

 Ou sentiu que não 
conseguiria 
continuar a viver 

 Ou sentiu que não 
conseguiria 
continuar a viver 

OK 

M1g Te    Trocar os “Te” 
por “Lhe” 

Corrigido OK 

Pág 61 As próximas 
questões são sobre 
se e como estes 
problemas 
interagiram com o 
seu uso de álcool ou 
outras drogas. 
 

   Sugere que 
seja alterado 

As próximas 
questões como 
estes problemas 
interagiram com o 
seu uso de álcool 
ou outras drogas. 
 

As próximas 
questões são 
sobre como 
estes problemas 
interagiram com 
o seu uso de 
álcool ou outras 
drogas. 
 

Pág 62 perturbadoras ou 
sentimentos que te 
preocuparam 

   Sugere que 
seja alterado 

perturbadoras ou 
sentimentos que 
lhe preocuparam 

OK 

M2a Quando algo te 
lembrava do 
passado, você ficava 
muito estressado e 
perturbado 

    Quando algo lhe 
lembrava do 
passado, você 
ficava muito 
estressado e 
perturbado 

OK 
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M2q Nos últimos 90 dias, 
em quantos dias 
você foi perturbado 
por memórias de 
coisas ue você fez, 
viu ou que 
aconteceram com 
você no passado? 

   Sugere que 
seja alterado 

Nos últimos 90 
dias, em quantos 
dias você foi 
perturbado por 
memórias de 
coisas que você 
fez, viu ou que 
aconteceram com 
você no passado? 

OK 

M3b13 Ficou fora a noite 
mais tarde do que 
seus pais ou parceiro 
queria 

  Ficou fora a noite 
por UM TEMPO 
MAIOR DO QUE 
os que seus pais 
ou parceiro 
queriam 

 Ficou fora a noite 
por um tempo 
maior do que os 
que seus pais ou 
parceiro queriam 

OK 

M4m Você foi uma pessoa 
muito 
temperamental ou 
os seus sentimentos 
pelas outras pessoas 
mudou muito 
drasticamente 

   Sugere que 
seja alterado 

Você foi uma 
pessoa muito 
temperamental 
ou os seus 
sentimentos pelas 
outras pessoas 
mudaram 
drasticamente. 

OK 

M4n Você não gostava de 
ter outras pessoas te 
dizendo o que fazer 

   Sugere que 
seja alterado 

Você não gostava 
que outras 
pessoas te 
dissessem o que 
fazer 

OK 

M4w Você 
freqüentemente 
criticou os outros 

  Você criticou ou 
tirou sarro de 
outras pessoas 
com muita 
frequência 

Sugere que 
seja alterado 

Você criticou ou 
tirou sarro de 
outras pessoas 
com muita 
frequência 

OK 

Pág 67 Isto inclui tomar 
medicação como 

  Sugere que seja 
alterado 

Isto inclui 
tomar 

Isto inclui tomar 
medicação que 

OK 
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Ritalina  que um 
médico pode ter te 
prescrito para te 
ajudar a se 
concentrar ou se 
acalmar. 

medicação 
como Ritalina  
que um médico 
pode ter lhe 
prescrito para 
te ajudar a se 
concentrar ou 
se acalmar. 

um médico pode 
ter lhe prescrito 
para te ajudar a se 
concentrar ou se 
acalmar. 

Pág 67 Não conte aqui 
tratamentos 
exclusivamente para 
problemas 
relacionados a uso 
de álcool ou outras 
drogas. 

Alterar o “não conte”  Não CONSIDERE 
aqui tratamentos 
exclusivamente 
para problemas 
relacionados a 
uso de álcool ou 
outras drogas. 

 Não CONSIDERE 
aqui tratamentos 
exclusivamente 
para problemas 
relacionados a 
uso de álcool ou 
outras drogas. 

OK 

M5a Algum médico, 
enfermeira ou 
conselheiro alguma 
vez te disse que você 
tinha um problema 
mental, emocional 
ou psicológico, ou te 
disse o nome de uma 
doença específica 
que você teve ou 
tem? 

Sugere que seja 
alterado 

  Trocar o “te” 
por “lhe” 
 

Algum médico, 
enfermeira ou 
conselheiro 
alguma vez lhe 
disse que você 
tinha um 
problema mental, 
emocional ou 
psicológico, ou lhe 
disse o nome de 
uma doença 
específica que 
você teve ou tem? 

OK 

M5e Quando foi a última 
vez, se alguma vez 
na vida 

Sugere que seja 
alterado 

   Quando foi a 
última vez, se isso 
já aconteceu com 
você, 

OK 

M6a Você atualmente 
quer (mais) ajuda 
com... 

  Você atualmente 
quer (mais) ajuda 
PARA 

 Você atualmente 
quer (mais) ajuda 
a respeito de... 

Ok 
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M6a2 Como a sua mente 
ou corpo paracem 
estar funcionando? 

   Sugere que 
seja alterado 

Como a sua 
mente ou corpo 
estão 
funcionando? 

OK 

M6a3 Como você controla 
a sua mente ou 
comportamento? 

  você controlaR a 
sua mente ou 
comportamento? 

 você controlaR a 
sua mente ou 
comportamento? 

Como você 
controla a sua 
mente ou 
comportamento
? 

M6a5 Memórias que te 
perturbam? 

   Sugere que 
seja alterado 

Memórias que lhe 
perturbam 

Ok 

M6a6 Conseguir medicação 
para te ajudar a se 
controlar? 

   Sugere que 
seja alterado 

Conseguir 
medicação para 
lhe ajudar a se 
controlar? 

OK 

E1 Um local de 
habitação público ou 
em casa ou 
apartamento com 
aluguel subsidiado 
registrado no seu 
nome ou de sua 
família ou outro tipo 
de moradia 
financiada pelo 
governo 

Um albergue ou 
outro local de 
habitação público ou 
em casa ou 
apartamento com 
aluguel subsidiado 
registrado no seu 
nome ou de sua 
família ou outro tipo 
de moradia 
financiada pelo 
governo 

   Um albergue ou 
outro local de 
habitação público 
ou em casa ou 
apartamento com 
aluguel subsidiado 
registrado no seu 
nome ou de sua 
família ou outro 
tipo de moradia 
financiada pelo 
governo 

Um albergue 
(abrigo) ou outro 
local de 
habitação 
público ou em 
casa ou 
apartamento 
com aluguel 
subsidiado 
registrado no 
seu nome ou de 
sua família ou 
outro tipo de 
moradia 
financiada pelo 
governo 

E1 Uma casa de 
repouso ou outro 
tipo de casa de 
grupo 

  Uma casa de 
apoio ou outro 
tipo de casa de 
grupo 

 Uma casa de 
apoio ou outro 
tipo de casa de 
grupo 

OK 
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E1 Uma cadeia, centro 
de detenção, casa de 
transição ou outra 
instituição de 
correção REVER 
TERMOS DE ACORDO 
COM A POLITICA 
ATUAL 

  Sugere que seja 
alterado 

 Uma 
penitenciária, 
cadeia, centro de 
detenção, casa de 
passagem ou 
centro de 
atendimento 
socioeducativo ou 
outra instituição 
semelhante? 

Uma 
penitenciária, 
centro de 
detenção, casa 
de passagem ou 
centro de 
atendimento 
socioeducativo 
ou outra 
instituição 
semelhante? 

E1b Quando foi a última 
vez, se alguma vez 
na vida, que você se 
considerou 
desabrigado ou sem-
teto? 

Sugere que seja 
alterado 

   Quando foi a 
última vez, se isso 
já aconteceu com 
você, que você se 
considerou 
desabrigado ou 
sem-teto? 

OK 

E2c Que fosse 
considerado um 
abrigo para sem-teto 
ou casa de 
emergência 
(albergues)?  

  Sugere que seja 
alterado 

 Que fosse 
considerado um 
abrigo, albergue 
para sem-teto ou 
casa de 
emergência? 

OK 

E3d Se questiona ou 
curioso 

  Sugere que seja 
alterado 

 Item removido OK 

E4a7 A criança é 
emancipada 
legalmente 

   Sugere que 
seja alterado 

A 
criança/adolescen
te é emancipado 
legalmente 

OK 

E4f Nos últimos 90 dias, 
em quantos dias elas 
ficaram em  em 
casas de grupo ou 

  Sugere que seja 
alterado 

 Nos últimos 90 
dias, em quantos 
dias elas ficaram 
em casas de 

OK 
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instituições de 
cuidado à criança ? 
(Use a média no caso 
de mais de um) 

grupo ou 
instituições de 
cuidado à criança? 
(Use a média no 
caso de mais de 
uma criança) 

E4h Qual é a idade da 
criança mais nova da 
qual você tem a 
custódia (ou da qual 
você está tentando 
ganhar a custódia?) 

Alterar o termo 
“ganhar” 

 Qual é a idade da 
criança mais nova 
da qual você tem 
a custódia (ou da 
qual você está 
tentando 
conseguir a 
guarda legal ou 
custódia?) 

 Qual é a idade da 
criança mais nova 
da qual você tem 
a custódia (ou da 
qual você está 
tentando 
conseguir a 
guarda legal ou 
custódia?) 

OK 

E4p Encontrou com um 
professor, assistente 
social, advogado, 
oficial de justiça ou 
policial para falar 
sobre eles 

  Encontrou com 
um professor, 
assistente social, 
conselheiro 
tutelar, advogado, 
oficial de justiça 
ou policial para 
falar sobre eles 

 Encontrou com 
um professor, 
assistente social, 
conselheiro 
tutelar, advogado, 
oficial de justiça 
ou policial para 
falar sobre eles 

OK 

Pág 76 Para as perguntas 
que se seguem, não 
inclua as pessoas 
que somente moram 
no mesmo prédio 
que você (como por 
exemplo cadeia, 
detenção, escola) 

  Para as perguntas 
que se seguem, 
não inclua as 
pessoas que 
somente moram 
no mesmo local 
que você (como 
por exemplo 
cadeia, detenção, 
escola) 

 Para as perguntas 
que se seguem, 
não inclua as 
pessoas que 
somente moram 
no mesmo local 
que você (como 
por exemplo 
cadeia, detenção, 
escola) 

Para as 
perguntas que 
se seguem, não 
inclua as pessoas 
que somente 
moram no 
mesmo local que 
você (como por 
exemplo 
penitenciária, 
detenção, 
escola) 
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E5a Estava empregada 
ou na escola ou 
treinamento em 
período integral? 

  Estava 
trabalhando, na 
escola ou 
realizando algum 
curso em período 
integral? 

 Estava 
trabalhando, na 
escola ou 
realizando algum 
curso em período 
integral? 

OK 

E9c Te pressionou ou 
forçou você a 
participar de atos 
sexuais contra a sua 
vontade, incluindo o 
seu parceiro sexual 
normal, um membro 
da família ou amigo? 

   Sugere que 
seja alterado 

Lhe pressionou ou 
forçou você a 
participar de atos 
sexuais contra a 
sua vontade, 
incluindo o seu 
parceiro sexual 
normal, um 
membro da 
família ou amigo? 

OK 

E9m E as pessoas para 
quem você contou 
não acreditaram ou 
não ajudaram a 
você? 

Sugere que seja 
alterado 

   E as pessoas para 
quem você 
contou não 
acreditaram em 
você ou não lhe 
ajudaram? 

OK 

E9p Te machucar 
acertando ou 
batendo ou 
abusando 
fisicamente de você 
de alguma outra 
forma? 

   Sugere que 
seja alterado 

Lhe machucar 
acertando, 
batendo ou 
abusando 
fisicamente de 
você de alguma 
outra forma? 

OK 

E10 Nos últimos 12 
meses, você este sob 
estresse por alguma 
das seguintes razões 
relacionadas à sua 
família, amigos, 

  Sugere que seja 
alterado 

Sugere que 
seja alterado 

Nos últimos 12 
meses, você 
esteve sob 
estresse por 
alguma das 
seguintes razões 

OK 
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colegas de sala ou 
colegas de trabalho. 

relacionadas à sua 
família, amigos, 
colegas de sala ou 
colegas de 
trabalho: 

E11 Nos últimos 12 
meses, você este sob 
estresse por alguma 
das seguintes 
demandas que 
podem ter caído sob 
você? 

  Nos últimos 12 
meses, você este 
sob estresse por 
alguma das 
seguintes 
demandas que 
podem ter 
acontecido com 
você? 

 Nos últimos 12 
meses, você este 
sob estresse por 
alguma das 
seguintes 
demandas que 
podem ter 
acontecido com 
você? 

Nos últimos 12 
meses, você 
esteve sob 
estresse por 
alguma das 
seguintes 
demandas que 
podem ter 
acontecido com 
você? 

E12a1 Está indo bem na 
escola ou no 
treinamento 

  Sugere que seja 
alterado 

 Está indo bem na 
escola ou em 
algum curso que 
você esteja 
realizando? 

OK 

E12a7 Está indo bem em 
desesnho, pintura, 
design ou outras 
atividades artísticas 

  Sugere que seja 
alterado 

Sugere que 
seja alterado 

Está indo bem em 
atividades 
artísticas como 
desenho, pintura, 
design ou outras 
atividades? 

OK 

E12c Apoio social Sugere que seja 
alterado 

   Apoio OK 

E12d Apoio social Sugere que seja 
alterado 

   Apoio OK 

E13a Quadro religiões    Sugere que 
seja alterado, 
pois algumas 
religiões que 
estão 

Quadro 
reformulado de 
acordo com o 
IBGE 

OK 
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separadas são 
consideradas 
evangélicas 

E13c Vai regularmente aos 
serviços ou 
cerimônias? 

  Vai regularmente 
aos serviços, 
cultos ou 
cerimônias? 

 Vai regularmente 
aos serviços, 
cultos ou 
cerimônias? 

OK 

E16a6 Pessoas que te 
atacaram ou podem 
te atacar ou abusar 
de você fisicamente, 
sexualmente ou 
emocionalmente? 

   Sugere que 
seja alterado 

Pessoas que lhe 
atacaram ou 
podem lhe atacar 
ou abusar de você 
fisicamente, 
sexualmente ou 
emocionalmente? 

OK 

Pág 85 Esta seção trata de 
aspectos legais e 
comportamentos 
que podem te levar a 
ter problemas 

   Sugere que 
seja alterado 

Esta seção trata 
de aspectos legais 
e 
comportamentos 
que podem lhe 
levar a ter 
problemas 

OK 

L12 Disputa de custódia 
infantil 

  Sugere que seja 
alterado 

 Disputa de guarda 
de alguma criança 
ou adolescente 

OK 

L2 Como resultado de 
um divórcio ou 
disputa judicial pela 
custódia de filho, 

  Sugere que seja 
alterado 

 Como resultado 
de um divórcio ou 
disputa judicial 
pela guarda de 
filho, 

OK 

L3 Quando foi a última 
vez, se alguma vez 
na vida, que você fez 
algo que você 
pensou que poderia 
te dar problemas ou 

Sugere que seja 
alterado 

  Sugre que seja 
alterado 

Quando foi a 
última vez, se isso 
já aconteceu 
alguma vez com 
você, que você fez 
algo que você 

OK 
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ficar contra a lei, 
além de usar álcool e 
outras drogas 

pensou que 
poderia lhe dar 
problemas ou 
desrespeitar a lei, 
além de usar 
álcool e outras 
drogas 

L3a18 Foi membro de uma 
gangue? 

  Sugere que seja 
alterado 

 Foi membro de 
uma gangue, 
grupo de crime 
organizado ou 
outros grupos 
semelhantes? 

Foi membro de 
um grupo de 
crime 
organizado ou 
outros grupos 
semelhantes? 

L3a99 Fez outra coisa, além 
de uso de drogas, 
que poderia te dar 
problemas 

   Sugere que 
seja alterado 

Fez outra coisa, 
além de uso de 
drogas, que 
poderia lhe dar 
problemas 

OK 

L3d Nos últimos 90 dias, 
em quantos dias 
você esteve 
envolvido em 
qualquer atividade 
que você pensou que 
poderia te causar 
problemas ou te 
deixar fora da lei, 
além do uso de 
drogas? 

   Sugere que 
seja alterado 

Nos últimos 90 
dias, em quantos 
dias você esteve 
envolvido em 
qualquer 
atividade que 
você pensou que 
poderia lhe causar 
problemas ou lhe 
deixar fora da lei, 
além do uso de 
drogas? 

OK 

L4a Na sua vida, quantas 
vezes você foi 
parado pela polícia 
por delitos tais como 
fugir ou vadiagem? 

Sugere que seja 
alterado 

   Na sua vida, 
quantas vezes 
você foi parado 
pela polícia por 
fugir, por 

OK 
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vadiagem ou por 
outros motivos? 

L3 Em quantos desses 
dias você esteve 
envolvido nestas 
atividades (que você 
pensou que 
poderiam te causar 
problemas ou te 
deixar contra a lei)? 

   Sugere que 
seja alterado 

Em quantos 
desses dias você 
esteve envolvido 
nestas atividades 
(que você pensou 
que poderiam lhe 
causar problemas 
ou lhe deixar 
contra a lei)? 

OK 

L5ae Na sua vida, qual foi 
o tempo total que 
você passou na 
detenção, na cadeia 
ou na prisão? 

  Sugere que seja 
alterado 

 Na sua vida, qual 
foi o tempo total 
que você passou 
em algum centro 
de atendimento 
socioeducativo ao 
adolescente, 
penitenciária, 
detenção, na 
cadeia ou na 
prisão? 

Na sua vida, qual 
foi o tempo total 
que você passou 
em algum centro 
de atendimento 
socioeducativo 
ao adolescente, 
penitenciária ou 
casa de 
detenção?  

L5a18 Violação da 
condicional 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Violação de 
Livramento da 
Condicional ou 
Indulto 

OK 

L5a99 grafitti Sugere que seja 
alterado 

   Grafite OK 

L5d18 Violação da 
condicional 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Violação de 
Livramento da 
Condicional ou 
Indulto 

OK 

L6 Quando foi a última 
vez, se alguma vez 
na vida, que você 

Sugere que seja 
alterado 

 Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Quando foi a 
última vez, se isso 
já aconteceu 

Quando foi a 
última vez, se 
isso já aconteceu 
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esteve em 
condicional, na 
cadeia, na detenção, 
em casa de correção 
ou em 
monitoramento 
eletrônico? 

alguma vez com 
você, que você 
esteve em 
livramento 
condicional, em 
algum centro de 
atendimento 
socioeducativo ao 
adolescente, 
penitenciária, 
detenção, na 
cadeia ou na 
prisão ou sendo 
monitorado de 
alguma forma? 

alguma vez com 
você, que você 
esteve em 
livramento 
condicional, em 
algum centro de 
atendimento 
socioeducativo 
ao adolescente, 
penitenciária, 
casa de 
detenção ou 
sendo 
monitorado de 
alguma forma? 

L6 Em detenção juvenil 
Na cadeia ou na 
prisão 
Em prisão domiciliar 
Em monitoramento 
eletrônico 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Em algum centro 
de atendimento 
socioeducativo 
Na penitenciária, 
cadeia ou 
detenção 
Em prisão 
domiciliar 
Sendo 
monitorado de 
alguma forma 

Em algum centro 
de atendimento 
socioeducativo 
Na penitenciária 
ou casa de 
detenção 
Em prisão 
domiciliar 
Sendo 
monitorado de 
alguma forma 

L6a Em condicional   Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Em livramento 
condicional 

OK 

L6g Em quantos desses 
dias você teve 
problemas com um 
oficial do sistema 
judiciário? 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Em quantos 
desses dias você 
teve problemas 
com um policial 
ou agente do 
sistema 

OK 
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judiciário? 

L6h Você está 
atualmente na 
cadeia, prisão ou 
detenção? 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Você está 
atualmente em 
algum centro de 
atendimento 
socioeducativo ao 
adolescente, 
penitenciária, 
detenção, na 
cadeia ou na 
prisão ou sendo 
monitorado de 
alguma forma? 

Você está 
atualmente em 
algum centro de 
atendimento 
socioeducativo 
ao adolescente, 
penitenciária, 
casa de 
detenção ou 
sendo 
monitorado de 
alguma forma? 

L73 Em liberdade sob 
fiança ou libertado 
sob próprio 
reconhecimento ou 
palavra 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Em liberdade sob 
fiança ou 
libertado para ser 
julgado em 
liberdade 

OK 

L74 Em condicional   Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Em condicional ou 
induto 

OK 

L7a Nos últimos 10 anos, 
em quantas vezes 
você dirigiu sob a 
influência de álcool 
ou drogas que te 
levaram à 
condenação, 
incluindo aquelas 
que foram reduzidas 
para direção 
imprudente, o 
tribunal ordenou a 
sua supervisão ou 
que a sua carta de 

Sugere que seja 
alterado 

 Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Nos últimos 10 
anos, quantas 
vezes você foi 
preso, foi detido 
ou por dirigir sob 
a influência de 
álcool ou drogas? 
(Anote 0 se 
nenhuma prisão 
anterior) 

Nos últimos 10 
anos, quantas 
vezes você foi 
preso, foi detido 
ou que a sua 
carta de 
motorista foi 
suspensa por 
dirigir sob a 
influência de 
álcool ou 
drogas? (Anote 
0 se nenhuma 
prisão anterior) 
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motorista foi 
suspensa? (Anote 0 
se nenhuma prisão 
anterior) 

L8 Existem atualmente 
mandatos para a sua 
prisão? 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Existem 
atualmente 
ordens de prisão 
contra você? 

OK 

L8a Você está 
trabalhando com um 
advogado ou outra 
pessoa para resolver 
estes mandatos? 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Você está 
trabalhando com 
um advogado ou 
outra pessoa para 
resolver estas 
ordens? 

OK 

L9a Você atualmente 
tem multas 
pendentes ou 
restituições que você 
deve pagar como 
resultado de um ato 
civil, criminal, tráfico 
ou ordem de um 
tribunal 
administrativo? 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Você atualmente 
tem multas 
pendentes ou 
restituições que 
você deve pagar 
como resultado 
de um ato civil ou 
criminal? 

OK 

L10a3 Procedimentos de 
justiça criminal? 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Procedimentos 
legais de Justiça 
Criminal? 

OK 

L10a4 Fazer acordos com 
um oficial de justiça, 
ou outro oficial do 
tribunal? 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Fazer acordos 
com um oficial de 
justiça, ou outro 
agente do sistema 
judiciário? 

OK 

L10a5 Caso de custódia 
infantil 

    Custódia infantil OK 

Pág 94 V. Vocação (Escola,   V. Vocação  V. Vocação OK 
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Trabalho, Financeiro) (Escola, Trabalho, 
Finanças) 

(Escola, Trabalho, 
Finanças) 

V1a Alguma vez você 
recebeu aulas de 
educação especial ou 
serviços ou foi para 
um programa de 
ensino alternativo? 

Sugere que seja 
alterado 

   Alguma vez você 
recebeu aulas de 
supletivo, algum 
tipo de educação 
especial ou foi 
para um 
programa de 
ensino 
alternativo? 

Alguma vez você 
recebeu aulas de 
educação de 
jovens e adultos, 
algum tipo de 
educação 
especial ou foi 
para um 
programa de 
ensino 
alternativo? 

V3 Quando foi a última 
vez que você esteve 
em algum tipo de 
escola ou programa 
de treinamento? 

  Sugere que seja 
alterado 

 Quando foi a 
última vez que 
você esteve em 
algum tipo de 
escola ou curso de 
capacitação? 

OK 

V3a Teve notas ruins ou 
as suas notas caíram 
na escola ou 
treinamento? 

  Teve notas ruins 
ou as suas notas 
PIORARAM escola 
ou treinamento? 

 Teve notas ruins 
ou as suas notas 
pioraram na 
escola ou curso de 
capacitação? 

OK 

V4c Aposentado, 
honoravelmente ou 
regularmente 
dispensado da 
reserva ou da 
atividade 

Sugere que seja 
alterado 

  Sugere que 
seja alterada 

Aposentado ou 
dispensado da 
reserva ou da 
atividade 

OK 

V5 Nos últimos 90 dias, 
quantas vezes você 
se inscreveu para um 
emprego? 

  Nos últimos 90 
dias, quantas 
vezes você 
procurou um 
emprego? 

 Nos últimos 90 
dias, quantas 
vezes você 
procurou um 
emprego? 

OK 
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V5b Quadro profissões   Sugere que seja 
alterado 

 Não foi 
modificado: o 
quadro foi feito 
com informações 
do IBGE 

OK 

Pág 94 As próximas 
questões são sobre 
sua escola, trabalho 
e dinheiro. 
 

   Sugere que 
seja alterado 

As próximas 
questões são 
acerca de sua 
escola, trabalho e 
dinheiro. 
 

OK 

V7 Tem um emprego 
mas não está 
trabalhando por que 
é um emprego 
sazonal 

   Sugere que 
seja alterado 

Tem um emprego 
mas não está 
trabalhando por 
que é um 
emprego 
temporário ou de 
temporada/sazon
al 

OK 

V8 Quando foi a última 
vez, se alguma vez 
na vida, 

Sugere que seja 
alterado 

   Quando foi a 
última vez, se isso 
já aconteceu com 
você, 

OK 

Z1b AM ou PM?       Escrever por 
extenso 

Antes ou após o 
meio dia (AM/PM) 

OK 

Z2 que é importante 
que saibamos para 
te ajudar 

   Sugere que 
seja alterado 

que é importante 
que saibamos 
para lhe ajudar 

OK 

Xadmg Estabelecimento de 
correção (COR) 
Local da Condicional 
(PPO) 

  Sugere que seja 
aterado (consultar 
leis – advogado) 

 Centro de 
atendimento 
sócio educativo 
ou outra 
instituição 
semelhante 
 

OK 
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APÊNDICE E - CARTÕES PARA USO DURANTE APLICAÇÃO DO 
INSTRUMENTO AGNI-I 

 

 

 

 

 

Cartão A: Códigos detalhados de 
frequência 

 

Nos últimos 2 dias 6 

De 3 a 7 dias atrás 5 

De 1 a 4 semanas atrás 4 

De 1 a 3 meses atrás 3 

De 4 a 12 meses atrás 2 

Há mais de 12 meses atrás 1 

Nunca 0 

     

Cartão B: Códigos de frequência 

simples 

No último mês 3 

De 2 a 12 meses atrás 2 

Há um ano ou mais atrás 1 

Nunca 0 

     

Cartão C: Códigos de ambiente 

Nenhuma 

Poucas 

Algumas 

Quase todas 

Todas 

     

Cartão E: Códigos de frequência 

simples 

Agora mesmo 4 

Nos próximos 3 meses 3 

Mais do que 3 meses a 

partir de hoje 

2 

Já estou recebendo a ajuda 

de que preciso 

1 

Não preciso de nenhuma 0 

Cartão F: Códigos de frequência simples 

   

0%---- 20%-- 40%-- 60%-- 80%-- 100% 

Não 

está 

pronto  

 

    Pronto  
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Anexo B  

 Autorização dos desenvolvedores 
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Anexo C 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


