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RESUMO
Introdução: O problema de Saúde Mental tem magnitude significativa, quando relacionado
com o aparecimento dos transtornos mentais, neurológicos e de uso de álcool e outras drogas
(AOD). Estima-se que, no Brasil, para cada 100 pessoas, 30 podem vir a desenvolver
problemas de Saúde Mental, dentre os quais, a depressão e a ansiedade aparecem como os
principais. Portanto são necessários instrumentos de rastreio, integrando transtornos mentais
e AOD, que incorporem várias dimensões. Objetivo: Analisar as evidências de validação da
versão brasileira do instrumento Global Appraisal of Individual Needs – Short Screener (GAINSS) para uso na Atenção Primária à Saúde (APS) em Unidades Básicas de Saúde (UBS) no
Brasil. Método: Estudo psicométrico com 460 pessoas adultas, atendidas nas UBS de Macapá
e São Paulo entre 2017 e 2018. Os instrumentos utilizados foram a caracterização
sociodemográfica e clínica e a versão brasileira do GAIN-SS. A amostra foi dividida em A e
B, com 230 pessoas em cada, garantindo-se pelo menos dez participantes para cada item do
instrumento. As evidências de validade do GAIN-SS foram por meio da validade de constructo
(convergente e discriminante), com análises fatoriais, exploratória (AFE) e confirmatória
(AFC). Para a confiabilidade, foram utilizados o constructo de confiabilidade e o alpha de
Cronbach. Foi feito o teste de invariância do modelo fatorial em função do gênero, idade e
local. A caracterização da amostra utilizou a classificação do escore em baixo e moderado a
alto. As análises foram realizadas com recurso ao IBM SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), versão 22 para Windows (análise fatorial exploratória) e com o programa Amos,
versão 22 para Windows (Modelos de Equações Estruturais). Resultados: Dos 460
participantes, a maioria do gênero feminino (75%), com média de idade de 33.8 anos.
Predominância de negros (pardos e pretos) (76%), com Ensino Médio (32%) e a maioria de
trabalhadores informais (31,1%) e solteiros (39,1%). Verificou-se que a maioria declarou não
ter qualquer diagnóstico de transtorno mental (91,3%), dos 8,7% com transtorno mental, 60 %
referiram a depressão e 15%, a ansiedade como os mais comuns. Quanto aos problemas
importantes psicológicos, de comportamento, ou pessoal, para os quais queriam ajuda ou
tratamento, 27,4% referiram ter problemas. Para o uso de AOD, 29,2% afirmaram que
consomem, com predomínio do álcool: 82,2% e a maconha: 8,1%. Após as AFE e AFC, a escala
ficou com 16 itens em três domínios: desordens por AOD, por distúrbios
internalizantes/externalizantes e por conflitos pessoais. Os índices de ajustamento para o novo
modelo (X2 = 190.146; graus de liberdade = 101, p = 0.001; X2/gl = 1.883, CFI = 0.931, RMSEA
= 0.062 - IC90%: 0.048-0.076) foram considerados satisfatórios. A validade de constructo e a
confiabilidade foram estatisticamente significantes. A invariância entre os grupos foi invariante
para todos (gênero, idade e local). A caracterização da amostra foi de moderado a alto (88%)
para necessidades de cuidados em Saúde Mental. Conclusões: A nova versão do GAIN-SS
apresentou boas evidências de validação para medir as necessidades de cuidados em Saúde
Mental na população atendida na APS de Macapá e São Paulo.
Palavras-chave: Transtornos relacionados ao uso de substâncias. Validação de estudos.
Transtornos Mentais. Psicometria.
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ABSTRACT
Introduction: Mental health problems have significant magnitude when related to the onset of
mental and neurological disorders and the use of alcohol and other drugs (AOD). It is estimated
that in Brazil, for every 100 people 30 may develop mental health problems. Depression and
anxiety are the most common among those problems. Therefore, there is a need for screening
tools integrating mental disorders and AOD that incorporate various dimensions. Aim: To
analyze the validation evidence of the Brazilian version of the Global Appraisal of Individual
Needs - Short Screener (GAIN-SS) instrument for use in primary health care in Basic Health
Units (BHU) in Brazil. Method: Psychometric study with 460 adults assisted at the BHU of
Macapa and Sao Paulo between 2017 and 2018. The instruments used were the
sociodemographic and clinical characterization and the Brazilian version of GAIN-SS. The
study’s population was divided into groups A and B, with 230 people in each group, thus
ensuring the participation of at least ten people for each item of the instrument. The evidence
of GAIN-SS validity was through construct validity (convergent and discriminant) and
exploratory (EFA) and confirmatory (CFA) factorial analyzes. The reliability construct and
Cronbach's alpha were used for reliability. The factorial invariance test was done according to
gender, age and location. The sample characterization used the score classification as low and
moderate to high. The analyzes were performed using the IBM Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) version 22 for Windows (exploratory factor analysis) and the Amos program,
version 22 for Windows (Structural Equation Models). Results: Of the 460 participants the
majority were females (75%), with an average age of 33.8 years. Predominance of blacks
(brown and black) (76%), with high school-level education (32%), informal workers (31.1%)
and single (39.1%). Most reported having no diagnosis of mental disorders (91.3%), of the 8.7%
with mental disorders, depression (60%) and anxiety (15%) were mentioned as the most
common. Regarding important psychological, behavioral, or personal problems for which they
wanted help or treatment, 27.4% reported having problems. For the use of AOD, 29.2%
reported consumption, predominantly of alcohol (82.2%) and marijuana (8.1%). After EFA and
CFA the scale had 16 items in three domains: AOD-related disorders, internalizing/
externalizing disorders and personal conflicts. The adjustment index for the new model (X2 =
190.146; degrees of freedom = 101, p = 0.001; X2 / gl = 1.883, CFI = 0.931, RMSEA = 0.062
- IC90%: 0.048-0.076) were considered satisfactory. Construct validity and reliability were
statistically significant. The invariance between the groups was invariant for all (gender, age
and location). The sample characterization was moderate to high (88%) for mental healthcare
needs. Conclusions: The new version of GAIN-SS presented good validation evidence to
measure mental healthcare needs in the population assisted in primary health care units of
Macapa and Sao Paulo.
Keywords: Substance-related disorders. Validation Studies. Mental disorders. Psychometrics.
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1 INTRODUÇÃO

O problema de Saúde Mental tem magnitude significativa, quando relacionada com o
aparecimento dos transtornos mentais, neurológicos e de uso de álcool e outras drogas (AOD).
O estudo sobre o peso global de doenças, lesões e fatores de risco (GBD) revelou as altas taxas
de incapacidade e de mortalidade entre pessoas com transtornos mentais, expondo o fardo
oculto da doença mental em todo o mundo (1).
A estimativa nas Américas evidenciada pelo GBD aponta as doenças e condições
mentais como o uso de AOD, distúrbios neurológicos específicos e suicídio como uma das
principais causas de deficiência e mortalidade. Para anos vividos com deficiência (YLDs), um
terço e um quinto do total de anos de vida foram ajustados por incapacidade (DALYs) (2).
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde(3), estima-se que, no Brasil, para
cada 100 pessoas, 30 podem vir a desenvolver problemas de Saúde Mental. Dentre estes, a
depressão (5,8%) e a ansiedade (9,3%) aparecem como os principais problemas de saúde.
Apesar de os transtornos mentais acometerem o mundo inteiro, independentemente de
sexo, idade, classe social, população rural ou urbana, por um longo período, esse tema tem sido
deixado de lado no que diz respeito à implantação de cuidados de Saúde Mental inseridos nos
cuidados de saúde primários, mesmo que ainda, essa conexão da Saúde Mental nos cuidados
primários tenha visão holística e centrada no indivíduo, de acordo com os valores e princípios
da Declaração de Alma Ata(4).
Portanto, é necessário que se compreenda a interação entre Saúde Mental e cuidados
primários de saúde como sendo o caminho mais vantajoso para que a população tenha acesso
aos serviços de Saúde de acordo com suas necessidades, contemplando a lacuna em assistência
à Saúde Mental à população. É relevante ainda saber que, quanto mais cedo for a identificação
de transtornos mentais, melhor serão os resuldados de saúde, como um todo (4).
Segundo Kohn(5), muitas barreiras podem somar para a ineficiência dos cuidados de
Saúde Mental, como o gap (mental health gap), uma lacuna onde boa parte da população com
transtorno mental está sem tratamento ou nem é reconhecida nestas condições. Essa defasagem
seria a diferença entre a real prevalência de um transtorno mental e a proporção desses
indivíduos que tem tratamento.
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Para Rebello(6), a carga de doença decorrente dos transtornos mentais pode ser
significantemente reduzida, quando também se diminui o gap de tratamento. O autor sugere,
como estratégia potencial, a integração da atenção à Saúde Mental aos serviços de Atenção
Primária à Saúde (APS). Essa estratégia, por seu caráter integrativo, pode atender às
necessidades físicas e mentais e, ao mesmo tempo em que diminui a barreira de acesso aos
serviços, exclui o preconceito associado a problemas mentais apenas em serviços
especializados. O serviço integrativo proporciona avanços na busca ao atendimento e na
melhoria dos cuidados aos transtornos mentais. Diante deste cenário, os serviços de APS devem
estar munidos de instrumento de triagem, diagnóstico, necessidades e tratamento e/ou
encaminhamentos que facilitem esses atendimentos.
De acordo com Sacks(7), existe uma variedade de instrumentos específicos para triar o
uso de substâncias e/ou transtornos mentais, categorizados de três maneiras: transtornos
mentais – Mental Health Screening Form-III (MHSF-III), Mini-International Neuropsychiatric
Interview Screen Modified (M.I.N.I. Screen Modified), National Center for Health Statistics—
K6a, Referral Decision Scale (RDS); uso de substâncias – Addiction Severity Index (ASI),
CAGE Questionnaire Adapted to Include Drugs (CAGE-AID), Dartmouth Assessment of
Lifestyle (DALI), Modified Dartmouth Assessment of Lifestyle (Modified DALI-14), Drug
Abuse Screening Test (DAST), Short Alcohol Dependence Data Questionnaire (SADD),
Simple Screening Instrument for Substance Abuse (SSI-SA), Texas Christian University Drug
Screen II (TCUDS-II) e uso de substâncias e trantornos mentais- Alcohol Dependence Scale
(ADS), Global Appraisal of Individual Needs—Short Screener (GSS), Global Appraisal of
Individual Needs—Quick (GAIN-Q), Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire (PDSQ).
Com relação às limitações do uso dos instrumentos de triagem em Saúde Mental nos
ambientes de cuidados primários, McPershon(8), Babor(9) e Babor(10) apontam as dificuldades
de implantação na rotina dos serviços e o tempo demorado na sua administração. Por outro
lado, os mais ágeis focam apenas no uso AOD.
Observa-se, na literatura, que são poucos os estudos que abordam a necessidade de
instrumentos de triagem integrada, transtornos mentais e uso de substâncias, avaliando cada um
individualmente, porém inseridos na totalidade do outro, em uma triagem abrangente
incorporando outras dimensões.
Nesse contexto de Saúde Mental, espera-se que a investigação de evidências de
validação de um instrumento já disponível no Brasil, traduzido e adaptado para o português
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como o GAIN Short Screener (GAIN-SS), possa aumentar a eficácia e precisão na triagem em
Saúde Mental dos indivíduos e suas diversas necessidades, identificando questões pessoais,
psicológicas e sociais, ainda no âmbito da Atenção Primária à Saúde, possibilitando, com seus
resultados, a articulação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e a efetivação da Política Nacional
de Saúde Mental.
O GAIN-SS foi desenvolvido em 2006, pelo Chestnut Health Systems, Grupo do Projeto
GAIN (EUA), que já tinha construído um instrumento inicial, Global Appraisal of Individual
(GAIN- I) de avaliação biopsicossocial, que integra a avaliação clínica e de pesquisa para
pessoas que se apresentam ao tratamento do abuso de substâncias, com tempo de uma a duas
horas. Entretanto seria uma avaliação longa e demorada para uma pessoa que chega a um
serviço de Saúde mais básico. Então surgiu a necessidade de desenvolver um instrumento mais
curto e com rápida aplicação, GAIN-Short Screener (GSS), mas que fosse capaz de triar pessoas
e possibilitar ações de intervenções para cada perfil(11).
O GAIN – Short Screener é um instrumento com base no GAIN-I, para identificar
rapidamente (de 3 a 5 minutos) quem teria problemas de Saúde Mental e qual será o tipo de
intervenção mais apropriada; isso tudo ao longo de quatro dimensões (internalização,
externalização, transtornos de uso de AOD e crime/violência) (11).
Considerando os estudos realizados com o GAIN – SS em diferentes países, regiões e
culturas, como EUA, Canadá, México, Índia e Brasil, e que a duração do seu uso é curta, sendo
preciso na identificação de pessoas que apresentam problemas relacionados à Saúde Mental
(transtornos mentais e AOD), optou-se por continuar nas análises psicométricas do GAIN-SS.
Dessa forma, este estudo tem a seguinte hipótese: a versão brasileira do GAIN-SS, quando
aplicada a uma amostra de usuários da Atenção Primária à Saúde (Amapá e São Paulo),
apresenta adequadas propriedades psicométricas (validade de constructo, invariância fatorial e
confiabilidade) nesses serviços ou não.

2 objetivos
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar as evidências de validação da versão brasileira do instrumento Global
Appraisal of Individual Needs – Short Screener (GAIN-SS) para uso na Atenção Primária à
Saúde em Unidades Básicas de Saúde no Brasil.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Caracterizar a população de pessoas atendidas na Atenção Primária à Saúde, conforme
perfil sociodemográfico e clínico;



Verificar a validade de constructo por meio da análise fatorial exploratória e
confirmatória da versão brasileira do GAIN-SS;



Avaliar a confiabilidade da versão brasileira do GAIN-SS com suas respectivas
subescalas;



Estimar a invariância da estrutura fatorial da versão brasileira do GAIN-SS em
diferentes grupos de acordo com o sexo, idade e local do estudo;



Caracterizar a população de pessoas atendidas na Atenção Primária à Saúde, conforme
os escores do GAIN-SS validado;



Disponibilizar um instrumento válido e confiável para medir problemas relacionados à
Saúde Mental.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 TRIAGEM EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Em outubro de 2009, o 49º Conselho Diretivo da Organização Pan-americana de Saúde
(PAHO/WHO) aprovou a Estratégia e Plano de Ação em Saúde Mental, “Integração da saúde
mental nos cuidados de saúde primários-Uma perspectiva global”, onde:
[...] A integração de serviços de saúde mental nos cuidados primários é a maneira
mais viável de assegurar que as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde mental
quando precisam. As pessoas podem ter acesso a serviços de saúde mental mais perto
da sua casa, continuando desta forma junto das suas famílias e mantendo as suas
atividades quotidianas. Além disso, evitam custos indiretos associados com a procura
de cuidados especializados em locais distantes. Cuidados de saúde mental prestados
em nível dos cuidados primários minimizam o estigma e a discriminação, e eliminam
o risco das violações de direitos humanos que ocorrem em hospitais psiquiátricos. Por
outro lado, como este relatório demonstrará, a integração de serviços de saúde mental
nos cuidados primários gera bons resultados de saúde a custos razoáveis. No entanto,
os sistemas gerais de cuidados primários têm que ser fortalecidos antes que se possa
razoavelmente esperar que a integração da saúde mental floresça.
A partilha da nossa comum condição humana obriga-nos a respeitar a aspiração
universal por uma vida melhor, e a apoiar os esforços para alcançar um estado de
completo bem-estar físico, mental, e social, e não meramente a ausência de doença e
enfermidade. Através de cuidados primários integrados, pode-se reduzir a
considerável carga global das perturbações mentais não tratadas, melhorando assim a
qualidade de vida de centenas de milhões de pacientes e das suas famílias [...] (4).

Para Starfield(12), a APS é o ponto de partida para os cuidados de saúde, além de
coordenar e integrar os cuidados oferecidos por outros setores. Aborda a comunidade e seus
problemas mais rotineiros de saúde, ofertando identificação, prevenção e tratamento de
doenças, reabilitação da saúde, de forma a potencializar as condições de saúde e bem-estar.
Portanto, forma a base para os demais níveis de saúde.
Conceitualmente, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) considera os termos
Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS) como análogos. No Brasil, a APS tem
como função primordial ser a porta principal de entrada dos serviços de Saúde,
responsabilizando-se pela prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução
de danos, promoção e proteção da saúde, cabendo o objetivo de proporcionar atenção integral,
de modo que o reflexo desses cuidados modifique as condições de saúde e autonomia das
pessoas e seus determinantes e condicionantes de saúde como um todo(13).
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Para Souza(14), o foco na APS é muito recente no Brasil, porém é o nível de atenção à
saúde mais próximo das pessoas, com a responsabilidade de ser mais resolutiva, incluindo os
cuidados de Saúde Mental neste contexto de atuação.
A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) dispõe sobre os cuidados às pessoas com
problemas e necessidades de Saúde Mental, bem como os direitos das pessoas com transtornos
mentais e uso de AOD, maior integração social, fortalecimento da autonomia, do protagonismo
e da participação social desses indivíduos(15).
A partir de 2011, a Portaria 3.088 determinou a implantação de uma rede de atenção
psicossocial (RAPS) atendendo aos critérios de transversalidade, intersetorialidade e
integralidade dos cuidados de Saúde Mental(16). Assim, entende-se que a Atenção Básica
corrobora a proposta da PNSM, sendo estratégica no acesso e no cuidado dos usuários inseridos
no contexto da clínica psicossocial e do sofrimento psíquico(14).
Na atualidade, em 2017, a Portaria 3.588 dispôs sobre a Rede de Atenção Psicossocial,
incluindo os seguintes componentes: Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em
Saúde Mental/Unidades Ambulatoriais Especializadas; Unidade de Referência Especializada
em Hospital Geral; Hospital Psiquiátrico Especializado; Hospital dia; Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS AD IV. Em 2019, o Decreto nº 9.761 aprova a Política Nacional sobre
Drogas e preconiza que se garanta que as pessoas afetadas pelos problemas decorrentes do uso
de AOD recebam cuidados de forma integrada e em rede, promovendo e garantindo a
articulação e a integração das intervenções para o tratamento, recuperação, reinserção social,
também por meio das UBS, num contexto de Atenção Básica(17, 18).
O fortalecimento da Atenção Básica é uma estratégia primordial para a melhoria das
condições de saúde da população. Para tanto, sua organização deve favorecer a conexão dos
serviços em rede, proporcionando o cuidado integral com impacto positivo também na
qualidade do serviço prestado (19). Portanto, a meta da Saúde Mental em oferecer cuidados com
maior rigor científico à população com transtornos mentais e uso de AOD faz parte desse
processo e só poderá ser alcançada por meio de uma APS que funcione como base da atenção
à Saúde Mental, fortalecida e integrada a uma rede de cuidados organizada e estruturada (20).
A inclusão dos cuidados de Saúde Mental na Atenção Básica deve ser pensada como
um mecanismo de transformação e ampliação das práticas em Saúde Mental, saindo de um
modelo asilar e possibilitando a atenção psicossocial, visando à integralidade do cuidado
condizente com a proposta da Reforma Psiquiátrica brasileira(14). A abordagem da inserção da

Referencial Teórico 23

Saúde Mental no primeiro nível de cuidados de saúde, como oferta dentro desses serviços
básicos, deve ser abrangente para o rastreio, o tratamento, a referência e contrarreferência, o
cuidado às necessidades de Saúde Mental das pessoas e a prevenção de agravos e promoção da
saúde nesse contexto de sofrimento psíquico (4).
Ao trazer a Saúde Mental para o cenário da APS há que se compreender que a maioria
das pessoas com transtorno mental são diagnosticáveis, mas nem sempre recebem o
diagnóstico, por isso, não são devidamente tratadas. Entre os principais motivos para o não
reconhecimento dos transtornos mentais, está o fato de esses pacientes relatarem apenas
sintomas somáticos, quando em atendimento de saúde, e a dificuldade dos profissionais da APS
em reconhecerem estes sintomas como indicativos de problemas de Saúde Mental(21).
É preciso, dessa maneira, avançar nos processos de expansão e de articulação da atenção
na rede básica, fortalecendo os espaços de cuidados em Saúde Mental na Rede de Atenção
Psicossocial.
Como plano de ação para desenvolver serviços de Saúde Mental de boa qualidade, é
necessário instituir o uso de protocolos e práticas baseadas em evidências, incluindo triagem e
decisão clínica precoce, considerando os direitos humanos, a autonomia individual e a
dignidade das pessoas. Por outro lado, o serviço de Saúde deve estar apto em Saúde Mental,
sendo capaz de rastrear condições, gerenciar e encaminhar pessoas com transtornos mentais,
incluindo uso de AOD(22).
Sobre a triagem como processo de investigação, pode-se incluí-la como possível de
rastrear que a pessoa tenha ou não um problema de Saúde Mental e qual a necessidade de
avaliação mais minuciosa, e não necessariamente classificá-la (tipo ou a gravidade do
trantorno)(23). Nesse cenário, evidencia-se também a necessidade de integrar triagem de AOD
em ambientes de atenção primária para identificar indivíduos vulneráveis a desenvolver algum
problema, promovendo o acesso dele ao tratamento(24).
Algumas hipóteses sobre rastreamento, como refere Kagee(25), consideram que o
sucesso da triagem em Saúde Mental pode aumentar as chances de as pessoas com necessidades
de tratamento serem identificadas e devidamente tratadas. Assim, o uso de ferramentas de
triagem e entrevistas estruturadas por profissionais treinados em Saúde Mental caracteriza-se
como possibilidade de detecção precoce de transtornos mentais. De modo geral, os
instrumentos de rastreio podem ajudar na identificação de ferramentas de triagem e entrevistas
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estruturadas rotineiras e aumentar a probabilidade de que aqueles que precisam de tratamento
sejam diagnosticados e adequadamente tratados(25).
Ainda a respeito da triagem, Bjärtå(26) acrescenta que os rastreios que abordem
resultados de sintomas moderados, graves e/ou leves num contexto clínico, são de grande
importância, pois são capazes de identificar a diferença entre a necessidade de encaminhamento
ao serviço especializado e/ou de tratamento preventivo básico. Essa distinção entre indivíduos
com indicação de assistência primária e aqueles que necessitam de cuidados especializados
enriquece a utilidade dos instrumentos e pode qualificar a tomada de decisão clínica.
Essa perspectiva de rastreio em Saúde Mental, dentro dos serviços básicos, corrobora
dados do estudo de Diez-Canseco(27) demonstrando que os usuários dos serviços de Atenção
Primária à Saúde apresentam maiores indicadores de transtornos mentais. Assim como Combs
(28)

, compreendem que existe uma propensão maior por parte dos usuários com transtornos de

ansiedade à busca pelos cuidados primários do que à procura por um serviço especializado.
Trabalhar nessa direção da triagem para os problemas de Saúde Mental, identificando
precocemente esses indivíduos, aumenta as chances de prevenção de doenças e de agravos e/ou
complicações(29).
A prática do uso de instrumentos como ferramenta para abordar as condições físicas e
também comorbidades mentais, especialmente nos cuidados primários, possibilita a adoção de
estratégias para preencher as lacunas na assistência em Saúde Mental(27). De acordo com
Roberge(31) e Garcia-Campayo (32), as práticas de atenção em Saúde Mental na APS focadas nos
serviços de triagem para transtornos de ansiedade podem ser eficazes na oferta de cuidados,
proporcionando melhora nos desfechos da situação desses pacientes. Nessa concepção, a forçatarefa de serviços preventivos dos EUA evidenciou que, também para a depressão, o rastreio
em serviços de AB otimiza a detecção de pessoas adoecidas e a disponibilidade de
assistência(33).
O nível de atenção primária é de suma importância na prevenção na detecção precoce
de enfermidades e na promoção de cuidados(34). Essa articulação entre Saúde Mental e Atenção
Básica propõe efetivamente a resolubilidade das necessidades de saúde. Busca a (re)construção
de uma nova proposta de interação da APS com a Saúde Mental(14).
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3.2 PSICOMETRIA:

VALIDADE

E

CONFIABILIDADE

DE

INSTRUMENTOS DE MEDIDA – CONCEITOS BÁSICOS

As propostas de estudos que avaliam as propriedades psicométricas dos instrumentos têm sido
cada vez mais indicadas na literatura científica, pois revelam uma preocupação com o uso dos
instrumentos de medidas para uma análise fidedigna dos fenômenos que se quer investigar.
Conceitualmente, a psicometria representa “a arte de impor medidas e número em operações
da mente [...]” (35).
3.2.1

Validade
A validade refere-se à capacidade de um instrumento mensurar precisamente o conceito

de interesse(36), ou seja, o quão bem o fenômeno é representado pela(s) medida(s)(37) Diferentes
métodos são usados para indicar essa propriedade psicométrica de um instrumento. As mais
conhecidas são: de face, de conteúdo, de constructo e de critério. Neste estudo, o interesse será
na validade de constructo e de critério.
3.2.1.1

Validade de constructo
Define-se como validade de constructo como a habilidade de um determinado

instrumento em mensurar um fenômeno por meio de um conjunto de outros constructos que se
relacionam entre si e com o todo(38). Para Hair(37), é o grau em que um conjunto de itens medidos
corresponda exatamente ao atributo que se deseja medir. Essa análise de constructo considera
os domínios do instrumento.
Nesse sentido, a validade de um instrumento torna-se confiável, quando desenvolvida
após análise de dimensionalidade (análises fatoriais) e atende aos atributos de confiabilidade
(34)

. Assim, para o processo de validação de instrumentos, qualquer que seja o constructo a ser

medido (respostas dicotômicas e/ou escalas Likert), os métodos usados devem ser Análises
Fatoriais (exploratória – AFE e confirmatória – AFC)(39). A análise fatorial é um método
estatístico usado para analisar inter-relações entre diversas variáveis e explicar suas dimensões
inerentes comuns (fatores). O objetivo é condensar a informação das variáveis originais em um
conjunto menor de variáveis estatísticas (fatores) com perda mínima de informação (37). Pode
ser sob duas óticas, considerando o problema de pesquisa e, claro, o objetivo da análise,
exploratória e confirmatória.
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A AFE analisa a quantidade de fatores que são necessários para melhor representar o
constructo a ser medido, considerando as relações entre as variáveis para agrupá-las em cada
fator. Já a AFC considera uma teoria de mensuração pré-concebida, onde se especificam o
número de fatores e quais variáveis devem carregar cada um. Nas cargas fatoriais, de acordo
com a significância prática, recomendam-se valores ± 0,30 (37; 40).
Em situações de incerteza do modelo, Browne(41) acredita que análises exploratórias são
mais indicadas. Nessas situações, o uso da análise fatorial exploratória, com rotação da matriz
fatorial, parece preferível, conforme a Figura 1, que segue.
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Figura 1 - Etapas das análises de validades: AFE

Seleção do método fatorial

Variância comum

Variância total

Especificação da matriz fatorial

Seleção do método rotacional

Ortogonais

Oblíquos

Interpretação da matriz
rotacionada

Reespecificação do modelo fatorial

Validação da matriz fatorial

Uso adicional: variáveis de substituição
Fonte: Adaptado de Hair (37).
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Seleção de um método fatorial: consiste em selecionar o método de extração dos
fatores, que pode ser análise de fatores comuns ou análise de componentes. A escolha baseiase sobre como a variância pode ser particionada, sempre considerando o objetivo do estudo.
Especificação da matriz fatorial: é a etapa que decide o número de fatores a serem
extraídos, onde a combinação particular de variáveis originais explica a maior parte da variância
nos dados como um todo e assim, sucessivamente, até que toda a variância seja explicada. Nesse
momento, é importante definir o critério de parada (raiz latente, a priori, percentagem de
variância e teste scree (37).
Seleção do método rotacional: compreende a simplificação da estrutura fatorial,
emprega-se um método de rotação que dê resultados mais simples e significativos, são eles:
rotação ortogonal e oblíqua.
Interpretação da matriz fatorial rotacionada: tem a finalidade de identificar a
estrutura entre as variáveis distintas para cada fator (significância das cargas, nomeação dos
fatores e comunalidades).
Reespecificação do modelo fatorial: é feita nos casos em que ocorrem problemas na
solução fatorial, como quando uma variável não tem carga significante, comunalidades muito
baixas e/ou variáveis com cargas cruzadas, sendo necessária a execução de ações para corrigir
a problemática com a eliminação de variáveis, mudança no número de fatores, por fim, uma
nova proposta de estrutura fatorial.
Validação da matriz fatorial: compreende avaliar o “grau de generalidade dos
resultados para a população e da influência significativa de casos sobre os resultados gerais”,
numa perspectiva confirmatória(37).
A AFE explora os dados para identificar potenciais constructos, utilizando-se de
amostra que é separada antes de atingir o ponto da tentativa de confirmar um modelo de
mensuração (AFC com Modelagem de Equações Estruturais-SEM). Os resultados da AFE
podem ser úteis no desenvolvimento de teoria que norteará um modelo proposto de mensuração.
É aqui que a AFC entra em jogo para confirmar ou não o modelo proposto pela teoria de
mensuração oriundo da AFE(37). Na Figura 2, subsequente, vêm apresentadas as etapas de
análises de validades: AFE, AFC e SEM.
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Figura 2 - Etapas das análises de validades: AFE, AFC e SEM

AFE
Uso
adicional

AFC/SEM

Especificação e
identificação
do modelo

Estimação do
modelo

Avaliação da
qualidade do
ajustamento

Aceitação
ou Rejeição
do modelo

Validação do
modelo

Fonte: Adaptação de Maroco(42).

Neste sentido, a Modelagem de Equações Estruturais é uma técnica aplicada para
analisar em que padrão a priori de cargas fatoriais mede exatamente a teoria proposta(37). A
SEM (Figura 2) compreende um complexo percurso de cálculos, com etapas sucessivas, que
vão desde o modelo teórico até a aceitação ou não do mesmo, que deve obedecer a uma
estratégia bem definida a priori (42).
Modelo teórico, especificação e identificação: nesse estágio, as possíveis relações
entre as variáveis que serão analisadas, numa perpesctiva confirmatória, são projetadas como a
teoria de mensuração com a finalidade de justificar como conjuntos de itens medidos
representam um conjunto de construtos. No caso da estratégia de modelagem, é o retrato visual
do modelo teórico que especifica um único modelo e seu conjunto de relações, “isto ou
funciona, ou não funciona”(37).
Estimação do modelo: consiste em estimar os parâmetros das forças das relações entre
as variáveis e/ou os construtos. Os dados podem ser analisados por meio das matrizes de
covariâncias ou das matrizes de correlações das amostras observadas. Essa etapa da SEM tem
o objetivo de encontrar um conjunto de estimativas significantes para os parâmetros do modelo
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(cargas fatoriais, coeficientes de regressão, covariâncias) que potencialize a probabilidade de
observar as correlacionadas variáveis manifestas na amostra(42). É obtida por meio de métodos
iterativos, ou seja, de solução aproximada e não exata, sendo o tradicional e mais utilizado o
método da Máxima Verossimilhança, de interesse deste estudo (37).
Validade da qualidade do ajustamento do modelo: tem o propósito de analisar quão
bem o modelo teórico explica a estrutura correlacional das variáveis medidas na amostra
estudada(42). Para Hair

(37)

, aqui os dados são examinados sob os aspectos da validade de

constructo por meio de várias medidas empíricas, se testam ou se confirmam a validade do
modelo teórico de mensuração. Neste estudo, são utilizados os índices de qualidade de
ajustamento (GOF), como seguem:
a.

Índices de ajuste absoluto: são medidas diretas de qualidade do ajustamento,
avaliam a qualidade do modelo de per se, sem comparação com outros modelos.
a.1

Razão qui-quadrado pelos graus de liberdade (χ2/gl); de acordo com Hair (37),
essa é a medida fundamental de ajuste. Considerado para esse estudo valor ≤
3 como bom ajustamento do modelo (43; 44).

a.2

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA); essa medida é a que
melhor representa o quão bem o modelo se ajusta a uma população e não
apenas a uma amostra usada para estimação. Valores inferiores a 0.07 são
recomendados para a maioria dos modelos aceitáveis(37).

b.

Índices de ajuste incremental: são medidas que avaliam a qualidade do modelo,
comparando o ajustamento do modelo especificado com outro modelo alternativo
de referência.
b.1

Comparative Fit Index (CFI), um dos índices mais usados dentre as medidas
de ajuste. Os valores abaixo de 0.90 não são associados geralmente com um
modelo que se ajusta bem(37). Bentler(45) considera bom ajustamento do
modelo valores entre 0,90 a 0,95.

Dentro das diretrizes para estabelecer ajuste aceitável, é importante considerar que o
uso de múltiplos índices de diferentes tipos, três ou quatro, geralmente oferece evidência
adequada de ajuste do modelo. Dentre eles, o estudo deve fornecer pelo menos um índice
incremental e um índice absoluto, além do valor χ2 e dos graus de liberdade associados.
Portanto, um modelo que analisa o valor χ2 e graus de liberdade, CFI e RMSEA, disporá de
informações suficientes para o estudo(37).
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Ajustamento local: estimado pelos pesos fatoriais, sendo que os valores considerados
adequados são ≥ 0,50, confirmando que a especificação dos itens é correta(42).
Validação do modelo: consiste na análise realizada depois da validade do ajustamento
do modelo, por meio de equações estruturais multigrupos, com o uso do teste da diferença do
qui-quadrado, dividindo-se a amostra total em duas amostras aleatórias com aproximadamente
o mesmo tamanho.
Conforme Maroco(42), quando um modelo fatorial proposto demonstra ser invariante
entre grupos e que os fatores, as cargas fatoriais e as covariâncias entre os fatores não diferem
significativamente entre grupos, têm-se um modelo com invariância fatorial. Portanto, o
modelo proposto é válido para a população do estudo, se as amostras forem representativas da
população, apresentando validade externa.
A análise da invariância apresenta três propostas de modelo: configural (se o número de
fatores é o mesmo entre todos os grupos), métrico (se os grupos se diferenciam em relação às
cargas fatoriais e seus respectivos itens) e escalar (se a média dos itens é equivalente entre os
grupos)(42).
A Invariância é um pré-requisito para qualquer estudo que tenha por objetivo avaliar
diferenças entre grupos. Isso porque, se o instrumento estiver inviesado para outro grupo,
quaisquer diferenças encontradas entre os grupos podem estar relacionadas não às diferenças
reais nos níveis de traços latentes dos sujeitos, mas sim a parâmetros não equivalentes do
instrumento utilizado (46).
Dessa forma, admitem-se três maneiras de validade mais consensualmente aceitas:
convergente, discriminante e nomológica, sendo as duas primeiras o interesse desse estudo (47;
37; 48)

. A utilização mais direta de SEM é uma estratégia de modelagem confirmatória, objeto

do presente estudo(37).
A validade de constructo convergente avalia o nível de correlação entre duas medidas
de um mesmo conceito (deve ser alto); ou seja, os itens que pertencem a um mesmo fator devem
compartilhar uma alta proporção de variância em comum. Dessa forma, os itens de um
determinado fator têm suas cargas bem saturadas para este fator, justificando seus
comportamentos de saturação. É obtida por meio da média das variâncias dos itens que o fator
explica, variância extraída média (VME) pelo fator (adequada se ≥ 0,50) (49; 37).
A validade de constructo discriminante ocorre quando o nível de correlação entre duas
medidas de um mesmo conceito deve ser baixo, ou seja, os itens altamente correcionados em
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um fator devem comportar-se com baixas correlações com os demais fatores do instrumento.
Logo, esse constructo onde seus itens são fortemente correlacionados apenas com esse único
fator se resume enquanto um constructo verdadeiramente diferente dos demais, medindo
fenômeno que nenhum outro consegue medir. É obtida quando a VEM de um fator e a VEM
de outro fator distinto é ≥ a correlação do quadrado dos dois fatores(37; 42; 50).
3.2.2

Confiabilidade
Segundo Hair(37), a confiabilidade é uma avaliação do grau de consistência entre

múltiplas medidas de uma mesma variável, está relacionada com a capacidade de um
instrumento medir com precisão, consistência e estabilidade (51).
A confiabilidade de um instrumento pode ser avaliada por meio de diferentes métodos,
o mais utilizado é a consistência interna, o alfa de Cronbach(52; 37).
Zeller(53) afirma que, quando os itens correlacionados medem comportamentos que
estão associados (covariam), pode-se dizer que há consistência entre eles no instrumento. Itens
que medem eventos pouco ou não correlacionados com o restante dos itens da escala diminuem
o coeficiente alfa de Cronbach, e no resultado da análise, é possível verificar quais são eles. A
ideia de consistência interna é que os itens da escala devem medir o mesmo constructo, e assim
terem correlações altamente significativas entre si(54;

55)

. Os valores do alfa de Cronbach são

considerados aceitáveis com coeficientes acima de 0,70(56; 57).
Também estão disponíveis as análises de confiabilidade obtidas a partir da AFC,
discutidas neste estudo, a confiabilidade composta (CC), que estima a consistência interna dos
itens que são reflexos do fator, indicando o grau em que esses itens são manifestações
consistentes do fator (adequada se ≥ 0,70) (49) .

3.3 O INSTRUMENTO GLOBAL APPRAISAL OF INDIVIDUAL NEEDS SHORT SCREENER (GAIN-SS)

O GAIN - Global Appraisal of Individual Needs é uma família de avaliações baseada
em evidências. Os instrumentos abrangem um instrumento de rastreamento (GAIN-SS), o qual
leva de cinco a dez minutos para ser administrado, uma avaliação rápida de 30 a 45 minutos e
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uma avaliação biopsicossocial completa com duração de 90 a 120 minutos (GAIN I - Inicial)
(58)

.
A primeira versão em inglês do Global Appraisal of Individual Needs – GAIN, em 1993,

foi elaborada em parceria entre profissionais da área da Saúde, pesquisadores e gestores de
várias instituições, para a criação de um instrumento que fosse capaz de avaliar e integrar
necessidades biopsicossociais do paciente. Portanto, o GAIN é um instrumento baseado em
evidências e seu uso abrange adolescentes e adultos em serviços ambulatoriais, internação
hospitalar, e outros(58; 59). O conjunto GAIN faz parte do Sistema ABS – Global Appraisal of
Individual Needs Assessment Building System, que inclui aplicativos on line voltados para a
mensuração dos resultados, materiais de formação, treinamento e protocolos de
acompanhamento de casos desenvolvidos numa cooperação entre a Chestnut Health Systems –
CHS com agências federais dos Estados Unidos da América (EUA), Substance Abuse and
Mental Health Services Administration, National Institute on Drug Abuse e National Institute
on Alcohol Abuse and Alcoholism , já em uso por 49 Estados americanos, e ainda pelo Canadá
(60)

. De acordo com Dennis(61), nos países: Japão, Rússia, Filipinas, Vietnã, Polônia, Egito,

Bélgica, África do Sul e Espanha, Estados indianos e regiões que falam um dialeto asiático
(Hmong), há versões mais curtas do instrumento, traduzidas e com análises em progresso,
apoiando relatórios de pesquisa e publicações científicas(62; 58; 59; 63).
O GAIN-I é um instrumento de mensuração psicossocial que integra o estado clínico
com as evidências da pesquisa científica por meio de entrevista estruturada. Contém 103 escalas
e índices que avaliam os problemas, mensuram as mudanças e documentam o uso de serviços.
É dividido em oito seções principais (antecedentes, uso de substâncias, saúde física,
comportamentos de risco, saúde mental, ambiente, aspectos legais e potencialidades
vocacionais), permitindo a coleta de dados relacionados ao consumo de substâncias, a
transtornos mentais e às necessidades do indivíduo, baseados no CID 10 e no DSM IV. O
instrumento está disponível para uso em pesquisas sobre Saúde Mental, como consumo de
AOD, diagnóstico, tratamento, avaliação da evolução do paciente, entre outros aspectos
pertinentes ao cuidado de adolescentes e adultos usuários dos serviços de Saúde(64; 65).
Por meio de revisão integrativa, foi possível fazer uma breve descrição das diversas
versões do GAIN, cada uma construída para oferecer uma abordagem progressiva para a
avaliação em diferentes momentos e populações (GAIN-I, GAIN monitoring 90 days-GAIN
M90, GAIN Quick-GAIN Q, GAIN-Q–Monitoring 90 Days-GAIN QM, GAIN Short ScreenerGAIN-SS e Treatment Satisfaction Index. Índice de satisfação com o tratamento-TxSI) (65).
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O GAIN-I apresenta, nas suas escalas principais, estudos com alfas acima de 0,90 e as
subescalas acima de 0.70. Análises com métodos de relato de uso de AOD comparando com
exames de urina e saliva para determinar a validade dos itens foram amplamente consistentes
com a estimativa combinada de qualquer uso (kappa de 0,59 para autorrelato, 0,69 para urina e
0,56 para saliva) e foi confiável em um estudo teste-reteste (rho = 0,94) (Lennox et al., 2006).
Outros dados de tratamento autorreferidos do GAIN também são consistentes (r = 0,78)(67).
Segundo Titus(62), análises psicométricas confirmam que as versões reduzidas (GAINSS e GAIN-Q - GAIN R - GAIN Rápido) são confiáveis, evidenciando equivalência com as
versões completas (GAIN-I e GAIN-M90) e mostram convergência nos índices de validade e
confiabilidade.
O GAIN-I é bem aceito pela literatura mundial, porém exige treinamento profissional
(de dois a três meses) e um período relativamente longo com o indivíduo para sua aplicação
(em torno de 90 a 120 minutos)(65). Apesar de o instrumento ser eficiente na coleta de
informações, precisa de um tempo longo para completar todo o processo de aplicação,
justificando a necessidade de estratégias mais rápidas e eficientes para a coleta de dados, que
tornassem o processo mais viável(68).
Assim, houve a necessidade de desenvolver o GAIN-Short Screener, que pudesse ser
fácil e rapidamente aplicado para distinguir as pessoas que têm um distúrbio e as pessoas que
não têm. Consistente com o GAIN completo, tem a finalidade de ser válido para populações
adultas, de fornecer medidas de gravidade de um modo geral e em quatro principais dimensões
de

problemas

emocionais/comportamentais

(internalização,

externalização,

AOD,

crime/violência), e de triar nessas dimensões, subsidiando orientações para a avaliação
complementar, apoiando a tomada de decisão clínica sobre as necessidades de diagnóstico e
tratamento. O GAIN-SS oriundo do GAIN-I, em 2006, foi desenvolvido para atender essa
necessidade na coleta de dados, que tornasse o processo de triagem mais ágil e hábil, já que o
instrumento inicial leva um tempo longo para completar a investigação, apesar de sua
potencialidade(69).
O processo de construção do GAIN Short Screener (GAIN-SS) foi formado por
diferentes etapas, tendo como etapa inicial a construção do modelo estatístico substancial de
problemas emocionais e comportamentais, nos quais o GAIN-I se baseia. Esse modelo
pressupõe um fator subjacente de segunda ordem de várias morbidades que possa ser
representado por um escore total de sintomas denominado Escala Geral de Gravidade
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Individual (GISS; 123 itens) (69). Na sequência, a Figura 3 expõe o GAIN-Modelo de Problemas
Emocionais e Comportamentais.
Figura 3 - GAIN- Modelo de Problemas Emocionais e Comportamentais

Escala Geral de Gravidade
Individual (GISS)

Escala Interna de Angústia Mental (IMDS)
Escala de Complexidade
de Comportamento (BCS)

- Índice de sintomas somáticos (SSI)
- Escala de sintomas de depressão (DSS)
- Escala de sintomas de ansiedade e medo
(AFSS)

- Escala de disordens por desatenção (IDS)

- Escala de sofrimento traumático (TDS)
- Escala de pensamentos homicidas/suicidas
(HSTS)

- Escala de transtorno de conduta (CDS)

Escala de Problemas de Substâncias (SPS)
- Índice de questões de substância (SII)
- Índice de abuso de substância (SAI)
- Escala de dependência de substância (SDS)

- Escala de hiperatividade-impulsividade
(HIS)

Escala de Crime/Violência (CVS)

*

*

- Escala tática de conflitos em geral (GCTS)
- Escala de crime de drogas (DCS)
- Escala de crime de propriedade (PCS)

- Escala de crime interpessoal (ICS)

*

Transformação de cargas cruzadas na escala de crime e violência nas versões estatísticas deste modelo.
Fonte: Dennis(69).

Tais sintomas apresentam-se divididos em quatro dimensões principais, são baseados
no DSM-IV-TR (APA), com exceção da dimensão Crime /Violência:
a) Escala Interna de Angústia Mental (IMDS; 43 itens): é um escore de sintomas
relacionados a distúrbios internalizantes (somático, ansiedade, depressão, estresse traumático e
pensamentos suicidas); também se respalda na Hopkins Symptom Checklist 90 (HSCL-90), na
Escala do Mississippi de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (PTSD) e em itens comuns de
triagem para risco de suicídio; b) Escala de Complexidade de Comportamento (BCS; 33
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itens): é um escore relacionado a distúrbios externalizantes (déficit de atenção,
hiperatividade/impulsividade e transtorno de conduta) tem base nos distúrbios mais comuns na
adolescência, mas passíveis nos adultos (correlacionados com a gravidade do uso de AOD); c)
Escala de Problemas de Substâncias (SPS; 16 itens): é um escore de sintomas relacionados
a qualquer distúrbio por uso de AOD (abuso, dependência, problemas de saúde física e mental
induzidos por substâncias); está associado a maior probalididade de distúrbios internalizantes e
externalizantes; d) Escala de Crime/Violência (CVS; 31 itens): é um escore de ações cada
vez mais violentas relacionadas a conflitos interpessoais e crimes (relacionados a drogas,
propriedades e relações interpessoais), baseado na Escala Tática de Conflitos e nas versões
resumidas das categorias de relatórios de crimes (UCR) do FBI (69).
Na etapa seguinte, deu-se o processo de adaptação do GAIN-I, utilizando a Escala Geral
de Gravidade Individual, que desenvolveu o GAIN-SS, de 23 itens distribuídos em quatro. Em
cada fator, foi usado pelo menos um item de cada uma das subescalas do fator (Figura 3). A
escolha dos itens foi baseada na maior correlação item-total com o restante da subescala e escala
(análise Rasch, para adolescentes e adultos separadamente), elegeu-se, em média (adolescentes
e adultos), o item que melhor funcionou em. A versão final possui um escore de rastreio de
desordens total (TDScr), com quatro medidas em domínios de cinco itens que correspondem
ao modelo na Figura 3 (Rastreio de Desordens Internalizantes - IDScr, Rastreio de Desordens
Externalizantes - EDScr, Rastreio de Desordens por Substâncias - SDScr e Rastreio por
Crime/Violência Screener - CVScr)(69).
A terceira etapa foi realizada com vistas nas medidas de validade (constructo e critério)
do GAIN-SS. Para tanto, os autores partiram de uma análise fatorial confirmatória, uma
comparação da matriz de correlação de Pearson entre as escalas GAIN-I e GAIN-SS,
consistência interna (alfa de Cronbach e uma medida "eficiência") e validade discriminante
(sensibilidade e especificidade) por meio de análise de características operacionais do receptor
(ROC). Essas análises foram feitas, separadamente, para adolescentes e adultos, tanto para o
instrumento como um todo, como para os seus respectivos fatores(69).
Análises psicométricas do GAIN-SS são representativas com o GAIN-GISS e seus
domínios correspondentes. Uma redução nos índices de confiabilidade, embora esperada,
mostrou-se mais severa do que o desejado (variação de 0,61 a 0,70). Os resultados indicam que
modelos unidimensionais ajustam-se aos dados para três dos quatro domínios (IDSr, EDScr S
e SDScr)(70).
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McDonell(71) verificou que o GAIN-SS, embora em uso bastante difundido, ainda
apresenta pouca informação sobre sua confiabilidade e validade. Os autores do instrumento
analisaram as propriedades psicométricas em adolescentes e adultos. Entre adolescentes, o
escore total do GAIN-SS e seus quatro domínios demonstraram consistência e validade internas
adequadas com o GAIN completo(69). Nessas análises consta adequação geral dos itens,
significativas evidências de confiabilidade e apenas indícios isolados de desajuste dos itens(72;
73; 74; 75)

. Os estudos psicométricos do GAIN-SS apresentam, principalmente, o uso da curva de

ROC (receptores das curvas de característica operacional) que se destina a identificar pontos de
corte de diagnóstico baseados em achados de sensibilidade e especificidade(69; 71; 23; 76).
O GAIN-SS (Anexo B) é um rastreio inicial para identificação, porém não substitui uma
avaliação mais minuciosa e cuidadosa. Por sua eficiência e fácil implementação, pode ser
utilizado nos serviços de AB, na escola, em prontos-socorros, entre outros, interessados na
detecção precoce de transtornos mentais e intervenção(69). O instrumento mensura 23 sintomas
e, quando foi a última vez que aconteceram (nunca, há mais de um ano, de quatro a 12 meses
atrás, de dois a três meses atrás, ou no último mês), resultando escores em cinco áreas da pessoa:
sintomas de internalização, sintomas de externalização, uso de substâncias, crime e violência e
escore de gravidade total(77).
Na prática, o uso do GAIN-SS revela-se promissor, pois tem proposta de agilidade e
eficiência. Nessa perspectiva, Claro(78) discute a origem de um projeto matricial
Desenvolvimento da versão Brasileira do Software GAIN – ABS e Validação dos Instrumentos
GAIN para uso no Brasil, do Grupo de Estudos em Álcool e outras Drogas da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo, com o objetivo de propiciar o uso da versão
brasileira válida e confiável nos serviços de Saúde. Em 2015, um estudo de validação da versão
brasileira do GAIN-SS avaliou as propriedades psicométricas do instrumento adaptado ao
português falado no Brasil, na versão Rastreio Rápido.
O Sistema ABS fornece um relatório simplificado, exteriorizando as áreas prováveis de
risco, as necessidades de avaliação e conduções mais complexas para o usuário de AOD na
perspectiva da RAS. No Brasil, está parcialmente traduzido e adaptado para o português
brasileiro, sobretudo no que tange às informações úteis na aplicação da versão brasileira do
GAIN-SS (AGNI-RR). O relatório pode também subsidiar maior eficácia de outras triagens e
intervenções, pode ser um forte apoio na construção do Projeto Terapêutico Singular(77).
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AGNI-RR (Anexo A) é a versão brasileira do Global Appraisal of Individual Needs Short Screener (GAIN-SS). O estudo de validação do AGNI-RR no Brasil apresenta nível de
consistência interna compatível com a versão original e AGNI-I e o AGNI-RR têm validade
convergente. As quatro subescalas do AGNI-RR correlacionam-se significativamente com as
escalas do AGNI-I, bem como a escala total de transtorno (TDScr) do AGNI-RR com a escala
de gravidade geral do AGNI-I (GISS), sendo consideradas válidas em sua convergência. De
modo geral, as versões dos instrumentos assemelham-se à versão original em seu desempenho
(AGNI-I e do AGNI-RR)(78), cuja versão final encontra-se no Quadro 1:
Quadro 1 - Versão Brasileira do Global Appraisal of Individual Needs - Short Screener-AGNI-RR

Domínio

Item

Questão

Desordens

1a

Depressão

Internalizantes

1b

Ansiedade

1c

Estresse Traumático

1d

Somático

1e

Pensamentos suicidas

1f

Pensamentos suicidas

Desordens

2a

Transtorno de conduta

Externalizantes

2b

Déficit de atenção

2c

Déficit de atenção

2d

Déficit de atenção

2e

Hiperatividade/impulsividade

2f

Hiperatividade/impulsividade

2g

Transtorno de conduta

Desordens

3a

Abuso e Dependência Química

por AOD

3b

Dependência Química e Problemas de saúde física

3c

Dependência Química

3d

Dependência Química

3e

Problemas de saúde física e mental

Crime e

4a

Conflitos interpessoais

Violência

4b

Crimes (relacionados a propriedades)

4c

Crimes (relacionados a drogas)

4d

Crimes (relacionados a drogas)

4e

Conflitos e Crimes interpessoais (relações interpessoais)

5

Problemas psicológicos, de comportamento ou pessoais.

Dicotômico
Fonte: Adaptado de Claro (77).
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3.4 EVIDÊNCIAS PSICOMÉTRICAS DO GAIN-SS: SUSTENTAÇÃO DA
LITERATURA

Sob uma perspectiva de conhecer e obter informações sobre as evidências de validação
do GAIN-SS para triagem rápida em serviços de Saúde, foi realizada revisão sistemática da
literatura, de acordo com as diretrizes da recomendação de Transparent Reporting of Systematic
Reviews and Meta-analyses (PRISMA).
A revisão foi desenvolvida em 21 bases de dados, sendo: LILACS, SciELO, Medline,
Scopus, Web of Science, BVS, Embase, PsycoINFO, BDENF, PAHO, WHOLIS, PubMed,
Open Thesis, Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo, Proquest, Cochrane, Evidence
Based Medicine, Essential Evidence Plus, Joanna Briggs Institute of Systematic Reviews and
Implementation Reports, Google Scholar e Grupo de Cooredenação do Projeto GAIN (Chestnut
Health Systems-EUA) baseada na estratégia de busca “GAIN-SS”.
Definiram-se como critérios de inclusão dos achados: (a) artigos originais publicados
na íntegra; (b) que correspondessem a estudos de validação do GAIN-SS. Foram excluídos da
busca todos os artigos de revisão, trabalhos publicados em anais de eventos e que não
abordassem estudos de validação. Durante a estratégia de busca, os filtros utilizados foram
somente dois: período (2006-2018) e idioma (português, inglês ou espanhol) para poder ampliar
a busca dos estudos de validação.
Na aplicação de estratégia de busca, utilizou-se o termo “GAIN-SS”, sem especificador,
porém, para a Medline “GAIN-SS [all fields]”. Houve um corte temporal entre os anos de 2006
e 2018; considerando que o GAIN-SS foi desenvolvido somente no ano de 2006, foi a única
restrição no procedimento de busca de dados.
Foram identificados 456 estudos nas fontes primárias de pesquisa (LILACS, SciELO,
Medline, Scopus, Web of Science, BVS, Embase, PsycoINFO, BDENF, PAHO, WHOLIS,
PubMed) e 616 estudos nas plataformas de pesquisa Google Scholar, por meio da busca nas
bases de dados eletrônicas. Desses 1.082 estudos, 55 foram excluídos por duplicação (5%),
ficando 1.027 estudos para análises. Considerando os artigos que não abordavam estudos sobre
o instrumento GAIN-SS, foram excluídos 875 (85%), o que significa que 152 (15%) traziam
em seu estudo o GAIN-SS e, por isso, foram incluídos. Também foram removidos 141 (93%)
do total de 152, pois não eram estudos psicométricos, apesar de serem estudos com o GAINSS. Após análise mais detalhada e considerando os critérios de exclusão, ficaram 11 (7%)
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trabalhos para a etapa seguinte de interpretação e comparação entre estudos e os elementos
contidos em cada um, encontrando elementos e evidências significativas acerca da validação
do GAIN-SS. A Figura 4, seguinte, apresenta o Diagrama de fluxo da Revisão Sistemática do
GAIN-SS.

Identificação

Figura 4 - Diagrama de fluxo da Revisão Sistemática do GAIN-SS
Registros identificados por meio de
pesquisa de banco de dados
(n = 1082)

Elegibilidade

Triagem

Registros removidos depois de
duplicados
(n = 55)

Registros selecionados
(n = 1027)

Registros excluídos
(n= 875)
Não eram artigos com estudos
sobre o GAIN-SS.

Artigos completos
avaliados para
elegibilidade (n= 152)

Artigos em textos
completos excluídos
(n = 141)
Não eram trabalhos com
estudos psicométricos.

Incluído

Estudos incluídos na
síntese qualitativa
(n = 11)

Fonte: Liberati (79).
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Diante do exposto, dos estudos analisados, nove (82%) foram publicados nos anos de
2013 a 2017, sendo que desses, dois (18%) foram realizados no Brasil, destacando-se o EUA
com três (27%) estudos no período.
Todos os estudos foram publicados na língua inglesa. Entre as revistas que mais
publicaram, destacaram-se: Elsevier (18%), no Journal of Substance Abuse Treatment.
Nessa revisão, identificou-se que o instrumento GAIN-SS foi usado internacionalmente
para estudos relacionados às necessidades em AOD e transtornos mentais em diferentes
culturas, como na Polônia e no Egito
(77; 85)

(80)

, Bélgica (81), África do Sul (82), Canadá (83; 84), Brasil

e EUA (86; 71; 69; 70), conforme mostra o Quadro 2 a seguir:

Identificar padrões de pensamentos
e comportamentos suicidas (STB)
entre calouros e desenvolver um
algoritmo de rastreio de risco para
persistência desses padrões (STB).

Mortier et
al., 2017.

Psicométrico com
dados obtidos por
estudo em corte
transversal.

Claro et al.,
2016.
Brasil.

Apresentar evidências sobre a
consistência e validade convergente
das Versões portuguesas, no Brasil
do GAIN-I e GAIN-SS.

Psicométrico com
dados obtidos por
estudo em corte
transversal.

180 indivíduos
de
um
atendimento
hospitalar e/ou
ambulatorial de
base
comunitária.

110
pacientes
(40
pacientes
internados e 70
ambulatoriais).

Psicométrico com 2.566 estudantes
dados obtidos por calouros.
estudo em corte
prospectivo.

GAIN-SS

GAIN-SS

X

X

-

ATC

GAIN-SS32

do GAINSS

Versão

X

Amostra

Psicométrico com 596 mulheres:
Adapted
dados obtidos por 319 do Egito e GAIN Short
estudo em corte 277 da Polônia.
Screener
transversal.
(GAIN-SS)

Tipo de Estudo

Claro, 2015. Avaliar
as
propriedades
Brasil.
psicométricas dos instrumentos
Brasil.
Avaliação Global das Necessidades
Individuais – Inicial e Rastreio
Rápido.

Bélgica.

Examinar a validade da dinâmica
por trás dos efeitos negativos da
discriminação de gênero (GD) na
saúde mental.

Objetivos da análise

Kira et al.,
2017.
Polônia e
Egito.

País

Autor/Ano/

Quadro 2 - Características dos estudos incluídos na Revisão Sistemática do GAIN-SS

-

-

-

-

F

-

-

-

-

Co

X

X

-

X

Cto

X

X

X

-

Cr

Análise realizadas

X

X

-

X

Cf

(continua)
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Validar e comparar o desempenho de Psicométrico com
Rush et al.,
2013.Canadá. quatro ferramentas de triagem para dados obtidos por
transtornos mentais.
estudo em corte
transversal.

Psicométrico com
dados obtidos por
estudo em corte
transversal.

Avaliar vantagens e desvantagens de
uma única questão de triagem (SSQ)
para Transtorno Mental e Transtorno
no Uso de Substâncias.

Veldhuizen,
Rush,
Urbanoski,
2014. Canadá.

544 clientes de
três centros de
tratamento de
dependência
química.

544 adultos em
tratamento
ambulatorial de
transtorno por
uso de substância.

6.909
adolescentes em
tratamento
ambulatorial

Psicométrico com
dados obtidos por
estudo em corte
transversal.

Avaliar a estrutura de fatores
subjacentes e avaliar a utilidade das
escalas em fornecer estimativas de
pontuação precisa em vários locais de
gravidade.

África do
Sul.

Stucky,
Edelen,
Ramchand,
2014. EUA.

Amostra

Psicométrico com 231
Dados obtidos por adolescentes
estudo em corte de 12 a 19 anos.
transversal.

Tipo de Estudo

Comparar a Confiabilidade do
CRAFFT, do PESQ e da subescala
de SDScr (GAIN-SS) entre
adolescentes na Cidade do Cabo,
África do Sul.

Objetivos da análise

Carney,
Myers,
Louw, 2016.

País

Autor/Ano/
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GAIN-SSIDScr

GAIN-SS

GAIN-SS

GAIN-SS

do GAINSS

Versão

-

-

-

-

ATC

-

-

-

-

F

-

-

-

-

Co

-

-

X

X

Cto

X

X

Cr

Análise realizadas

-

-

X

X
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(continuação)
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Examinar a adequação do GSS como
uma ferramenta de triagem para
psiquiatria e transtornos por uso de
substância.

Descrever o desenvolvimento do GSS,
validar seu uso como uma medida
dimensional e identificar os pontos de
corte clínicos ideais para a tomada de
decisão clínica.

McDonell et
al., 2009.
EUA.

Dennis,
Chan, Funk,
2006. EUA.

95 pacientes de
13 a 19 anos
(internados e
ambulatoriais).

6.815 jovens de
55 locais de
tratamento nos
Estados Unidos.

Amostra

Psicométrico com 6.177
dados obtidos por adolescentes e
estudo em corte 1.805 adultos.
transversal.

Psicométrico com
dados obtidos por
estudo em corte
transversal.

Psicométrico com
dados obtidos por
estudo em corte
transversal.

Tipo de Estudo

Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

TC: Adaptação Transcultural; F: Face; Co: Conteúdo; Cto: Constructo; Cr: Critério; Cf; Confiabilidade

Examinar como as quatro subescalas
do GSS e sua soma preveem futura
prisão ou encarceramento entre
indivíduos em tratamento para
transtorno de uso de substância.

Objetivos da análise

Garner,
Belur,
Dennis,
2013. EUA.

País

Autor/Ano/
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GAIN-SS

GAIN-SS
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Versão

-

-

-

ATC

-

-

-

F

-

-

-

Co

X

X

-

Cto

X

X

-

Cf

(conclusão)

X

X

X

Cr

Análise realizadas

(continuação)
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No Quadro 2, nota-se que sete (64%) dos estudos eleitos tiveram como objetivo avaliar
as propriedades psicométricas do instrumento GAIN-SS(77; 85; 82; 70; 84; 71; 69) . Entre eles, observase que apenas dois (18%) realizaram o processo de tradução e adaptação transcultural, validade
de face ou conteúdo, complementados por análise de validades(77; 85).
Ao final, pode-se identificar que dos 11 estudos analisados, quatro (36%) não efetuaram
validade de constructo e nem apresentaram a análise de confiabilidade do instrumento (81; 83; 84;
86)

.
Na sequência, no Quadro 3, constam as características dos estudos que realizaram

análise de validação e confiabilidade do instrumento:

Adapted
GAIN-SS

GAIN-SS

GAIN-SS

Claro, 2015. Brasil.

Claro et al., 2016.
Brasil.

Versão do
Instrumento

Kira et al., 2017.
Polônia e Egito.

País

Autor/Ano/

Não houve.

Confiabilidade: 0,74 ≤ α
≤ 0,82; teste-reteste
usando um método
independente: (quatro
semanas)
evidenciou
excelentes coeficientes
de
estabilidade
(internalização
0,970;
externalização 0,908 e
transtorno
do
pensamento 0,923).

Confiabilidade

(continua)

Critério
convergente:
correlações
moderadas e significantes entre o domínio
de severidade (GAIN-I) vs rastreador Total
de desordem (GAIN-SS), correlações
fracas entre os demais domínios.

Confiabilidade: 0,673 ≤
α ≤ 0,828, onde IDScr
0,762α, EDScr 0,655α,
SDScr 0,673α, CVScr
0,446 e TDScr 0,828α.

Critério
convergente:
correlações
moderadas e significantes entre o domínio Confiabilidade: 0,673 ≤
de severidade (GAIN-I) vs rastreador Total α ≤ 0,828.
de desordem (GAIN-SS), correlações
fracas entre os demais domínios.

Não houve.

Constructo (AFE e AFC): 32
itens em três domínios
(internalização:
nove;
externalização e abuso de
substâncias: 14; e transtorno do
pensamento: 9 itens), sem
registro das medidas (cargas
fatorais,
variância
total
explicada, KMO).
Constructo (ACP): 23 itens em
quatro dimensões, com cargas
fatoriais acima de 0.6, sem
registro das medidas (variância
total
explicada,
KMO).
Apresentou indícios de que haja
outra dimensão na escala,
deixando de confirmar sua
unidimensionalidade.

Critério

Constructo

Quadro 3 - Estudos da Revisão Sistemática que realizaram análise de validade (constructo/critério) e confiabilidade

Referencial Teórico 46

GAIN-SS

GAIN-SS

Stucky, Edelen,
Ramchand, 2014.

Versão do
Instrumento

Carney, Myers,
Louw, 2016.
África do Sul.

Autor/Ano/
País

Não houve.

Não houve.

Constructo (AFC): KMO não
relatado; os índices de ajuste
evidenciaram, com exceção da
escala de crime e violência,
unidimensionalidade.
As
cargas fatoriais indicaram nos
quatro fatores cargas fortes,
com exceção do fator
desordens externas. As cargas
no fator geral são baixas
(média = 0,56); variância
comum explicada de 54%.

Critério

Não houve.

Constructo

Quadro 3 - Estudos da Revisão Sistemática que realizaram análise de validade (constructo/critério) e confiabilidade

Confiabilidade: 0,61 ≤ α
≤ 0,70.

Confiabilidade: 0.80 ≤ α
≤
0,88; teste-reteste
evidenciou coeficiente de
correlação intra-classe ˃
0,79.

Confiabilidade

(continuação)
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Não houve.

Confiabilidade

Critério Preditivo: Características de
operação do receptor (ROC) revelaram
adequadas sensibilidade (90% ou +) e
especificidade (92% ou +). Por idade,
funcionou melhor para adultos do que para
adolescentes.

correlação de Pearson
com valores altamente
correlacionados (r = 0,84
a 0,94) com o GAIN-I.

Confiabilidade: 0,65 ≤ α
≥ 0,87;

Confiabilidade: 0.55 ≤ α
Critério Preditivo: Características de 0,89.
operação do receptor (ROC) revelaram
que as subescala SDS e IEDS apresentam
adequadas sensibilidade (88% vs 74%) e
especificidade (89% vs 77%).

Critério convergente e dicriminante: todos
os domínios demonstraram validade
convergente e discriminante entre as
escalas (YSR; CRAFFT e DPS).

Critério

(continuação)

(conclusão)
*α: 95% CI contém o valor de 0,7 conforme recomendado pela literatura. **: apenas três subescalas do GAIN-SS foram administradas (Transtornos Internalizante (IDS),
Transtornos Externalizante (EDS) e Uso de Substâncias (SDS). Uma subescala de internalização e externalização foi criada pela soma das pontuações do IDS e do EDS (IEDS)).
Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

Dennis, Chan, Funk,
2006.
EUA.

GAIN-SS**

McDonell et al.,
2009. EUA.

Constructo

Constructo (AFC): redução
para 20 itens em quatro
dimensões, cargas fatoriais e
varância total explicada não
informadas, KMO não relatado;
GAIN-I para evidenciou
carregamento
criar a versão cruzado (itens transtorno de
GAIN-SS.
conduta vs crime/violência).
Em termos dos índices de ajuste
(CFI; 0.92 e RMSEA; 0,06),
alcançando parcialmente bons
níveis de adequação;

Versão do
Instrumento

Autor/Ano/
País
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Os dados do Quadro 3 demonstraram que, dos sete estudos (100%) de evidência de
validade do instrumento GAIN-SS (80; 77; 85; 82; 70; 84; 71; 69), a maioria (57%) procedeu à validade
de constructo(80; 77; 70; 69), sendo três (43%) com análises do instrumento total e suas quatro
subescalas(77; 70; 69). Destaca-se que o número de domínios e o número de itens das escalas desses
estudos mantiveram-se, onde apenas um estudo (33,3%) revelou os índices de ajuste para
unidimensionalidade (com exceção da subescala de crime e violência) e a variância comum
explicada de 54% (70). No entanto nenhum deles apresentou valores de KMO, número de fatores
retidos e das respectivas cargas fatoriais. Observou-se que, dos três estudos com análise de
constructo, dois (30%) fizeram análise de critério (convergente e preditiva)(77; 69).
A análise de confiabilidade do instrumento foi realizada em sete (58%) dos 11 estudos
analisados com valores mínimos 0,61 ≤ α ≤ 0,70 (70); 0.55 ≤ α ≤ 0,89 (71); 0,65 ≤ α ≤ 0,87 (69) e
valores máximos 0,74 ≤ α ≤ 0,82 (80); 0,673 ≤ α ≤ 0,828 (77; 85); 0.80 ≤ α ≤ 0,88 (82).
Essa revisão sistemática evidenciou que o GAIN-SS tem sido estudado por autores de
vários países, inclusive o Brasil, mostrando-se um instrumento válido e confiável para a
avaliação global das necessidades individuais em pessoas com sintomas de transtornos mentais
e AOD. Nesse cenário, este estudo propõe-se a buscar evidências de validade de constructo do
GAIN-SS na população específica de pessoas com as mesmas necessidades e usuários das
Unidades Básicas de Saúde atendidas em Macapá e São Paulo.

4 métodos
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4 MÉTODOS

4.1 TIPO DE ESTUDO

É um estudo metodológico de validação de instrumento, sendo que faz menção às
investigações dos métodos de obtenção, organização e análise de dados, tratando da elaboração,
validação e avaliação de instrumento em sua adaptação transcultural. Sua meta é a validação de
um instrumento para a língua portuguesa, preciso e utilizável, e que possa ser empregado por
outros pesquisadores e profissionais da prática clínica(87).

4.2 LOCAL DE ESTUDO

A coleta de dados foi realizada em duas UBS, uma na cidade de Macapá-AP (UBS
Marabaixo) e outra na cidade de São Paulo-SP (UBS Sé), uma vez que para o método de
validação de instrumento se faz importante a investigação e/ou aplicação em diferentes espaços,
realidades, regiões (Norte e Sudeste) e populações. As UBS oferecem assistência na Atenção
Básica à Saúde, com atendimentos individuais e/ou em grupos (multidisciplinares, de
Enfermagem, psicológico, de educação física e outros), de urgência e ambulatoriais.
UBS Marabaixo: Fundada em 2012, localizada na rua quatro, bairro Marabaixo II, na
cidade de Macapá, no estado do Amapá, na Região Norte do país. O bairro Marabaixo foi
extraoficialmente criado desde 1998, sem publicações de dados oficiais acerca da população;
de acordo com a fonte consultada, é considerado um bairro formado por processo de
urbanização desordenado (invasão). O bairro possui abastecimento de energia elétrica, contudo
apresenta déficit no abastecimento de água tratada e saneamento básico na pavimentação e
drenagem urbanas (asfaltamento, meio-fio, canais para escoamento das águas pluviais e
sinalização)(88). Vale ressaltar que essa região da cidade é onde está localizado o Instituto de
Administração Penitenciária do Amapá-IAPEN (presídios masculino e feminino); por essa
razão, a UBS tem maior concentração de atendimentos da população carcerária, além das
populações de mais sete bairros (Marabaixo I, II, III e IV; Km 9, Comunidade Lagoa dos Índios;
Cabralzinho) e cinco Residenciais (Lagoa, Cajarí, Buriti, Platon, Novo Mundo).
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A UBS é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA-AP), por meio de
Administração Direta Municipal; seus atendimentos são exclusivamente pelo SUS, funciona
todos os dias, das 07h às 00h00. Tem como objetivo seguir as orientações da SEMSA-AP
quanto aos programas, metas e protocolos preconizados à Atenção Básica de Saúde, assim
como a garantia do funcionamento em período integral dos respectivos serviços: consultas
médicas Estratégia Saúde da Família (quatro equipes) generalista (Clínica Médica, Ginecologia
e Pediatria); Odontologia; consultas de Enfermagem; assistência farmacêutica; assistência
domiciliar; pré-natal; puericultura; coleta de Papanicolau; imunização; administração de
medicação; inalação; curativos; testagem rápida para Hepatites, sífilis, HIV; tratamentos para
Tuberculose e Hanseníase; saúde reprodutiva; Atenção Integral à Saúde das Pessoas no Sistema
Prisional; Academia da Saúde; Ações de Vigilância em Saúde; Programa Nacional de Controle
do Tabagismo; Programa Saúde na Escola; Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF);
grupos educativos de prevenção de doenças e promoção à saúde, entre outros.
A UBS Marabaixo fica sediada em prédio de dois andares com nove consultórios
odontológicos, médicos, de Enfermagem, de Nutrição, de Psicologia, da ESF; 01 farmácia; 12
salas, sendo da ESF, de observação, de vacinas, de curativos, de inalação e medicação, de
malária, de testagem rápida, de coleta de exame de Papanicolau, de vigilância epidemiológicamalária, de administração/gerência, de acolhimento; 01 copa; 05 banheiros, para usuários com
necessidades especiais, para usuários femininos, para usuários masculinos, para funcionários
femininos, para funcionários masculinos; 01 recepção; 01 same com sala de espera, 01
auditório-sala de reunião, 01 esterilização, 01 lavanderia.
UBS Sé: Fundada em 2008, localizada na rua Frederico Alvarenga, 259 (térreo) - Parque
Dom Pedro, bairro Sé (região Central), na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na
região Sudeste do País. Sediada em um território de 26,56 Km², composta por oito Distritos
Administrativos: Sé, Santa Cecília, Liberdade, Bela Vista, Cambuci, Consolação, Bom Retiro
e República. Possui importante centro comercial e financeiro (ruas: Direita, São Bento, 25 de
março e Santa Ifigênia). É ainda a região da cidade com a maior concentração de imigrantes e
moradores em situação de rua, bem como a alta concentração de dependentes químicos.
A UBS Sé está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS/SP), com
administração por meio de Organização Social de Saúde (OSS), com o Instituto de Atenção
Básica e Avançada à Saúde (IABAS), com vinvulação à Coordenadoria Regional de Saúde
Centro. Seus atendimentos são exclusivamente pelo SUS, funciona de segunda às sextas-feiras,
das 07h às 19h. Tem como objetivo seguir as orientações da SMS/SP quanto aos programas,
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metas e protocolos preconizados à Atenção Básica de Saúde, assim como a garantia do
funcionamento em período integral dos respectivos serviços: consultas médicas pela Estratégia
Saúde da Família (ESF) generalista (Clínica Médica, Ginecologia e Pediatria), Odontologia,
Consultas de Enfermagem, assistência farmacêutica, assistência domiciliar, pré-natal,
puericultura, coleta de Papanicolaou, imunização, vigilância epidemiológica, administração de
medicação, inalação, curativos, coleta de exames laboratoriais, serviço social, NASF, grupos
educativos de prevenção de doenças e promoção da saúde, regulação, entre outros. Também
comtempla o serviço de duas equipes de Consultório de Rua “Bompar” para o acolhimento e
atendimento de população vulnerável em situação de rua.
A UBS Sé fica sediada em prédio de dois andares, com 09 consultórios odontológicos
e médicos; 01 farmácia; 12 salas, sendo multidisciplinar, de regulação, de vacinas, de curativos,
de inalação e medicação, de coleta de exame de Papanicolau, de vigilância epidemiológica, de
administração, de gerência, de acolhimento; de reunião; 01 copa; 04 banheiros (para usuários
femininos, para usuários masculinos, para funcionários femininos, para funcionários
masculinos); 01 recepção; 01 same com sala de espera, 01 auditório, 01 esterilização, 01
lavanderia e 01 Abrigo de Resíduos Externo.

4.3 ASPECTOS ÉTICOS

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo (instituição proponente), com o parecer nº 2.125.494 (Anexo F), da
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (instituição coparticipante), parecer nº 2.176.623
(Anexo G) e Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amapá (instituição
coparticipante) e parecer nº 2.248.472 (Anexo H). A coleta de dados teve início somente após
a emissão das cartas de anuências das instituições envolvidas no estudo (Anexos D e E).
Os participantes do estudo assinaram voluntariamente o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), após explicação detalhada dos objetivos, dos riscos e
benefícios da pesquisa, bem como tiveram assegurados: a vontade de participar ou não, o sigilo
e o anonimato do estudo, ficando uma via na posse do participante e a outra na posse do
pesquisador.
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4.3.1

Riscos da coleta de dados
Um possível risco cogitado pelo pesquisador desta proposta de estudo foi o estresse

emocional, uma vez que os itens interrogados aos indivíduos são de ordem pessoal e avaliam
Saúde Mental e problemas relacionados ao consumo de substâncias. Indivíduos que
apresentaram alterações detectadas como estressoras (choro, mal-estar etc.) foram
encaminhados para a avaliação da equipe de saúde da UBS e acolhidos em suas necessidades.
4.3.2

Benefícios da coleta de dados
As informações coletadas pelos instrumentos: sociodemográfico e clínico e a versão

brasileira do GAIN-SS são consideradas, pela literatura, como relevantes para o planejamento
terapêutico do usuário dos serviços de Saúde, e também são instrumentos que avaliam o
indivíduo quanto ao uso de AOD, Saúde Mental, comportamentos de risco, aspectos
socioeconômicos, aspectos legais, entre outros.

4.4 AMOSTRA

A amostra foi constituída de 460 participantes, com 230 indivíduos na UBS MarabaixoMacapá e 230 na UBS Sé - São Paulo, sendo dividida aleatoriamente em amostra A e amostra
B. Para Hair(37), o tamanho de amostra mais oportuno seria numa proporção de dez observações
para cada variável do instrumento, considerando esta proporção para cada análise fatorial,
exploratória e confirmatória individualmente. Foram convidados a participar da pesquisa os
indivíduos acolhidos no serviço de Saúde para atendimento de qualquer natureza (consulta
ambulatorial, de emergência, realização de exames e outros) visto que os instrumentos foram
desenvolvidos para rastreio.
Foram abordados todos os indivíduos elegíveis nas UBS no período determinado para a
coleta de dados. Foi utilizado o procedimento de amostra por conveniência, uma vez que as
entrevistas foram limitadas ao período de setembro de 2017 a julho de 2018.
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4.4.1

Critérios de Inclusão
Indivíduos entre 18 e 60 anos de idade, com disponibilidade para submeter-se à

entrevista com duração aproximada de 15 minutos (tempo este que foi esclarecido ao próprio
indivíduo antes da entrevista).
4.4.2

Critérios de exclusão
Indivíduos que não pertenciam à faixa etária objeto desse estudo, os que não tinham

condições de participar da entrevista com duração aproximada de 15 minutos (o que foi
questionado ao próprio indivíduo). Foram excluídos ainda os indivíduos que abandonaram a
coleta antes de sua finalização ou cuja entrevista não foi finalizada por qualquer outro motivo.

4.5 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi feita no período de setembro a dezembro de 2017 na UBS
Marabaixo e de abril a julho de 2018 na UBS SÉ.
4.5.1

Instrumento de coleta de dados
Para a coleta de dados, foi utilizado um conjunto de folhas composto por duas partes:
Parte I: Dados sociodemográficos, como: gênero, idade, estado civil, escolaridade,

situação trabalhista, renda familiar, etnia, situação familiar/conjugal, condição de
vulnerabilidade e dados clínicos, como diagnóstico de transtorno mental, uso de álcool e outras
drogas (idade de início, substância, padrão de uso) (Apêncice A).
Parte II: Instrumento Global Appraisal of Individual Needs- Short Screener (GAIN-SS,
versão brasileira) (Anexo A).
Conforme já exposto anteriormente, o GAIN-SS adaptado para a cultura brasileira
contém 23 itens em quatro domínios, IDSr (transtornos internos), EDScr (transtornos externos),
SDScr (dependência química) e CVScr (crime e violência)

(85)

. Cada item é precedido de uma

questão com as seguintes opções de respostas, de acordo com a escala Likert: “No último mês”
(4); “2 a 3 meses atrás” (3); “4 a 12 meses atrás” (2); “1 ano ou mais” (1) e “Nunca” (0) (69).
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O escore total da escala é obtido pela soma do número de respostas dos participantes
para cada período de tempo, não somando os valores de resposta (isto é, os números que
aparecem nas colunas do período), com variação mínima de zero e máxima de 23(89). A
classificação das necessidades tem os seguintes níveis: Baixo (0), que provavelmente não
precisará de serviços; Moderado (de um a dois), com um possível diagnóstico e com
probabilidade de beneficiar-se de uma breve intervenção; e Alto (três ou mais), com elevada
probabilidade de diagnóstico e que necessitam de avaliação e intervenção mais detalhadas
(diretamente ou por referência). Quanto maior a pontuação final, maior a necessidade de
avaliação mais detalhada; na prática, presume-se que são necessários cuidados em Saúde
Mental, quando em cada um dos quatro domínios, a pontuação for de um ou mais(69).
4.5.2

Procedimentos da coleta de dados
A coleta de dados nas UBS foi feita pelo pesquisador principal e por acadêmicas de

Enfermagem EEUSP (Iniciação Científica). Essas acadêmicas submeteram-se a treinamento,
quando lhes foi dada informação sobre o instrumento GAIN-SS, desde sua origem até a versão
brasileira, além dos objetivos dos estudos e do método proposto para a coleta de dados. Após o
treinamento, todas receberam documentos de autorização da instituição UBS Sé, TCLE e os
instrumentos. Uma semana após o início da coleta de dados em São Paulo, foi realizada uma
reunião para que as acadêmicas pudessem relatar as dificuldades iniciais na pesquisa e
compartilhar estratégias positivas entre o grupo.
As entrevistas foram feitas pessoalmente, com registro manual das respostas pelos
entrevistados, em período diurno. Os participantes eram convidados individualmente a
participar da pesquisa, dentre as pessoas que circulavam na UBS, pacientes ou acompanhantes.
Nessa ocasião, explicavam os objetivos da pesquisa. Após o consentimento verbal, os
entrevistados eram encaminhados para uma sala reservada, preservando-se a privacidade do
indivíduo, com a presença apenas do entrevistador e do participante do estudo. Em seguida, foi
feita a explanação do TCLE e colhida a assinatura. Ressalta-se que os instrumentos de coleta
de dados eram lidos pelo entrevistador e era feito o registro das respostas fornecidas pelo
participante. A abordagem às pessoas antes e durante as entrevistas foi pactuada com o serviço
de Saúde.
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4.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO

As análises foram efetuadas com recurso ao IBM SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences), versão 22 para Windows (análise fatorial exploratória) e com o programa
Amos, versão 22 para Windows (Modelos de Equações Estruturais) (90).
Para caracterizar a amostra, as variáveis qualitativas foram descritas por meio de
frequências absolutas (n) e relativas (%) e as variáveis quantitativas foram apresentadas
segundo a média e desvio- padrão.
Para a caraterização dos escores do GAIN-SS, foram utilizados os fatores validados
pelas análises fatoriais exploratória e confirmatória com SEM, sendo considerada a
classificação de dois níveis a partir dos escores dos itens dos fatores do GAIN-SS no último
ano: Baixo, Moderado a Alto(89). Foi também incluído na análise o item IDSr_1_e (Pensou em
acabar com sua vida ou cometer suicídio?), designado nos resultados por comportamento
suicida e analisado à parte (item dicotômico). Para o escore total, foram considerados os 16
itens dos três fatores obtidos.
4.6.1

Análises psicométricas
Para analisar as evidências de validade e confiabilidade, foram realizados diferentes

procedimentos estatísticos considerando os objetios do estudo. Nessa metodologia de validação
da versão brasileira do GAIN-SS, foi analisada a validade (de constructo) e confiabilidade
(estrutura interna do instrumento); para tanto, foi usado o procedimento de duas análises: AFE
seguida de AFC com SEM. O tamanho da amostra foi estimado para garantir pelo menos dez
casos por item, em cada uma das análises propostas (dez casos por item para AFE e dez casos
por item para a AFC). A amostra total foi dividida em duas para estimativa das diferentes
análises, amostra A e B (cada uma composta de 230 participantes).
Na análise fatorial exploratória foi utilizada a amostra A e empregou-se o método dos
componentes principais com rotação oblíqua (Direct Oblimin). Para verificar a adequação dos
dados à realização da análise, foram adotados a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste
de esfericidade de Bartlett. Para a decisão do número de fatores a extrair, usou-se o critério
baseado na extração de fatores com autovalores superiores a um (Critério de Kaiser) e foi
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analisado o scree-plot. Para a decisão quanto à estrutura de fatores, foram considerados os
valores propostos por Hair(37), com pesos fatoriais superiores a 0.50.
Na análise fatorial confirmatória, foi utilizada a amostra B e empregou-se o Modelo
de Equações Estruturais, usando o método de estimação da Máxima Verosimilhança. Foram
avaliadas a validade fatorial, a validade convergente, a validade discriminante e também a
qualidade do ajustamento do modelo. Os valores de referência utilizados foram com pesos
fatoriais padronizados superiores a 0.50 (validade fatorial); Variância Média Extraída (VME)
superior a 0.50 (validade convergente); raiz quadrada da VME superior às correlações entre as
dimensões (validade discriminante) e, para a qualidade de ajustamento do modelo, foram
usados índices absolutos: Qui-Quadrado/graus de liberdade inferior a três e índices relativos:
CFI (Comparative Fit Index) superior a 0.90 e RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation) inferior a 0.07(37; 42).
A Invariância Fatorial foi feita por meio de análises multigrupos, recorrendo-se ao
teste do Qui-quadrado (∆χ2). Considerou-se a invariância quanto ao sexo, à idade (dois grupos
etários: 18-39 anos e 40-60 anos) e quanto ao local (Macapá e São Paulo). As análises
propuseram-se a verificar a invariância configural (os constructos adequam-se a todos os
grupos), a invariância métrica (os pesos fatoriais são semelhantes nos grupos) e a invariância
escalar (qualidade de ajustamento semelhante nos grupos).
A confiabilidade (ou consistência interna) dos fatores obtidos foi avaliada por meio do
Alpha de Cronbach e a Confiabilidade composta (CC). Foram analisadas as correlações de cada
item com o total da escala sem o item (correlação item-total corrigida). Foram seguidas as
recomendações propostas por Hair(37), onde o Alpha de Cronbach superior a 0.70 (aceitável
acima de 0.60), correlações item-total corrigidas superiores a 0.30. Foi também verificado se a
saída de um item melhorava a consistência interna da escala (Alpha de Cronbach sem o item).
Foi considerado um nível de significância de 5% para os testes estatísticos, ou seja,
diferenças foram avaliadas como estatisticamente significativas, quando o valor de
significância foi menor do que 0.05 (p< 0.05).
Os índices da CC consideraram valores superiores a 0.70(37; 42) com o mínimo para
garantir a confiabilidade de um constructo. Bons índices de confiabilidade indicam a existência
de consistência interna, ou seja, todas as medidas de modo consistente representam o mesmo
constructo.

5 resultados
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5 RESULTADOS

5.1 PERFIL DA AMOSTRA

5.1.1

Caracterização sociodemográfica
A amostra incluiu 460 participantes, a maioria do gênero feminino (75%) e adulta, sendo

que a média de idade foi de 33,8 anos (DP = 11,4), predominando os grupos etários dos 25 aos
34 anos (35%) e dos 18 aos 24 anos (24,6%). Quanto à etnia, notou-se predominância de negros
(pardos e pretos) (76%), com Ensino Médio (32%) e a maioria era de trabalhadores informais
(31,1%) e desempregados (20%). Quanto à renda, a maioria teve renda mensal de um a três
salários mínimos (73,1%), declararam serem solteiros (39,1%) e conviver com companheira(o)
e filho(s) (38,2%). A maioria informou que não vive em situação de vulnerabilidade (93,7%),
dos 6,3% que vivem em vulnerabilidade, 41,4% vivem em situação de imigrante (Tabela 1).
Tabela 1 - Distribuição dos participantes segundo as características sociodemográficas de interesse
(n = 460). Brasil, 2019.
(continua)
Variáveis
Categorias
n (%)
Masculino
114 (25%)
Gênero
Feminino
346 (75%)
18 - 24 anos
113 (24,6%)
25 - 34 anos
161 (35%)
35 - 44 anos
91 (19,8%)
Idade
45 - 54 anos
69 (15%)
55 - 60 anos
26 (5,7%)
Média (DP)
33.8 (11,4)
Negro
358 (76%)
Branco
101 (22,1%)
Etnia
Índio
5 (1,1%)
Amarela
4 (0,9%)
Não Alfabetizado
10 (2,2%)
1º grau completo
45 (9,8%)
1º grau incompleto
89 (19,3%)
2º grau completo
147 (32%)
Escolaridade
2º grau incompleto
48 (10,4%)
3º grau incompleto
55 (12%)
3º grau completo
66 (14,3%)
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Tabela 1 - Distribuição dos participantes segundo as características sociodemográficas de interesse
(n = 460). Brasil, 2019.
(continuação)
Variáveis
Categorias
n (%)
Trabalha no mercado formal
120 (26,1%)
Trabalha no mercado informal
143 (31,1%)
Aposentado
10 (2,2%)
Situação trabalhista
Do lar
85 (18,5%)
Desempregado
95 (20,7%)
Outros
7 (1,5%)
< 1 salário mínimo
73 (15,9%)
1 a 3 salários mínimos
335 (73,1%)
Renda
4 a 6 salários mínimos
44 (9,6%)
> 7 salários mínimos
6 (1,3%)
Solteiro(a)
180 (39,1%)
Casado(a)
108 (23,5%)
Estado civil
União estável
164 (35,7%)
Viúvo(a)
8 (1,7%)
Convive com companheira(o) e
175 (38,2%)
filho(s)
Convive com companheira(o) com
65 (14,2%)
laços conjugais e sem filho(s)

Situação familiar

Convive com companheira(o),
filho(s) e outros familiares

Convive com familiares sem
companheira(o)
Convive com outra(s) pessoa(s) sem
laços consanguíneos e/ou laços
conjugais
Vive só
Sim
Vive em situação de
vulnerabilidade
Não
Vive em situação de privação de
Vulnerabilidade
liberdade
(entre os que vivem em
situação de
Vive em situação de rua
vulnerabilidade – n = 29) Vive em situação de imigrante

50 (10,9%)
122 (26,6%)
13 (2,8%)
33 (7,2%)
29 (6,3%)
431 (93,7%)
7 (24,1%)
10 (34,5%)
12 (41,4%)
(conclusão)

Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

5.1.2

Caracterização clínica
Na Tabela 2, de caracterização clínica, verificou-se que a maioria declarou não ter

qualquer diagnóstico de transtorno mental (91,3%), dos 8,7% que têm transtorno mental, os
transtornos mais referidos foram a depressão (60%), a ansiedade (15%) e a síndrome do pânico
(10%). Quanto à existência de problemas autorreferidos, cerca de um em cada quatro
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participantes (27,4%) referiram ter problemas importantes psicológicos, de comportamento, ou
pessoal, para os quais queriam ajuda ou tratamento. Dos 460 participantes da pesquisa, 29,2%
referiram que consomem AOD; a idade média de início de consumo foi de 17,7 anos (DP =
4,8), com predomínio do álcool (82,2%), seguido pelo uso da maconha (8,1%). A maioria dos
participantes informaram ter padrão de consumo eventual (56,7%) e 33,6% semanal.
Tabela 2 - Distribuição dos participantes segundo as características clínicas de interesse (n = 460).
Brasil, 2019
Variáveis
Transtorno mental

Qual transtorno mental
(entre os que têm transtorno mental
– n = 40)

Problemas
Consome álcool ou drogas

Idade de início (entre os que
consomem – n = 134)

Substância (entre os que
consomem – n = 134)

Padrão de uso (entre os que
consomem – n = 134)

Categorias
Sim
Não
Depressão
Ansiedade
Síndrome do pânico
Esquizofrenia
Epilepsia
TDAH
Transtorno bipolar
Sim
Não
Sim
Não
Até 15 anos
16 - 18 anos
Depois dos 18 anos
Média (DP)
Álcool
Maconha
Álcool, cocaína
Álcool, maconha, cocaína
Álcool, maconha, anabolizante
Álcool, crack
Diário
Eventual
Semanal

n (%)
40 (8,7%)
419 (91,3%)
24 (60%)
6 (15%)
4 (10%)
3 (7,5%)
1 (2,5%)
1 (2,5%)
1 (2,5%)
126 (27,4%)
334 (72,6%)
134 (29,2%)
325 (70,8%)
37 (28,5%)
61 (46,9%)
32 (24,6%)
17,7 (4,8)
111 (82,2%)
11 (8,1%)
1 (0,7%)
4 (3%)
1 (0,7%)
1 (0,7%)
13 (9,7%)
76 (56,7%)
45 (33,6%)

Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

5.2 VALIDAÇÃO DA ESCALA GAIN-SS

Para as análises psicométricas da versão brasileira do GAIN-SS, foram utilizadas a
validade de constructo (AFE e AFC com SEM), a confiabilidade e a Invariância.
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5.2.1

Análise fatorial exploratória
A análise fatorial exploratória foi feita pelo método dos componentes principais com

rotação Direct Oblimin, de forma a permitir correlações entre os fatores

(37)

. A medida de

Kaiser-Meyer-Olkin (0.763) e o teste de esfericidade de Bartlett (χ2(253) = 1558.836 p< 0.001)
garantiram a adequabilidade da amostra para a realização da análise fatorial exploratória. A
solução fatorial consta da Tabela 3, que segue.
Tabela 3 – Análise fatorial exploratória com Solução fatorial composta por sete fatores – pesos
fatoriais, autovalores, comunalidades, Alpha de Cronbach e variância explicada (n = 230 Amostra A). Brasil, 2019
Itens
SDScr_3a
SDScr_3b
SDScr_3e
SDScr_3d
SDScr_3c
IDSr_1c
IDSr_1a
IDSr_1b
EDScr_2c
EDScr_2b
IDSr_1f
EDScr_2d
IDSr_1d
CVScr_4a
EDScr_2f
EDScr_2e
CVScr_4b
CVScr_4c
CVScr_4d
CVScr_4e
EDScr_2a
IDSr_1e
EDScr_2g
Autovalores
Variância explicada
Variância explicada T
Alpha de Cronbach
Alpha de Cronbach T

F1
0.883
0.883
0.800
0.795
0.750

F2

0.702
0.649
0.629
0.621
0.572
0.549
0.529
0.431

F3

Fatores
F4

F5

F6

F7

0.388

0.826
0.812
0.650
0.820
0.774
0.728
0.512

0.455
0.391
0.357
4.55

2.87

19,8% 12,5%
0.884

0.741

Ocultados os pesos fatoriais inferiores a 0.30.
Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

1.70
7,4%

1.45

0.592
0.568
1.26

1.15

6,3% 5,5% 5%
60,9%
0.698 0.592 0.146 0.095
0.794

0.878
1.02
4,4%

Comunalidades
0.815
0.831
0.692
0.703
0.598
0.582
0.487
0.493
0.527
0.500
0.518
0.456
0.418
0.692
0.688
0.460
0.690
0.627
0.612
0.557
0.666
0.602
0.796
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A análise levou à identificação de sete fatores com autovalores superiores a um que, no
total, explicam 60,9% da variância total. Dos sete fatores obtidos, quatro são compostos por
apenas dois itens (F4, F5 e F6) ou por um item (F7). Esses fatores apresentam também níveis
de confiabilidade abaixo do considerado aceitável. Esses resultados indicam o uso da estratégia
de modelagem confirmatória, onde se especifica um só modelo; e a SEM é utilizada para
analisar quão bem esse novo modelo se ajusta aos dados, ou seja, um teste para confirmar se a
proposta de modelo funciona ou não. A AFC depende de uma forte base conceitual e empírica.
Portanto, a especificação do modelo AFC pode ser baseada em análise exploratória prévia
(AFE), que define o número apropriado de fatores e suas respectivas correlações com os
itens(91).
Diante do exposto, a exclusão de itens foi feita buscando-se o refinamento da solução
fatorial de uma estrutura mais aprimorada do instrumento para produzir um modelo com melhor
ajuste. De acordo com Hair(37), um número mínimo de três itens por fator é condiderado como
uma boa prática e Brown(91) destaca a importância de manter em mente questões substantivas
para a interpretação de soluções de AFE e AFC. No modelo de medida, as variáveis latentes
foram, portanto, o primeiro domínio Rastreio de Desordens por Substâncias (SDScr); o
segundo domíno agrupou os itens que inicialmente encontravam-se dispostos em dois domínios
separadamente (Rastreio de Desordens Internalizantes e Rastreio de Desordens Externalizantes
(IDScr e EDScr), porém representando num contexto mais amplo, transtornos mentais comuns
(Rastreio de Desordens Internalizantes e Externalizantes - IDEDScr) e o terceiro domínio foi
formado pelo agrupamento de três itens dos domínios EDScr (dois) e CVScr (um) do
instrumento original, mas itens com conceitos condizentes com a origem do domínio Rastreio
por Crime/Violência - CVScr (Escala tática de conflitos em geral - GCTS) no GAIN-SS,
ficando na teoria de mensuração como Rastreio de conflitos interpessoais (CScr).
Observa-se, nos dados da Tabela 4, a síntese dos resultados da análise fatorial
exploratória com três fatores, sendo explicados por suas cargas fatoriais, comunalidades, Alpha
de Cronbach e variância explicada.
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Tabela 4 - Análise fatorial exploratória com solução Fatorial composta por três domínios– pesos
fatoriais, comunalidades, Alpha de Cronbach e variância explicada. (n = 230- Amostra A)

Itens
SDScr_3a
SDScr_3b
SDScr_3e
SDScr_3d
SDScr_3c
IDSr_1c
IDSr_1a
IDSr_1b
EDScr_2c
EDScr_2b
IDSr_1f
EDScr_2d
IDSr_1d
CVScr_4a
EDScr_2f
EDScr_2e
IDSr_1e
Variância explicada T
Alpha de Cronbach
Alpha de Cronbach T

F1
0.883
0.883
0.800
0.795
0.750

F2

F3

0.702
0.649
0.629
0.621
0.572
0.549
0.529
0.431
0.826
0.812
0.650

0.884

0.741

Comunalidades
0.815
0.831
0.692
0.703
0.598
0.582
0.487
0.493
0.527
0.500
0.518
0.456
0.418
0.692
0.688
0.460
0.602

39,7%
0.698
0.797

Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

Assim, foram apenas considerados os itens dos fatores F1, F2 e F3 equivalentes com o
instrumento original (Tabela 4).
A SEM é uma técnica que busca explicar as relações entre múltiplas variáveis e
descrever todas as relações entre os constructos envolvidos na análise. Também é considerada
uma análise confirmatória, usada para testar uma teoria. Para tanto, tem base em uma teoria
pré-concebida, que aqui se sustenta pela fundamentação teórica que norteou a criação do GAINSS, porém considerando as experiências prévias das análises em outros estudos com o
instrumento e os objetivos da pesquisa.
A definição conceitual do modelo a ser utilizado neste estudo deu-se a partir do conjunto
sistemático das relações que explicavam de modo consistente e abrangente o fenômeno que o
modelo original do instrumento propunha-se a medir. Assim, após a AFE, buscou-se explorar
o instrumento original para refinar com a AFC com SEM para evidenciar o quão bem o novo
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modelo se ajusta aos dados, em outras palavras, se a solução fatorial com três fatores funciona
ou não.

Figura 5 - Diagrama de Caminhos da teoria de mensuração do modelo composto por três fatores (F1,
F2 e F3)

Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).



O fator F1 é composto pelos cinco itens da dimensão SDScr da escala original. Os itens
deste fator explicam 19,8% da variância total, têm um nível de confiabilidade muito
bom (Alpha de Cronbach = 0.884) e apresentam comunalidades elevadas (entre 0.598 e
0.831);



O fator F2 é composto por cinco itens da dimensão IDSr (itens a, b, c, d, f) e por três da
dimensão EDScr (itens b, c, d). Estes itens explicam 12,5% da variabilidade total, têm
um bom nível de confiabilidade (Alpha de Cronbach = 0.741) e as comunalidades
variam entre 0.418 e 0.582.



O fator F3 inclui um item da dimensão CVScr (item a) e dois itens da dimensão EDScr
(itens e, f). Estes itens explicam 7,4% da variabilidade total, têm um nível de
confiabilidade aceitável (Alpha de Cronbach = 0.698) e as comunalidades variam entre
0.460 e 0.692.
Em conjunto, os 16 itens desses três fatores explicam 39,7% da variabilidade total e

apresentam um bom nível de confiabilidade, com o Alpha de Cronbach de 0.797. A variância
explicada não obteve a combinação particular de variáveis que explicasse a maior parte da
variância nos dados como um todo (37). Porém, considerou-se o critério de que uma avaliação
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adequada da medida de variância explicada deve ponderar entre a magnitude do delineamento
teórico e metodológico, e os achados empíricos(141).Uma sequência comum na validação de
constructo é conduzir AFC como o próximo passo após a estrutura latente ter sido explorada,
passo que fornece informações substanciais importantes no desenvolvimento de modelos
confirmatórios realistas(91).
5.2.2

Análise fatorial confirmatória
Para confirmar a estrutura fatorial obtida na análise exploratória (estrutura de três

fatores: F1, F2 e F3), foi elaborada uma análise de modelagem confirmatória, pois é uma análise
fatorial confirmatória com recurso do modelo de equações estruturais. Na Tabela 5,
apresentam-se os resultados da AFC do novo modelo de três fatores GAIN-SS, derivado da
AFE e seus respectivos coeficientes de ajustes.
Tabela 5 - Análise Fatorial Confirmatória com solução fatorial composta por três fatores

(n=230 - Amostra B). Brasil, 2019
Coeficiente de ajuste
Amostra (B)
Χ2
Χ2 /gl
CFI
RMSEA
IC90%

Valores
190.146
1.883
0.931
0.062
0.048-0.076

Siglas: χ2= Qui-quadrado, CFI= Índice de ajuste comparativo, RMSEA= Erro quadrático médio
de aproximação; IC= Intervalo de Confiança.
Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

Para a avaliação da qualidade do ajustamento, são apresentados os índices sugeridos por
Hair(37): o valor da estatística do Qui-Quadrado e os respetivos graus de liberdade, o CFI
(Comparative Fit Index) e o RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation). O Teste do
Qui-Quadrado (X2 = 190.146; graus de liberdade = 101; p = 0.001) é significativo. Em seguida,
os valores do rácio X2/gl = 1.883, do CFI = 0.931 e do RMSEA = 0.062 (IC90%: 0.048-0.076)
também garantem, de acordo com Marôco (42) e Hair(37), uma boa qualidade de ajustamento do
modelo com os três domínios (Tabela 5).
Até aqui, as evidências de validade foram satisfatórias, permitindo seguir com as demais
análises. Esperando fortalecer essas evidências, verificou-se a validade da nova estrutura de
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fatores (somente três fatores) obtida na AFE por meio da qualidade do ajustamento (Tabela 5),
da validade fatorial, da confiabilidade (Composta e o Alpha de Cronbach), da validade
convergente, da validade discriminante e da invariância quanto ao sexo, à idade e ao local.
Seguem as tabelas 6, 7, 8 e 9 relativas a esses dados.
Tabela 6 - Validade fatorial (pesos fatorais padronizados), Validade de constructo convergente
(VME), Validade de constructo discriminante (√VME) e a Confiabilidade (Composta e
Alpha de Cronbach) do modelo composto por três fatoress (n = 230 - Amostra B). Brasil,
2019.

Fatores
Fator F1
SDScr_3a
SDScr_3b
SDScr_3c
SDScr_3d
SDScr_3e
Fator F2
IDSr_1a
IDSr_1b
IDSr_1c
IDSr_1d
IDSr_1f
EDScr_2b
EDScr_2c
EDScr_2d
Fator F3
EDScr_2e
EDScr_2f
CVScr_4a

Pesos fatoriais
estandardizados

VME

√ VME

CC

Α

0.651

0.807

0.901

0.884

0.449

0.670

0.865

0.741

0.567

0.753

0.787

0.698

0.797
0.853
0.906
0.860
0.574
0.852
0.713
0.678
0.684
0.634
0.592
0.583
0.579
0.480
0.896
0.817

Siglas: VME = Variância Média Extraída, √VME = raiz quadrada da VME, CC = Confiabilidade Composta e α =
Alpha de Cronbach.
Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

Na Tabela 6, pode-se observar uma solução fatorial clara, sem cargas cruzadas, além
disso, todos os itens dos três fatores têm pesos fatoriais padronizados superiores a 0.50, ou
próximos (existe um item do fator F3 com peso fatorial de 0.480), ficando assim garantida a
sua validade fatorial, confirmando que a especificação dos itens é correta(42).
A validade convergente foi avaliada pela Variância Média Extraída (VME), cujos
valores superiores ou iguais a 0.50 são indicadores de validade convergente adequada nos

Resultados 69

fatores F1 (VME = 0.651) e F3 (VME = 0.567). A VME do fator F2 foi de 0.449, inferior a
0.50, mas suficientemente próximo para não colocar em causa a validade convergente deste
fator (Tabela 6).
Com relação à análise de confiabilidade (ou consistência interna), os valores da
Confiabilidade Composta (CC) foram superiores a 0.70 nos três fatores, valor indicado por
diversos autores(37; 42) com o mínimo para garantir a confiabilidade de um constructo (Tabela
6).
A análise de confiabilidade por meio do Alpha de Cronbach, no fator F1 e no fator F2,
apresentou um bom nível de confiabilidade (Alpha de Cronbach = 0.884 e 0.741,
respectivamente) e no fator F3, o Alpha de Cronbach foi de 0.698, inferior a 0,70, mas
satisfatoriamente aproximado, não comprometendo um nível de confiabilidade aceitável, como
se pode visualizar na Tabela 7 subsequente.
Tabela 7 - Validade discriminante com as Correlações entre os fatores e a Raiz Quadrada da Variância
Média Extraída (VME) do modelo composto por três fatores (n = 230 – Amostra B). Brasil,
2019

Fatores

Fator F1

Fator F2

Fator F1

(0.807)

Fator F2

0.408

(0.670)

Fator F3

0.388

0.387

Fator F3

(0.753)

Os elementos da diagonal (entre parênteses) dizem respeito à raiz quadrada da VME. Os elementos fora da
diagonal correspondem às correlações entre as dimensões.
Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

Quanto à validade discriminante, foi efetuada comparando a raiz quadrada da VME de
cada par de fatores com os coeficientes de correlação entre esses fatores. De acordo com Hair
(37)

, se os valores da raiz quadrada da VME apresentarem valores superiores às correlações entre

as dimensões, fica garantida a validade discriminante. Os valores das correlações e da √VME
apresentados na Tabela 7 mostram que todos os fatores cumpriram estas condições, ficando
garantida a sua validade discriminante.
De todo modo, os resultados dão suporte a novas (ou primeiras) evidências de validade
com base na estrutura interna e confibilidade da versão brasileira do GAIN-SS para a população
atendida em UBS do Brasil, Macapá e São Paulo.
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Na Tabela 8, são apresentados os valores do Alpha de Cronbach das amostras desta
pesquisa e dos estudos de validação do GAIN-SS no Brasil(77) e nos EUA(69). Os valores do
Alpha de Cronbach da amostra no Brasil na APS apresentam bons níveis, em consonância com
os valores obtidos nos estudos de validação do GAIN-SS no Brasil e nos EUA(77;

69)

. É

importante observar que teve um fatoro (CVScr*) que apresentou baixos valores nos três
estudos, esse dado também foi critério para exclusão do fator nesse estudo.
Tabela 8 - Resultado comparativo da consistência interna dos estudos de validação do GAIN-SS no
Brasil e nos EUA. Brasil, 2019

Validação

Validação

Validação

Brasil(3)

Brasil (2)

EUA (1)

(N = 460)

(N = 126)

(N = 10175)

0.762

0.78

0.655

0.80

IDScr
0,741*
EDScr
SDScr

0, 884

0.673

0.88

CVScr*

0, 698

0.446

0.66

TDScr

0.797

0.828

0.88

(1)

Dennis et al. (2006), (2) Claro (2015) e (3)Favacho (2019).

(*)

Solução fatorial com 3 fatores, domínio conflitos interpessoais, Favacho (2019).

Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

Com relação à comparação entre os estudos, somente o domínio IDScr obteve alfa de
Cronbach superior a 0.7; os domínios EDScr e SDScr apresentaram coeficientes aceitáveis,
caso arredondados, mas o domínio CVScr teve nível consideravelmente abaixo do limite
considerado razoável.
Recorreu-se, por fim, à análise da invariância entre os multigrupos quanto ao sexo,
quanto à idade (dois grupos etários: 18-39 anos e 40-60 anos) e quanto ao local (Macapá e São
Paulo). Os resultados confirmam a invariância configural (os constructos adequam-se a todos
os grupos), a invariância métrica (os pesos fatoriais são semelhantes nos grupos) e a invariância
escalar (qualidade de ajustamento semelhante nos grupos), conforme a Tabela 9 que segue.

Resultados 71

Tabela 9 - Resultados das análises de invariância do modelo composto por três fatores. Brasil, 2019

Χ2 (gl)

Χ2 / gl

CFI

RMSEA (IC90%)

Configural

390.714 (202)

1.934

0.917

0.045 (0.038-0.052)

Métrica

439.211 (215)

2.043

0.901

0.048 (0.041-0.054)

Escalar

498.643 (221)

2.256

0.898

0.052 (0.046-0.058)

Configural

446.590 (202)

2.211

0.901

0.051 (0.045-0.058)

Métrica

493.038 (215)

2.293

0.898

0.053 (0.047-0.059)

Escalar

521.096 (221)

2.358

0.897

0.054 (0.048-0.061)

Configural

445.420 (202)

2.205

0.906

0.051 (0.045-0.058)

Métrica

502.817 (215)

2.339

0.889

0.054 (0.048-0.060)

Escalar

546.087 (221)

2.471

0.894

0.057 (0.051-0.063)

Grupos
Sexo

Idade

Local

Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).

A versão brasileira do GAIN-SS, validada para a população atendida nas UBS de
Macapá e de São Paulo, após os procedimentos psicométricos realizados, é apresentada no
Quadro 4 e considerou a nova estrutura de fatores composta pelos itens dos três fatores F1, F2
e F3, pelo item cinco dicotômico, já existente no GAIN-SS e o item seis, que foi incluído,
IDSr_1e (Pensou em acabar com sua vida ou cometer suicídio?), designado nos resultados por
comportamento suicida. Para explicar essa inclusão, é importante observar que, ao contrário
dos outros fatores com seus itens bem distribuídos no continuum, o item comportamento suicida
reflete um nível específico de sofrimento mental, que não se encaixa em nenhum dos outros
três fatores(92).
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Quadro 4- Versão brasileira do Global Appraisal of Individual Needs - Short Screener - AGNI-RR16
com três fatores para a população atendida nas UBS de Macapá e São Paulo, 2019

Domínio

Item

Questão

Desordens

3b

Dependência Química e Problemas de saúde física

por AOD

3a

Abuso e Dependência Química

3e

Problemas de saúde física e mental

3d

Dependência Química

3c

Dependência Química

Desordens

1c

Estresse Traumático

Internalizantes e

aª

Depressão

Externalizantes

1b

Ansiedade

1d

Somático

1f

Pensamentos suicidas

2c

Déficit de atenção

2b

Déficit de atenção

2d

Déficit de atenção

Conflitos

4a

Conflitos interpessoais

Interpessoais

2f

Hiperatividade/impulsividade

2e

Hiperatividade/impulsividade

5

Problemas psicológicos, de comportamento, ou
pessoal.

1e

Pensamentos suicidas

Dicotômicos

Para mais informações a respeito deste instrumento, por favor visite http://www.gaincc.org, contate o Grupo de
Coordenação do Projeto GAIN (EUA) pelo e-mail GAINInfo@chestnut.org ou entre em contato com Veronica
Batista Cambraia Favacho (responsável pela 2ª versão em português) em vv.favacho@gmail.com.

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UBS DE
MACAPÁ E SÃO PAULO COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO DO GAIN-SS

Para a caraterização dos escores do GAIN-SS, foram utilizados os fatores validados na
seção anterior e o item IDSr_1e (Pensou em acabar com sua vida ou cometer suicídio?)
comportamento suicida teve análise à parte. Para o escore total, foram considerados os 16 itens
dos três fatores obtidos.
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De acordo com Dennis(89), cada indivíduo foi classificado num dos dois níveis: Baixo =
0 sintomas no último ano; Moderado a alto = um ou mais sintomas no último ano. Assim, cada
participante foi classificado num dos dois níveis a partir do escore Total e dos três fatores no
último ano. No caso do comportamento suicida, os indivíduos foram classificados também em
dois níveis: tiveram comportamento suicida no último ano vs nunca tiveram ou tiveram há um
ano ou mais.
No fator F1(SDScr), o escore mais referido pela população foi baixo (83%), ou seja,
menos pessoas têm necessidades relacionadas com AOD. Para o fator F2 (IDEDScr), o escore
apresentou-se moderado/alto (85%), a maioria da população tem necessidades para transtornos
comuns. Em relação ao fator F3 (CScr), o escore foi considerado baixo (63,3%), sendo a maior
parte da população com menos necessidades para confitos pessoais. No que concerne ao escore
Total, a grande maioria da amostra refere necessidades em Saúde Mental (88%). Os resultados
da caraterização da amostra com base nesta classificação são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 - Caraterização da população atendida nas UBS Macapá e São Paulo com base na
classificação do GAIN-SS (n = 460). Brasil, 2019.

Fatores

Classificação

n

%

Baixo

385

83.7%

Moderado/ Alto

75

16.3%

Baixo

69

15%

Moderado/ Alto

391

85%

Baixo

291

63,3%

Moderado/ Alto

169

36,7%

Baixo

55

12%

Moderado/ Alto

405

88%

Nunca/ há um ano ou mais

411

89,3%

No último ano

49

10,7%

Fator F1

Fator F2

Fator F3

TOTAL
Comportamento
suicida

Fonte: dados do estudo (Favacho, 2019).
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6 DISCUSSÃO

O rastreio em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde é fundamental para avaliar
necessidades relacionadas a transtornos mentais e AOD entre os usuários das UBS, sendo
importante produzir e incluir esses indicadores de Saúde Mental na APS para promover
planejamento das ações e implementações nos serviços de Saúde. Nesse sentido, é
imprescindível que as UBS disponham de mecanismos que facilitem a identificação e avaliação
dessas necessidades de Saúde Mental, contribuindo para a eficácia da articulação da Saúde
Mental e a Atenção Básica.
Pois bem, destaca-se internacionalmente, no contexto prático científico do rastreio de
pessoas com necessidades de cuidados de Saúde Mental, o uso do instrumento GAIN-SS em
vários ambientes de cuidados de internação e ambulatoriais(83; 84; 77; 85; 86; 71; 69; 70), embora
também tenha mostrado sua eficácia em ambientes genéricos(80;

81; 28)

. Nessa perspectiva,

considerando que o GIAN-SS foi traduzido e validado para uso no Brasil(77; 85), propôs-se este
estudo, buscando o maior rigor metodológico e em resposta à hipótese inicialmente formulada:
se a versão brasileira do GAIN-SS, quando aplicada a uma mostra de usuários de Unidade
Básica de Saúde, apresenta adequadas propriedades psicométricas. Para tanto, as análises
realizadas foram a validade de constructo fatorial, convergente e discriminante, invariância
fatorial e a confiabilidade.
No presente estudo, a amostra total para analisar as evidências de validade da versão
brasileira do instrumento GAIN-SS foi composta por 460 participantes. Observou-se, nas
características sociodemográficas, que as mulheres predominaram, representando 75% na
amostra. Outros estudos em Saúde Mental corroboram esse achado(81; 82; 69; 71). Isso tem resposta
numa trajetória histórica e cultural com as questões de gênero sobre modos de se perceber, de
viver e, também, de se cuidar como homens, ou como mulheres(93). Para Leite (94), a busca dos
homens pelos serviços de Saúde costuma acontecer na atenção especializada, em detrimento ao
acesso no seu nível primário ou básico de atenção, havendo um retardamento da atenção à
saúde.
A média de idade dos participantes foi de 33.8 anos, semelhante à média reportada por
estudos em Saúde Mental, realizados em diferentes lugares e culturas. Um estudo no Canadá,
em população heterogênea nos Centros de Tratamento para AOD, teve média de idade entre a
faixa etária de 25 a 34 anos(84); nos EUA, em uma variedade de contextos institucionais
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(atendimento de adolescentes e adultos, programas de assistência ao estudante, agências de
justiça criminal e juvenil, agências de Saúde Mental e serviços de proteção à criança e agências
de serviços familiares), Dennis(69) teve média de idade entre os adultos similar, 34 anos, como
também no Brasil. Claro(78), em estudo com pacientes internados e ambulatoriais em São Paulo,
encontrou a idade média de 33,35 anos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística(95) refletem essa população da amostra. Nos grupos etários de 25 a 39 anos, Macapá
e São Paulo têm o segundo lugar. Esses dados demonstram que o perfil atual da população
brasileira está em torno dessa faixa etária.
Com relação à etnia predominante declarada no presente estudo, os negros (pardos e
pretos) constituiram a maioria (76%). Em estudos similares de rastreio para TM e AOD, a
amostra coincide com essa caracterização da população, com a maioria de negros(82; 69). Para
Neto (96), no caso do Brasil, esses dados refletem um maior reconhecimento do perfil étnico por
parte da população. A escolaridade dos participantes aponta 61,1% até o Ensino Médio, em
consonância com outros estudos(71; 97). Esse grau de escolaridade é visto por Camelo (98) como
uma tendência de aumento nos anos de estudos da população brasileira.
No que tange à situação trabalhista, 51,8% estavam desempregados ou no trabalho
informal e com renda de até três salários-mínimos (89%). Essa representatividade encontra
respaldo no avanço do capitalismo com a reorganização contemporânea do trabalho,
ocasionando novas formas de exploração do trabalhador e de precarização do trabalho (99).
A respeito do perfil estado civil e situação familiar, os resultados complementam-se,
68% dos participantes do estudo são casados ou em união estável e 63% vivem com
companheiro e 75% têm em seu convívio os familiares, o que os faz, certamente, pertencentes
a uma unidade social básica, que é a família(100). Outros estudos nesse ambiente de Atenção
Primária à Saúde também apresentam esses resultados (101; 102; 103).
Nos resultados deste estudo, observou-se a condição de vulnerabilidade em 6% da
amostra, onde 41% referiram viver em situação de imigrante. Apesar de serem a minoria em
situação de vulnerabilidade, é um indicador sociodemográfico relevante, pois a imigração
atual(104) é uma condição complexa, que precisa ser compreendida de modo abrangente e
interdisciplinar, considerando a multifatorialidade no que tange à relação migração e saúde.
As características sociodemográficas expostas no presente estudo correspondem aos
achados de outras investigações feitas no Brasil(105; 106; 107). Fica evidente que as condições
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socioeconômicas da população brasileira têm contribuído para a incidência de doenças crônicas
não trasnmíssiveis, dentre elas, os transtornos mentais e a dependência química.
Nas características clínicas deste estudo, os transtornos mentais apareceram em 8,7%,
que referiram ter diagnóstico em TM, assim como em outros estudos(105; 108), porém a maioria
dos estudos apresentam dados mais elevados para os diagnósticos de TM, entre 25% e 50%(109;
110; 111)

. Essas prevalências são encontradas, tanto na população em geral, quanto em populações

específicas (categorias profissionais, grupos etários distintos, etc.) (112; 113). Para os dados do
presente estudo, é importante considerar, segundo Walthers(114), Beber(115), que os TM
aparecem nas pessoas, geralmente, como sintomas de somatização, podendo ser
equivocadamente o foco principal dos cuidados de saúde. Os diagnósticos de TM mais
frequentes foram depressão (60%) e ansiedade (15%), corroborando a literatura existente (24; 97;
84; 80; 108)

. Alves

(116)

e Coutinho

(117)

concluíram que cerca de 90% dos problemas de Saúde

Mental mostram-se por meio de manifestações de depressão, ansiedade, insônia, fadiga,
irritabilidade, disfunção de memória e de concentração.
Os problemas psicológicos, de comportamento, ou pessoais, para os quais se desejamcuidados (item cinco do GAIN-SS) foram referidos por 27,4% da população estudada, mas não
aparecem entre os diagnosticados, o que se assemelha com resultados de outros estudos, tanto
internacionais, como nacionais(86;

85)

. Segundo Azevedo(118), as queixas referentes às

necessidades de Saúde Mental relatadas no sistema de Saúde são comumente consideradas
como sofrimento somático, resultante do modelo biológico que ainda perdura, em que os
sintomas físicos são mais relevantes. Portanto, pessoas com TM estão vulneráveis a cuidados
em Saúde Mental não efetivos, com muitas idas e vindas ao serviço sem resolubilidade e
dispendiosos ao sistema(105).
Do ponto de vista prático, esses dados são preocupantes, considerando o contexto de
sofrimento psíquico que se apresenta como uma das principais causas de deficiência(119),
representando 7,4% de todos os problemas de saúde(20; 120) e o paradigma dos serviços de Saúde,
onde a comunidade, profissionais de saúde e gestores ainda não reconhecem os TM como parte
significativa da atenção primária(105). Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de abordagens
mais efetivas dessa problemática na APS, considerando a ampliação do foco da atenção à saúde
para além da dicotomia corpo e mente, valorizando o acolhimento e a escuta (118). A APS é um
importante recurso para melhorar os indicadores de Saúde Mental, avaliando rotineiramente a
Saúde Mental dos usuários e implementando cuidados que impactem na qualidade de vida
dessas pessoas com TM(105).
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No tocante ao uso de AOD, 29% dos participantes mencionaram fazer uso de
substâncias, o que também foi observado em outros estudos(70; 80), inclusive no Brasil, onde até
de 30% da população dos estudos fazem uso de AOD (121; 122; 123; 124). Nesse sentido, o consumo
do álcool e/ou outras drogas pode ser percebido pelas pessoas como mecanismo de fuga,
estratégia para o pertencimento e a identidade(125; 126) e com a finalidade de obter bem-estar(127).
As substâncias mais consumidas dentre os que fazem uso de AOD foram o álcool, assim
como em outros estudos(128; 126; 129; 121; 127; 125; 124), seguida da maconha(126; 129; 127; 125; 124). De
acordo com Santos(130), a preferência pelo uso de drogas lícitas costumeiramente antecede o uso
de outras substâncias psicoativas, como a maconha. Para Kerr-Corrêa(131), essa prevalência do
álcool parece resultar do fato de ser a substância, dentre AOD, a mais aceita socialmente e,
portanto, seu uso não é percebido como conduta reprovável e nem que merece atencão de
profissional de saúde especializado(126). Na percepção das pessoas que fazem uso de AOD, o
álcool não é visto como um problema tão grave, quanto o de outras drogas, por isso seu uso se
torna mais atrativo (126).
No Brasil, o III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas evidenciou a prevalência
do uso de maconha em relação às demais drogas ilícitas nas capitais de todas as regiões
brasileiras. Outro estudo com as estimativas mundiais, por meio do European Monitoring
Centre for Drug and Drugs Addiction, evidenciou prevalências de uso da maconha na vida,
dados crescentes que vêm se mantendo há décadas no contexto internacional(124). Por outro
lado, essa prevalência ocorre onde o uso medicinal é totalmente legítimo e o uso não terapêutico
difundido, entre os jovens, há décadas(124; 121). Em outra perspectiva, a maconha é prevalente
como a primeira droga de iniciação entre as ilícitas(132), comprovando que cada vez mais os
jovens não percebem o uso da maconha como um risco (133).
É possível observar a magnitude do perfil de pessoas que fazem uso de AOD encontrada
nesta investigação, sendo um alerta para a questão, principalmente no que refere ao consumo
abusivo de álcool(128; 134; 122; 123), de tal modo, que se constitui num relevante problema de saúde
pública, considerando seu potencial de adoecimento, impacto na qualidade de vida das
pessoas(135). Deve-se ter em conta também que, no contexto da atenção básica, o enfoque se dá
apenas na queixa imediata dos usuários, sem reconhecimento do mal-estar mais amplo(136). Com
isto, a APS deve ser prioritariamente a principal porta de entrada dos usuários do SUS(137),
tornando-se espaço de compartilhar e rastrear condições de saúde que até então são
negligenciadas por estigma e preconceito. É nesse cenário que a APS deve efetivar-se como
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nível de atenção essencial no cuidado às pessoas com TM e consumo problemático de
álcool(134).
De acordo com Dennis(89), os níveis que classificam a Avaliação Global das
Necessidades Individuais no último ano, segundo o GAIN-SS (Baixo: zero sintomas no último
ano; Moderado a alto: um ou mais sintomas no último ano), definem que quanto maior a
pontuação final, maior a necessidade de cuidados em Saúde Mental(89). Nessa dinâmica, a
caracterização da amostra desse estudo com a solução fatorial de três domínios deu-se
considerando o grau de necessidades da população usuária dos serviços de APS em Macapá e
São Paulo. O interessante foi perceber que a maioria das pessoas pontuou com escores de
Moderado a Alto (88%). Isso significa, de modo preocupante, que o resultado deste rastreio
converge com os estudos de Saúde Mental(84; 83; 105; 112; 103; 138; 139; 140).
A identificação das necessidades de Saúde Mental é fundamental para a prevenção de
doenças e promoção da Saúde Mental a fim de reduzir as dificuldades relacionadas ao rastreio,
diagnóstico e tratamento dessas condições clínicas, principalmente no que tange ao acesso e à
procura pelos serviços de Saúde, em especial nas UBS. A efetiva abordagem dos indivíduos
com essas necessidades requer intervenções pertinentes nesse nível de atenção, sendo o rastreio
um marcador da incorporação na prática cotidiana desses serviços.
Para analisar as evidências de validade (de constructo), foram utilizadas AFE seguida
de AFC com SEM. A AFE é uma técnica estatística que analisa inter-relações entre um número
de variáveis e explica essas variáveis em termos de suas dimensões inerentes comuns (fatores).
É considerada uma técnica que explora os dados e informa sobre o número de fatores que
melhor representam os dados(37). Para tanto, foram efetuados vários procedimentos estatísticos
que garantissem a adequação da amostra, a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de
esfericidade de Bartlett, onde o GAIN-SS apresentou satisfatórias medidas, possibilitando
proceder adequadamente com as análises fatoriais. A AFE foi executada e não confirmou a
estrutura unidimensional do instrumento original(70;

77; 69)

. Foi testado o modelo com sete

fatores, o qual demonstrou a variância explicada alcançada de 61%, onde a combinação
particular de variáveis originais explicou a maior parte da variância nos dados como um todo (37).
Mais que isso, considerou-se o critério de que uma avaliação adequada da medida de variância
explicada deve ponderar entre a magnitude do delineamento teórico e metodológico, e os
achados empíricos(141).
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O modelo com sete fatores, apesar de comportar uma variância explicada satisfatória e
admitir todos os itens do GAIN-SS, apresentou uma solução fatorial com interpretação diferente
em relação aos domínios da proposta original. Na análise da matriz rodada, foi observado que
existem quatro fatores com menos de três itens, sendo um desses fatores com apenas um item,
o que na verdade não conceitua um fator, inaceitável na literatura internacional(37; 142).
Diante do exposto, as análises devem sempre ser feitas com o objetivo final de obter
uma estrutura fatorial sustentada, tanto empiricamente, quanto conceitualmente, atendendo a
vários critérios na definição do número de fatores a extrair; na maioria das vezes é rara a escolha
por um único critério(37). Holgado-Tello(143) defendem que o uso de diferentes critérios em
conjunto com uma fundamentação conceitual resulta em menor de risco de subestimar ou
superestimar o número de fatores. Para a decisão do número de fatores a extrair, foi utilizado o
critério baseado na extração de fatores com autovalores superiores a um (Critério de Kaiser) e
o critério scree-plot. Para a decisão quanto à estrutura de fatores, foram considerados os valores
propostos por Hair(37), com pesos fatoriais superiores a 0.50.
Do ponto de vista conceitual, os resultados obtidos pela AFE preservaram basicamente
três domínios, como em outros estudos de validação do GAIN-SS(80; 70, 69), Desordens por
Substâncias-SDScr (integral), Desordens Internalizantes-IDScr (com exceção do item IDSr1e), Desordens Externalizantes-EDScr (com exceção de quatro itens EDScr-2f, EDScr-2e,
EDScr-2a e EDScr-2g). No entanto deve se ter atenção com o fato de que esta solução
apresentou problemas com os itens do domínio Desordens Externalizantes-EDScr(77) e com o
domínio Crime/Violência-CVScr(69; 77; 70) (com exceção do item CVScr- 4a). Ressaltam-se
ainda dois agrupamentos formando fatores, o primeiro referente aos dois domínios, Desordens
Internalizantes - IDScr e Desordens Externalizantes - EDScr e o segundo em relação a dois
itens do domínio Desordens Externalizantes - EDScr (EDScr-2f, EDScr-2e) com um único item
do domínio Crime/Violência - CVScr (CVScr- 4a).
De acordo com as perspectivas teóricas, esses resultados pertinentes aos dois domínios
EDScr e IDScr tornam-se mais claros a partir de uma análise conceitual do conteúdo dos itens
que se juntaram, haja vista que mostram conteúdos muito semelhantes na proposta de mensurar
transtornos mentais comuns(71). O efeito de EDScr é, na verdade, um efeito espúrio que pertence
a IDScr. Estudos futuros devem examinar a relação entre as duas variáveis(77). Transtornos
mentais comuns caracterizam-se por um conjunto de sintomas, incluindo ansiedade, insônia,
fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas (104; 144).
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Nesse sentido, no que diz respeito ao domínio Crime/Violência - CVScr, essa
aproximação pode ser justificada, quando se analisa a partir da fundamentação teórica que
originou o GAIN-SS, por meio do Modelo de Problemas Emocionais e Comportamentais com
a Escala Geral de Gravidade Individual, onde o domínio Crime/Violência - CVScr é um escore
de ações relacionadas a conflitos interpessoais (com base na Escala Tática de Conflitos)(69). O
problema nesta escala também foi verificado na validação do instrumento original (EUA)(77).
Seus autores cogitam que tal domínio ainda não tem rastreio efetivo no GAIN-SS, porque
comportamentos relacionados a crime e violência são extremamente complexos e diversos(89).
De acordo com Hair(37), as ações corretivas para alcançar uma estrutura fatorial mais
adequada consiste também em avaliar cada variável possível de eliminação, levando em conta
o objetivo do estudo, no caso, validar um instrumento de rastreio em Saúde Mental, rápido e
confiável para uso na APS. Partindo desse pressuposto, o domínio Crime/Violência – CVScr,
diante desses resultados, tem menor importância neste estudo, observando que ainda assim,
com a exclusão dos itens, permanecerá um domínio sobre conflitos interpessoais.
A mesma linha de raciocínio foi empregada para os achados dessa AFE, que sugeriram
a exclusão de dois itens do domínio Desordens Externalizantes-EDScr (apenas esses dois itens
num fator e o alfa de Cronbach < 0,70). Entretanto, para o item do domínio Desordens
Internalizantes-IDScr, que trata de comportamento suicida e foi sugerido como item para
exclusão, pelas mesmas razões já mencionadas, adotou-se outro critério, mas sempre
recorrendo ao rigor conceitual do conteúdo do item para a interpretação dos resultados obtidos
e tomada decisão. Para o presente estudo, decidiu-se pela manutenção do item, mas como
variável dicotômica, seguindo a proposta original do instrumento que traz em seu formato uma
questão de igual estrutura, compondo uma nova solução fatorial, sem comprometer a proposta
original do GAIN-SS(37; 71; 80).
Uma vez realizada a AFE que indicou uma solução fatorial de três fatores, as análises
dos conteúdos dos itens, a qualidade e o significado dos fatores obtidos devem refletir as bases
conceituais das variáveis incluídas na análise, bem como a designação do nome ou rótulo para
aquele fator(37). Na presente pesquisa, a necessidade de novas denominações para os diferentes
fatores gerados nessa nova solução fatorial vem ao encontro de nomeações que representem
cada fator da melhor maneira possível. Para tanto, F2, que agrupou os domínios IDScr e EDScr,
optou-se pela denominação de Transtornos comuns; para o F3, que agrupou os itens de EDScr
e CVScr a nomenclatura foi Conflitos interpessoais e, finalmente, o item mantido como variável
dicotômica deve ser referido como comportamento suicida, que é uma expressão que cobre uma
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série de fenômenos ligados ao suicídio, dos quais os mais relevantes são o suicídio propriamente
dito (óbito) e a tentativa de suicídio (145).
Um aspecto importante há de ser ressaltado, diz respeito à variável sobre
comportamento suicida, a decisão de manter esse item justifica-se na proposição de que pessoas
com problemas de Saúde Mental são mais prováveis de ideação, tentativa e morte suicidas (146;
147; 148; 97)

. O comportamento suicida também tem sido associado ao uso problemático de AOD

e a altos escores na triagem psicopatológica(147; 149; 150; 151; 152; 153).
Ressalta-se ainda que, no Brasil, o suicídio encontra-se entre as dez maiores causas de
morte na população em geral e, para os jovens, fica entre as três principais causas. Para cada
uma dessas mortes, aproximadamente cinco a seis pessoas próximas são afetadas e têm alguma
consequência de fundo emocional, social ou econômico (154; 155).
Na Tabela 4, pode-se observar uma solução fatorial clara, sem cargas cruzadas, além
disso, todos os itens dos três fatores têm pesos fatoriais padronizados superiores a 0.50, ou valor
aproximado (existe um item do fator F3 com peso fatorial de 0.480), ficando assim garantida a
sua validade fatorial, confirmando que a especificação dos itens é adequada(42). Os resultados
apresentados na primeira etapa dessa pesquisa, em consonância com as pesquisas no Brasil e
no mundo(80; 70; 69; 77; 85; 71), desenham as primeiras evidências de validade com base na estrutura
interna do GAIN-SS para a população de Macapá e São Paulo atendida na APS.
O método proposto para esse estudo de evidências de validade exigiu a verificação da
validade da estrutura de fatores (solução fatorial com três fatores) obtida na AFE por meio de
uma segunda análise com o uso da AFC junto de uma segunda amostra (amostra B), sob uma
perscpectiva confirmatória(37). A AFC com SEM foi feita analisando a validade fatorial,
qualidade do ajustamento, validade convergente e discriminante.
Os resultados da AFC junto à amostra indicaram adequação da solução fatorial obtida
na AFE no modelo com os três domínios, os valores da qualidade do ajustamento
corresponderam aos índices sugeridos por Hair

(37)

, onde as cargas fatoriais padronizadas e o

teste do Qui-Quadrado (X2 = 190.146; graus de liberdade = 101; p = 0.001) foram significativos,
o rácio X2/gl = 1.883, do CFI = 0.931 e o RMSEA = 0.062 (IC90%: 0.048-0.076) garantiram,
de acordo com Marôco (42), uma boa qualidade de ajustamento do modelo (Tabela 4). Dessa
forma, pode-se afirmar que os resultados obtidos asseguram mais e novas evidências de
validade de construto baseada na estrutura interna para o GAIN-SS destinado à população de
APS em Macapá e São Paulo, haja vista que a solução fatorial estimada no modelo de três
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fatores adequou-se aos dados junto à amostra B, confirmando assim o modelo de medida e a
teoria de mensuração.
É fundamental que a validade de constructo demonstre se aquele instrumento realmente
mede aquilo a que se propõe medir. Tal constatação para as evidências de validade abrange o
acúmulo de várias provas, que devem ser analisadas em todos os seus detalhes, muitas das
vezes, por diferentes meios. Essas análises resultam de uma variedade de investigações interrelacionados, com uso de testes estatísticos e das construções teóricas sobre a relação entre as
variáveis a serem medidas(50).
Embora as evidências obtidas até aqui sejam significativas, faz-se necessário que mais
provas se somem, tornando os resultados deste estudo mais robusto e com maior rigor
metológico. Dentro dessa perspectiva, foram realizadas as validades de constructo convergente
e discriminante.
Em relação à validade convergente, esta foi estimada a partir da variância média extraída
de cada fato. Vale ressaltar que essa validade se confirma, quando os indicadores de um
constructo específico convergem ou compartilham uma elevada proporção de variância em
comum, em suma, quando os itens de um fator têm correlações positivas e elevadas entre si,
sendo o comportamento desses itens explicado especificamente por esse fator (37; 49). Dessa
maneira, os resultados para a solução fatorial de três fatores foram perfeitamente adequados
nos fatores F1 (VME = 0.651) e F3 (VME = 0.567), já para o fator F2 foi de 0.449, inferior a
0.50, mas suficientemente aproximado para não colocar em causa a validade convergente deste
fator(37).
Quanto à validade discriminante, esta conceitua-se a partir de quanto um constructo é
verdadeiramente distinto de outros, pode ser considerada por meio da matriz de correlação dos
constructos dos fatores. Essa análise foi estimada, comparando-se a raiz quadrada da VME de
cada par de fatores com os coeficientes de correlação entre esses fatores(37). Assim, os valores
constatados por todos os três fatores cumpriram essas condições, ficando garantida a sua
validade discriminante.
A confiabilidade do modelo de três fatores do GAIN-SS foi avaliada por meio da análise
da consistência interna dos fatores obtida com valores do Alpha de Cronbach (α) e
confiabilidade composta (CC). Demonstraram boas evidências de confiabilidade do
instrumento, onde os valores do Alpha de Cronbach variaram de 0.698 a 0.884 entre os fatores
e 0.797 para a escala total. Quanto à CC, os valores ficaram entre 0.901 e 0.787, respondendo
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satisfatoriamente ao terceiro objetivo desta pesquisa: avaliar a confiabilidade da versão
brasileira do GAIN-SS com suas respectivas subescalas, pois valores entre 0,6 e 0,7 podem ser
aceiáveis, desde que outros indicadores de validade de constructo do modelo sejam bons (37; 42;
57)

. Além disso, esses valores estão em acordo com estudos que avaliaram versões do

instrumento em diferentes populações(70; 69; 77; 85; 82; 71), assim como na proposição da escala
original(69).
A Invariância do modelo fatorial foi realizada por meio de análises multigrupos,
utilizando-se o teste do Qui-quadrado (∆χ2). Considerou-se a invariância quanto ao sexo, à
idade (dois grupos etários: 18-39 anos e 40-60 anos) e quanto ao local (Macapá e São Paulo).
Este tipo de evidência tem se mostrado cada vez mais importante para as medidas de
características psicológicas(42). É importante destacar que esse procedimento estima em que
medida as escalas avaliam de forma equivalente os grupos avaliados, sendo possível verificar
em que medida os itens estão relacionados aos respectivos fatores(156). As análises propuseramse a verificar a invariância configural (se o número de fatores adequa-se a todos os grupos), a
invariância métrica (as cargas fatoriais são semelhantes nos grupos) e a invariância escalar (se
a média dos itens é equivalente entre os grupos).
Teoricamente, a invariância é essencial para a comparação de grupos, já que essas
evidências garantem que possíveis diferenças entre os grupos avaliados estejam ligadas a reais
diferenças no constructo e que, portanto, não são influências de erros de medidas associadas ao
instrumento(42). Desse modo, as análises de invariância fatorial demonstraram que o número de
fatores, as cargas fatoriais e as covariâncias são invariantes, quando comparados os grupos em
função do sexo, da idade e do local, considerando bons índices de ajustes diante dos modelos
configural, métrico escalar, bem como, pelos valores de CFI (decréscimos inferiores a 0.01)(157).
Portanto, o quarto objetivo deste estudo foi alcançado adequadamente, correspondendo a
evidências de invariância total ao GAIN-SS para a população estudada.
Parece oportuno evidenciar a comparação dos dados desta pesquisa com o estudo que
validou o GAIN-SS no Brasil junto à população de Centro de Atenção Psicossocial(77), em
termos de reflexão acerca da definição de um novo modelo de solução fatorial do instrumento
para uso na APS. Assim, observaram-se resultados com semelhança exatamente nos fatores
(IDScr, EDScr e CVScr) e itens que apresentaram problemas, pois ambos corroboram o estudo
de validação do instrumento original(69). Porém, neste estudo, realizado na APS, a metodologia
de validação foi diferente, sendo que se trabalhou com AFE e AFC, enquanto os demais
estudos(69; 77; 85) fizeram uso do método com Teoria de Resposta ao Item (TRI); por essa razão
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impossibilitam rigorosas comparações. É válido enfatizar que, por meio do Modelo Rasch, o
fator CVScr possui um indicativo de multidimensionalidade, ao passo que as outras escalas
(IDScr, EDScr e SDScr) são claramente unidimensionais (77).
Em pesquisa desenvolvida por McDonell(71), que examinou a adequação do GAIN-SS
como uma ferramenta de triagem para transtornos psiquiátricos e de uso de substância,
consideraram-se as três subescalas do GAIN-SS (IDSr, EDScr e SDScr). Esta versão está sendo
administrada no estado de Washington com uma aplicação para IDSr e EDScr pela soma de
suas pontuações. Apesar dos limites à confiabilidade, os resultados demonstraram validade de
critério convergente e discriminante e forneceram suporte para a validade dessa versão (com
três fatores). Apesar disso, esses resultados não apoiam o uso do domínio EDScr como um
rastreador para desordens de externalização.
Em outras palavras, o estudo aqui apresentado, em suas diversas etapas, cumpriu seu
objetivo geral, que foi: analisar as evidências de validação da versão brasileira do instrumento
Global Appraisal of Individual Needs – Short Screener (GAIN-SS) para uso na APS, tornando
possível disponibilizar um instrumento válido e confiável para medir problemas relacionados à
Saúde Mental nesses serviços. Além do quê, esses achados permitem integrar o GAIN-SS na
rotina das UBS como uma ferramenta para os profissionais que visam melhor atender às pessoas
que frequentam esses ambientes e que têm necessidades de cuidados em Saúde Mental, bem
como para pesquisadores que buscam evidências científicas sobre esse tema.
Considerando a significância desses resultados, o estudo apresentou algumas limitações,
como o método de validação ser diferente dos métodos utilizados pelo estudo que deu origem
ao instrumento original e pelo estudo de validação do GAIN-SS no Brasil. Outra limitação foi
o fato de o instrumento ser validado para a população da APS, o que requererá métodos
semelhantes para outras amostras. Também pode ser considerada como limitação a ausência da
validade de critério por dificuldade de encontrar um instrumento que avalie o fenômeno da
mesma maneira, ficando como sugetão para novos estudos. Contudo a identificação das mais
variadas evidências de validade do GAIN-SS, neste estudo, contribuirá substancialmente para
a literatura que discute as necessidades em Saúde Mental na APS e deverá embasar pesquisas
futuras que visem aprofundar-se nesse tema.

7 conclusão
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7 CONCLUSÃO

O estudo realizado com o objetivo de analisar as evidências de validação da versão
brasileira do instrumento Global Appraisal of Individual Needs – Short Screener (GAIN-SS)
para uso na atenção primária à saúde em Unidades Básicas de Saúde no Brasil possibilitou as
conclusões que seguem:


Caracterização da população atendida na APS, conforme os escores do GAIN-SS
com três fatores
 A caracterização da população estudada deu-se em torno do escore Total
classificado como moderado/alto, onde 88% tiveram pontuação total da escala de
um ou mais sintomas no último ano, caracterizando que, quanto maior a pontuação
final, maior a necessidade de cuidados em Saúde Mental.



Evidências de validade e confiabilidade da versão brasileira do GAIN-SS com três
domínios
 O instrumento para uso na Atenção Primária à Saúde em Unidades Básicas de Saúde
no Brasil ficou composto por três domínios: Desordens por Substâncias-SDScr
(todos os itens, de 3a-3e); Desordens Internalizantes-IDScr (itens de 1a- 1f, exceção
do item 1e) e Desordens Externalizantes-EDScr (itens de 2b-2d, com exceção de
quatro itens 2f, 2e, 2a e 2g), nesse incluído o agrupamento dos dois domínios e por
fim, o domínio Desordens por Conflitos interpessoais-CScr (itens 2f- 22e mais o
item 4a), nesse incluído o agrupamento de dois domínios, concluindo a AFE.
 Os índices de ajustamento para o novo modelo por meio da AFC foram conclusos
como satisfatórios para o obetivo geral desse estudo.
 A nova versão do instrumento apresentou índices consistentes de confiabilidade
para a população estudada.
 A análise de invariância da estrutura fatorial de três fatores da versão brasileira do
GAIN-SS foi eficiente para avaliar diferentes grupos (sexo, idade e local), mesmo
quando considerados diferentes modelos (configural, métrico escalar).
Por fim, concluiu-se que, considerando as análises psicométricas realizadas, a versão

brasileira do GAIN-SS com três domínios é um instrumento unidimensional, com 16 itens, que
apresenta boas evidências de validade e confiabilidade para medir necessidades relacionadas à
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Saúde Mental na APS, em Macapá e São Paulo, independente do sexo, idade e local. O referido
instrumento é válido e confiável para medir problemas relacionados à Saúde Mental.
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados-Características Sociodemográficas e
Clínicas
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS
1. Qual o seu estado civil?
( ) Solteiro(a) ( ) Casado (a)
2. Qual a sua escolaridade?

(

) União estável

( ) Não alfabetizado
( ) 2º grau completo
( ) 1º grau completo
( ) 2º grau incompleto
( ) 1º grau incompleto
3. Qual a sua situação trabalhista?
( ) Trabalha no mercado formal
( ) Trabalha no mercado informal
4. Qual a sua renda familiar?
( ) < 1 salário-mínimo
( ) 1 a 3 salários-mínimos
5. Qual sua etnia?

(

) Viúvo(a)

( ) 3º grau incompleto
( ) 3º grau completo

( ) Aposentado
( ) Do lar

( ) Desempregado
( ) Outro

( ) 4 a 6 salários-mínimos
( ) > 7 salários-mínimos

( ) Branco
( ) Negro
( ) Índio
6. Qual sua situação familiar/Conjugal?

( ) Amarela

( ) Convive com companheira(o) e filho (s)
( ) Convive com companheira(o) com laços conjugais e sem filho(s)
( ) Convive com companheira(o), filho(s) e outros familiares
( ) Convive com familiares sem companheira(o)
( ) Convive com outra(s) pessoa(s) sem laços consanguíneos e/ou laços conjugais
( ) Vive só
7. Condição de vulnerabilidade:
( ) Vive em situação de privação de liberdade
( ) Vive em situação de rua
( ) Vive em situação de Imigrante
8. Possui diagnóstico de transtorno mental?
( ) Sim

( ) Não

Se sim, qual? __________________________________________

9. Hábitos de vida:
Faz uso de álcool ou outras drogas? ( ) Sim ( ) Não
Com que idade (em anos) começou a usar? ________________
Qual a substância de escolha? ____________________
Qual o padrão de uso atual? ( )Diário ( )Semanal ( )Eventual
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Conforme a Resolução 466/12 do CNS.
Prezado(a), convido você para participar de uma pesquisa chamada Evidências de Validação
da versão brasileira do Global Appraisal of Individual Need – Short Screener (GAIN-SS)
para uso na APS que eu, Veronica Batista Cambraia Favacho, estudante da Escola de
Enfermagem da USP (EEUSP), estou desenvolvendo com o objetivo de verificar o desempenho
desse instrumento de triagem sobre álcool e outras drogas, o AGNI – Rastreio Rápido para uso
nas Unidades Básicas. São 23 perguntas sobre sintomas de internalização e externalização,
como hiperatividade, ansiedade, problemas relacionados a uso de AOD e relacionados a crime
e violência de Saúde (UBS). Isso significa que esta pesquisa irá ver se este teste é apropriado
no atendimento inicial das pessoas que usam álcool e outras drogas. Para realizar este estudo,
tenho que entrevistar as pessoas que usam o serviço de saúde na UBS. Preciso que você
responda a várias perguntas desses dois testes, que levarão mais ou menos 10 minutos.
DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Um possível risco cogitado pelo
pesquisador desta proposta de estudo seria o estresse emocional, uma vez que os itens
interrogados aos indivíduos são de ordem pessoal e avaliam saúde mental e problemas
relacionados ao consumo de substâncias. Indivíduos chorosos ou com sintomas depressivos,
em abstinência, intoxicados ou com qualquer outra alteração detectada como estressora serão
encaminhados para avaliação da equipe e acolhidos em suas necessidades.
É importante você saber que as perguntas aqui coletadas podem ajudar no caso de você
fazer uso de álcool e outras drogas (o que você quer no tratamento, quais suas queixas, o que
você gostaria de melhorar) em seu tratamento e na sua vida. As informações que podem te
ajudar entregarei aos profissionais que te acompanham. Além disso, ao participar desta
pesquisa, você estará contribuindo com estudos na área de álcool e outras drogas para melhorar
a assistência dada a outras pessoas que, assim como você, têm problemas com o uso de álcool
e outras drogas.
Como vamos falar, na entrevista, sobre assuntos de sua vida relacionados, ou não, ao
uso de álcool e outras drogas, existe a chance de que a conversa te cause sentimentos bons ou
ruins, se acontecer, esta UBS e eu estamos à disposição para te acolher (com atendimento
médico, psicológico e/ou de Enfermagem). Esta pesquisa não tem nenhum financiamento e não
terá gastos financeiros para você; porém, se houver alguma despesa e/ou eventuais danos
decorrentes de ofensa pessoal: à dignidade, à pessoa etc, conforme preceitua a normativa
preventiva do direito à honra e a imagem, estes poderão ser acionados para a possível
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indenização por simples processo judicial; você é livre para deixar de participar, a qualquer
momento, da pesquisa, sem te causar nenhum problema ou mal, nem prejudicar o tratamento,
agora ou mais tarde; tudo o que for dito durante a entrevista será mantido em segredo; suas
respostas serão transformadas em trabalho e apresentadas em congressos em revistas sobre
álcool e outras drogas; em nenhum momento o seu verdadeiro nome será revelado; você terá
chances de esclarecer dúvidas sobre assuntos relacionados à pesquisa quando quiser. Caso
concorde, as informações coletadas que sejam importantes para seu tratamento serão entregues
aos profissionais que te acompanham. Por fim, são duas vias deste termo que devem ser
assinadas por nós dois, eu ficarei com uma via e você receberá outra via deste documento.
Agradeço sua colaboração e fico à disposição para responder a qualquer dúvida, no
endereço: Rua 02, nº85, Condomínio Portal do Sol, Rodovia Juscelino Kubitschek,
Universidade, Macapá-AP. no telefone (96) 99112-8066 ou e-mail vv.fa@usp.br, e você pode
também contatar os Comitês de ética da Secretaria Municipal de Saúde, Rua General Jardim,
36, 1º andar - Telefone:

(11) 3397-2464 - e-mail: smscep@gmail.com, da Escola de

Enfermagem da USP, Av. Dr Enéas de Carvalho Aguiar, 419-05403-000-São Paulo -SP, no
email: cepee@usp.br e telefone: (11) 3061-8858 e da Universidade Federal do Amapá, Campus
Marco Zero – Macapá, Rod. Juscelino Kubitschek, KM-02 Jardim Marco Zero Macapá – AP
CEP 68.903-419, e-mail: cep@unifap.br, fone: (96) 40092804/05, Wathsapp: 96 98407 – 3551.
São Paulo, _____/_____/ _____.
Esta pesquisa atende a todas as especificações da Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012
que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos.
__________________________________________________________
Assinatura do sujeito de pesquisa
____________________________________________
Assinatura do pesquisador (carimbo ou nome legível)
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ANEXO A- Instrumento de Coleta de Dados- AGNI-RR
(Versão brasileira do GAIN-SS)
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ANEXO B - Instrumento Original- GAIN-SS
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ANEXO C - Instrumento AGNI-RR16 (2ª versão brasileira do GAIN-SS).
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ANEXO D – Carta de Anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Macapá
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ANEXO E - Carta de Anuência da Coordenadoria Regional de Saúde Centro –
São Paulo
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ANEXO F – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa- EEUSP 2018
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ANEXO G – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa- PMSP 2018
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ANEXO H – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa- UNIFAP 2018
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