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Resumen 
 

Este estudio tiene como objetivo evaluar comparativamente la estructura factorial y la 

fiabilidad del AUDIT en universitarios, este instrumento  evalúa el problema con el alcohol 

pudiendo ser clasificados como: Patrón de consumo de alcohol, signos y síntomas de la 

dependencia, y problemas derivados del abuso del alcohol. Al ser ampliamente utilizado en la 

salud y las ciencias psicológicas, los estudios han observado que diverge de la propuesta 

original, lo que contradice la existencia de estos tres factores. 438 estudiantes universitarios, 

hombres y mujeres, de 18-40 años de edad, de la ciudad de João Pessoa-PB contestaron el 

AUDIT y datos socio-demográficos. A través de diferentes cálculos estadísticos, observamos 

indicadores psicométricos que aseguraran la coherencia de la estructura factorial y la 

fiabilidad de este, garantizando así una medida de tres factores en la identificación del 

problema del consumo de alcohol. 
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Resumo  
 

Este estudo tem como objetivo avaliar de forma comparativa as estruturas fatoriais do 

AUDIT em universitários; este instrumento avalia o problema com consumo de álcool, 

podendo ser categorizado como: Padrão de consumo de álcool, sinais e sintomas de 

dependência e problemas decorrentes do álcool. Por ser um instrumento muito utilizado nas 

ciências da saúde e psicológica, tem observado estudos que divergem da proposta original, 

contradizendo a existência desses três fatores. 438 universitários, homens e mulheres, de 18 

a 40 anos, na cidade de João Pessoa-PB responderam o AUDIT e dados sócio-demográficos. 

Através de diferentes cálculos estatísticos, observaram-se indicadores psicométricos que 

garantiram a consistência da estrutura fatorial e fidedignidade desta, garantindo assim, uma 

medida trifatorial sobre a identificação do problema do consumo de álcool. 

 

Palavras Chave: AUDIT, Análise confirmatória, Fidedignidade, Universitários. 

  

Abstract  
 

The aim of this study is evaluate comparatively the factor structure of the AUDIT in 

under graduate students; this instrument assesses the issue with alcohol consumption that can 

be categorized as: Alcohol consumption pattern, signs and dependence symptoms and alcohol 

abuse problems. For being an instrument widely used in the health and psychological 

sciences, it has been observed studies that diverge from the original proposal, contradicting 

the existence of these three factors. 438 under graduate students, male and female, form from 

18 to 40 years old, in the city of João Pessoa -PB answered the AUDIT plus a socio-

demographic data. Through different statistical calculations, it has been observed 

psychometric indicators that ensured consistency of the factor structure and reliability of the 

same, thereby ensuring a three-factor measure on the identification of the alcohol 

consumption issue. 

 

Keywords: AUDIT, confirmatory analysis, Reliability, University Students. 

 

 

Apesar de considerar, atualmente, o 

consumo de álcool entre os jovens ser um 

problema grave; tal fenômeno tem sido 

destacado, quanto a origem e manutenção, 

uma condição, sine quo non, para os 

períodos de comemoração publica ou 

privada e até é sugerido como fator de 

proteção em relação a redução de doenças 

cardiovasculares. Mesmo assim, a questão 

relacionada ao consumo de álcool, vem 

gerando interesse político e cientifico, 

porque ao acompanhar a mídia em geral e 

os estudos sobre o tema, identifica-se um 

aumento no uso dessa substância por parte  

 

dos jovens, especialmente, por parte dos 

universitários, encontrando o consumo por 

parte de jovens cada vez mais novos 

(Carlini-Contrim, Gazal-Carvalho & 

Gouveia, 2000; Navarro & Pontillo, 2002; 

Silva, Malbergier, Stempliuk & Andrande, 

2006; Carlini, Carlini-Contrim & Silva-

Filho, 2007; Kerr-Corrêa el al., 2001; 

Kerr-Corrêa et al., 2002; Agante, 2009; 

Fachini, 2009; Breda, 2010; Carvalho, 

2010; Bye & Rossow, 2010; Dallo & 

Martins, 2011; Formiga, Souza, Picanço & 

Santos, 2013).  
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Desta forma, nas áreas da ciência 

da saúde, humana e social vem procurado 

avaliar, com maior qualidade, tanto o 

perfil dos consumidores do uso de álcool 

quanto a relação com história de vida 

pessoal e familiar, como também, mapear 

os motivos e conseqüências, nesta 

avaliação, o impacto do excessivo 

consumos de álcool em variáveis 

psicssociais (por exemplo, personalidade, 

autoestima, bem-estar subjetivo, etc.). A 

importância de se avaliar tais relações se 

deve a necessidade de delinear a iniciação, 

constância e padrão de consumo álcool-

jovens e a causalidade na saúde física, 

mental e social e nas relações 

interpessoais; esta ultima, tem se associado 

às variáveis criminogênicas (condutas 

desviantes, comportamento agressivo, etc.) 

(Pastor, Balaguer & García-Merita, 2000; 

Navarro & Pontillo, 2002; Llorens, Palmer 

& Perellón del Rio, 2005; Chalub & 

Telles, 2006; Silva, Malbergier, Stempliuk 

& Andrande, 2006; Musitu, Jiménez & 

Murgui, 2007; Romera, 2008; Andrade, 

Anthony & Silveira, 2009; Formiga, 

2011). 

 

Com isso, de acordo com Formiga 

et al. (2013), a avaliação do problema do 

consumo de álcool contempla a detecção 

dos transtornos gerados por essa 

substância, podendo ser avaliada através 

de uma anamnese, da história familiar, da 

genética, da vida pessoal, social, etc., mas, 

instrumentos com foco diagnóstico 

passaram a ser desenvolvidos, acurados e 

padronizados com o objetivo de facilitar 

tanto a mensuração desse fenômeno 

quanto a economia e praticidade na 

administração de pesquisa social e 

diagnóstica com pessoas suspeitas ou não 

em relação com uso de álcool ou na 

dependência.  

 

 

 

 

Dos vários instrumentos que busca 

mensura os problemas de jovens e adultos 

quanto ao uso de substâncias psicoativas 

lícitas e ilícitas, o Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT), conhecido no 

Brasil como teste de identificação de 

problemas relacionados ao uso de álcool, 

ainda tem sido um dos instrumentos mais 

utilizados no mundo em pesquisas sobre a 

identificação de problemas com álcool 

(Aertgeerts et. al., 2000; Carvalho, 2010; 

Coelho, 2010; Babbor, Higgins-Biddle, 

Saunders & Monteiro, 2001; Corradi-

Webste, Laprega & Furtado, 2005; 

Meneses-Gaya, Zuardi, Loureiro & 

Crippa, 2009).  

 

O AUDIT trata-se de uma medida 

que tem por objetivo rastrear o consumo 

problemático e o padrão de ingestão dessa 

substância. A OMS (WHO, 1992; ver 

Babor et al., 1992), sob a orientação dos 

manuais diagnósticos CID – 10 e o DSM – 

III (American Psychiatric Association, 

APA, 1994), organizaram-se critérios em 

relação a dependência do uso de álcool, 

elaborando e estruturando um instrumento, 

o qual, mais usado para avaliar o consumo 

excessivo do álcool durante 12 meses; 

intitulado de Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT) e conhecido 

no Brasil como Teste de Identificação de 

Problemas Relacionados ao Uso de 

Álcool, este teste foi desenvolvido por 

Babbor, Higgins-Biddle, Saunders & 

Monteiro (2001; Babor et al. 1992; Babor 

& Higgins-Biddle, 2001), traduzido e 

validado por Figlie, Pillon, Laranjeira e 

Dunn (1997) no Brasil, com o objetivo de 

avaliar ou rastrear o consumo exagerado 

do álcool e outras drogas e que, a partir 

dos resultados observados, propor 

intervenções sociais e psicológicas frente 

aos prejuízos do consumo dessa 

substância.  
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Com o objetivo de facilitar a 

avaliação do problema que a pessoa que 

consome álcool enfrenta, utilizou-se um 

ponto de corte na distribuição dos escores 

dos respondentes, que variam de zero (0) a 

40 e podem ser conhecidos quando se 

soma as questões do instrumento, 

independente da dimensão do AUDIT.  

 

A distribuição desses escores 

destinados à avaliação do problema no 

consumo de álcool pode ser assim 

classificada em zonas: na zona I, os 

escores variam de 0 Até 7 pontos (indica 

uso de baixo risco ou abstinência ou 

educação no uso), na zona II a variação 

dos escores ocorrem entre 8 e 15 pontos 

(sugere uso de risco ou uso simples), a 

zona III, varia de 16 a 19 pontos (esta, 

sugere uso nocivo ou aconselhamento 

simples + intervenção breve + 

monitoramento continuado), por fim, a 

zona IV tem escore acima de 20 pontos 

(demonstra possível dependência ou 

referencia o diagnóstico, avaliação e 

tratamento) (Babor, Higgins-Biddle, 

Saunders & Monteiro, 2001; Pillon & 

Corradi-Webster, 2006). 

 

Considerando que o instrumento do 

AUDIT revela condições psicométricas 

para à avaliação do problema sobre o uso 

de álcool, tem encontrado estudo  na área 

da Psicologia brasileira que se interessam 

em avaliar tal medida que apresente 

parâmetros psicométricos mais 

consistentes e seguros; estes estudos busca 

observar a confiabilidade e validade 

utilizando desde a análise fatorial, 

confirmatória, alfas de Cronbach as 

análises diagnósticas (tendência central, 

Curva de ROC, qui-quadrados, entre 

outros), bem como, aqueles estudos que 

contemplam análises multimétodos.  

 

 

 

 

 

Apesar dos estudos revelarem 

indicadores psicométrios confiáveis, seja 

quanto a análise fatorial e confirmatória, 

seja em relação a confiabilidade e 

sensibilidade dessa medida em distintas 

amostras, tem observado divergências 

quanto a organização da estrutura fatorial 

do AUDIT; alguns sugerem que o 

problema do consumo de álcool pode ser 

avaliado por dois conglomerados de 

fatores (Shevlin & Smith, 2007; Wicki, 

Gustafsson, Mäkelä & Gmel, 2009; 

Meneses-Gaya, Zuardi, Loureiro & 

Crippa, 2009; Santos, Gouveia, Fernandes, 

Souza & Granjeiro, 2013), já outros 

pesquisadores julgam ser confiável três 

fatores, este ultimo, semelhante a 

organização proposto Babor, Fuente, 

Saunders e Grant (1992) (por exemplo, 

Formiga, Souza, Picanço & Santos, 2013). 

Considerando a necessidade de uma 

medida sobre o consumo excessivo de 

álcool confiável e sendo o AUDIT um dos 

instrumentos mais utilizado por diversos 

estudiosos nas distintas ciências, viu-se a 

necessidade de avaliar, comparativamente, 

qual a melhor estrutura fatorial para essa 

medida; sendo assim, o presente estudo 

tem como objetivo analisar, a partir de 

diferentes cálculos estatísticos, a 

organização e consistência da estrutura 

fatorial do AUDIT em uma amostra de 

universitários. 

 

Método 

 

Amostra 

 

Participaram do estudo, 438 

universitários de 18 a 40 anos (M = 23,71; 

d.p. = 6,27), sendo 60% de mulheres, 

todos da cidade de João Pessoa-PB, 

distribuídos no nível de ensino superior de 

instituições privadas e publicas. A amostra 

foi não probabilística, pois considerou-se o 

sujeito que, consultado, se dispôs a 

colaborar, respondendo o questionário a 

ele apresentado. 
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Instrumentos 

Os sujeitos responderam um 

questionário com o seguinte instrumento: 

 

Teste de identificação de 

problemas relacionados ao uso de álcool - 

AUDIT: Trata-se de um questionário 

desenvolvido para Organização Mundial 

da Saúde, o qual foi organizado de acordo 

com Classificação Internacional de 

Doença (CID-10) destinada ao 

rastreamento para uso problemático 

(especificamente, o uso nocivo e 

dependência) de álcool durante um período 

de 12 meses (Babor, Fuente, Saunders & 

Grant, 1992; Saunders, Aasland, Babor, 

Fuente & Grant, 1993; Babor & Higgins-

Biddle, 2001; Babor, Higgins-Biddle, 

Saunders & Monteiro, 2001). No Brasil, 

foi Figlie, Pillon, Laranjeira e Dunn (1997) 

que validaram o AUDIT com o objetivo de 

avaliar os problemas relacionados ao 

álcool em contexto hospitalar e em 

adolescentes, jovens, jovens adultos e 

adultos em diversos países (Kerr-Corrêa, 

Dalben, Simão et al., 1999; Kerr-Corrêa, 

Dalben, Trinca et al., 2001; Bergman & 

Källmén, 2002; Kerr-Corrêa, Simão, 

Dalben et al., 2002; Laranjeira, Pinsky, 

Zaleski & Caetano, 2009); em todas essas 

amostras os instrumento revelou 

indicadores estatísticos confiáveis.  

 

O instrumento AUDIT contém 10 

questões em relação ao uso do álcool em 

relação ao último ano de consumo; de 

acordo Pillon e Corradi-Webster (2006) 

estas questões são organizadas 

fatorialmente em três dimensões: a 

primeira, refere-se a uma medida sobre a 

quantidade e a frequência do uso regular 

ou ocasional de álcool (por exemplo, 

freqüência de uso, quantidade em um dia 

típico e freqüência de beber pesado) 

categorizada como Padrão consumo de 

álcool; as três questões seguintes 

investigam sintomas de dependência  

 

 

(por exemplo, dificuldade de controlar o 

uso, aumento da importância da bebida e 

beber pela manhã) categorizadas como 

Sinais e sintomas de dependência; por fim, 

as quatro questões finais, referem-se a 

problemas recentes na vida relacionados 

ao consumo (por exemplo, sentimento de 

culpa após o uso de álcool, esquecimentos 

após o uso, lesões causadas pelo uso do 

álcool e preocupação de terceiros) e que 

são categorizadas como Problemas 

decorrentes do álcool. De acordo com os 

autores supracitados, os escores variam de 

zero (0) a 40 e são obtidos por meio da 

somatória das questões do AUDIT. Uma 

pontuação igual ou superior a oito refere-

se a um padrão de risco ou uso 

problemático de álcool, para pontuações 

inferiores a esse escore considera-se uso 

não problemático ou baixo risco. O 

AUDIT tem uma grande vantagem de 

permitir classificar em quatro padrões de 

uso ou nível de risco quanto ao consumo; 

estes níveis são organizados em Zonas. O 

conceito de Zonas de Risco é interessante 

pelos seguintes motivos: pautando-se no 

conceito de prevenção do uso de álcool, 

permite distanciamento da visão baseada 

na dependência – que dicotomiza os 

pacientes em dependentes e não 

dependentes – instituindo padrões 

gradativos de uso; em decorrência, as 

Zonas Contínuas permitem um enfoque na 

prevenção, uma vez que o paciente é 

sensibilizado para a redução do uso de 

álcool, sendo estimulado para ingresso em 

Zona de menor risco (Moretti-Pires & 

Corradi-Webster, 2011, 499). Desta forma, 

as zonas avaliativas são as seguintes: zona 

I (Até 7 pontos: indica uso de baixo risco 

ou abstinência); zona II (de 8 a 15 pontos: 

sugere uso de risco); zona III (de 16 a 19 

pontos: sugere uso nocivo) e zona IV 

(acima de 20 pontos: demonstra possível 

dependência) (Babor, et al., 2004; Moretti-

Pires & Corradi-Webster, 2011). 
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Procedimentos 

 

Todos os procedimentos adotados 

nesta pesquisa seguiram as orientações 

previstas na Resolução 466/2012 do CNS 

e na Resolução 016/2000 do Conselho 

Federal de Psicologia para as pesquisas 

com seres humanos (Conselho Nacional de 

Saúde [CNS], 2012; Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Psicologia [ANPEPP], 2000). 

 

Administração 

 

Colaboradores com experiência 

prévia na administração do instrumento 

foram responsabilizados pela coleta dos 

dados, e apresentaram-se as pessoas nas 

instituições de ensino superior, na cidade 

de João Pessoa-PB, como interessados em 

conhecer as opiniões e os comportamentos 

deles sobre as questões descritas no 

instrumento da pesquisa.  

 

Solicitou-se a colaboração 

voluntária das pessoas no sentido de 

responderem um breve questionário. Após 

ficarem cientes das condições de 

participação na pesquisa, assinaram um 

termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foi-lhes dito que não havia 

resposta certa ou errada. A todos foi 

assegurado o anonimato das suas respostas 

informando que estas seriam tratadas em 

seu conjunto.  

 

A escala foi respondida 

individualmente, em sala de aula, logo 

após a autorização do coordenador do 

curso e professor da disciplina que seria 

ocupada para a administração da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de o instrumento ser auto-

aplicável, contando com as instruções 

necessárias para que as pessoas possam 

responder as questões exigidas nos 

instrumento, os colaboradores na aplicação 

estiveram presentes durante toda a 

administração do mesmo para retirar 

eventuais dúvidas ou realizar 

esclarecimentos que se fizessem 

indispensáveis. Um tempo médio de 30 

minutos foi suficiente para concluir essa 

atividade.  

 

Análise dos dados 
 

Quanto à análise dos dados, 

realizou-se, além das análises descritivas e 

o cálculo do alfa de Cronbach (), lambda 

de Guttman, coeficiente Spearman-Brown,  

além desses cálculos, realizou-se uma 

análise fatorial confirmatória afim de 

avaliar a estrutura fatorial do modelo em 

relação ao consumo de álcool no final de 

semana. 

 

 Considerou-se como entrada a 

matriz de covariâncias o estimador ML 

(Maximum Likelihood). Sendo um tipo de 

análise estatística mais criteriosa e 

rigorosa, buscou-se avaliar a estrutura 

teórica do AUDIT com três fatores. A 

seguir serão apresentados esses 

indicadores: O χ² (qui-quadrado) testa a 

probabilidade do modelo teórico se ajustar 

aos dados: quanto maior o valor do χ²  pior 

o ajustamento. Entretanto, ele tem sido 

pouco empregado na literatura, sendo mais 

comum considerar sua razão em relação 

aos graus de liberdade (χ²/g.l.).  
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Neste caso, valores até 3 indicam 

um ajustamento adequado; Raiz Quadrada 

Média Residual (RMR), que indica o 

ajustamento do modelo teórico aos dados, 

na medida em que a diferença entre os dois 

se aproxima de zero; O Goodness-of-Fit 

Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit 

Index (AGFI) são análogos ao R² na 

regressão múltipla e, portanto, indicam a 

proporção de variância–covariância nos 

dados explicada pelo modelo.  

 

Os valores desses indicadores 

variam de 0 a 1, sendo que os valores na 

casa dos 0,80 e 0,90, ou superiores, 

indicam um ajustamento satisfatório; A 

Root-Mean-Square Error of 

Approximation (RMSEA), com seu 

intervalo de confiança de 90% (IC90%), é 

considerado um indicador de “maldade” de 

ajuste, isto é, valores altos indicam um 

modelo não ajustado.  

 

Assume-se como ideal que o 

RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, 

aceitando-se valores até 0,10; O 

Comparative Fit Index (CFI) -   compara 

de forma geral o modelo estimado ao 

modelo nulo, considerando valores mais 

próximos de um como indicadores de 

ajustamento satisfatório; O Expected 

Cross-Validation Index (ECVI) e o 

Consistent Akaike Information Criterion 

(CAIC) são indicadores geralmente 

empregados para avaliar a adequação de 

um modelo determinado em relação a 

outro. Valores baixos do ECVI e CAIC 

expressam o modelo com melhor ajuste 

(Byrne, 1989; Joreskög & Sörbom, 1989; 

Kelloway, 1998; Hair, Anderson, Tatham 

& Black, 2005).  

 

Resultados e Discussão 

 

A fim de atender o objetivo do 

presente estudo, tomou-se com base de 

orientação para o calculo comparativo das 

estruturas fatoriais, os estudos previamente 

destacados sobre a organização fatorial do 

AUDIT (ver Figlie, Pillon, Laranjeira & 

Dunn, 1997; Pillon & Corradi-Webster, 

2006; Santos, Gouveia, Fernandes, Souza 

& Grangeiro, 2012).  

 

Para isso, empregou-se o pacote 

estatístico AMOS 21.0 para efetivar a 

análise fatorial confirmatória verificando 

os diversos modelos fatoriais 

estabelecidos. Deixou-se livre as 

covariâncias (phi, φ) entre os fatores e os 

resultados revelaram que o modelo 

trifatorial apresentou os melhores 

indicadores de qualidade de ajuste, 

destacado em negrito na tabela, os quais se 

mostraram próximos às recomendações 

apresentadas na literatura (Byrne, 1989; 

Van de Vijver & Leung, 1997) (ver Tabela 

2).  

 

Tabela 1. Indicadores psicométricos da estrutura fatorial do AUDIT 

                  Indicadores psicométricos do AUDIT (três fatores*) 

 ²/gl RMR GFI AGFI CFI TLI RMSEA CAIC ECVI 

Unifatorial* 4,11 0,03 0,94 0,89 0,92 0,87 0,08 303,59     0,39 

Bifatorial** 3,40 0,04 0,95       0,90 0,96 0,95 0,07 301,27     0,32 

 

Trifatorial*** 1,25 0,02 0,99 0,97 1,00 0,99 0,02 302,01     0,23 

 
Notas: *Fator único, somatório de todos os itens; ** proposta de Santos, Gouveia, Fernandes, Souza e 

Grangeiro (2012); *** proposta original de Babor, Fuente, Saunders e Grant (1992), p > 0,01. 
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Considerando os indicadores 

apresentados na tabela 1, todas as 

saturações (Lambdas, λ) tanto estiveram 

dentro do intervalo esperado |0 - 1| quanto, 

foram estatisticamente diferentes de zero (t 

> 1,96, p < 0,05), não havendo problemas 

da estimação proposta para estrutura do 

modelo;  tais resultados corroboram a 

existência do modelo trifatorial 

hipotetizado para mensurar o consumo 

excessivo de álcool em universitários. 

Observou-se uma associação lambda (λ) 

positiva entre os fatores (Padrão Consumo 

de Álcool, Sinais Sintoma de Dependência 

e Problemas Uso Álcool), os quais 

variaram de 0,69 a 0,84 (ver figura 1). 

Sendo assim, justifica-se consistência e, ao 

compará-lo aos demais modelos, a 

proposta trifatorial do AUDIT, de acordo 

com o que estabeleceu Figlie, Pillon, 

Laranjeira e Dunn (1997; Babor, Fuente, 

Saunders & Grant, 1992; Babor & 

Higgins-Biddle, 2001; Pillon & Corradi-

Webster, 2006).  

 

 

 

 
             

Figura 1. Estrutura Fatorial do AUDIT 
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Atendido o objetivo central do 

estudo, o qual comprovou que o modelo 

trifatorial do AUDIT é o que melhor 

representa a medida para identificar e 

rastrear o uso problemático 

(especificamente, o uso nocivo e 

dependência) de álcool durante um período 

de 12 meses; buscou-se apresentar mais 

uma informação empírica que garantisse 

tal medida e para isso, realizou-se o 

calculo do alfa de Cronbach () em várias 

secções de amostras (ver tabela 2) para o 

modelo trifatorial. Através deste cálculo 

observou-se a existência de alfas acima de 

0,70 em todas as secções, sugerindo assim, 

uma confiabilidade da referida estrutura  

 

 

(por exemplo, Padrão Consumo de Álcool, 

Sinais Sintoma de Dependência e 

Problemas Uso Álcool), seja ao considerar 

a amostra total ou em relação as duas 

metades – Split-Half - (com o coeficiente 

Spearman-Brown foi acima de 0,80 para 

ambas as metades, bem como, o 

coeficiente de Guttman de 0,84) ou por 

temporalidade amostral, os resultados se 

mostraram confiáveis, garantindo a 

fidedignidade da medida AUDIT. Com 

vistas de acréscimo para maior segurança 

psicométrica de tal instrumento, efetuou-se 

os modelos de confiabilidade de Guttman, 

no qual observaram-se que os seis lambdas 

tiveram variação de 0,83 a 0,94, com o 

lambda 2 de 0,93.

 

Tabela 2. Indicadores alfas de Cronbach do AUDIT em universitários 

 

 Alfas de Cronbach () 

Fatores do 

AUDIT 

Ntotal N1 N2 Split-Half 

    Metade 1 Metade2 

PCA 0,82 0,85 0,78 0,85 0,77 

SSD 0,88 0,77 0,75 0,79 0,75 

PUA 0,84 0,75 0,78 0,76 0,74 

Notas: Ntotal = amostra geral com 438 sujeitos; N1 = primeira amostra com 201 sujeitos; N2 = primeira amostra 

com 237sujeitos; PCA = Padrão Consumo de Álcool; SSD = Sinais Sintoma de Dependência; PUA = Problemas 

Uso Álcool 

 

 

Reconhecida à consistência da 

estrutura fatorial e a consistência interna 

da estrutura do AUDIT, procurou-se 

avaliar as freqüências de repostas dos 

sujeitos nas zonas de risco e no padrão de 

consumo alcoólico em relação; no gráfico 

1, é possível observar que, mesmo com  

 

 

 

 

 

 

maior percentagem das respostas na zona 1 

(indicando uso de baixo risco), na zona II 

encontram-se 35% dos respondentes (zona 

esta, que sugere uso de risco), na zona III 

(sugere uso nocivo) existe uma menor 

percentagem, mas, já a zona IV 

(demonstra possível dependência) estão 

17% dos respondentes. 

 

 

 

 

 



AUDIT - Análisis Confirmatorio - Fiabilidad 

 

:Asunción (Paraguay) 11(1):77-94, 2014                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 
 

86 

 

 

 

37 
35 

11 

17 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

zona 1 zona 2 zona 3 zona 4  
 

Gráfico 1. Frequencia, em percentagem, dos respondentes em relação a zona de risco 

alcóolico 

 

No gráfico 2, é apresentado o 

resultados sobre o padrão de risco 

alcoólico, este, diferente da avaliação nas 

zonas de risco, indica o padrão de baixo e 

alto risco em relação ao consumo de 

álcool; no gráfico abaixo, observa-se que 

59% dos respondentes apresentam um alto 

padrão de consumo de álcool, isto é, 

provavelmente, os sujeitos pesquisas tem 

um uso problemático com a ingestão 

álcool.   
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Gráfico 2. Frequencia, em percentagem, das respostas dos sujeitos no padrão de risco 

alcóolico 
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 Garantido a consistência interna e 

estrutural do AUDIT, bem como, avaliado 

a freqüência de respostas as zonas e padrão 

de risco, pretendeu avaliar a sensibilidade 

e a especificidade dessas avaliações, 

tomando como orientação a quantificação 

e exatidão de um teste diagnóstico. 

Recorreu-se, para isso, à análise de Curva 

ROC, a qual tem por objetivo avaliar as  

 

 

 

especificidades do instrumento ou 

dimensões de respostas dos pesquisados 

(Oliveira & Andrade, 2002; Margoto, 

2010) (ver gráfico 3). No gráfico abaixo 

destaca-se que a curva de ROC, por se 

encontrar acima do eixo, permite salientar 

uma garantia da medida das zonas e do 

padrão de risco alcoólica na referida 

amostra.  

 

 

 

 

 
Gráfico 3. Curva ROC em relação a sensitividade e especificidade da 

medida das zonas e padrão de risco no AUDIT 

 

No referido calculo, encontrou-se 

uma área do ROC que variou de 0, 88 a 

0,90 (ver tabela 3); essa condição 

demonstra que as probabilidades previstas 

são verdadeiras e correspondem bem ao 

efeito real esperado na diagnose das zonas 

e padrão de risco alcoólico em 

universitários (ver Gráfico3).  

 

Considerando a área de cobertura 

no gráfico 3, bem como, os indicadores 

estatísticos expressos para a curva de 

ROC, no AUDIT a avaliação da zona e 

padrão de riso é sensível para a 

identificação sobre problemas do consumo 

de álcool.
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Tabela 3. Indicadores estatísticos da área de ROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma geral, com base nos 

resultados destes estudos, destaca-se o 

instrumento AUDIT em sua 

trifatorialidade é confiável e fidedigno, 

revelando uma consistência na relação 

item-fator ao comparar as outras 

estruturas; sendo assim, corrobora-se a 

estrutura com três fatores, a qual, já havia 

sido proposta por Figlie, Pillon, Laranjeira 

e Dunn (1997), Babor, Fuente, Saunders e 

Grant (1992) e Babor e Higgins-Biddle 

(2001) e que é capaz de mensurar o 

problema do consumo com o álcool com 

as referidas dimensões: padrão e consumo 

de álcool, sinais sintoma de dependência e 

problemas no uso de álcool.  

 

As diversas análises realizadas para 

avaliação da escala apresentaram garantias 

psicrométricas, tendo por base, diferentes 

evidências empíricas em uma amostra de 

universitários, pois, os indicadores 

comumente tidos em conta para corroborar 

o modelo estrutural proposto (χ
2
/gl, GFI, 

AGFI, RMR, CFI, TLI, RMSEA, CAIC e 

ECVI), bem como, os alfas de Cronbach 

(ver tabelas 1 e 2) foram muito 

satisfatórios. Apesar de se confirmar tal 

medida, salienta-se uma maior atenção na 

avaliação da freqüência de respostas nas 

zonas e no padrão de risco; nos gráficos 1 

e 2, existe uma distribuição das respostas 

de 35% dos sujeitos se encontrarem na 

zona de risco e de 11 a 17% nas zonas que 

tendem a dependência alcoólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tais resultados deflagram a 

condição em que se encontram nossos 

universitários em relação ao consumo de 

álcool, apontando assim, não apenas para a 

inserção em um grave problema social e 

psicológico, mas, também, da possível 

influência deste fenômeno no 

desenvolvimento emocional e 

comportamental do universitário, 

principalmente, por este problema se 

associar as inúmeras situações de risco 

social e delituosidade (Formiga, Picanço, 

Santos & Souza, 2013).  

 

Desta forma, salienta-se com base 

nestes resultados, a necessidade de política 

publica educacional e de intervenção como 

necessidade de um indicador de saúde 

mental para a análise do desenvolvimento 

psicossocial dos universitários e a 

prevenção do excesso e dependência no 

uso de álcool.  

 

Tais reflexões são sustentadas 

quando se avalia o gráfico 2, ao tratar do 

padrão de risco alcoólico, no qual 59% dos 

respondentes se encontram em padrão de 

alto risco no consumo de álcool; a situação 

é grave e merece urgência interventiva. 

Até porque, ao buscar resultados que 

garantam maior sensibilidade dessas 

medidas de risco, a curva de ROC revelou 

indicadores confiáveis em termos de 

diagnóstico.  

 

 

 

 

 Área erro p< IC95% 

    Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Zona de risco 0,90 0,01 0,01 0,87 0,93 

Padrão de consumo 0,88 0,02 0,01 0,85 0,92 



Nilton S. Formiga 

 

: Asunción (Paraguay) 11(1):77-94, 2014                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 
 

89 

Com isso, ao considerar o AUDIT 

neste estudo, pode-se afirmar que 

diferentes indicadores psicométricos 

garantiram a confiança da mensuração da 

identificação dos problemas do consumo 

de álcool em universitários.  

 

Este estudo apontou em direção de 

uma medida que avalie a gravidade do 

consumo do álcool em jovens e/ou adultos 

universitários; considera-se que esses 

achados devem ser refletidos de forma 

urgente, pois, o uso de álcool e o excesso 

nesta bebida é um fenômeno que tem sido 

revelado de condições psicossociais muito 

grave (Lucas, et al., 2006; Peuker, Fogaça 

& Bizarro, 2006; Pillon & Corradi-

Webster, 2006; Silva, Malbergier, 

Stempliuk & Andrade, 2006).  

 

Tal reflexão foi observada no 

estudo desenvolvido por Formiga et. al. 

(2013) quando compararam o consumo de 

álcool por parte dos universitários e 

pessoas em vulnerabilidades (prostitutas, 

moradores de ruas, etc.), no qual a 

diferença foi muito pequena na 

percentagem de respostas entre os grupos 

avaliados, especialmente, ao mensurar o 

padrão consumo de álcool, sinais sintoma 

de dependência e problemas uso álcool; 

isto é, todos estão envolvidos em um risco 

alcoólico, independente da condição social 

em que vivem. 

 

Neste estudo, não apenas salienta a 

consistência de uma medida psicológica e 

epidemiológica sobre o consumo de 

álcool, mas, reflete-se tanto a entrada e 

saída do universitário na instituição e sua 

socialização no consumo desta substância; 

tal condição teria como objetivo, a 

promoção de políticas e projetos 

educacionais que possam ir além do 

processo ensino-aprendizagem, mas, que 

contemple uma formação de educação 

social como fator de proteção para a saúde 

física e mental dos estudantes e seu 

entorno social e intelectual.  

As perspectivas conceituais 

apresentadas aqui, abordando a 

convergência estatística-teoria na proposta 

de uma escala que mensure a situação do 

álcool no grupo de universitários, não 

estar, simplesmente, apontando em direção 

de uma nova medida para a especificidade 

e indexação entre os itens e seus 

respectivos fatores; o objetivo é oferecer 

mais uma espécie de „peça no quebra-

cabeça‟ do problema jovem-consumo e ou 

dependência alcoólica e a deflagra o alto 

risco de tal fenômeno entre os sujeitos 

pesquisados, pois, apesar da garantia deste 

construto, o fato principalmente, 

pretendido é que, ao avaliar um fenômeno 

complexo como este na dinâmica sujeito-

sociedade (especialmente, nos 

universitários) sugere aplicações nos mais 

variados espaços das relações humanas, 

sociais, psicológicas e econômicas. 

Espera-se que o objetivo deste estudo 

tenha sido cumprido, principalmente, no 

que diz respeito à adaptação, consistência 

e fidedignidade da estrutura trifatorial do 

AUDIT; assim considerado, acredita-se 

que estes resultados seriam úteis no 

emprego em áreas afins da psicologia, por 

exemplo, educação, assistência social, 

saúde, etc.  

 

Mesmo que esses resultados sejam 

confiáveis, faz-se necessárias replicações e 

comparações amostrais e de instrumentos 

em diferentes contextos sociais, políticos, 

educacionais e econômicos; 

especialmente, levando em consideração 

os aspectos mais específicos ou universais 

de cada cultura. Por um lado, é importante 

considerar as dimensões locais, específicas 

ou exclusivas (emics) da orientação de 

cada cultura, bem como, e não menos 

importante, avaliar as dimensões 

universais (etics) da Cultura, com o 

objetivo de comparar os construtos 

estudados aqui para outro espaço geo-

político e social (Triandis et. al., 1993; 

Triandis, 1994; Van De Vijve & Leung, 

1997; Muenjohn & Armstrong, 2007). 
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Apesar do resultado comprovar o 

que se hipotetizava, alguns limites devem 

ser considerados para futuros estudos: 

seria útil conhecer os aspectos que podem 

ser comuns em universitários de outros 

Estados brasileiros, bem como, aqueles 

que são específicos sobre teoria e medida 

do problema com o consumo excessivo de 

álcool no final de semana; outro estudo 

que contribuiria para o tema em questão 

tratar-se-ia de enfatizar a avaliação do uso 

do problema com o álcool, comparando as 

duas medidas (de 12 meses e a proposta 

defendida neste estudo); também seria 

importante, reunir evidências da validade e 

precisão intra, inter e pan-cultural, bem 

como, conhecer a estabilidade temporal 

(teste-reteste) replicando o mesmo 

instrumento com amostras maiores e mais 

diversificadas quanto às características dos 

participantes.  
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