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Desenvolvimento de Instrumentos
de Aferição Epidemiológicos
Michael Eduardo Reichenheim e Claudia Leite Moraes

E

ste capítulo trata do desenvolvimento de instrumentos de aferição, uma área de interesse metodológico
que nitidamente vai além do domínio precípuo das ferramentas e técnicas voltadas para a aferição nutricional (e
que estão bem contempladas em outros capítulos deste livro). Ainda assim, este tema não é de todo estranho à
área temática da epidemiologia nutricional, pois muitos de seus programas de investigação concernem a estudos
de objetos que transcendem as avaliações sobre o status nutricional em si, tais como contenção alimentar (dietary
restraint) (Bond, McDowell & Wilkinson, 2001; Van Strien et al., 2006), avaliação de apetite (Wilson et al.,
2005), comportamento alimentar (Burrows & Cooper, 2002; De Lauzon et al., 2004; Wright, Parkinson &
Drewett, 2006) ou conhecimentos e educação nutricional (Vereecken, Van Damme & Maes, 2005; Whati et al.,
2005; Zinn, Schofield & Wall, 2005). Ademais, muitos estudos da área se debruçam sobre causas e determinantes
das disfunções nutricionais e, destarte, forçosamente abarcam os vários domínios afins oriundos da epidemiologia
como um todo. Claramente, rigor e refinamento na incorporação de construtos e dimensões conexas também
requerem rigor e refinamento na escolha e uso do respectivo instrumental de aferição.
Como o leitor perceberá, a exposição que se segue está mais fundamentada na tradição de pesquisa oriunda
das áreas de psicologia e educação denominada ‘conceptualização dimensional’ em contraste à ‘categórica’. Esta,
por sua vez, é mais afeita à área médica tradicional, cuja preocupação se concentra prioritariamente em diagnósticos e tratamentos. Uma premissa estruturante da abordagem ‘dimensional’ é que, subjacente aos itens empíricos
manifestos, existe um contínuo de intensidade e/ou gravidade do fenômeno de interesse. Assim, tendo-se identificado instrumentos de aferição acurados e confiáveis, fica subentendido ser possível ‘posicionar’ indivíduos
(unidades de análise) ao longo do espectro latente e, do ponto de vista das relações de determinação entre fenômenos assim mensurados, ser possível também uma aproximação verossímil entre os nexos conceituais sob investigação. Além dos construtos afins à área da epidemiologia nutricional citados anteriormente, bons exemplos de
variáveis latentes assim trabalhadas são o apoio social (Sherbourne & Stewart, 1991; Chor et al., 2001), a resiliência
(Wagnild & Young, 1993; Pesce et al., 2005), a qualidade de vida (Guillemin, Bombardier & Beaton, 1993;
Teixeira-Salmela et al., 2004), a violência entre parceiros íntimos (Krug et al., 2002; Moraes & Reichenheim,
2002) e a auto-estima (Schmitt & Allik, 2005).
Qualquer texto sobre instrumentos de aferição necessita perpassar pela questão da validade de estudos
epidemiológicos como um todo, aliás, um tema de constante preocupação e que tem gerado contínuos debates
entre pesquisadores. Certos autores salientam a necessidade de detalhamento sobre as possíveis fontes de erros
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sistemáticos e aleatórios na tentativa de evitar ou minimizar vieses (Kleinbaum, Kupper & Morgenstern, 1982;
Miettinen, 1985; Steineck & Ahlbom, 1992; Rothman & Greenland, 1998). Outros enfatizam a necessidade de
embasamento teórico-conceitual no desenvolvimento e execução de estudos epidemiológicos (Krieger & Zierler,
1997; Pearl, 2000; Weed, 2001; Greenland & Brumback, 2002; Luiz & Struchiner, 2002; Rothman & Greenland,
2005). Na tentativa de unificar os vários aspectos que perpassam a qualidade de estudos epidemiológicos,
Reichenheim e Moraes (1998) propuseram seis pilares para a apreciação de validade, percorrendo as questões
conceituais, operacionais, de domínio do estudo, de comparação, de mensuração e de especificação dos modelos
estatísticos empregados. Dois destes pilares – validade operacional e de mensuração – são de particular interesse
quando se discutem os fatores que podem influenciar a qualidade das informações.
Para a compreensão da validade operacional, é preciso perceber que a epidemiologia, como outras áreas da
ciência, opera nos campos teórico e empírico. A conexão entre ambos é mediada pela formulação de hipóteses
que expressam as relações terminais de um modelo teórico, servindo como ponte entre este e a realidade (Almeida
Filho, 1989; Krieger & Zierler, 1997). A partir da construção desse quadro, o pesquisador organiza suas idéias
em relação ao processo que está investigando, o que torna possível identificar as hipóteses de pesquisa e os nexos
entre os construtos e respectivas dimensões teóricas supostamente envolvidas. Estabelecido o modelo teóricoconceitual, definem-se os indicadores e variáveis para representar os conceitos subjacentes no nível empírico. Esta
etapa requer máxima atenção e aprofundamento, pois o traslado de um quadro teórico – em si um recorte da
realidade – para o plano empírico produz, inevitavelmente, ainda mais simplificações. O pouco cuidado no
processo de redução dos conceitos às variáveis e indicadores pode fazer com que um 'falso' representante do
conceito seja incorretamente incorporado em uma análise subseqüente. Sem dúvida, a utilização de instrumentos
de aferição bem desenvolvidos pode em muito contribuir para a qualidade de um estudo.
Um segundo eixo de interesse aborda os aspectos relacionados à validade da informação (ou sua falta)
conseqüente ao processo de mensuração. Problemas na aferição e o seu enfrentamento têm tido atenção especial
no meio epidemiológico e bioestatístico (Dunn, 1989; Carroll, Ruppert & Stefanski, 1995; Streiner & Norman,
2003). A abordagem tradicional parte da classificação que separa a confiabilidade da validade de um instrumento
(Nunnally & Bernstein, 1995; Streiner & Norman, 2003). No entanto, é central explicitar o que se tem em
mente ao se confrontar esses dois conceitos. Ainda que a sucessiva demonstração de confiabilidade seja útil para
recomendar um instrumento de aferição a médio ou longo prazo, grosso modo, a confiabilidade diz respeito à
qualidade do processo de aferição precípuo de um estudo, não sendo, portanto, uma característica estrutural ou
imanente do instrumento de aferição. Trata-se de algo conjuntural e específico do processo. Pode-se pensar a
confiabilidade como elemento que conota a robustez da aferição (ou sua falta) em um estudo pontual, apreendendo as pressões exercidas pelo examinador e o examinado sobre o instrumento. Pelo caráter particular dessa
interação, a confiabilidade precisa ser investigada em cada pesquisa, e seus resultados são, em princípio,
intransferíveis (Armstrong, White & Saracci, 1995).
Em contraposição, diz-se que um instrumento é válido se mede o que se espera que meça em termos do
objeto ou fenômeno em questão (McDowell & Newell, 1996). Desde que se tenha em mente certa constância do
domínio de aplicação, a validade pode ser considerada uma propriedade do instrumento, havendo, pois, transposição para uma população externa àquela do estudo de validação do instrumento. Todavia, é imperioso distinguir
entre a validade própria do instrumento e a da informação sobre o objeto-alvo, que é finalmente apreendida no
estudo epidemiológico em questão. A validade da informação como um todo depende também da confiabilidade
do processo de aferição (Streiner & Norman, 2003). Se um instrumento considerado válido a priori tem, circunstancialmente, precária estabilidade e replicabilidade em conseqüência de mau desempenho dos entrevistadores,
pode haver inadequação da informação captada, a despeito do potencial positivo do instrumento utilizado
(Nunnally & Bernstein, 1995; Pett, Lackey & Sullivan, 2003).
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Existe uma distinção entre o processo de construção de variáveis representativas de construtos/dimensões
teóricas – algo estritamente relacionado à validade operacional – e o processo de aferição (mensuração) de indivíduos em si. É possível conceber uma situação em que ocorra um problema de classificação devido ao uso de
uma escala (variável) construída com base em itens (indicadores) inadequados, mesmo não havendo qualquer
problema na aferição. Em contrapartida, mesmo diante de uma escala satisfatoriamente concebida e desenvolvida, nada impede que haja um problema de mensuração, levando a um problema na ordenação de indivíduos que
potencialmente seriam escalonados de forma acertada. Ambas as situações levam a má classificação dos sujeitos
estudados, o que afeta a validade do estudo. Chama-se atenção para a necessidade de explicitação destes dois
importantes aspectos – a qualidade do instrumental e de sua aplicação –, não só para garantir a validade interna
de um estudo epidemiológico, mas também para permitir a comparação do próprio estudo com achados obtidos
em outras pesquisas.
Cabe ressaltar que tanto questões relacionadas à validade operacional como à validade de mensuração têm
sido pouco enfatizadas na prática e até, de certa forma, encaradas com descaso por muitos pesquisadores.
Freqüentemente, ênfase é dada aos problemas relacionados aos desenhos de estudo e à análise de dados. Vale
indagar, no entanto, para que servem um delineamento de estudo adequado e um tratamento de dados que
utilize modelagem estatística sofisticada, se a qualidade das informações colhidas deixa a desejar. Esse quadro
claramente merece reversão. É central que as estratégias de coleta de informação sejam planejadas cuidadosamente e se baseiem em premissas sólidas, envolvendo tanto as nuanças relacionadas à redução de conceitos a variáveis
e indicadores como as inerentes ao processo de aferição.
Sublinhando a importância que merece ser dada à ‘validade operacional’ em estudos epidemiológicos,
alguns dos pontos que permeiam essas reflexões são visitados a seguir. Este capítulo se concentra especificamente
nas questões relacionadas ao desenvolvimento de novos instrumentos de aferição. Um outro componente central
no âmbito do desenvolvimento e consolidação de ferramentas de aferição, no entanto, concerne ao processo de
adaptação transcultural de instrumentos propostos e estabelecidos em outros contextos lingüístico-socioculturais.
Para obter mais informações sobre as diversas abordagens teóricas e operacionais, o leitor interessado pode consultar Guillemin, Bombardier & Beaton (1993), Herdman, Fox-Hushby & Badia (1998), Perneger, Leplège &
Etter (1999), Behling & Law (2000), Beaton et al. (2000) e Reichenheim & Moraes (2002). Um componente
adicional para assegurar a qualidade de informação envolve as questões sobre a mensuração em si. Detalhes
podem ser encontrados em Moser & Kalton (1984), Bowling (1997), Reichenheim & Moraes (2002) e Streiner
& Norman (2003).
Inicialmente são abordados, aqui, alguns pontos gerais relativos ao instrumental de aferição e que visam a
situar o leitor quanto à necessidade de investir em uma adaptação transcultural ou, alternativamente, partir para
o desenvolvimento de um novo instrumento, o tema central do presente capítulo. Em seguida, discutem-se as
etapas mais relevantes para a construção desses instrumentos.

Lidando com o Instrumental de Aferição
Estudos epidemiológicos com pretensões explicativas (determinantes, fatores de risco ou proteção, fatores
etiológicos etc.), a rigor, tendem a utilizar questionários. Comumente, estes são compostos por diferentes módulos,
abarcando um ou mais construtos (dimensões)1 de um modelo teórico a ser testado. Nesse sentido, cada construto
implica um instrumento epidemiológico que necessita ser incorporado ao questionário.2 O primeiro passo para
a construção de um questionário multitemático consiste em uma detalhada revisão bibliográfica envolvendo o
escrutínio dos instrumentos disponíveis sobre cada um dos construtos de interesse. A compilação do histórico de
cada instrumento candidato deve conter uma apreciação sobre o grau de utilização prévia e, principalmente, uma
avaliação do estágio de desenvolvimento. Para isso, é crucial examinar as evidências de adequação e suficiência da
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trajetória psicométrica3 existente até então. Essa etapa serve para indicar ao pesquisador se realmente há ou não
instrumentos satisfatórios para captar o objeto em pauta e, em se tratando daqueles desenvolvidos e consolidados
fora da cultura em questão, se já passaram por um processo formal de adaptação transcultural. Por contraposição,
a etapa também permite sugerir que se invista em um instrumental totalmente novo.
Mediante essa primeira e laboriosa etapa, o pesquisador pode decidir se, para um determinado construto,
vale a pena admitir incondicionalmente um instrumento, se é preciso iniciar um programa de investigação ancilar
de adaptação transcultural, ou, no extremo dos cenários, se há necessidade de partir para a construção de um
novo instrumento. Em relação à última possibilidade, não deve passar ao largo o alerta de Streiner e Norman
(2003) sobre a pletora de novos instrumentos, sempre considerados ‘melhores’ do que os antecedentes pelos seus
proponentes. Sensatamente, os autores recomendam que o desenvolvimento de um instrumento original seja
sempre a última opção, dando-se prioridade aos já existentes. Tempo ‘perdido’ com uma boa revisão bibliográfica
é tempo ‘ganho’, por evitar que seja preciso investir no desenvolvimento de um novo instrumento que, como o
leitor poderá perceber, não é uma tarefa trivial.
Alerta à parte, há ocasiões em que a insuficiência de instrumentos de aferição pertinentes a um ou mais
construtos é genuína. Se efetivamente é necessário investir na construção de um novo instrumento, é fundamental
que o processo seja o mais rigoroso possível. Como detalhado a seguir, trata-se de um processo longo e trabalhoso
que requer diversas etapas, envolvendo os próprios pesquisadores, especialistas e membros da população entre a qual
o instrumento será aplicado (Streiner & Norman, 2003).

Desenvolvimento de um Instrumento Novo
As diversas etapas do processo são sucintamente apresentadas no Quadro 1. O processo se inicia com a
avaliação dos conceitos que subjazem às dimensões componentes do construto de interesse. Adaptando-se a
terminologia cunhada por Wilson (2005), esta etapa do processo poderia ser chamada de ‘especificação do mapa
do construto’. No entanto, diferentemente do referido autor, que limita o mapa do construto a apenas uma
dimensão a cada vez, sugere-se um alargamento de limites para permitir que o processo não só procure delinear
o gradiente de intensidade do objeto teórico dentro de uma dimensão precípua, mas também possibilite mapear
as possíveis dimensões formadoras do conteúdo do construto como um todo. Assim, faz parte desta etapa entender, debater e demarcar o que Streiner e Norman (2003) chamam de espaço de conteúdo. Efetivamente, no
momento dessa primeira apresentação de um perfil dimensional, ainda se trata de uma postulada validade de face
(Streiner & Norman, 2003), cuja corroboração ou refutação terá de ainda ser estabelecida mediante evidências
psicométricas em fases posteriores do processo.
Uma vez mapeado o construto, passa-se para especificação e construção de seus indicadores manifestos,
isto é, dos itens que comporão o instrumento. A esta etapa Wilson (2005) chama de “desenho de itens”. Mesmo
se tratando do desenvolvimento de uma ferramenta original, é boa prática que o processo retome a busca bibliográfica pela qual se julgou insuficiente o histórico dos instrumentos. A crítica aos já existentes permite evitar a
repetição dos mesmos erros identificados no conjunto disponível, interessando identificar o que pode ser aproveitado das experiências anteriores. Contudo, não se trata de simplesmente enxertar itens antigos. Merece ser lembrado que estes não têm um significado nominal, mas servem para representar espaços de conteúdo do construto
(dimensão) subjacente. Por conseguinte, não podem ser interpretados de forma isolada. Aproveitá-los dessa forma pode acarretar problemas de validade (Nunnally & Bernstein, 1995).
Na fase inicial de busca de itens, é profícuo investir em estudos qualitativos, como, entre outros, os métodos de consenso pela técnica Delphi, o processo de grupos nominais ou o de grupos focais (Dawson, Manderson
& Tallo, 1992; Denzin & Lincoln, 1994; Krueger, 1994; Bowling, 1997). Nas situações em que nada ou pouco
se sabe sobre como certo construto é percebido pela população-alvo, pode-se afirmar que estudos qualitativos são
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obrigatórios. A meta é identificar os itens que melhor representem os conceitos de interesse. Várias opções devem
ser propostas para que uma crítica subseqüente avalie e selecione os mais interessantes. O principal desafio é
especificar um conjunto que seja suficientemente completo para garantir a validade de conteúdo, mas não tão
extenso a ponto de dificultar a aceitabilidade e aplicabilidade do instrumento.
Quadro 1 – Etapas envolvidas na elaboração de um novo instrumento
Etapasa
Explicitação dos conceitos,
Especificação do mapa identificando-se os construtos e
respectivas dimensões a
do construto
considerar

Estratégia de execução
Revisão bibliográfica
Apreciação do modelo teórico do estudo
Identificação das dimensões que compõem o construto
Identificação do possível gradiente de intensidade do objeto teórico
Revisão bibliográfica

Proposição de itens que
representem as dimensões a
estudar
Especificação do
desenho de itens

Discussão envolvendo pesquisadores,
outros especialistas e indivíduos da
população-alvo

Seleção dos itens que comporão Discussão envolvendo pesquisadores e
outros especialistas
as primeiras edições do
instrumento (protótipos)
Pesquisadores
Redação das perguntas
Discussão envolvendo pesquisadores e
indivíduos da população-alvo

Especificação do
espaço de desfecho

Discussão do sistema de
escores/opções de respostas

Especificação do
modelo de medida

Avaliação das características
psicométricas dos protótipos

Pré-teste
Aplicação dos protótipos a
indivíduos da populaçãoalvo visando a avaliar
aceitabilidade, compreensão
e impacto emocional.

Discussão envolvendo pesquisadores e
outros especialistas
Avaliação de validade dimensional e adequação de itens componentes
Avaliação de confiabilidade (consistência interna, estabilidade temporal etc.)
Avaliação de validade de construto e de critério

Decisão

Seleção do instrumento final

Discussão envolvendo pesquisadores e outros especialistas

Estudos de corroboração

Utilização do instrumento em outros contextos de pesquisa

a - Modelo e nomenclatura adaptados de Wilson (2005).

Tratado esse importante aspecto, passa-se ao aprimoramento e adequação semântica dos itens, estabelecendose uma ou mais alternativas de perguntas a serem testadas em seguida. Aqui interessa alcançar uma redação
objetiva, clara, simples e curta, evitando-se frases ambíguas e com múltipla significação (Moser & Kalton, 1984;
Converse & Presser, 1986; Streiner & Norman, 2003). A literatura recomenda que a escolha dos termos considere as particularidades da população-alvo à qual o instrumento se dirige, com destaque para os de fácil compreensão, harmônicos com a cultura em questão e sem erudição supérflua. Também tem-se enfatizado que um bom
texto deve evitar assertivas ‘positivas’ e ‘negativas’ inseridas no mesmo item, jargão profissional (por exemplo,
médico) e coloquialismo (gírias) indevido. Quanto à seqüência de itens, recomenda-se que os mais delicados ou
constrangedores sejam colocados no final do instrumento, ainda que exceções possam ser encontradas em certos
casos. Por exemplo, no desenvolvimento do instrumento Revised Conflict Tactics Scales, usado para avaliar violência entre parceiros íntimos, chegou-se à conclusão de que intercalar itens de diversas intensidades (gravidades)
seria a melhor forma de apresentá-los aos respondentes (Straus et al., 1996).
O passo seguinte consiste em especificar o “espaço do desfecho” (Wilson, 2005), isto é, cuidar da escalonabilidade
de cada item. Para atribuir o status de validade aos instrumentos, é fundamental que estes sejam capazes de posicionar
as unidades de aferição (células, indivíduos, municípios etc.) dentro do espaço de conteúdo do construto (dimen231
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são) e lhes atribuir valores e/ou categorias que permitam a demarcação de distâncias e importância. Nesse sentido,
vale inicialmente sintonizar a metria interna de cada item com o que estipula o ‘mapa do construto’ subjacente
delineado em etapas anteriores. A literatura sobre o assunto está repleta de técnicas e estratégias com vista à definição
de opções de resposta (por exemplo, escalas visuais analógicas, adjetivais, Likert, diferenciais semânticas). Evidentemente, um aprofundamento está além do escopo deste texto, mas o leitor pode encontrar valiosos subsídios em
Moser & Kalton (1984), Converse & Presser (1986), Streiner & Norman (2003) e Wilson (2005).
Conforme indica o Quadro 1, as etapas de ‘desenho de itens’ e de especificação do ‘espaço do desfecho’
contemplam uma primeira visita ao campo, para que os primeiros lotes de protótipos (propostas alternativas)
sejam submetidos a uma intensa avaliação de aceitabilidade, compreensão e impacto emocional. Uma técnica
interessante no pré-teste é solicitar aos respondentes que parafraseiem cada item, devendo o entrevistador anotar
em uma questão adicional se houve ou não compreensão de seus termos. Essa é também uma boa oportunidade
para avaliar se as opções de resposta dos itens se adéquam ou não à população-alvo. Tantas ‘séries’ de n (por
exemplo, 30) entrevistas são realizadas até que um percentual preestabelecido de ajustamento (entendimento) em
todos os itens seja alcançado (por exemplo, ≥ 90%). Essas avaliações interinas podem ser realizadas pela própria
equipe de pesquisa ou, melhor ainda, por um grupo de especialistas no assunto convocados para tal. Com base
nas evidências encontradas nesse pré-teste, são escolhidos os protótipos mais promissores, que são postos à prova
subseqüentemente.
Parte-se, então, para a consolidação da escala, o que Wilson (2005) chama de “modelo de mensuração”.
Também reconhecida sob a designação de modelagem psicométrica, esta etapa visa a avaliar os instrumentoscandidatos em diferentes perspectivas. Primeiro, quanto à pertinência dos itens em relação ao construto e às
dimensões componentes. É aqui que a validade de face do espaço de conteúdo postulada durante o mapeamento
do construto é ou não corroborada. Cada item é testado, não só para avaliar seu peso na formação de uma escala
dimensional, mas também se e o quanto contribui de forma exclusiva a apenas uma das escalas formadoras do
construto (dimensão). Para além da métrica interna de cada item, também é nesta etapa do processo que se testa
e se consolida o escore composto da escala. Nesse passo, procura-se estabelecer e garantir a escalonabilidade do
conjunto de itens, independentemente de se a escala é constituída por um escore calculado diretamente com base
nas análises multivariadas que subjazem ao processo; por um escore obtido por meio do somatório simples ou
ponderado da pontuação dos itens componentes; ou ainda por transformações desses escores, tais como percentis,
escores-padrão, escores padronizados ou escores normalizados (Streiner & Norman, 2003). Também é parte
integral da psicometria a avaliação da confiabilidade potencial e da validade de construto e/ou de critério de cada
escala em teste.
Uma síntese dos procedimentos envolvidos nas análises psicométricas está exposta nos Quadros 2 a 5.
Devido a restrições editoriais, o conteúdo é forçosamente restritivo e não exaustivo. Entretanto, pode servir como
roteiro de aplicação, não só em relação aos objetivos e métodos de análise disponíveis, mas também quanto a uma
possível seqüência de procedimentos. Claramente, não há como se apresentar e discutir os prós e os contras de
cada método/técnica, mas o leitor poderá notar que estes, assim como alguns outros pontos importantes, podem
ser encontrados na bibliografia.
No âmbito do desenvolvimento de instrumentos de ‘conceptualização dimensional’, a seqüência de quadros procura, esquematicamente, apresentar três enfoques psicométricos. Tão logo se encerra a etapa de especificação
do espaço de conteúdo dos itens, a primeira tarefa consiste em corroborar a validade dimensional do instrumento
e a adequação dos itens componentes. O Quadro 2 oferece alguns requisitos para que se possam julgar satisfatórias
as escalas (e respectivos itens) de um instrumento. Métodos multivariados estão no âmago do processo. Este se
inicia com uma Análise de Fatores Exploratória (AFE) (Gorsuch, 1983; Kline, 1994; Pett, Lackey & Sullivan,
2003; Loehlin, 2004; Skrondal & Rabe-Hesketh, 2004), ainda que, no contexto do desenvolvimento de instrumentos, já se tenha alguma estrutura postulada a priori quanto à dimensionalidade e aos itens participantes.
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Mesmo que a conotação de exploração seja um tanto nebulosa aqui, para que se possa implementar uma Análise
de Fatores Confirmatória (AFC) (Maruyama, 1998; Loehlin, 2004; Skrondal & Rabe-Hesketh, 2004; Kline, 2005)
com bases firmes, é boa prática realizar uma AFE prévia. Primeiro, para explorar se efetivamente existe a estrutura
multidimensional conjeturada, e segundo, para explorar o comportamento dos itens. Evidenciada uma inadequação,
nada impede que já nesse ponto da seqüência se tenha de voltar para a ‘prancheta’, isto é, para fases anteriores com
vista ao encontro de novos e melhores itens. O processo iterativo de todo o desenvolvimento é bem nítido.
Quadro 2 – Enfoque psicométrico I. Avaliação de validade dimensional e adequação de itens componentes
Objetivos

Métodos e/ou estimadores

• Estabelecer a dimensionalidade (uni ou multi)
postulada na etapa de formulação do mapa do
construto, corroborando ou refutando a validade
de face postulada quanto aos espaços de
conteúdo do construto.

• Análise de Fatores Exploratória (AFE) usando, por exemplo, o método de
fatoração por eixos principais com rotação ortogonal do tipo Varimax ou oblíqua
do tipo Oblimin (Gorsuch, 1983; Rummel, 1988; Comrey & Lee, 1992; Kline,
1994; Pett, Lackey & Sullivan, 2003; Loehlin, 2004; Skrondal & Rabe-Hesketh,
2004) .

• Identificar os itens mais profícuos em cada uma
das escalas dimensionais, escrutinando suas
propriedades psicométricas e decidindo pela sua
manutenção ou retirada da composição escalar.

- Número de fatores extraídos.

Questões centrais a obser var:

• Reconhecer e estabelecer o espaço do desfecho
de cada escala, propondo uma métrica à
consolidação do escore final.

• Apresentar uma ou mais escalas alternativas
para cada dimensão do construto, visando à
testagem subseqüente (confiabilidade e
validade de construto/critério).

- Magnitude das cargas (loadings) de cada item nos fatores (isto é, correlação entre
itens e fatores). Diversos pontos de corte podem ser utilizados, por exemplo,
0,40. Veja Comrey & Lee (1992) para detalhes.
- Presença ou não de cargas cruzadas (cross-loading), o que, a princípio, deve ser
evitado. Estratégias de decisão podem ser encontradas em Pett, Lackey & Sullivan
( 2003) .

• Análise de Fatores Confirmatória (AFC) implementada no âmbito dos modelos de
equações estruturais (Bollen, 1989; Maruyama, 1998; Loehlin, 2004; Skrondal &
Rabe-Hesketh, 2004; Kline, 2005).
Questões centrais a obser var:
- Corroboração de ausência de cargas cruzadas.
- Grau de ajustes de modelo.
- Padrão de dimensionalidade, que pode ser de quatro tipos: estrita, forte,
intermediária e fraca (veja Skrondal & Rabe-Hesketh, 2004).

• Análises via modelos de Teoria de Resposta ao Item (TRI) para o caso de escalas
formadas por itens dicótomos ou ordinais (Hambleton, Swaminathan & Rogers,
1991; Mellenbergh, 1994; Van der Linden & Hambleton, 1996; Cella & Chang,
2000; Embretson & Reise, 2000; Sijtsma & Molenaar, 2002; Streiner & Norman,
2003; De Boeck & Wilson, 2004; Skrondal & Rabe-Hesketh, 2004; Wilson,
2005) .

Questões centrais a obser var em cada escala dimensional:
- Corroboração de escalonabilidade dos itens.
- Capacidade discriminante dos itens.
- Posicionamento absoluto e relativo dos itens ao longo do contínuo da variável
latente (dimensão) subjacente a que a escala do instrumento aspira captar, visando
a identificar a presença (indesejável) ou não (desejável) de lacunas de informação
ao longo do espectro.
- Grau de informatividade coberto pelos itens ao longo da escala.
- Precisão de informação ao longo do espectro (contínuo) da variável latente.
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Ainda que não explícito no Quadro 2, o método de Teoria de Resposta ao Item (TRI) (Hambleton,
Swaminathan & Rogers, 1991; Van der Linden & Hambleton, 1996; Cella & Chang, 2000; Embretson &
Reise, 2000; Sijtsma & Molenaar, 2002; Streiner & Norman, 2003; De Boeck & Wilson, 2004; Skrondal &
Rabe-Hesketh, 2004; Wilson, 2005) é, de fato, um tipo de AFC baseado em modelos não lineares, apropriado
para escalas formadas por itens dicótomos ou ordinais. Além de se alcançar uma melhor especificação do modelo
estatístico, uma análise via TRI permite também apreciar algumas propriedades psicométricas atraentes e proveitosas para uma escolha conscienciosa de itens (Reichenheim, Klein & Moraes, 2007). Como indicado no Quadro 2, a TRI permite corroborar a presença de escalonabilidade conjunta dos itens; a capacidade discriminante de
cada item; o posicionamento absoluto e relativo dos itens ao longo do contínuo da variável latente (dimensão)
subjacente; a abrangência da informatividade dos itens ao longo da escala e a precisão da informação ao longo do
espectro (contínuo) da variável latente.
Por mais que uma análise via TRI deva ser encorajada quando se está diante de itens binários ou ordinais,
vale comentar que existe alternativa para acomodá-los em análises de fatores (AFE ou AFC), que, a rigor, utilizam
matrizes de correlações que assumem distribuições gaussianas. Uma opção para contornar o real problema da má
especificação de modelo ao se aplicar análises de fatores ‘tradicionais’ a dados discretos (Gorsuch, 1983; Rummel,
1988; Jöreskog & Sörbom, 1996) é utilizar matrizes de correlações tetracóricas ou policóricas obtidas por transformações prévias à submissão à análise (Divgi, 1979; Uebersax, 2006). Essas transformações necessitam ser
ativamente implementadas em alguns software como, por exemplo, [R] (Fox, 2006) e Stata (StataCorp, 2005;
Kolenikov, 2006), ou já são usadas como default em outros como Lisrel 8 (Jöreskog & Sörbom, 2004).
O segundo enfoque psicométrico envolve avaliações formais de confiabilidade das escalas obtidas após a
‘depuração’ dos itens e satisfatória evidência de dimensionalidade (Quadro 3). O objetivo é avaliar em que medida
os escores de um instrumento (isto é, das escalas componentes) estão livres de erro aleatório (Pedhazur & Schmelkin,
1991), o que, como dito anteriormente, serve não apenas para robustecer a qualidade do estudo relacionado ao
desenvolvimento do instrumento em si, mas como uma instância de adequação processual. A longo prazo, uma série
de estudos usando certo instrumento e revelando consistentemente uma boa confiabilidade da mensuração (informação) acaba também atestando sua qualidade. Evidências como essas acrescentam ao histórico do instrumento e
podem ser benéficas à decisão sobre qual instrumento utilizar em uma pesquisa epidemiológica.
O Quadro 3 oferece várias referências que o leitor poderá consultar para obter mais detalhes sobre a
finalidade, o mérito e os procedimentos concernentes a cada tipo de confiabilidade (consistência interna; estabilidade/reprodutibilidade intra4 ou interobservador; equivalência de formulários). Cabe aqui um comentário sobre a Teoria da Generalização (TG) desenvolvida por Cronbach e colaboradores (1972), cujo objetivo principal
é oferecer uma elaborada sistemática para a redução das fontes de erros aleatórios de mensuração. No caso
específico de estudos de desenvolvimento de instrumentos em que diferentes tipos de confiabilidade devem ser
buscados, é possível obter uma análise ‘unificada’, na qual os componentes de erros são decompostos e cada
aspecto (“faceta”, no jargão da TG) é avaliado à luz da contribuição dos outros (Cronbach et al., 1972; Shavelson
& Webb, 1991; Nunnally & Bernstein, 1995). Por extensão, é também possível obter um coeficiente de generalização que resume a fração de erro decorrente do conjunto de abordagens.
Mesmo que tenha sido possível identificar dimensionalidade, adequação de itens (em termos de variância
compartilhada, como requer a análise de fatores) e confiabilidade, a validade de uma escala precisa ser avaliada
explicitamente. Afinal, se um pesquisador visando a centralmente captar um construto C1 (por exemplo, ‘apoio
social’) inadvertidamente arrolar uma gama de itens consistentemente atinada a um outro construto C2 (por
exemplo, ‘resiliência’), é bem plausível que os resultados obtidos nas análises psicométricas descritas anteriormente sejam bastante satisfatórios. Mas nem por isso o instrumento traz ‘embutida’ automaticamente a validade sobre
o construto C1 em foco. Ainda que as situações no dia-a-dia das pesquisas epidemiológicas sejam bem menos
claras, o exemplo lembra que escrutinar a validade de um instrumento vai além das avaliações dos componentes
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‘internos’ de variância, requerendo um escrutínio adicional das covariações das escalas (dimensões) com outros
elementos pertencentes ao quadro teórico subjacente. Como já mencionado, assumir validade de face (dos itens)
importa nas fases inicias do programa de investigação para guiar as discussões e decisões de escolha dos protótipos
de instrumentos a serem mais trabalhados. Mas, diferentemente do que muitos crêem, a validade de face não é
suficiente, sendo necessários estudos aprofundados para corroborá-la.
Quadro 3 – Enfoque psicométrico II. Avaliação de confiabilidade
Objetivos
• Avaliar a consistência interna das escalas
identificadas anteriormente.

Métodos e/ou estimadores
• Análise via coeficiente α para o caso de variáveis contínuas (Cronbach, 1951;
Nunnally & Bernstein, 1995; Osburn, 2000) ou coeficiente de Kuder Richardson,
Fórmula 20 no caso de variáveis discretas (Kuder & Richardson, 1937; Streiner &
Norman, 2003). Estimadores alternativos são descritos em Osburn (2000). Pontos
de corte de decisão (adequação) são discutidos em Nunnally & Bernstein (1995).
• Correlação entre cada item e o escore total sem o mesmo – item-resto (Nunnally
& Bernstein, 1995).
• Percentual de aumento ou redução do coeficiente α ou kr-20 à retirada de cada
item da escala – p. ex., 10% (Reichenheim & Moraes, 2006).

• Avaliar a estabilidade temporal (reprodutibilidade
intra-obser vador e teste-reteste) das escalas
identificadas anteriormente.
• Avaliar a estabilidade (reprodutibilidade
interobser vador) das escalas identificadas
anteriormente.

• Para o caso de variáveis contínuas: análise via correlações intraclasse (Shrout &
Fleiss, 1979; Shrout, 1998; Streiner & Norman, 2003), sendo a correlação de
Pearson e o coeficiente de concordância de Lin (1989) tipos especiais; ou ainda,
o método de Bland e Altman (1986).
• Para o caso de variáveis discretas (dicótomas ou policótomas): análises de
concordância via estimador kappa simples ou ponderado (Cohen, 1960,1968;
Fleiss, 1981; Donner & Eliasziw, 1992); ou, alternativamente, coeficiente kappa
ajustado para viés e prevalência (Byrt, Bishop & Carlin, 1993). Pontos de corte de
decisão (adequação) são discutidos em Landis & Koch (1977) e Shrout (1998).
• Estimadores alternativos são descritos em Cicchetti & Feinstein (1990) e em uma
revisão de Elmore e Feinstein (1992).

• Avaliar a equivalência (de formas) das escalas
identificadas anteriormente.

• Análise pelo método de half-split, que consiste em estimar de forma sistemática
(exaustiva) as correlações entre escores de pares de subescalas (formas paralelas)
formadas pela metade dos itens constituintes da escala sob escrutínio (Pett, Lackey
& Sullivan, 2003; Streiner & Norman, 2003).

Vários outros tipos além da validade de face têm sido definidos, propostos, utilizados e, até certo ponto,
criticados (Streiner & Norman, 2003). Entretanto, no âmbito do desenvolvimento de instrumentos que buscam
conceptualizações dimensionais, talvez seja de interesse enfatizar a perspectiva dada por Streiner & Norman
(2003), na qual estabelecer a validade de um instrumento, em última instância, é estabelecer a adequação da
teoria que a suporta. Estudar a validade de um instrumento é estudar a própria teoria que a embasa, em ciclos de
conjecturas e refutações/corroborações. É um processo continuado pelo qual se determina o grau de credibilidade
a ser atribuído a uma inferência com base na ‘leitura’ de uma escala (Landy, 1986; Streiner & Norman, 2003).
Os Quadros 4 e 5 (página seguinte) explicitamente discernem duas situações. A primeira, exposta no
Quadro 4, concerne aos objetos de pesquisa em que não há consenso sobre o que seria a referência (ou padrãoouro) de aferição para o fenômeno de interesse ou quando não é possível defini-la de forma inequívoca. Construtos
como ‘auto-estima’ e ‘resiliência’ são bons exemplos. Nessa situação, é preciso acessar a validade do construto.
Avaliam-se as relações entre as dimensões supostamente captadas pelas diferentes escalas do instrumento, bem
como as relações com outros conceitos, atributos e características ligadas à teoria geral na qual se insere o construto
sob escrutínio. O encontro de associações previstas ou afinadas com evidências pregressas corrobora e reforça a
validade do instrumento. Avaliar o inverso também é relevante, pois constatar a inexistência de relações entre os
conceitos teóricos manifestos pelas escalas em pauta e certos construtos (escalas) reconhecidamente fora do escopo
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da teoria geral envolvendo o fenômeno de interesse também fortalece a idéia de validade do instrumento. Podese constatar que a validade de construto é a epítome de validade teórica.
Quadro 4 – Enfoque psicométrico III-a. Avaliação de validade de construto
Objetivos
Avaliar a validade de construto quando
não há instrumento de referência
(padrão-ouro) para o contraste.

Métodos e/ou estimadores
• Análise exploratória de associações via tabulações envolvendo duas ou três
variáveis (estratificada) e usando razão de risco/prevalência ou razão de produtos
cruzados (odds-ratio) como estimador; ou associações via coeficiente de
correlações de Pearson para variáveis contínuas (Armitage & Berr y, 1994) ou
coeficientes de correlação não paramétricos (teste de posição de Spearman outau-b
de kendall) para variáveis ordinais (Blalock Jr., 1985).
• Análise epidemiológica multivariável complexa encerrando o quadro teóricoconceitual do qual faz parte o construto (e suas respectivas dimensões) sob
escrutínio (Kleinbaum, Kupper & Morgenstern, 1982; Rothman & Greenland,
1998; Skrondal & Rabe-Hesketh, 2004).

Questões centrais a obser var (Cronbach & Meehl, 1955; Streiner & Norman,
2003) :
- Se e como os conceitos teóricos manifestos pelas escalas dimensionais do
construto se relacionam entre si.
- Se e como os conceitos teóricos manifestos pelas escalas dimensionais do
construto em pauta se relacionam com os outros conceitos prescritos ou postulados
pela teoria (validade convergente).
- Se os conceitos teóricos manifestos pelas escalas dimensionais do construto em
pauta apropriadamente 'não' se relacionam a conceitos que a teoria da qual
fazem parte 'não' prescreve ou postula (validade divergente).

Ainda que não seja impeditivo buscar a validade de construto, quando existe um instrumento, exame ou
teste de referência para contrastar o ‘novo’ instrumento em desenvolvimento, é próprio avaliar a validade de
critério. Streiner e Norman (2003) distinguem a validade concorrente da preditiva. A classificação se baseia na
finalidade da proposta e depende da cronologia de realização dos testes. A validade concorrente é admissível quando
já se tem o resultado de um instrumento de referência na ocasião da aplicação do instrumento em teste e permite a
apreciação da validade paralelamente à sua aplicação. A validade preditiva só é possível quando as informações
auferidas por meio do instrumento de referência são obtidas tempos depois da aplicação do instrumento em teste.
Comumente, estudos de validade de critério são bastante utilizados quando é de interesse maximizar
custo-benefício, prever e planejar ações sanitárias, seja reduzindo o próprio instrumento considerado de referência ou propondo um completamente diferente, mas que ainda permita reter a capacidade de classificação
original. Contudo, vistas na ótica precípua do contexto de desenvolvimento de um instrumento de
conceptualização dimensional (e que não necessariamente pretenda ser uma redução de outro maior, nem uma
ferramenta de finalidade pragmática), avaliações da capacidade discriminante das escalas de um instrumento podem
ser extremamente esclarecedoras. Saber que um instrumento de aplicação em estudos epidemiológicos não só capta
o contínuo da variável latente subjacente, mas também está substantivamente ‘colado’ ao que um exame ou instrumento de referência encontraria é claramente profícuo e atraente. Os procedimentos apresentados no Quadro 5 são
exemplos a serem contemplados.
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Quadro 5 – Enfoque psicométrico III-b. Avaliação de validade de critério
Objetivos
Avaliar a validade de critério (concorrente e
preditiva) quando há um instrumento de referência
(padrão-ouro) para o contraste.

Métodos e/ou estimadores
• Para o caso de se testar uma escala de conceptualização dimensional usando-se
o escore completo em relação a um instrumento ou exame de referência de metria
contínua:
- Análise via correlações intraclasse (Bartko, 1976; Shrout & Fleiss, 1979; Shrout,
1998; Streiner & Norman, 2003), entendendo-se que se está avaliando o grau de
concordância do instrumento ‘novo’ sob escrutínio com uma medida ‘infalível’ de
referência.
- Análises via correlação de Pearson também têm sido implementadas em
avaliações de concordância, mas seu uso nesse contexto requer alguma reser va.
Veja Bartko (1976), Bland & Altman (1986) ou Streiner & Norman (2003) para
detalhes. No contexto da epidemiologia nutricional, veja Willett & Lenart (1998)
para uma discussão sobre este tópico.

• Para o caso de se testar a escala de conceptualização dimensional usando-se o
escore completo em relação a um instrumento ou exame de referência de metria
dicótoma:
- Análise via cur vas ROC (Receiver Operating Characteristic analysis) (Tanner &
Swets, 1954; Hanley & McNeil, 1982; Streiner & Norman, 2003), obser vando-se
em particular a área abaixo da cur va ROC, que indica o grau de discriminação
da escala em teste em relação ao instrumento de referência.

• Para o caso de se testar uma escala de conceptualização dimensional usando-se
o escore completo em relação a um instrumento ou exame de referência de metria
em mais de dois níveis:
- Análise via cur vas ROC (Tanner & Swets, 1954; Hanley & McNeil, 1982; Streiner
& Norman, 2003) entre níveis crescentes (em gradação, por exemplo), nível 1 vs 2
+ 3 e 1 + 2 vs 3) do instrumento de referência, obser vando-se o grau de
discriminação em relação a cada ponto de corte através da área abaixo da cur va
RO C.
- Uma vez identificado um grau de discriminação satisfatório do conjunto,
identificam-se os pontos de corte de máxima discriminação do instrumento em
teste, respeitando-se o número de categorias do instrumento de referência. Cria-se
uma variável policótoma de tantos níveis quantos os da variável de referência e
prossegue-se com as análises via índices de sensibilidade e especificidade (Sackett
et al., 1991; Choi, 1992; Fletcher & Fletcher, 2006) obtidas com base em tabelas
2´2, formadas pelas tabulações de variáveis derivadas, tal como se procedeu nas
análises via cur vas ROC descritas anteriormente.

• Para o caso de análises via índices de sensibilidade e especificidade segundo
subgrupos/estratos populacionais, pode-se usar modelagem multivariável
(Coughlin et al., 1992).
- Alternativamente aos índices de sensibilidade e especificidade simples, podem-se
usar (a) análises via índices de sensibilidade e especificidade corrigidos por
concordância aleatória (Coughlin & Pickle, 1992); (b) o método de razão de
verossimilhança (Sackett et al., 1991) ou (c) o coeficiente Phi de concordância
(Streiner & Norman, 2003), novamente entendendo-se que se está avaliando o
grau de concordância entre uma medida ‘infalível’ de referência e o instrumento
‘novo’ sob escrutínio.
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Por fim, vale lembrar que o processo de avaliação da qualidade de um novo instrumento não se esgota no
primeiro estudo que o utiliza. Mesmo que as evidências iniciais tenham sugerido validade, é capital que se
conheça seu desempenho em outros contextos. Uma primeira edição necessita ser continuamente posta à prova
pelos profissionais interessados. A vasta gama de detalhes e opções, muitas intrinsecamente subjetivas, demanda
que o aprimoramento do novo instrumento dependa de debates e negociações contínuas entre pares.

Notas
1

Distingue-se, aqui, ‘construto’ de ‘dimensão’, entendendo-se que um construto pode ser composto de várias dimensões. Por extensão,

entende-se que uma dimensão tem na escala o seu representante empírico que, por sua vez, tem no escore a ordenação numérica subjacente.
2

Da mesma forma, distingue-se ‘instrumento’ de ‘questionário’, convencionando chamar de questionário o conjunto de instrumentos

específicos que, por sua vez, abarcam construtos/dimensões específicos.
3

Entende-se pelo termo ‘psicométrica (psicométrico/psicometria)’ um conjunto de avaliações quantitativas visando ao escrutínio das

propriedades de mensuração de um instrumento. Apesar de ter sido inicialmente proposto e usado no contexto da psicologia e psiquiatria,
o termo tem sido largamente utilizado fora dessas áreas.
4

No contexto de instrumentos de autopreenchimento ou laboratoriais, a confiabilidade intra-observador tem sido denominada ‘teste-reteste’.
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