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RESUMO
A University of Rhode Island Change Assessment (URICA) é uma 
medida que permite investigar os estádios motivacionais em toxico-
dependentes. O desenvolvimento e adaptação de medidas, adequa-
das, devem ter um papel primordial, sendo a avaliação da motivação 
para o tratamento de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas, funda-
mental, para se perceber o seu papel na recuperação. O objectivo do 
nosso trabalho foi efectuar uma análise das qualidades psicométricas 
das subescalas da URICA, numa amostra de toxicodependentes em 
tratamento em comunidade terapêutica, através do Modelo de Rasch, 
que permite a medição conjunta de itens e pessoas.
A amostra é composta por 166 toxicodependentes de ambos os sexos, 
137 homens (82.6%) e 29 mulheres (17.4%), que se encontravam em 
tratamento em comunidade terapêutica. Os resultados indicam que 
os dados não se ajustam ao funcionamento com as cinco categorias 
de resposta originais da URICA. A nossa reanálise indica que um 
sistema de três categorias é o mais apropriado, tornando a medida 
mais equilibrada e com melhores propriedades psicométricas, ou 
seja, mais eficaz, produtiva e precisa na avaliação da motivação para 
o tratamento dos toxicodependentes.
Palavras-chave: Toxicodependência; Motivação; Modelo de Rasch; 
URICA.

RÉSUMÉ
L’Université du Rhode Island évaluation du changement (URICA) est 
une mesure qui explore les étapes de motivation pour un traitement 
dans la population toxicomane. Le développement et l’adaptation 
des mesures adéquates doivent jouer un rôle primordial si l’éva-
luation des motivations est nécessaire, afin de bien comprendre la 
fonction de cette construction pour les personnes qui consomment 
le traitement licites et illicites de substances psychoactives. Cette 
étude a examiné les propriétés psychométriques de l’URICA dans 
la population portugaise de toxicomanes qui suivent un traitement 
dans une communauté thérapeutique, au moyen du modèle de Rasch 
Rating Scale Ce modèle permet la mesure conjointe des articles et 
des personnes. 
L’échantillon est composé de 166 toxicomanes des deux sexes, 137 
hommes (82,6%) et 29 femmes (17,4%), qui étaient en traitement dans 
une communauté thérapeutique. Les résultats show’that le fonction-
nement des cinq catégories de réponse n’est pas optimale. Notre ré-
analyse indique que le système des trois-catégorie est la plus appro-
priée, ce qui rend la mesure la plus équilibrée et avec de meilleures 
propriétés psychométriques. En d’autres termes le nouveau modèle 
semble être plus efficace, productive et précise dans l’évaluation de 
la motivation pour le traitement des toxicomanes.
Mots-clé: Toxicomanies; Motivation; Rasch Model; URICA.

ABSTRACT
The University of Rhode Island Change Assessment (URICA) is a 
measure that explores the motivational stages for treatment in the 
drug-dependent population. In order to properly understand this con-
struct within scope of the treatment of individuals that consume licit 
and illicit psychoactive substances, the development and adaptation 
of adequate measures must play a primary role. This study investi-
gated the psychometric properties of the URICA in the Portuguese 
population of drug addicts undergoing treatment in a therapeutic 
community, by means of the Rasch Rating Scale Model. This model 
allows the joint measurement of items and persons.
The sample is composed by 166 drug addicts of both sexes, 137 
men (82.6 %) and 29 women (17.4 %), who were in treatment in a 
therapeutic community. The results show that the performance of 
the five response categories is not optimal. Our re-analysis indicates 
that a three-category system is more fitted, making a better balanced 
measure with better psychometric properties. In other words, the new 
model seems to be more efficient, productive and precise when it 
comes to evaluate the motivation for treatment of the drug addicts.
Key Words: Drug Addiction; Motivation; Rasch Model; URICA.

RESUMEN 
La University of Rhode Island Change Assessment (URICA) es una 
medida que permite investigar los estadios motivacionales en dro-
godependientes. El desarrollo y adaptación de medidas adecuadas 
deben  tener un papel primordial, siendo fundamental la evaluación 
de la motivación para el tratamiento de substancias lícitas e ilícitas de 
manera a que se entienda su papel en la recuperación. El objetivo de 
nuestro trabajo fue efectuar un análisis de las cualidades psicométri-
cas de las subescalas de URICA en una muestra de drogodependien-
tes en tratamiento en comunidad terapéutica, a través del Modelo de 
Rasch, que permite la medición conjunta de ítems y personas.
La muestra es compuesta por 166 drogodependientes de ambos 
sexos, 137 hombres (82.6%) y 29 mujeres (17.4%), que se encontraban 
en tratamiento en comunidad terapéutica. Los resultados indican que 
los datos no se ajustan al funcionamiento con las cinco categorías de 
respuestas originales de URICA. El nuestro reanálisis indica que un 
sistema de tres categorías es lo más apropiado, haciendo la medida 
más equilibrada y con mejores propiedades psicométricas, es decir, 
más eficaz, productiva y clara en la evaluación de la motivación para 
el tratamiento de los drogodependientes.
Palabras Clave: Drogodependencia; Motivación; Modelo de Rasch, 
URICA.
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1 – Análise dAs quAlidAdes psicométricAs 
dA uricA utilizAndo o modelo de rAsch

1.1 – Uso, abuso e dependência de substâncias
Ao longo da vida, muitas pessoas experimentam subs
tâncias potencialmente produtoras de dependência 
(Filho & Borges, 2008). o recurso às drogas tem an
cestrais raízes históricas e culturais (poiares, 1998), 
convertendose num problema muito danoso quando 
a relação indivíduoproduto se torna extremamente 
intensa, interfere na vida quotidiana da pessoa, quer 
nas relações existentes, quer no estabelecimento de 
novas relações, conduzindo a uma perda da liberdade 
e a uma alteração da hierarquia de prioridades, que 
afecta um grande número de pessoas e para o qual, 
todavia, a sociedade não foi capaz de encontrar uma 
resposta eficaz (miguel, 1995, 1999, 2006).
A importância do uso/abuso de substâncias no mundo 
é colocada em evidência pelo relatório da organização 
das nações unidas de 2008, sobre o consumo de dro
gas, que estima em cerca de 200 milhões o número de 
pessoas que usam substâncias psicoactivas ilícitas no 
mundo, das quais 25 milhões apresentam dependência 
(unodc, 2008). também devido à considerável pro
porção de doenças associadas, as substâncias ilegais 
têm um considerável impacto nos países desenvolvidos 
(Wills, 2005).
em portugal, o fenómeno da toxicodependência ganhou 
especial relevância desde a década de 1970, confron
tando sucessivas gerações, individual e socialmente, 
com a busca de prazer (a qualquer preço ou sem 
nexo), ou alívio do sofrimento, que se materializou tam
bém através do consumo de substâncias psicoactivas 
(patrício, 2002).
no uso e abuso de álcool e outras drogas e suas con
sequências associadas, influenciam factores genéticos, 
fisiológicos, psicológicos e ambientais, requerendo a 
sua compreensão, uma abordagem multidisciplinar, 
em especial das disciplinas de genética, neurociências, 
endocrinologia, psicologia e sociologia (Vaughn, Beaver, 
delisi, perron & schelbe, 2009).

1.2 – Dependência de substâncias e motivação
no desejo de compreensão da actividade humana, a 

psicologia atribuiu à motivação a tarefa de explicar as 
causas do comportamento. entre os processos psicoló
gicos básicos, talvez sejam os motivacionais os que se 
apresentam mais estreitamente ligados à acção, inde
pendentemente do referencial teórico (heredia, 2002).
A motivação é um termo amplo, que se refere a uma 
variedade de factores neuronais e fisiológicos que ini
ciam, mantêm e controlam o comportamento (Kandel, 
schwartz & Jessel, 2003).
segundo czernecki et al. (2002), motivação é um esta
do interno consciente ou inconsciente que incentiva 
a pessoa para o acto. influencia todos os níveis de 
planeamento comportamental: planeamento de um 
objectivo, selecção e elaboração de respostas, com 
avaliação das consequências de uma acção. Ao mesmo 
tempo, a motivação e o planeamento são afectados pela 
capacidade de se identificar a relevância do comporta
mento, tomando em consideração as diferenças entre 
os ganhos que se antecipam e os que se vão obter. os 
autores referem que a motivação é um processo cen
tral para a orientação adaptativa de um comportamento. 
para palmero (2005), o termo motivação “referese 
a um processo interno que impulsiona o indivíduo, e 
este impulso, por sua vez, está relacionado com algum 
evento interno ou externo”. no mesmo sentido sancho, 
Blasco, martínezmir e palmero (2002) consideram 
que a motivação está relacionada com a existência de 
alguma necessidade.

1.3 – Substrato neuroanatómico
A motivação de uma pessoa parece estar relacionada 
com vários sistemas de neurotransmissores centrais, 
entre eles, a dopamina e a serotonina parecem ter 
uma posição de destaque, uma vez que o aumento de 
dopamina na região do núcleo accumbens parece ser 
o passo principal para o comportamento motivado de 
uma pessoa (Vasconcelos et al., 2002).
As regiões fundamentais do circuito da motivação são 
o córtex órbitofrontal e o córtex subcaloso, áreas que 
processam a informação associada com a predição da 
recompensa e que regulam o valor atribuído aos estí
mulos naturais em função das necessidades internas da 
pessoa (conde, ustárroz, landa & lópezGoñi, 2005).
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Por outro lado, Robbins e Everitt (1999) referem que o 
hipotálamo, pelas suas funções integradas, parece ser 
uma estrutura ideal como um centro de controlo da 
motivação, sequenciando e coordenando as respostas 
motivacionais, assim como as estruturas do neocórtex 
e do sistema límbico. Por exercer um controlo sobre o 
sistema nervoso autónomo e endócrino, designadamen-
te no comando de respostas, o hipotálamo desempenha 
uma função importante no processo motivacional.
O córtex pré-frontal está envolvido nos aspectos moti-
vacionais do comportamento dirigido a objectivos e 
a sua alteração funcional pode explicar, em parte, o 
comportamento compulsivo de consumo de substân-
cias que caracteriza a adicção (Corominas, Roncero, 
Bruguera & Casa, 2007).
O sistema dopaminérgico é um dos principais sistemas 
neuronais envolvidos no processamento da informa-
ção da recompensa (Vasconcelos et al., 2002). Assim, 
muitas substâncias psicoactivas que apresentam um 
alto potencial de abuso, provocam um aumento na 
viabilidade de neurotransmissão de monoaminas nas 
sinapses, aumentando a viabilidade sináptica da dopa-
mina, noradrenalina e serotonina, principalmente pelo 
bloqueio da recaptação dessas monoaminas. O estí-
mulo associado a um aumento de dopamina adquire 
um significado motivacional e emocional anormais, que 
resultam na procura excessiva da substância sobre o 
comportamento da pessoa dependente, constituindo a 
essência da adicção.
Ustárroz, Conde e Landa (2003) consideram que exis-
tem pelo menos seis sistemas de neurotransmissores, 
envolvidos de forma significativa, nos mecanismos de 
recompensa produzidos pelo consumo de drogas (dopa-
mina, serotonina, acetilcolina, glutamato, GABA, e diver-
sos péptidos), assim como seis áreas cerebrais (sistema 
mesolímbico, núcleo pálido ventral, hipocampo, hipotála-
mo, amígdala e núcleo pedúnculo-pontino-tegmental).
Para Goldstein e Volkow (2002), o circuito mesolímbico 
da dopamina, que inclui o núcleo accumbens, amígdala 
e hipocampo, está tradicionalmente associado com o 
efeito de reforço das drogas, assim como com a sua 
memória e respostas condicionadas que estão relacio-
nadas com o “craving” (desejo / ânsia pelo consumo).

Os resultados da investigação com técnicas de neu-
roimagem cerebral colocam em evidência um amplo 
número de circuitos neuronais que são afectados pelo 
consumo de drogas, permitindo identificar e compreen-
der os mecanismos que desregulam o funcionamento 
de determinadas regiões cerebrais durante o processo 
de dependência (Conde, Ustárroz, Landa & López-Goñi, 
2005).
O consumo de drogas provoca um aumento de dopamina 
no núcleo accumbens, 3 a 5 vezes superior, ao que é 
associado pelos estímulos naturais, como a comida. A 
repetição dos consumos provocaria um processo de 
neuroadaptação que insensibilizaria a pessoa ao reforço 
proveniente desses estímulos naturais, e predisporia a 
uma recaída (Volkow, Fowler & Wang, 2003).
As pessoas dependentes de substâncias psicoactivas 
ilícitas apresentam alterações numa das componentes 
fundamentais da função executiva, que é a toma de 
decisões (Bechara, Dámasio, Damásio & Anderson, 
1994; Bechara et al., 2001; Verdejo, Aguilar & Pérez-
García, 2004). Este é um dos problemas centrais dos 
consumidores, fragilizando-os no julgamento das suas 
decisões pessoais, contribuindo para a manutenção 
do comportamento em situações adversas e com 
consequências (Grant, Contoreggi & London, 2000).
Bechara, Damásio & Damásio (2000), Bechara et al. 
(2001) e Bechara & Damásio (2002) verificaram, através 
de avaliações neuropsicológicas e de neuroimagem 
funcional, que os danos na toma de decisões estão rela-
cionados com uma disfunção no córtex prefrontal ven-
 tromedial que é, para os autores, o problema central 
da dependência de substâncias. Esta área, em conjunto 
com outras, está relacionada com o processamento e 
interpretação da informação social, pessoal e emocional, 
e, os danos cerebrais que afectam provocam alterações 
de personalidade, dificuldade para entender e seguir as 
normas sociais, alterações de comportamento e difi-
culdade para processar emoções (Aguilar de Arcos & 
Pérez-Garcia, 2005). Verificou-se que as pessoas com 
lesões no córtex prefrontal ventromedial e os toxicode-
pendentes apresentam comportamentos semelhantes, 
nomeadamente caracterizam-se pela negativa, ou não 
valorização do seu problema, uma tendência a escolher 
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opções de acção associadas com recompensas imedia-
tas, incluindo consequências negativas no futuro, como 
perder a reputação, o trabalho, casa ou família (Bechara 
et al., 2001; Bechara & Damásio, 2002).
Segundo Martínez-Selva, Sánchez-Navarro, Bechara 
e Román (2006), as regiões corticais e sub-corticais 
envolvidas em vários processos relevantes para a toma 
de decisões são: córtex pré-frontal ventromedial (inte-
gração da informação sensorial, mnésica e emocional), 
amígdala (processamento e codificação do sinal emo-
cional e sua associação com estímulos contextuais), e 
córtex cingulado (monitorização do processo e inibição 
de resposta, especialmente em situações de incerteza).
Bechara (2005) propõe dois sistemas diferentes que 
estariam envolvidos na toma de decisões, que interagem 
uns com os outros e que estão alterados em pessoas 
com lesões nas áreas anteriormente referidas, bem 
como em algumas pessoas dependentes de substâncias: 
assim, por um lado, temos um sistema impulsivo ou 
da amígdala, que indica prazer ou dor como resultado 
imediato das possíveis opções (proporciona respostas 
motoras ou viscerais rápidas), por outro lado, temos um 
sistema reflexivo baseado no córtex prefrontal ventro-
medial, sensível às futuras consequências (baseia-se 
mais na memória e na antecipação para provocar res-
postas emocionais que orientam as decisões).
Bechara e Damásio (2002) verificaram que as pessoas 
dependentes de substâncias que têm o processo de 
toma de decisões alterado, apresentam alterações 
em gerar marcadores somáticos associados a esta. 
A informação emocional proporcionada pela amígdala 
“utilizada” pela área orbitofrontal para tomar decisões 
não está disponível, ou seja, a decisão é tomada sem a 
informação sobre as possíveis consequências futuras 
(Aguilar de Arcos & Pérez-Garcia, 2005).
A incapacidade para processar estes sinais emocionais 
produz uma “miopía para o futuro”, uma incapacidade 
para antecipar as possíveis consequências, sejam 
positivas ou negativas (Damásio, 1995), sendo que esta 
incapacidade está relacionada com a existência de alte-
rações neuropsicológicas nos processos de toma de 
decisões e na emissão de comportamentos socialmen-
te inadequados (Bechara, Dolan & hindes, 2002).

No tratamento do abuso de substâncias, a motivação 
para a mudança dos pacientes é frequentemente foco 
de interesse e frustração. A motivação tem sido des-
crita como um pré-requisito para o tratamento, assim 
como a falta de motivação tem sido usada para explicar 
o insucesso das pessoas para começar, continuar, agir 
de acordo, assim como ser bem sucedido no tratamen-
to (Miller, 1999).

1.4 – Modelo transteórico
Prochasca e DiClemente (1983) desenvolveram um 
modelo para tentar explicar os estádios de mudança. 
Para os autores, a motivação caracteriza-se como um 
processo dinâmico, caracterizado por 6 estádios de 
mudança comportamental, pelos quais a pessoa transi-
ta de forma não linear, estando em tratamento ou não, 
entre eles: a) Pré-contemplação: não são consideradas 
mudanças nem intenções de modificar o comportamen-
to num futuro breve. Normalmente, as pessoas ainda 
não experienciaram consequências negativas e muitas 
vezes não estão convencidas que o consumo seja pro-
blemático ou até arriscado; b) Contemplação: existe a 
consciência de que existe um problema e razões para 
a mudança, embora se encontrem muito ambivalen-
tes, podendo, nesta fase, procurar ajuda para mudar 
o comportamento, como, por vezes, demorar algum 
tempo, até anos, vacilando entre o querer ou não que-
rer mudar; c) Preparação: atinge-se quando a pessoa 
percebe as vantagens da mudança e as consequências 
negativas do uso de substâncias impedem um consumo 
ao mesmo nível. Nesta fase começam a ter objectivos 
para si próprios e a assumir compromissos para parar 
o consumo; d) acção: escolhem uma estratégia para a 
mudança e começam a tentar alcançá-la, activamente, 
modificando os hábitos e ambientes, podendo transitar 
de consumidores excessivos para consumidores de 
uso seguro ou não consumidores; e) manutenção: aqui 
as pessoas fazem esforços para manter os benefícios 
alcançados durante o estádio de acção e trabalham 
para se manterem abstinentes e evitar recaídas (Marlatt 
& Gordon, 1985). As pessoas aprendem como detectar 
e vigiar situações perigosas, assim como outros sinais 
que podem levar a uma recaída. Na maior parte dos 
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casos, as pessoas acabam por recair, pelo menos, uma 
vez, e voltar ao estádio anterior (Prochasca et al., 1992). 
Esta fase requer uma mudança de comportamento 
prolongada e uma vigilância continuada por um período 
de 6 meses a vários anos) e, f) recaída: muitas pes-
soas não conseguem manter estas novas mudanças e 
acabam por recair no consumo de substâncias, depois 
de um período de abstinência (Brownell et al., 1986; 
Prochasca & DiClemente, 1992). Muitos utilizadores 
neces sitam de uma grande revolução ao longo dos 
estádios de mudança, para atingirem com sucesso a 
recuperação (DiClemente & Scott, 1997).
O modelo aceita o retrocesso como um acontecimento 
normal, uma vez que, até atingir a estabilidade de um 
determinado estádio, as pessoas oscilam entre eles 
(Prochasca & DiClemente, 1983) e, voltar a um estádio 
anterior, não tem que se tornar um desastre ou numa 
recaída prolongada. Os sinais de recaída não signi-
ficam, necessariamente, que a pessoa abandonou o 
compromisso de mudar. 
A tentativa de superar o abuso e dependência de subs-
tâncias é um processo difícil, muitas vezes acompa-
nhado de sintomas de privação e sofrimento emocional. 
As pessoas que são incapazes de superar o sofrimento 
associado à abstinência estão em risco de continuar 
dependentes de substâncias, com a morbilidade e mor-
talidade associada (Daughters, Lejuez, Kahler, Strong & 
Brown, 2005).
As comunidades científicas e médicas reconhecem, 
cada vez mais, que a dependência de substâncias pode 
ser uma doença crónica que necessita atenção e segui-
mento de longa duração (hser, huang, Brecht, Li & 
Evans, 2008).

1.5 – Modelo de Rasch
Apesar da análise estatística ser uma parte importante 
e necessária no processo científico, de uma forma 
geral, existem investigadores nas áreas das ciências 
humanas que estão pouco centrados nos métodos 
estatísticos, assim como pouco preocupados com a 
qualidade das medidas (Bond & Fox, 2007).
Uma teoria amplamente utilizada para a construção 
e análise de provas em psicologia (testes, escalas, 

questionários) é a Teoria Clássica dos Testes. Todavia, 
embora se apresente como um modelo útil, apresenta 
várias limitações: 1) as pontuações das pessoas depen-
dem do teste utilizado; 2) as pontuações dos itens e 
as propriedades dos testes dependem da amostra de 
pessoas; 3) não permitem determinar as posições dos 
sujeitos e dos itens na mesma dimensão, detalhe que 
tem importantes consequências (Moreira, 2004).
Para tentar colmatar estas limitações foi criada uma 
extensão da Teoria Clássica, a Teoria de Resposta ao 
Item, que apresenta como principal vantagem a locali-
zação do item (Di) e do nível da pessoa (Bs) na mesma 
escala (Ostini & Nering, 2006). Muitos autores consi-
deram que a utilização de modelos baseados na Teoria 
de Resposta ao Item, apresenta grandes vantagens, 
nomeadamente na obtenção de mais informação do 
nível da característica da pessoa objecto de avaliação, 
permitindo uma estimativa mais precisa e detalha-
da (Bejar, 1977; Cohen, 1983; Masters, 1988a, 1988b; 
Samejima, 1975, 1979).
O Modelo de Escalas de Classificação é um tipo de 
Modelo de Rasch, que permite uma solução completa a 
quase todos os problemas de medição encontrados nas 
ciências sociais, oferecendo vantagens e colmatando as 
limitações, de modo a permitir construir medidas quan-
titativas, de intervalo e adictivas (Smith & Smith, 2004).
A fórmula mais conhecida do modelo de Rasch deri-
va da previsão da probabilidade de resposta ao item 
(resolver correctamente, estar de acordo, etc.), a partir 
da diferença de atributos entre o nível da pessoa (Bs) 
e o nível do item (Di) e com uma base de logaritmos 
naturais (e), neste caso: Pis = e (Bs-Di) / 1 + e (Bs-Di).
As características do modelo de Rasch mais relevan-
tes em comparação com outros modelos são (Prieto & 
Delgado, 2003; Prieto & Velasco, 2003; Lozano, Rojas 
& Pérez, 2009; Wilson, 2005): 

a) Medição conjunta – os parâmetros das pessoas 
e dos itens são expressos nas mesmas unidades 
“logits” (transformação, através de equações pro-
babilísticas, de dados brutos das ciências huma-
nas em dados abstractos e escalas com intervalos 
iguais) e localizam-se no mesmo contínuo, donde 
se deduz que:
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i) nem todos os itens avaliam a mesma quantidade 
do construto (pelo que não se mantém o suposto 
de invariância dos itens defendido pela Teoria 
Clássica);
ii) a interpretação das pontuações não se funda-
menta exclusivamente nas normas do grupo, mas 
sim na identificação dos itens em que a pessoa tem 
uma alta ou baixa probabilidade de resolver cor-
rectamente, característica esta que dota o modelo 
de Rasch de uma grande riqueza diagnóstica.

b) Suficiência estatística – indica que a estimativa 
dos parâmetros das pessoas depende unicamente 
das pontuações obtidas no teste, ou seja, da fre-
quência de acertos. Esta propriedade só existe 
nos modelos tipo Rasch;

c) Objectividade específica – significa que uma medi-
da só pode ser considerada válida e generalizável 
se não depende das condições específicas com 
que foi obtida. Desta forma, as pontuações das 
pessoas não dependem dos itens administrados;

d) Métrica de intervalo – a diferenças constantes 
entre pessoas e itens corresponde a mesma proba-
bilidade de uma resposta correcta, por isso a escala 
logit tem propriedades de intervalo. Esta proprie-
dade tem grande importância por ser condição 
necessária para a realização de análises paramétri-
cas (análises de variância, regressão, etc.) e porque 
garantem a invariância das diferentes pontuações 
ao longo do contínuo);

e) Especificidade do erro típico de medida – per-
mite quantificar a precisão com que se mede cada 
ponto da dimensão e, quando necessário, seleccio-
nar os itens que permitem incrementá-la. A Teoria 
Clássica assume que os testes medem com a 
mesma fiabilidade em todas as regiões da variável, 
suposto pouco verosímil;

f) Ajuste dos padrões de resposta das pessoas ao 
modelo – a probabilidade de uma resposta cor-
recta, a um item, depende unicamente dos níveis 
de habilidade da pessoa e do item, no constructo 
avaliado. A presença de respostas atípicas, tais 
como pessoas com níveis de habilidade baixos que 
resolvam correctamente itens difíceis, indicaria 

que os parâmetros de sujeitos e itens são meros 
números carentes de significado teórico.

A nível das estatísticas de ajuste, o modelo de Rasch, 
calcula dois indicadores para detectar o ajuste dos 
itens e das pessoas ao modelo, o Infit – mais sensível 
a respostas inesperadas aos itens próximos ao nível da 
capacidade da pessoa – e o Outfit – mais sensível aos 
outliers, aos comportamentos inesperados nos itens 
distantes do nível de capacidade da pessoa, ou seja, 
errar itens muito fáceis ou acertar nos mais difíceis 
(Wright & Mok, 2004; Wright, Linacre, Gustafsson & 
Martin-Löff, 1994). 
O modelo de Rasch oferece aproximações úteis de 
medidas, que nos ajudam a entender o processo sub-
jacente à razão, pela qual as pessoas e itens se com-
portam de determinada maneira. Estas aproximações 
permitem resolver problemas que não podem ser 
solucionados, de forma tão cuidada, com outro tipo de 
modelo (Bond & Fox, 2007).
Foi nosso objectivo, ao desenvolver este trabalho de 
investigação, testar as propriedades psicométricas das 
subescalas da versão portuguesa da URICA, através da 
utilização do Modelo de Escalas de Classificação. Como 
linhas orientadoras seguiremos alguns dos critérios 
propostos por Linacre (2002), a saber:

1) Frequência suficiente e uma distribuição regular 
das observações, por cada categoria de resposta: 
categorias com baixas frequências de resposta 
não são úteis para estimar os pontos de transição 
(Fk). Uma situação ideal é aquela que apresenta 
uma distribuição uniforme, ou também, uma distri-
buição unimodal ou bimodal, com as frequências 
maiores nas categorias extremas.

2) Incremento monotónico das médias entre as cate-
gorias de resposta: em geral, as observações em 
categorias mais altas/difíceis devem ser o reflexo 
de maiores capacidades. quando isto não ocorre, 
significa que a escala de avaliação é imprecisa e 
de utilidade duvidosa (Linacre, 2002a; Mok, Cheng, 
Moore, & Kennedy, 2004).

3) As categorias de resposta não devem apresentar 
um desajuste elevado com o modelo: para o ajuste 
das categorias utilizam-se dois indicadores estatís-
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ticos Infit e Outfit, sendo a unidade o valor esperado 
para ambos os indicadores. Por outro lado, conside-
ram-se valores produtivos, valores compreendidos 
no intervalo entre 0.5 e 1.5 logits, moderadamente 
desajustados entre 1.5 e 2 logits e com alto desajus-
te valores superiores a 2 logits (Linacre, 2002).

4) Os pontos de transição entre categorias suces sivas 
(Fk) devem aumentar monotonicamente (F1<F2<F3, 
etc.): a probabilidade de seleccionar uma categoria 
de resposta no MEC depende do nível de aptidão 
de uma pessoa no constructo avaliado. é desejável 
que exista um intervalo contínuo, no qual cada cate-
goria seja a escolha mais provável.

2 – MÉTOdO

2.1 – Participantes 
A amostra foi constituída por 166 toxicodependentes de 
ambos os sexos, 137 do sexo masculino (82,6%) com 

uma média de idades de 34,44 (DP=6,27) e 29 do sexo 
feminino (17,4%), com uma média de idades de 32,00 
(DP = 8,73), que se encontravam em tratamento em 
Comunidade Terapêutica. Observando a tabela 1, veri-
ficamos que os homens são em média mais velhos e 
têm mais anos de consumos, quando comparados com 
as mulheres, que apresentam maior retenção escolar, 
mais anos de estudo e que iniciam os consumos de 
substâncias ilícitas mais cedo. De realçar que nenhuma 
das variáveis apresenta diferenças estatisticamente 
significativas entre sexos (Tabela 1).
Na tabela 2, observamos que predomina, em ambos os 
sexos, o meio urbano, nacionalidade portuguesa, etnia 
branca, solteiros e desempregados. Por outro lado, veri-
ficamos que o sexo masculino, na sua maioria, já fre-
quentou programas de tratamento anteriores, enquanto 
no sexo feminino se verifica o inverso, a maioria não 
frequentou.

 M DP n Min Máx t	 p
Idade      1.428 .162
     Masculino 34.44 6.27 137 17 51  
     Feminino 32.00 8.73 29 18 48  
Idade abandono escolar      -.657 .516
     Masculino 16.36 3.61  10 29  
     Feminino 17.04 5.22  8 30  
Total anos de estudo      -.789 .431
     Masculino 9.89 3.78  3 22  
     Feminino 10.54 4.72  1 23  
Idade início heroína      .216 .831
     Masculino 18.83 4.13  12 35  
     Feminino 18.56 5.98  12 37  
Idade início cocaína      .142 .887
     Masculino 20.01 4.97  10 36  
     Feminino 19.85 6.09  12 40  
Total anos consumo heroína      .736 .468
     Masculino 13.12 6.57  1 32  
     Feminino 11.76 8.79  1 30  
Total anos consumo cocaína      1.164 .246
     Masculino 11.65 6.89  1 32  
     Feminino 9.85 9.05  1 34  
Idade início consumo injectado      .616 .539
     Masculino 20.97 5.32 92 12 38  
     Feminino 20.11 6.60 19 14 36  
Total anos consumo injectado      .989 .325
     Masculino 10.60 7.38 92 1 32  
     Feminino 8.68 9.11 19 1 27  

TABElA 1 – Diferenças de idades, anos de estudo e consumo entre sexos.



54 ANáLISE DAS qUALIDADES PSICOMéTRICAS DA URICA UTILIzANDO O MODELO DE RASCh

2.2 – Instrumentos 
Dados sociodemográficos: avaliados por um conjunto 
de questões com o intuito de perceber algumas carac-
terísticas da população toxicodependente.
A motivação para o tratamento de substâncias psicoac-
tivas ilícitas foi avaliada com uma versão portuguesa da 
University o Rhode Island Change Assessment (URICA: 
McConnaughy, Prochasca & Velicer, 1983). A URICA 
é um instrumento de auto-preenchimento, composto 
por 32 itens (existe também uma versão de 24 itens), 
sendo a resposta fornecida através de uma escala tipo 
Likert de 5 pontos (1=Discordo totalmente; 2=Discordo; 
3=Indeciso; 4=Concordo e 5=Concordo totalmente). Esta 
medida investiga 4 estádios motivacionais do modelo 

transteórico: Pré-contemplação (itens 1, 5, 11, 13, 23, 26, 
29 e 31, encontram-se invertidos); Contemplação (itens 2, 
4, 8, 12, 15, 19, 21 e 24); Acção (itens 3, 7, 10, 14, 17, 20, 25 
e 30); e Manutenção (itens 6, 9, 16, 18, 22, 27, 28 e 32).
As pontuações variam entre 8 pontos (mínimo) e 32 
pontos (máximo), em todos os estádios, sendo possível 
identificar os estádios predominantes no momento da 
aplicação.
A nível das propriedades psicométricas, a URICA tem 
apresentado uma boa consistência interna, através do 
coeficiente alfa de Cronbach, com valores a variarem 
entre .80 a .84 (Carney & Kivlahan, 1995) e .74 a .89 
(Velásquez, Carbonari & DiClemente, 1999), sendo con-
siderada uma medida fiável, com validade concorrente 

 Masculino Feminino
 n % n % χ2	 p
Naturalidade     1.988 .159

Meio Rural 17 12.4% 1 3.4%  
Meio Urbano 120 87.6% 28 96.6%  

Nacionalidade     6.432 .490
Portuguesa 129 94.2% 28 96.6%  
Angolana 2 1.5% 0 0  
Canadiana 1 0.7% 0 0  
Francesa 2 1.5% 0 0  
Moçambicana 1 0.7% 0 0  
Cabo-verdiana  0 0 1 3.4%  
Ucraniana 1 0.7% 0 0  
Espanhola 1 0.7% 0 0  

Etnia     .047 .828
Branca 129 94.2% 27 93.1%  
Negra 8 5.8% 2 6.9%  

Estado Civil     2.407 .661
Solteiro(a) 81 59.1% 20 69.0%  
Casado(a) 10 7.3% 1 3.4%  
União de Facto 7 5.1% 0 0  
Separado(a) 15 10.9% 3 10.3%  
Divorciado(a) 24 17.5% 5 17.2%  

Situação Profissional     4.986 .418
Sem Profissão 33 24.1% 11 37.9%  
Desempregado 74 54.0% 13 44.8%  
Emprego Ocasional 5 3.6% 0 0  
Emprego Estável 23 16.8% 4 13.8%  
Curso Formação 1 0.7% 1 3.4%  
Reformado invalidez 1 0.7% 0 0  

Tratamentos anteriores     3.384 .066
Não 64 46.7% 19 65.5%  
Sim 73 53.3% 10 34.5%

TABElA 2 – Características demográficas por sexos.
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e preditiva satisfatória (Pantalon & Swanson, 2003).

2.3 – Procedimento 
Aos participantes foi pedida uma colaboração voluntá-
ria num estudo de investigação, depois de assegurado 
o anonimato e a confidencialidade, assim como a pos-
sibilidade de desistir durante a avaliação.
Depois de explicado o objectivo do estudo e esclareci-
das as dúvidas, o protocolo foi entregue num envelope 
individual e, depois de preenchido, ou desistência, o 
mesmo foi devolvido no envelope fechado.
A recolha da amostra decorreu entre Janeiro de 2007 
e Maio de 2009, em 12 Comunidades Terapêuticas (CT) 
de Portugal (zona Norte: C.T. Ponte da Pedra; C.T. 
Sempre a Crescer; zona Centro: C.T. Arco Íris; C.T. 
Ares do Pinhal; C.T. Casa da Barragem; C.T. Encontro; 
C.T. Provilei; C.T. Nova Frontera; C.T. Vida e Paz e zona 
Sul: C.T. Cáritas de évora; C.T. Gato; C.T. Ponte).
Apenas foram analisados os protocolos das pessoas 

com estadia em tratamento até 90 dias (1ª fase), de 
forma a apresentar uma maior homogeneidade da 
amostra. Cada protocolo demorou, em média, 20 minu-
tos a ser preenchido.
A análise dos dados foi efectuada através do programa 
Winsteps, versão 3.69 (Linacre, 2009).

3 – RESUlTAdOS

3.1 – Análise das subescalas da URICA
Em primeiro lugar analisamos a qualidade psicométrica 
das categorias de resposta para as quatro subescalas 
da URICA.
Na tabela 3, podemos observar a estatística das cinco 
categorias de resposta para cada uma das subescalas 
da URICA. Verificamos uma distribuição irregular das 
observações, um desajuste severo da primeira catego-
ria de resposta (excepto na subescala Manutenção) e 
desordem nos pontos de transição, não cumprindo os 
critérios propostos por Linacre (2002).

Categoria Observado B Infit Outfit Passo

Pré-Contemplação     
1 = DT 59 (5%) -1.96 1.34 2.18 ---
2 = D 94 (8%) -.76 1.04 1.13 -.55
3 = I 85 (7%) -.09 .86 .91 .37
4 = C 417 (35%) .67 .87 .81 -.89
5 = CT 537 (45%) 2.29 .92 .96 1.07

Contemplação     
1 = DT 9 (1%) -2.39 1.53 2.83 ---
2 = D 24 (2%) -1.20 1.28 1.74 -.95
3 = I 49 (4%) -.44 1.26 1.40 -.22
4 = C 606 (50%) .88 .89 .70 -1.34
5 = CT 520 (43%) 3.62 .86 .88 2.51

Acção     
1 = DT 11 (1%) -2.47 2.12 4.73 ---
2 = D 24 (2%) -1.32 .87 .91 -.94
3 = I 60 (5%) -.57 .62 .53 -.55
4 = C 700 (60%) .96 .85 .88 -1.38
5 = CT 381 (32%) 3.99 .91 .91 2.88     

Manutenção     
1 = DT 57 (5%) -2.19 1.21 1.49 ---
2 = D 115 (9%) -.93 .99 1.14 -.81
3 = I 121 (10%) -.19 .99 1.06 .16
4 = C 587 (46%) .77 .91 .84 -.98
5 = CT 384 (30%) 2.78 .94 .96 1.62

Nota: DT = Discorda Totalmente; D = Discorda; I = Indeciso; C = Concorda; CT = Concorda Totalmente.

TABElA 3 – Estatística correspondente às categorias de resposta das subescalas da URICA.
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A figura 1 é representativa da carência de funciona-
lidade das categorias de resposta, nas quatro subes-
calas, apresentando um comportamento irregular e 
desordenado. quando tal se verifica, os dados mostram 

3.2 – Reanálise das subescalas da URICA
Depois de verificarmos a carência de funcionalidade das 
categorias de resposta da URICA, testámos algumas 
alternativas de junção de categorias, nomeadamente 
com 2, 3 e 4 categorias de resposta e verificámos que 
a mais funcional é a que apresenta 3 categorias de res-
posta. Assim, propomos uma agregação a três catego-
rias: 1 (Discorda Totalmente), 2 (Discorda) e 3 (Indeciso) 
passam a corresponder à primeira categoria e com 
uma nova definição “Discorda”, a categoria 4 (Concorda) 
passa a corresponder à segunda categoria e passa a 
designar-se de “Concorda” e, finalmente, a categoria 5 
(Concorda Totalmente) passa a corresponder à terceira 

que algumas das categorias de resposta nunca serão 
as mais prováveis em nenhum intervalo da avaliação, 
indicador de que as categorias de resposta necessitam 
de ser reformuladas.

categoria e a designar-se “Concorda Totalmente”.
Com a reanálise dos resultados, podemos observar na 
tabela 4 que as categorias de resposta estão calibra-
das, funcionam de uma forma apropriada, os pontos 
de transição estão ordenados monotonicamente em 
todas as subescalas, cumprindo o critério de qualidade 
proposto por Linacre (2002). Por outro lado, verificamos 
também que a distribuição de observações é agora ade-
quada, em todas as subescalas, predominando a cate-
goria intermédia (contemplação, acção e manutenção) 
ou extrema (pré-contemplação), assim como valores 
adequados e produtivos de Infit e Outfit.

FiGURA 1 – Representação gráfica das curvas das categorias de resposta das subescalas da URICA.
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Na figura 2 podemos observar o correcto funcionamen-
to das categorias de resposta para todas as subescalas 
da URICA, indicador de cada categoria de resposta que 

será a mais provável num determinado intervalo da 
escala de avaliação.

Categoria Observado B Infit Outfit Passo
Pré-Contemplação     

1 = D 230 (19%) -2.02 1.20 1.48 ---
2 = C 417 (35%) .00 .83 .83 -.79
3 = CT 537 (45%) 2.02 .89 .91 .79

Contemplação     
1 = D 82 (7%) -3.05 1.50 1.58 ---
2 = C 606 (50%) .00 .81 .69 -1.94
3 = CT 520 (43%) 3.05 .88 .87 1.94

Acção     
1 = D 95 (8%) -3.48 1.28 1.15 ---
2 = C 700 (60%) .00 .89 .89 -2.37
3 = CT 381 (32%) 3.48 .93 .88 2.37     

Manutenção     
1 = D 293 (23%) -2.30 1.15 1.21 ---
2 = C 587 (46%) .00 .87 .84 -1.13
3 = CT 384 (30%) 2.30 .93 .94 1.13

Nota: D = Discorda; C = Concorda; CT = Concorda Totalmente.

TABElA 4 – Estatísticas correspondentes às categorias de resposta das subescalas da URICA, com junção de categorias.

FiGURA 2 – Representação gráfica das curvas das categorias de resposta das subescalas da URICA.
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A nível dos valores médios de Infit e Outfit, observa-
mos, para os itens, valores dentro do limite produtivo 
com excepção do item 1 que apresenta um ligeiro desa-
juste (1.66 logits) e, para as pessoas, valores bastante 
razoáveis (entre 15 e 20 pessoas com alto desajuste).
Para a fiabilidade, observamos valores que variam de 
.65 a .77 para as pessoas e, .73 e .96 para os itens, 
assim como Alfas de Cronbach que variam entre .74 e 

.87, observar tabela 5.
Na figura 3 e 4, podemos observar uma representação 
conjunta pessoa-item, com a posição dos itens e das 
pessoas nas 4 subescalas da URICA, depois da junção 
de categorias. Em todas elas, verificamos que os itens 
se encontram dentro do limite produtivo e que as médias 
dos itens e das pessoas apenas se diferenciam.

Indicadores estatísticos Máx. Mín. M DP Valor
Pré-contemplação     

Infit dos itens 1.21 .79 1.01 .15 ---
Outfit dos itens 1.66 .77 1.07 .29 ---
Itens com desajuste moderado (1) --- --- --- --- 12.5%
Itens com alto desajuste (2) --- --- --- --- 0
Infit das pessoas 2.75 .18 1.03 .62 ---
Outfit das pessoas 5.04 .22 1.07 .84 ---
Pessoas com desajuste moderado (1) --- --- --- --- 3.61%
Pessoas com alto desajuste (2) --- --- --- --- 10.05%
Fiabilidade dos itens --- --- --- --- .96
Fiabilidade das pessoas --- --- --- --- .67
Alfa de Cronbach --- --- --- --- .81

Contemplação     
Infit dos itens 1.42 .67 .99 .27 ---
Outfit dos itens 1.43 .60 .96 .30 ---
Itens com desajuste moderado (1) --- --- --- --- 0
Itens com alto desajuste (2) --- --- --- --- 0
Infit das pessoas 5.00 .14 1.01 .75 ---
Outfit das pessoas 4.94 .13 .96 .77 ---
Pessoas com desajuste moderado (1) --- --- --- --- 6.63%
Pessoas com alto desajuste (2) --- --- --- --- 9.04%
Fiabilidade dos itens --- --- --- --- .94
Fiabilidade das pessoas --- --- --- --- .65
Alfa de Cronbach --- --- --- --- .80

Acção     
Infit dos itens 1.29 .73 .99 .16 ---
Outfit dos itens 1.20 .69 .95 .16 ---
Itens com desajuste moderado (1) --- --- --- --- 0
Itens com alto desajuste (2) --- --- --- --- 0
Infit das pessoas 3.02 .02 .95 .65 ---
Outfit das pessoas 3.58 .02 .95 .69 ---
Pessoas com desajuste moderado (1) --- --- --- --- 6.63%
Pessoas com alto desajuste (2) --- --- --- --- 9.04%
Fiabilidade dos itens --- --- --- --- .73
Fiabilidade das pessoas --- --- --- --- .77
Alfa de Cronbach --- --- --- --- .87

Manutenção     
Infit dos itens 1.22 .76 1.01 .13 ---
Outfit dos itens 1.16 .70 1.01 .14 ---
Itens com desajuste moderado (1) --- --- --- --- 0
Itens com alto desajuste (2) --- --- --- --- 0
Infit das pessoas 3.00 .17 1.03 .64 ---
Outfit das pessoas 4.28 .19 1.01 .66 ---
Pessoas com desajuste moderado (1) --- --- --- --- 4.82%
Pessoas com alto desajuste (2) --- --- --- --- 10.84%
Fiabilidade dos itens --- --- --- --- .96
Fiabilidade das pessoas --- --- --- --- .62
Alfa de Cronbach --- --- --- --- .74

Nota: Máx.=Máximo; Min.=Mínimo; M=Média; DP=Desvio-Padrão; (1) Infit e/ou Outfit > 1.5 y < 2; (2) Infit e/ou Outfit > 2.

TABElA 5 – Resumo dos resultados das subescalas da URICA (3 categorias).
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 Pré-contemplação Contemplação

 Escala  Pessoas (#3)  Itens Escala  Pessoas (#2)  Itens

 3 .########## +    5 .####### +
   |     |
   |     |
   |     T|
   |     |
   |     |
  ##### |    .####### |
   S|   4  +
 2  +     |
   |     |
   |     |
  #### |     |
   |     |
   |T    ########### |
  .##### |   3  S+
   |     |
 1  +     |
  .###### |     .########## |
   M|S I23 I29   |
  .### | I26    |
   |     |
   |   2 .##### +
  .## | I31    |
   |     | I2
 0 .##### +M I13   .##### M|T
   |     |
  ## |     |
   |     |
   S|   1 .###### +
  ##### | I1    |
   |S     |S
  ## | I5   .######## | I19
 -1  +     |
   | I11    | I8
   |     |
   |T   0 ############ S+M
   |     |
  # |     | I4
   |     | I12 I15
   T|    .##### | I24
 -2  +     |S I21
   |     |
  # |   -1 .## +
   |     |
   |     |
   |     T|
   |    . |T
   |     |
 -3 . +     |
   |   -2  +
   |
   |
   |
   |
   |
   |
 -4 . +

FiGURA 3 – Representação conjunta de pessoas e itens nas subescalas pré-contemplação e contemplação (3 categorias).
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FiGURA 4 – Representação conjunta de pessoas e itens nas subescalas acção e manutenção (3 categorias)..

 Acção Contemplação

 Escala  Pessoas (#2)  Itens Escala  Pessoas (#2)  Itens

 5 .######### +    4 #### +
   T|     |
   |     |
   |     |
  .##### |     |
   |    .# |
 4  +     |
   |     |
   |   3  +
  ###### |     |
   |     |
   |     T|
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   |     |
   |     |
  #### |   2  +
   |    .#### |
 2  +     |
  ##### |     |
   |     |T
   |     S| I28
  .########## |     |
   M|     |
 1  +   1 .###### +
   |     |
  ########### T|     |S
   | I13   #### |
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   | I25   .######### |
 0 .########### +M I10    M| I32
   | I120    |
   |S   0 ########### +M I18 I9
   | I30 I7   |
  .###### S|T     |
   |    ############# | I22
 -1  +     | I27
   |    .###### |
  # |     |S
   |     S|
   |   -1 .##### +
  ## |     |
 -2  +     |
   |     | I6
  . |    #### |T
   T|     |
   |     |
  . |    ### |
 -3  +   -2  +
   |
   |
  # |
   |
   |
 -4  +
   |
  # |
   |
   |
   |
 -5  +
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4 – diSCUSSãO

Foi nosso objectivo realizar uma análise das qualidades 
psicométricas das subescalas da URICA, numa amos-
tra de toxicodependentes inseridos em comunidade 
terapêutica. 
Os resultados mostram que o sistema original de cinco 
categorias de resposta não funciona correctamente, 
para nenhuma das quatro subescalas da URICA. Numa 
primeira análise verificámos que os pontos de transi-
ção (steps) não estão a operar correctamente, não estão 
ordenados monotonicamente, o que é indicador de que 
as categorias de resposta não são funcionais, algumas 
delas aparecem dentro de outras, não sendo selectivas 
e as mais prováveis num determinado intervalo do 
constructo avaliado.
Assim, depois de constatada esta carência de funcio-
nalidade das categorias de resposta da URICA, com o 
sistema original, procurámos, com a ajuda do modelo 
de Rasch, uma alternativa que potenciasse esta medida 
de avaliação. Desta forma, propomos um novo sistema 
com três categorias de resposta.
Depois da reanálise verificamos que as subescalas da 
URICA funcionam muito melhor com este sistema de 
três categorias, sendo estas agora mais selectivas.
A nível da fiabilidade, também se verificou uma melhoria 
significativa, quer para os itens, quer para as pessoas. 
Desta forma, com este novo sistema de respostas por 
nós proposto, tornamos a medida mais equilibrada, 
com um melhor funcionamento e avaliação da motiva-
ção para o tratamento dos toxicodependentes.
Relativamente à nossa amostra, e tendo em conta as 
dificuldades de avaliação desta população, realçamos o 
facto de a mesma ser bastante representativa da popu-
lação toxicodependente em tratamento em comunidade 
terapêutica.
Por outro lado, como limitações, apresentamos o facto 
de não termos realizado o funcionamento diferencial dos 
itens associados ao sexo, porque a amostra de mulheres 
toxicodependentes é muito reduzida para uma análise 
estatística com este modelo e, por outro, o tempo de 
aplicação que pode ter sido muito alargado (90 dias).
Sugerimos, para futuras investigações, a aplicação 
desta medida reestruturada num tempo inicial mais 

reduzido, na primeira ou segunda semana de tratamen-
to. Outra sugestão passa pela aplicação numa investi-
gação longitudinal.
A construção e/ou adaptação de medidas de avaliação 
adequadas e funcionais é cada vez mais importante e 
deverá chegar a um contexto o mais abrangente pos-
sível, com o objectivo, por um lado, de possibilitarmos 
um melhor entendimento do constructo avaliado e, por 
outro lado, aumentar a eficácia da nossa intervenção, 
sendo a área específica do consumo de substâncias 
psicoactivas uma das que apresenta elevada carência 
deste valioso contributo.
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