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Objetivos 
 

Com o aumento da procura mundial por 
tratamento em álcool e outras drogas, 
destacamos a importância da melhoria 
assistencial que, segundo a literatura 
especializada, só acontece se há uma coleta 
de dados clara e precisa a respeito das 
necessidades individuais dos pacientes. Isto 
porque os problemas relacionados ao uso de 
álcool e outras drogas atingem cada indivíduo 
de maneira completamente diferente, 
considerando-se cada contexto psicossocial [1]. 
Os objetivos do presente estudo são: levantar e 
analisar os estudos publicados no Brasil e no 
mundo, que tomaram como objeto o uso, 
aplicações e aspectos relacionados ao 
instrumento GAIN, entre os anos de 1980 e 
2008. Por meio de uma análise sistemática dos 
artigos encontrados na busca, descrever as 
possíveis contribuições do GAIN para a 
assistência ao adolescente que faz uso 
prejudicial de álcool e outras drogas no Brasil, 
contribuindo assim para uma melhor 
assistência a essa população vulnerável. 

 
Métodos e procedimentos 

 
A revisão bibliográfica foi realizada na base de 
dados Pubmed. Definiu-se como limite os 
artigos publicados nos últimos 9 anos (2002-
2010), utilizando o seguinte descritor: Global 
Appraisal of Indivual Needs. Foram obtidos 38 
resultados na busca. Do total de 38 artigos, 
foram excluídos 26 por não se tratar de estudos 
baseados no instrumento. Os artigos foram 
selecionados por meio dos resumos. 
Selecionou-se também material bibliográfico 
identificado nas referências dos artigos 
encontrados. A amostra de artigos final foi, 
portanto, composta por 19 itens. Para análise 
do material foram elaboradas fichas com as 
informações mais relevantes de cada artigo 
sobre as contribuições do instrumento. Estas 
informações foram divididas em categorias 
para a análise: características do instrumento - 

O GAIN; populações com as quais o GAIN 
pode ser utilizado; propriedades Psicométricas. 

 
Resultados 

 
Baseado na revisão dos artigos é possível 
afirmar que o instrumento possui bons índices 
de validade e confiabilidade, mostrando-se 
baseado em evidências, e contribui para a 
assistência e pesquisas relacionadas ao uso 
prejudicial de álcool e outras drogas, uma vez 
que é capaz de identificar diversos problemas 
psicossociais principalmente entre 
adolescentes e adultos de ambos os sexos.  
O GAIN consiste em uma série de 
mensurações, feitas para apoiar de forma 
progressiva práticas terapêuticas, incluindo 
análise inicial, intervenções breves, auxílio a 
diagnósticos, planejamento do tratamento, 
monitorização de alterações clínicas entre 
outros fatores que possibilitarão um tratamento 
mais focalizado nas necessidades de cada 
indivíduo. 

Conclusões 
 
Verifica-se, por meio do material levantado, que 
o instrumento GAIN contribui com a assistência 
a indivíduos usuários de álcool e outras drogas, 
uma vez que pode facilitar a detecção de 
comportamentos de risco, uso abusivo, dentre 
outros aspectos relacionados ao consumo de 
álcool e drogas, como ainda fornecer 
informações para estratégias de prevenção 
primária e secundária nos serviços de saúde e 
auxiliar no planejamento do tratamento e de 
intervenções individualizadas. 
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