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PROPOSTA DE SIMPLIFICAÇÃO DO INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO
(IDATE) ATRAVÉS DA ANÁLISE DA PSICOMETRIA CLÁSSICA E MODELO DE RASCH.
Pietro Baptista de Azevedo, Márcia Balle Kaipper, Eduardo Barcellos Fumegalli, Eduardo
Chachamovich, Wolnei Caumo, Iraci Lucena da Silva Torres (orient.) (UFRGS).
Introdução: O Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) consiste em duas escalas com o propósito de
quantificar o estado e o traço de ansiedade dos respondentes. A ansiedade estado é caracterizada como um estado
emocional transitório; a ansiedade traço representa uma característica mais estável da personalidade. Estudos
apontam a necessidade da utilização de instrumento para medir a ansiedade no período perioperatório, sendo o
IDATE o questionário mais utilizado na prática clínica. Considerando a relevância do tema e a necessidade de
instrumentos mais simplificados fim de obter uma aplicação mais rápida e eficaz para avaliar os quadros de
ansiedade, vêm sendo propostas versões resumidas, além de análises fatoriais e de propriedades psicométricas de
diversas escalas de ansiedade e depressão. Objetivos: avaliar as propriedades psicométricas do IDATE e propor a
simplificação do instrumento, utilizando os métodos de análise da psicometria clássica e da análise de Rasch.
Metodologia: O estudo foi realizado no HCPA, consistiu em um ensaio clínico randomizado, tendo como amostra
910 indivíduos (idade 44.49 + 9.64), sendo 78, 9% mulheres. Foram aplicados IDATE-E e T no pré e pós-operatório,
coletados dados sócio-demográficos, e verificado o grau de dor através de EAV e analgesia. Na análise estatística,
foram utilizados o modelo de Rasch e o teste do qui-quadrado, a fim de verificar o nível de ansiedade entre os
indivíduos, e o quanto cada item expressa essa ansiedade. Resultados: foram identificadas falhas no IDATE-E e T,
com invariância nas escalas originais, e uso de 4-pontos na escala de respostas tipo Likert como inapropriada. Desta
forma, esse trabalho propõe uma versão modificada do IDATE-E e T, com 13 itens para estado e 12 itens para traço.
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