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TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCALA DE DEPENDÊNCIA DE
SUBSTÂNCIAS DO MILLON CLINICAL MULTIAXIAL III PARA O BRASIL
RESUMO: Millon descreve a personalidade normal em termos de estilos de adaptação
que são eficazes em meios normais e transtornos de personalidade como os estilos de
funcionamento desadaptados. Para operacionalizar seu modelo teórico, Millon construiu
diversos instrumentos, entre eles o Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-III),
que consiste num inventário de auto-relato de 175 itens com resposta falso ou
verdadeiro, que avalia 14 padrões de personalidade e 10 síndromes clínicas, além de
conter 4 escalas de verificação. Entre as escalas de Síndromes Clínicas encontra-se a
escala de Dependência de Substância (T). A presente pesquisa justifica-se pela
inexistência de instrumentos no país que avaliem os aspectos psicopatológicos da
personalidade, e tem como objetivos traduzir e adaptar semanticamente o MCMI-III
para o Brasil, verificando elementos de validade da escala de Dependência de
Substâncias, e elaborar um aplicativo informatizado que assessore a avaliação dos
resultados desse instrumento. Para tal, foram coletados dados junto a 2.588 pessoas, dos
sexos masculino e feminino, com idades entre 18 e 85 anos, caracterizados como
pertencentes a um grupo clínico ou não-clínico, que participaram da pesquisa
presencialmente ou via internet. Os participantes responderam ao MCMI-III, a um
questionário sócio-demográfico e um subgrupo também respondeu ao Questionário de
Saúde Geral de Goldberg (QSG). Além das estatísticas descritivas, foram efetuadas
análises por meio do teste t de Student, análises de componentes principais e de
consistência interna. Apesar de dificuldades relacionadas à tradução de termos muito
específicos da língua inglesa, a avaliação por juízes conhecedores da teoria de Millon e
o procedimento de back translation atestaram a adequação da versão brasileira. A
análise fatorial indicou o agrupamento dos itens da escala T em 3 fatores
(comprometimento das atividades sociais, ausência de controle dos impulsos e condutas
opositivas), com a apresentação de um item isolado em um quarto fator (aparentemente
relacionado à busca de estímulos prazerosos). O alfa de Cronbach para este grupo de
itens foi de 0,82, indicando aceitável confiabilidade da escala. A análise dos dados
obtidos resultou em diferenciação nas pontuações de grupos clínico e não clínico e entre
homens e mulheres; relação entre pontuações altas na escala T com as demais escalas do
instrumento; diferenciação nas pontuações dos usuários de drogas de acordo com a
substância declarada como utilizada; e relação entre as altas pontuações em T e a
verificação de distúrbio ou risco no fator Saúde Geral do QSG, indicando adequada
sensibilidade do instrumento na identificação de quadros psicopatológicos e na relação
entre os diferentes transtornos ou padrões psicopatológicos de personalidade. O
aplicativo de correção informatizado se mostrou adequado, embora ainda sejam
necessários estudos para o desenvolvimento dos fatores de transformação dos escores.
Palavras-chave: Millon Clinical Multiaxial Inventory III, adaptação de instrumentos
psicológicos, dependência de drogas

IX

TRANSLATION AND ADAPTATION OF SUBSTANCE DEPENDENCE SCALE
OF THE MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY III TO BRAZIL
ABSTRACT: Millon describes the normal personality by means of adaptation styles
that are effective in normal environments and personality disorders such as unadapted
operating styles. To operacionalize his theoretical model, Millon has built several
instruments, including the Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-III), wich
consists of a self report inventory composed by 175 true or false response items,
containing four verification scales, and others scales wich evaluates 14 personality
patterns and 10 clinical syndromes. The Substance Dependence scale (T) is placed
along with Clinical Syndromes scales. This research is justified by the lack of a
Brazilian instrument to assess personality psychopathological aspects, and aims to
translate and semantically adapt the MCMI-III to the Brazilian context, checking
validity elements of the Substance Dependence scale, and developing a computer
application for assisting the evaluation of assessment results. To this intent, 2.588
individuals data was collected, male and female, aged between 18 and 85 years,
characterized as belonging to a clinical or non-clinical group, who took part in the
survey via the internet or in person. Respondents completed the MCMI-III, a sociodemographic questionnaire and a subgroup also answered to the Goldberg General
Health Questionnaire (GHQ). Besides descriptive statistics, we performed the analysis
using the Student t test, principal components analysis and internal consistency. Despite
difficulties related to translating very specific English terms, the assessment by judges,
experts on Millon´s theory, and the back translation, attested the adequacy of the
Brazilian version. Factorial analysis indicated the grouping of translated T scale items
into three factors (social activities prejudice, lack of impulse control, and oppositional
behavior), by presenting a single item on a fourth factor (apparently related to seeking
pleasurable stimuli). The Cronbach alpha for this set of items was 0,82, indicating an
acceptable scale reliability. The data analysis resulted in distinction of scores between
clinical and non-clinical groups and between men and women; the relationship between
high scores on the scale T and the other scales; scores of drug users according to the
declared used substance; and the relationship between high scores on T and the
verification of disorder or risk on GHQ mental health factor, indicating the instrument´s
adequate sensistivity in identifying psychopathologies and the relationship between the
different disorders or psychopathological personality patterns. Although further studies
are necessary to develop the scores transformation factors, the computerized correction
tool was adequate.
Keywords: Millon Clinical Multiaxial Inventory III, psychological instruments
adaptation, substance dependence
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1 – INTRODUÇÃO
Historicamente, afirma-se que a palavra Personalidade derivou do termo latim
persona, que designava as máscaras teatrais utilizadas pelos atores da Grécia Antiga.
Nessa acepção, personalidade sugeriria uma pretensão de aparência, a expressão de
traços diferentes daqueles que realmente caracterizam o indivíduo por trás da máscara.
Fora dessa conotação de pretensão e ilusão, o termo passou a representar não a máscara,
mas a pessoa real: suas características mais observáveis e explícitas, até que se chegou a
um terceiro e final significado, mais próximo da ideia atual de personalidade – aquilo
que estaria abaixo da superfície, e sinaliza ou lança luz sobre o que existe interiormente
e é menos revelado, ou seja, as qualidades psicológicas mais escondidas do indivíduo
(Millon & Davis, 2001).
Desde o início, portanto, o conceito de personalidade relaciona-se à ideia de
papel desempenhado por um indivíduo num contexto e diante de um público; é
comumente compreendida como um conjunto de padrões de comportamento-resposta
que um indivíduo desenvolve, consciente ou inconscientemente, como seu estilo de vida
e que representa um compromisso entre os impulsos e as necessidades internos e os
controles (internos e externos) que limitam sua expressão (Campbell, 2009). Bernaud
(2000) define personalidade como o conjunto de sistemas organizados, cognitivos e não
cognitivos, que sustêm a conduta, sendo o comportamento a atualização visível dos
elementos da personalidade numa situação específica, e Millon (Millon & Davis, 2001)
como um padrão complexo de características psicológicas profundamente arraigadas,
expressas automaticamente em quase todas as áreas do funcionamento psicológico,
perpassando toda a matriz do indivíduo.
Bernaud (2000) localiza em tempos imemoriáveis o interesse humano pela
descrição da conduta de seus semelhantes e, consequentemente, as ideias iniciais acerca
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da personalidade, sendo possível que as primeiras observações personológicas tenham
sido produzidas desde o Paleolítico, quando o homem foi capaz de utilizar uma
linguagem rudimentar. O Antigo Testamento traz menções ao interesse pela apreciação
do comportamento, e as primeiras tentativas de classificação de conduta datam da
Antiguidade, quando Hipócrates (460-377 a.C.) propôs uma tipologia dos humores
presentes no corpo do homem. Millon e Davis (2001) reconhecem a doutrina dos
humores proposta pelos gregos como um dos primeiros sistemas utilizados para explicar
diferenças na personalidade. Identificavam-se, então, quatro temperamentos básicos
(colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático), correspondentes aos excessos de cada
um dos humores corporais (bile amarela, bile negra, sangue e flegma). Séculos depois,
Galeno (123-199) apresenta uma descrição mais completa do comportamento,
associando traços de personalidade a cada temperamento, o que o levou a descrever
treze tipos de personalidade (Bernaud, 2000; Millon & Davis, 2001).
Após a Antiguidade, o interesse pelo estudo da personalidade foi reduzido,
sendo retomado novamente por Rousseau (1712-1778), com a concepção de homem
como “produto da sociedade”. No século XX, o interesse pela personalidade ganha
força, e seus precedentes científicos são inaugurados: Wundt (1832-1920) propõe
estudos científicos do comportamento e Francis Galton (1822-1911) propõe o que se
considera um dos primeiros métodos de avaliação da personalidade, baseado na
associação de palavras1. Cattel e Eysenck, entre 1920 e 1960, apresentam trabalhos
inovadores, defendendo uma concepção diferencialista da personalidade. Rogers
estende à personalidade sua visão humanista e Allport lança um modelo que seria
utilizado por várias décadas. Seguiram-se contribuições como a substituição do

1

Parece não haver entre os autores concordância quanto à iniciativa da primeira avaliação formal de
personalidade. Bernaud (2000) atribui a originalidade da idéia a Francis Galton; já Anastasi e Urbina
(2000) atribuem o pioneirismo a Kraepelin. Os autores, entretanto, concordam que o método inicialmente
utilizado era o da livre associação de palavras.
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behaviorismo pela corrente cognitivista, o modelo da personalidade em cinco fatores e
as concepções interacionistas da personalidade (Bernaud, 2000).
A avaliação da personalidade, segundo Bernaud (2000), inscreve-se no quadro
de uma teoria da medida, e pode ser descrita no plano de suas qualidades metrológicas:
sensibilidade, fidelidade e validade. A sensibilidade avalia o poder discriminativo de um
método de avaliação, através da observação da distribuição dos resultados e na análise
dos indicadores de dispersão (variância, desvio-padrão, extensão). A fidelidade, por sua
vez, refere-se à constância da medida, e pode ser verificada a partir de vários critérios
(teste-reteste, fidelidade par-ímpar, split-half, coeficiente de homogeneidade, fidelidade
interavaliadores, fidelidade por equivalência), geralmente a partir da observação do
coeficiente de correlação linear, e relaciona-se ao erro de medida (quanto mais elevada a
fidelidade, mais fraco o erro de medida). Por fim, a validade diz respeito à possibilidade
de se verificar se o método mede bem os objetos que pretende medir, e pode ocorrer
sobre três aspectos: validade de conteúdo (verifica se o conteúdo de um método de
avaliação é representativo dos diferentes componentes do constructo teórico), validade
de construção (verifica se a estrutura do método de avaliação está em conformidade
com as teorias psicológicas elaboradas anteriormente), e validade de critério ou
empírica (verifica se os resultados obtidos têm correlação com um conjunto de
comportamentos manifestados numa avaliação).
Se a psicologia dinâmica e a psicometria inspiraram o desenvolvimento dos
primeiros estudos sobre a personalidade, atualmente, esse constructo é abordado pelas
mais variadas disciplinas: psicanálise, sociologia, antropologia, biologia, criminologia,
filosofia. A avaliação da personalidade, no entanto, continua como prerrogativa da
Psicologia, constituindo-se como um procedimento complexo que só pode ser realizado
através de parâmetros, de visões parciais. Aceitar a impossibilidade de que o
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conhecimento sobre a personalidade seja esgotado é uma das condições para que se
continue avançando em sua investigação (Bernaud, 2000). Casullo (2005) vai além,
afirmando que a avaliação psicológica, de uma forma geral, é uma avaliação parcial do
sujeito, e a avaliação integrada de todo o fenômeno humano supõe, necessariamente, a
interdisciplinaridade. Além disso, qualquer avaliação costuma ser um diagnóstico
socialmente sustentado e, no caso da personalidade, se baseia nos reflexos que as
características de um indivíduo tem nas pessoas próximas, que podem ver o
comportamento como desadaptado, destrutivo, inaceitável. (Campbell, 2009).
Nas duas últimas décadas, o estudo da personalidade tem assumido, cada vez
mais, lugar de destaque na psicologia, constituindo-se mesmo como uma área de
estudos científicos específica, com grande impacto sobre os processos de decisão e
definições sociais, sendo também, por outro lado, extremamente influenciado pelo
contexto em que surgem. Como consequência dessa influência, o estudo da
personalidade pode ser realizado a partir de diversas abordagens e métodos (Millon &
Davis, 2001).

1.1 – Millon e seu modelo sobre a personalidade
Segundo Cardenal, Sánchez e Ortiz-Tallo (2007), três pontos são capitais na
teoria de Millon: a utilização de uma perspectiva teórica integradora, a concepção de um
continuum normalidade-patologia e a incorporação de princípios da teoria da Evolução.
A integração, uma das características básicas da teoria de Millon, refere-se à
imprescindibilidade de se tomar como relacionados os aspectos que constituem a
personalidade, e até mesmo as teorias e perspectivas diferentes. O autor procurou
integrar não apenas ideias dos distintos modelos de abordagem, como as perspectivas
nomotética (que procura definir leis gerais que regem o funcionamento da
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personalidade) e idiográfica (que se fundamenta na concepção de indivíduo único e
global) (Bernaud, 2000), que se refletem em vertentes a partir das quais a psicopatologia
é abordada (um modelo categorial ou um modelo dimensional). São integrados, ainda,
conceitos e ideias das diferentes escolas psicológicas e, principalmente, os vários
aspectos participantes do universo humano. Surge, então, uma perspectiva que se baseia
em uma série de estilos ou protótipos de personalidade, que considera, ainda, subtipos
de personalidade, frutos de um estudo mais específico, refletindo-se num modelo
prototípico de compreensão da personalidade.
Millon reconhece, também, a existência de diversas possibilidades de apreensão
de um objeto e, além disso, a concatenação desses diferentes aspectos, levantados pelos
diversos pontos de vista. Este autor entende que, independente da natureza ou
denominação dos aspectos ou partes a partir das quais se tenta explicar a personalidade,
sua compreensão depende muito mais da visão de como essas partes se inter-relacionam
e funcionam juntas. Tal ênfase decorre da compreensão de que a personalidade não se
limita a um único traço, mas considera a configuração total das características da
pessoa: psicodinâmicas, biológicas, interpessoais e cognitivas. Cada aspecto reforça os
demais, perpetuando a estabilidade e a consistência do comportamento da estrutura total
da personalidade (Millon & Davis, 2001; Jankowski, 2002).
Para os transtornos de personalidade, então, a “causalidade” está em todos os
pontos – cada domínio interage para influenciar os outros, reforçando-se mutuamente.
Daí decorre, segundo Millon (2000), a grande resistência dos transtornos de
personalidade à psicoterapia: como cada modelo tenta concatenar teoria, nosologia,
avaliação e intervenções clínicas (Sánchez, 2003) enfocando apenas um dos aspectos
em que a personalidade se manifesta, os demais aspectos são menosprezados, quando
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não completamente ignorados, mas continuam reforçando o comportamento
desadaptado.
No que se refere à defesa de um continumm normalidade-patologia, Millon
(2002, citado por Cardenal, Sánchez & Ortiz-Tallo, 2007) é categórico ao afirmar que
não há uma linha divisória clara entre esses dois pontos, sendo impossível colocá-los
como categorias nominais discretas. As personalidades normal e patológica
compartilham dos mesmos princípios e mecanismos de desenvolvimento, com traços
básicos que as compõem, com uma diferença fundamental: a flexibilidade de adaptação
ao meio (Linares & Ramella, 2005; Cardenal, Sánchez e Ortiz-Tallo, 2007) e por isso
não há bases completamente objetivas que as distingam.
Em sua teoria, Millon (Millon & Davis, 2001) postula que a existência de traços
adaptativos com poucas características desadaptativas de personalidade proporciona um
incremento na capacidade de enfrentamento de adversidades psicológicas e sociais, com
relativa flexibilidade na adaptação ao meio. Por outro lado, a existência de muitos traços
desadaptativos, culminando em modos rígidos e pouco adaptativos de se relacionar com
o meio, deixa o indivíduo suscetível aos estressores mais leves, que podem precipitar
transtornos. Então, a estrutura e as características da personalidade (o padrão global do
indivíduo) vão compor a base da capacidade individual para a atividade adaptada ou
desadaptada, fazendo de cada estilo de personalidade também um estilo de
enfrentamento.
Assim, entende-se por “personalidade normal” os estilos distintivos de
adaptação eficazes em meios normais, e por “transtornos de personalidade” aqueles
estilos de funcionamento desadaptados, o que pode ser atribuído a deficiências,
desequilíbrios ou conflitos na capacidade de se relacionar com o meio. Em outras
palavras, a presença de um padrão de personalidade com transtornos caracteriza-se por
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uma escassa flexibilidade adaptativa, refletindo uma tendência a relacionar-se consigo e
com o ambiente através do uso de estratégias sempre rígidas e inflexíveis, tendência a
criar círculos viciosos, intensificando o mal-estar do indivíduo, e, por fim, uma
instabilidade diante de situações estressoras, devido à fragilidade e ausência de
flexibilidade (Linares & Ramella, 2005; Cardenal, Sánchez e Ortiz-Tallo, 2007).
Não há, portanto, uma linha divisória claramente determinante da patologia, que
cursa como um continuum, tornando-se mais severa de duas formas: primeiro, traços
isolados podem se tornar mais intensos em sua expressão; segundo, o número de traços
maladaptativos atribuídos a um sujeito pode crescer.
Segundo Cardenal, Sánchez e Ortiz-Tallo (2007), a incorporação de princípios
da teoria da Evolução proporcionou ao modelo de Millon grande inovação ao abordar os
transtornos de personalidade como constructos evolutivos que se derivam de tarefas
fundamentais que todos os organismos enfrentam – a luta por existir ou sobreviver, o
esforço por adaptar-se ao meio ou de adaptar o meio a si mesmo, e as estratégias do
organismo para replicação. A personalidade, então, é concebida como o estilo mais ou
menos distintivo de funcionamento adaptativo que o membro de uma espécie apresenta
em sua relação com o ambiente. Nesse sentido, a personalidade, no modelo de Millon,
se constitui por constructos bipolares, provenientes de quatro princípios evolutivos
básicos apresentados no quadro 1.
O aspecto evolucionário do modelo de Millon, então, baseia-se inicialmente em
três dimensões que motivam, preparam, energizam e direcionam o comportamento
humano, operando em todos os níveis de organização na natureza: sobrevivência,
adaptação e replicação. Millon baseou-se num modelo de aprendizagem bio-social,
sintetizando sua proposta a partir de três perguntas: que reforços busca o indivíduo?;
onde procura encontrá-los?; como atua para poder optar por eles?. As respostas a essas
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perguntas correspondiam aos três primeiros aspectos apresentados no quadro 1. A
reformulação da teoria, com contribuições da teoria evolutiva, acrescentou uma quarta
polaridade referente aos processos de abstração. Tal acréscimo proporcionou maior
complexidade à teoria, configurando-a como ela se apresenta atualmente (Sánchez,
2003; Linares & Ramella, 2005).

Quadro 1 – Princípios evolutivos, funções de sobrevivência e constructos bipolares do
modelo de Millon
Princípio
evolutivo/ecológico
Existência
Adaptação
Replicação
Abstração

Funções de Sobrevivência

Constructo Bipolar

Potenciação da vida
Preservação da vida
Modificação ecológica
Acomodação ecológica
Individualidade
Cuidado da prole
Capacidade de pensamento, reflexão,
planejamento e tomada de decisões

Prazer-dor
Atividadepassividade
Si mesmo-outros
Externa-interna
Tangível-intangível
Intelecto-afeto
Assimilaçãoimaginação

Fonte: adaptado de Cardenal, Sánchez e Ortiz-Tallo (2007).

Somar as contribuições da teoria evolutiva foi, talvez, a maior (e mais essencial)
inovação representada pelo modelo de Millon, uma vez que é esse acréscimo que
permite que se encontre um sentido para o conjunto de constructos derivados dentro das
várias perspectivas integradas.

1.2 – Aspectos Psicopatológicos da Personalidade
Millon e Davis (2001) identificam as definições de patologia, distúrbio ou
transtornos como basicamente circulares e baseados em padrões sociais: é aquilo que os
médicos tratam, e o que os médicos tratam é definido pela sociedade. Considerando esse
pressuposto, a normalidade é reconhecida como aqueles comportamentos ou costumes
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típicos de um grupo de referência ou cultura e patologia, ao contrário, como aqueles
comportamentos incomuns, irrelevantes ou alienígenas ao grupo.
Os aspectos psicopatológicos da personalidade são abordados por Millon desde
sua primeira publicação sobre a personalidade. Já na ocasião, o autor afirmava que os
padrões de personalidade patológica são estruturas profundamente arraigadas derivadas
de uma complexa e sequencial interação entre os fatores constitutivos do sujeito e suas
experiências. Tais padrões se expressam em todas as facetas da vida de um indivíduo
(Millon, 1976) e, portanto, são vivenciados e manifestos no organismo total. Sánchez
(2003) chama atenção, ainda, para o fato de que, desde o início de seus estudos, Millon
já identificava que a personalidade patológica pode adquirir diferentes níveis de
complexidade: leve, moderada e grave.
Para Millon (Millon & Davis, 2001; Jankowski, 2002), os transtornos de
personalidade podem ser identificados por três características patológicas. A primeira
delas diz respeito ao fato de que em um transtorno de personalidade, sob condições de
estresse, a estabilidade é muito tênue, com considerável falta de resiliência ou
fragilidade. As estratégias de coping da maioria dos indivíduos são variadas e flexíveis
e, portanto, quando uma estratégia ou comportamento não parece mais eficaz, os
indivíduos tendem a mudar, tentando alguma outra estratégia. Ao contrário, sujeitos
com transtornos de personalidade tendem a praticar repetidamente as mesmas
estratégias, com apenas pequenas variações. Isso parece fazer com que os problemas
piorem, o que aumenta o nível de estresse e amplia sua vulnerabilidade, criando
situações de crise e produzindo crescimento de percepções distorcidas da realidade
social, o que contribui para a continuidade da instabilidade.
A segunda característica patológica sobrepõe-se, de alguma forma, à primeira, e
se refere à falta de flexibilidade adaptativa presente em indivíduos com transtornos de
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personalidade. O funcionamento da personalidade normal inclui a flexibilidade de
papéis como, por exemplo, o reconhecimento de situações nas quais se deve ser mais
ativo, promovendo mudanças no ambiente, e outras nas quais se deve assumir uma
postura mais passiva, adaptando-se ao que o ambiente oferece. Tal flexibilidade permite
às pessoas apresentarem iniciativas ou reações proporcionais e apropriadas às
circunstâncias, ao contrário de sujeitos com transtornos de personalidade, os quais
possuem estratégias alternativas e comportamentos reduzidos em números e/ou
rigidamente impostos. Sujeitos com transtornos de personalidade implicitamente
dirigem ou controlam situações interpessoais através da intensidade e rigidez de seus
traços, buscando organizar o ambiente para evitar eventos percebidos como estressantes.
Consequentemente, as oportunidades de aprendizado de comportamentos novos e mais
adaptativos são restringidas, com situações da vida se tornando cada vez mais
rigidamente definidas.
A terceira característica presente nos transtornos de personalidade é, por sua vez,
uma consequência da segunda. Por não conseguirem realizar mudanças, os temas
patológicos que surgem na vida do sujeito tendem à repetição, fazendo com as
personalidades patológicas sejam, elas mesmas, patogênicas. A rigidez e inflexibilidade
dificultam o aprendizado de novas estratégias adaptativas e acabam por provocar
reações que reativam os problemas iniciais do indivíduo, alimentando um círculo
vicioso.
Tais características correspondem ao preconizado pelo sistema de classificação
DSM que, segundo Campbell (2009), desde sua primeira edição, em 1952, reconhecia
os termos distúrbio de padrão de personalidade e distúrbio de traço de personalidade. O
primeiro seria adequado para aqueles sujeitos que apresentam estruturas de caráter mais
ou menos fixas e apenas minimamente propensos a qualquer alteração e, por isso,
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teriam pouca oportunidade de funcionar sob condições de estresse. O segundo termo,
por sua vez, corresponderia à caracterização de indivíduos incapazes de manter o
equilíbrio emocional, seja pela fixação ou pelo exagero de certos padrões de caráter e
comportamento ou, ainda, porque o comportamento é uma reação regressiva resultante
de estresse ambiental ou endopsíquico.
A diferença entre uma personalidade considerada normal e suas variações que se
estendem para além da normalidade é, portanto, algo difícil de ser pontualmente
conceitualizada. Importa enfatizar que a normalidade não se reflete apenas pela
estabilidade das características, uma vez que a adaptação do indivíduo ao meio só pode
ser alcançada à custa de uma mobilidade que o permita lidar de forma adequada com as
diferentes situações enfrentadas. Quando essa estabilidade se transforma em rigidez,
acaba por limitar o funcionamento efetivo e a capacidade de adaptação do indivíduo,
podendo, comumente, provocar contra-reações do ambiente, configurando as condições
conhecidas como transtornos de personalidade (Linares & Ramella, 2005; Campbell,
2009).

1.3 – O Millon Clinical Multiaxial Inventory III e a escala de Dependência de
Substâncias
Um processo de conhecimento, como aquele derivado de um processo de
avaliação psicológica, nasce, geralmente, pela curiosidade ou pela necessidade de
querer superar imperativos humanos ou desafios em termos de adaptação ao ambiente,
de resolução de problemas ou de redução de danos à saúde.
Para operacionalizar seu modelo teórico, transpondo para a prática a novidade
que suas discussões conceituais representavam, Millon e colaboradores desenvolveram
instrumentos de avaliação da personalidade que, internacionalmente, são amplamente
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utilizados em pesquisas e no contexto clínico: o Millon Behavior Medicine Diagnostic
(MBMD), o Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI), o Personality Adjective
Check List (PACL), o Millon Adolescent Personality Inventory (MAPI), o Millon Index
of Personality Styles (MIPS) e o Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI), que em
sua terceira versão é o objeto de estudo da presente pesquisa e será melhor explorado.
O Millon Clinical Multiaxial Inventory, desde sua primeira edição, em 1977,
vem sendo um dos instrumentos de avaliação da personalidade mais utilizados no
contexto internacional, ficando atrás apenas do Rorschach e do Minnesota Multiphasic
Personality Inventory II (MMPI-II) em termos de produção científica, sendo o único
teste publicado na última metade do século XX que entrou na categoria dos 20
instrumentos psicológicos mais frequentemente utilizados (Jankowski, 2002).
A primeira publicação do MCMI teve o objetivo de avaliar desordens de
personalidade descritas na teoria de Millon. Sua segunda edição foi desenvolvida para
mantê-lo em consonância com a terceira edição revisada do DSM, sendo necessária para
tanto a modificação de 45 itens e a inclusão de dois novos transtornos de personalidade.
A terceira edição do instrumento, por sua vez, procurava sintonia com o DSM-IV, com
modificação de 45 itens e inclusão de mais dois novos transtornos (depressão e
transtorno do estresse pós-traumático), além da construção de uma escala de Validade e
índices de variação (Craig, 2008).
Consiste em um inventário de 175 itens de falso ou verdadeiro, que avalia 14
padrões de personalidade e 10 síndromes clínicas, podendo ser respondido no formato
de lápis e papel ou, ainda, através de um programa específico de computador. O tempo
de aplicação pode variar entre 20 e 40 minutos de acordo com o nível de leitura do
respondente, sendo apropriado para uso em adultos (acima dos 18 anos de idade) que
estejam em processo de avaliação psicológica ou em acompanhamento de saúde mental.
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A consistência do teste está entre 0,57 e 0,9 (Craig, 2008; Millon, Davis, Millon &
Grossman, 2006).
Internacionalmente, o MCMI vem sendo utilizado em pesquisas associadas à
psicologia forense, principalmente para a avaliação de população carcerária (Duque &
Neves, 2004), de agressores sexuais (Pechovo, Poiares & Vieira, 2008) e de usuários de
álcool e outras drogas (Herrero, 2004; González, Riveros, Uribe & Luna, 2006; Hérran,
Ardila & Barba, 2007; Pérez & Lara, 2008). No Brasil, nenhuma das versões do
instrumento foi adaptada. Carvalho (2008) utilizou a tradução preliminar do MCMI-III,
realizada para este estudo, como parâmetro para a validação de um instrumento de
avaliação de aspectos psicopatológicos da personalidade baseado no modelo teórico de
Millon. Magalhães (2005) realizou estudos de validação das escalas de Dependência de
Álcool e Dependência de Drogas, com uma pequena amostra composta por indivíduos
do sudeste do país e, portanto, não constituindo uma amostra representativa da realidade
brasileira. Foi sugerido pela própria autora o desenvolvimento de estudos com amostras
mais heterogêneas.
As quatro primeiras escalas do instrumento referem-se à validade, divulgação,
desejabilidade e valorização negativa. Essas quatro escalas podem ser analisadas
separadamente ou inter-relacionadas, mas somente as escalas de Validade e Divulgação
podem invalidar o teste. A escala de Validade (V), consiste em três declarações
improváveis, sendo que se duas delas forem respondidas positivamente o teste é
invalidado. Portanto, essa escala é a que primeiro deve ser analisada. A escala de
Divulgação (X) se propõe a identificar a quantidade de divulgações e a disposição para
admitir sintomas e problemas que o sujeito possui, bem como a franqueza com que ele
se expõe. A escala de Desejabilidade (Y) verifica a tendência do sujeito em responder
aos itens de forma favorável, ou seja, a disposição em realizar o teste. A escala
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Valorização Negativa (Z), por sua vez, afere a possibilidade de que o sujeito responda o
teste acentuando ou exagerando problemas e sintomas que possui ou, ainda, citando
problemas que de fato não apresente (Craig, 2008).
As demais escalas do instrumento referem-se a cada tipo de desordem de
personalidade identificada na teoria de Millon e são descritas a seguir:
Quadro 2 – Caracterização das escalas aferidas pelo MCMI-III
Transtorno
Esquizóide

Escala
1

Evitativo

2A

Depressivo

2B

Dependente

3

Histriônico

4

Narcisista

5

Anti-social

6A

Agressivo
(Sadista)

6B

Compulsivo

7

Negativista
(PassivoAgressivo)

8A

Masoquista

8B

Características
Mede as dificuldades de relacionamento e restrições da expressão
emocional. Altos escores indicam indivíduos com isolamento social que
preferem atividades solitárias; são apáticos, distantes e com dificuldades
em formar e manter relacionamentos.
Propõe-se a avaliar os sentimentos de rejeição, insegurança e ansiedade
em relações sociais. Altos escores indicam indivíduos que são
socialmente ansiosos para expectativas de rejeição, sendo bastante
receosos desse fato.
Avalia aspectos de culpa, desprezo, pessimismo, tristeza e mau-humor.
Altos escores indicam um pessoa insegura, que busca nos outros suporte
e direcionamento. São passivos, sem iniciativa ou autonomia, além de
desanimados e melancólicos.
Propõe-se a medir o sentimento de abandono, rejeição, inadequação,
culpabilidade e insegurança. Altos escores podem ser relacionados a
uma personalidade passiva, submissa, sem autonomia e iniciativa.
Averigua características como extroversão, exibição, fácil socialização.
Altos escores são característicos de pessoas sociáveis e manipuladoras,
que precisam ser o centro das atenções.
Mede o nível de egocentrismo, independência, grandiosidade e
sentimentos de superioridade. Altos escores indicam uma personalidade
individualista, egoísta, arrogante, esnobe, pretensiosa e egocêntrica.
Avalia o grau de rejeição de ser submetido a controle e dominação,
comportamentos delinquentes e anti-sociais. Altos escores demonstram
características como irresponsabilidade, comportamento criminoso,
vingança, competitividade, agressividade e narcisismo.
Verifica o nível de agressividade e controle para com os outros. Altos
escores são indicativos de uma personalidade controladora e abusiva,
que se diverte em humilhar os outros, além de apresentarem
características como a arrogância, agressividade, inflexibilidade e
hostilidade.
Engloba
características
como
a
impaciência,
organização,
comportamento obediente e perfeccionista, com supressão das emoções
e rigidez. Altos escores indicam que se trata de um sujeito
perfeccionista, extremamente organizado, eficiente e ordenado,
possuindo esse comportamento para evitar punições de autoridades.
Propõe-se a medir irritabilidade, impulsividade, hostilidade, ataques
verbais e controle de suas raivas. Altos escores nessa escala são
indicativos de pessoas descontentes, argumentativas, pessimistas e
impulsivas.
Essa escala avalia sentimento de fracasso e merecimento de sofrimento,
relações de inferioridade e depressão. São pessoas que apresentam certos
comportamentos para obter vantagens dos outros, suas ações martirizam
e sacrificam.
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Transtorno
Esquizotípico

Escala
S

Borderline

C

Paranóide

P

Transtorno
Ansiedade

de

A

Transtorno
de
Somatização

H

Transtorno
Bipolar

N

Transtorno
Distímico

D

Dependência
Alcóolica

B

Dependência de
Substâncias

T

Transtorno
do
Estresse
PósTraumático

R

Transtorno
Pensamento

de

SS

Depressão Maior

CC

Transtorno
Delirante

PP

Características
Avaliam uma estrutura severa de personalidade, propondo-se a medir
problemas cognitivos, isolamento social e comportamentos dependentes.
Altos escores indicam sujeitos cognitivamente confusos, excêntricos,
isolados socialmente e absorvidos dentro das suas idéias.
Avalia a instabilidade de humor e de relacionamentos, dependência e
culpabilidade. Altos escores indicam pessoas com relacionamentos
instáveis, comportamentos impulsivos, dependência e humor instável,
com necessidade de suporte emocional.
Avalia o aborrecimento com os outros, sensibilidade hipervigilância,
delírio de grandiosidade. Altos escores relacionam-se a sujeitos rígidos e
defensivos, que podem apresentar delírios de perseguição, se tornar
agressivos e hostis.
Avalia sintomas gerais de ansiedade, tensão nervosa, choro, indecisão,
apreensão e problemas somáticos. Altos escores indicam que o sujeito é
ansioso, tenso, indeciso, apreensivo e intranquilo.
Procura medir queixas sobre problemas físicos, apreensão, choro,
indecisão e fadiga. Altos escores indicam pessoas hipocondríacas e que
somatizam problemas emocionais e tendem a ser intranquilas,
preocupadas e constantemente reclamam de dores.
Avalia sintomas de mania, energia excessiva, impulsividade e
grandiosidade. Altos escores nessa escala se traduzem como uma pessoa
que tem energia excessiva superatividade, intranquilidade,
impulsividade, insônia e mania.
Avalia apatia, sentimento de culpa e falta de energia. São pessoas que
apesar de realizar suas atividades diárias são depressivos, apáticos,
preocupados com inadequação pessoal e são pessimistas.
Mede a impulsividade, racionalização, egoísmo e agressividade. Altos
escores se traduzem como uma pessoa que possui problemas sérios com
o uso abusivo de álcool.
Avalia uso abusivo de substâncias, problemas de relacionamento e
impulsividade. Pessoas que apresentam altos escores nessa escala
apresentam dependência de drogas e traços de personalidade como:
comportamento impulsivo, hedonismo, e narcisismo.
Avalia memória e pesadelos dolorosos que remetem a traumas. São
indivíduos que, independente da vontade, evocam lembranças de eventos
passados tidos como traumáticos e que parecem ser revividos no
presente.
Mede alucinação, delírio e pensamento intrusivo. São indivíduos que
apresentam desordem no pensamento de proporção de psicose, como
alucinações e delírios.
Avalia aspectos sobre depressão. Os altos escores nela demonstram se
tratar de uma pessoa com depressão severa que se encontra
impossibilitada de realizar suas atividades diárias. Normalmente
encontra-se sem apetite, energia e interesses.
Mede o pensamento delirante associado com a paranóia. Esses
indivíduos apresentam algum tipo de paranóia com delírios e
pensamentos irracionais, são hostis e hipervigilantes.

As escalas de 1 a 8B referem-se aos padrões clínicos de personalidade. As
escalas de S a P avaliam desordens de personalidade severa, classificando indivíduos
que podem, inclusive, vir a desenvolver transtornos psicóticos. Já as 10 escalas situadas
entre A e PP referem-se às síndromes clínicas, sendo as três últimas classificadas como
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Síndromes Severas (Craig, 2008). Entre as Síndromes Clínicas, encontra-se a escala de
Dependência de Substâncias, que será enfatizada no presente estudo.
As escalas de Síndromes Clínicas representam transtornos de severidade
moderada, classificados no DSM-IV como síndromes do eixo I, que estão baseados num
padrão básico de personalidade do indivíduo e influenciam, por sua vez, a composição
de padrões sindrômicos particulares – algumas síndromes ocorrem com mais frequência
entre certos tipos de personalidade em detrimento de outras, como por exemplo, as
síndromes somatoformes, que ocorrem mais comumente entre pacientes que exibem um
padrão de personalidade evitativo, dependente, histriônico, compulsivo ou negativista,
enquanto os transtornos de conduta são mais frequentes em personalidades narcisistas,
anti-sociais ou sadistas. Além disso, o padrão básico de personalidade não atua apenas
na vulnerabilidade a determinados transtornos do eixo I, mas também têm forte
influência no curso de uma síndrome: as síndromes clínicas se manifestam
diferentemente entre os vários padrões de personalidade, com diferenças na expressão
dos sintomas (Jankowski, 2002).
Ainda segundo Jankowski (2002), as síndromes clínicas são extensões ou
distorções dos padrões básicos de personalidade. Os transtornos de personalidade e as
condições elencadas no eixo I do DSM-IV se desenvolvem a partir de uma mesma base
constitucional e podem ser colocados em um continuum. Linares e Ramella (2005)
acrescentam que a identificação de transtornos de personalidade do eixo II é
fundamental para o entendimento das síndromes clínicas. Haddy, Strack e Choca (2005)
examinaram a relação entre transtornos de personalidade e síndromes clínicas medidas
pelo MCMI-III, verificando que pontuações elevadas em escalas de padrões clínicos
apresentavam, em 90% dos casos, elevação igualmente significativa em pelo menos
uma escala de síndrome clínica.
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É, portanto, à luz da estrutura de personalidade que devemos tentar compreender
o desenvolvimento das síndromes clínicas.
A escala T, de Dependência de Substâncias, identifica um histórico recente ou
recorrente de abuso de drogas ou dependência, dificuldade em conter impulsos ou
manter-se dentro de limites socialmente convencionados e, ainda, uma inabilidade em
gerenciar as consequências pessoais do uso de drogas (Millon, 1997).
Campbell (2009) descreve droga como sendo qualquer entidade ou mistura de
entidades químicas não necessárias à manutenção da saúde normal, que podem ser
utilizadas para fins diagnósticos, profiláticos, terapêuticos ou paliativos (medicamentos,
agentes terapêuticos, remédios) ou, ainda, utilizadas para um fim não-médico,
caracterizando um abuso, uso não aprovado ou auto-administrado. A intoxicação por
droga se caracterizaria por alterações disruptivas no funcionamento psicológico, nos
estados de humor ou nos processos cognitivos após consumo excessivo de uma
substância.
Abuso (ou mau uso) é compreendido pelo mesmo autor como um
comportamento de risco, caracterizado pelo uso ilícito de uma substância ou o uso com
caráter patológico e impulsivo ou compulsivo de uma substância, mesmo que lícita.
Para Milby, Schumacher e Tucker (2004), o abuso se caracteriza como um padrão de
uso de substância prejudicial ao indivíduo por, pelo menos, 12 meses sem, no entanto, o
desenvolvimento de tolerância, abstinência ou compulsão. Campbell (2009) relaciona,
ainda, abuso e dependência de substâncias. Esta última caracteriza-se por ser uma
síndrome biopsicossocial associada ao uso de uma droga (ou classe de drogas)
psicoativa, em comportamentos que tendem a priorizar o uso da droga em detrimento de
outros comportamentos que anteriormente tinham valor mais significativo, e que leva a
um prejuízo do funcionamento social ou ocupacional, além de tolerância fisiológica ou
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desenvolvimento de uma síndrome de abstinência com a interrupção ou redução da
ingestão da substância, sendo que o abuso, apesar de prejudicial ao indivíduo ou
sociedade, não satisfaz os critérios para a dependência. A adicção, por sua vez, seria a
perda do controle sobre o uso de drogas, tipicamente manifestado como a busca e
ingestão compulsiva da substância apesar do conhecimento de reações adversas. Esse
último quadro, para Campbell (2009), requer a exposição repetida à substância. É
válido, ainda, enfatizar que o termo “uso recreativo” aplica-se apenas quando a
substância em questão tem o uso aprovado por uma sociedade (como no caso do álcool,
por exemplo), considerando-se abuso o uso de qualquer substância ilícita (Campbell,
2009).
Considera-se, então, a ocorrência de abuso de droga quando seu uso é: ilícito ou
não aprovado por uma sociedade ou grupo social; perigoso, quando propicia a produção
de disfunções ou danos no usuário; disfuncional, quando prejudica o funcionamento
psicológico ou social; prejudicial, quando causa danos teciduais ou doença mental no
usuário; desviado de sua função, quando a droga é uma substância lícita utilizada para
outra finalidade que não a médica; excessivo; ou inadequado, inclusive quanto à sua
prescrição médica. Campbell (2009) descreve, ainda, o que é popularmente conhecido
como “problema de droga” ou “problema relacionado à droga”, que se refere à situação
em que uma droga está causando ou ameaçando causar prejuízo significativo à saúde
mental ou física ou, ainda, ao ajustamento social do indivíduo, seja como agente
principal ou apenas como um contribuinte ao prejuízo. O autor chama atenção para a
diferenciação entre problema e dependência, uma vez que as duas situações não
ocorrem necessariamente juntas, nem uma é necessariamente consequente à outra: o
problema pode ocorrer mesmo sem a configuração de um quadro de dependência (como
por exemplo, overdose acidental em estados iniciais de uso de alguma substância) e, ao
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contrário, a dependência pode ocorrer sem verificação de um problema de droga
imediatamente óbvio, como no caso da dependência de cafeína.
No DSM-IV, o transtorno de dependência de drogas é caracterizado por um
padrão desadaptado de uso de substância, levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente
significativo, manifestando: tolerância (necessidade de aumentar significativamente a
quantidade da substância para alcançar um mesmo nível de intoxicação ou efeito
desejado e/ou diminuição do efeito da droga quando há uso da quantidade habitual);
abstinência (síndrome característica da substância em uso ou procura da substância ou
equivalente para aliviar ou evitar sintomas de abstinência); uso da substância em
quantidade ou por tempo maior do que intencionado; desejo persistente ou esforço mal
sucedido para cessar ou controlar o uso da substância; dispêndio de grande quantidade
de tempo em atividades necessárias para obter ou usar a substância, ou ainda recuperarse de seus efeitos; desistência ou diminuição de atividades sociais, ocupacionais ou
recreacionais importantes, por causa do uso da substância; continuação do uso da
substância apesar da identificação de um problema físico ou psicológico persistente ou
recorrente relacionado à substância.
Adotaremos, então, a concepção de que abuso é o uso de qualquer substância
ilícita ou ainda o uso compulsivo de uma substância lícita. Tal uso pode levar o
indivíduo a dependência, física ou psicológica, ou adicção, com tolerância, abstinência,
prejuízo social ou risco à saúde.
As substâncias psicoativas mais comuns podem ser classificadas em: sedativos
ou hipnóticos (que podem causar dependência mesmo quando utilizadas em doses
terapêuticas), psicoestimulantes (que aumentam ou intensificam a atividade do sistema
nervoso central, como a cafeína, cocaína, e anfetaminas) e alucinógenos. Algumas
dessas substâncias possuem alto potencial de abuso – característica da substância
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segundo a qual, por seus efeitos fisiológicos ou psicológicos, ou ambos, aumenta a
probabilidade de que ela leve à dependência, abuso, uso nocivo ou perigoso (Campbell,
2009).
Há, ainda, a possibilidade de abuso de drogas múltiplas, ou abuso de polidrogas,
definido como o uso repetido de mais de uma droga psicoativa ao mesmo tempo ou
sequencialmente durante um breve período, seja com a intenção de aumentar ou
prolongar efeitos desejáveis ou na tentativa de reduzir efeitos colaterais indesejáveis
ocasionados pelo uso de uma ou mais drogas utilizadas. Na Classificação Internacional
de Doenças (CID-10) o termo é utilizado quando não é possível identificar uma droga
como a maior contribuinte para o padrão de abuso ou quando as diferentes drogas
utilizadas não podem ser identificadas. No DSM-IV, o transtorno por uso de
polissubstância configura-se pelo uso repetido de pelo menos três substâncias
diferentes, sem predominância de uma delas, durante um período não inferior a três
meses (Campbell, 2009).
A escala T do MCMI-III conta com 14 itens apresentados no quadro 3.
Quadro 3 – Itens relativos à escala T – Dependência de Substâncias
ITEM
7

SENTENÇA
Quando pressionado(a) pela minha família, fico irritado(a) e resisto a fazer o que eles
querem.
13*
Várias vezes, tive problemas por causa do uso de drogas.
21
Gosto de paquerar com pessoas do sexo oposto.
38
Faço o que quero sem me preocupar com as consequências para os outros.
39*
Usar drogas pode não ser o melhor, embora já senti que precisava.
41
Fiz coisas estúpidas por impulso que me causaram grandes problemas.
53
Nenhum castigo nunca me impediu de fazer o que eu queria.
66*
O hábito de abusar das drogas fez com que eu faltasse o trabalho no passado.
91*
Meu uso de drogas provocou discussões na minha família.
101
Acho que não assumo as minhas responsabilidades de família com a seriedade que devia.
113
Estive envolvido em problemas com a lei algumas vezes.
118*
Por vezes não pude passar o dia sem usar drogas.
136*
Sei que gastei mais dinheiro do que deveria comprando drogas.
139
Sou muito bom(a) para inventar desculpas quando me envolvo em problemas.
*Itens prototípicos
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Os itens não-prototípicos (7, 21, 38,41, 53, 101, 113 e 139) são sutis e indiretos,
de forma a identificar indivíduos que não admitem prontamente ter um problema
relacionado a essa escala. Os itens prototípicos (13, 39, 66, 91, 118 e 136), ao contrário,
são itens mais diretos e explícitos quanto à identificação de um problema relacionado à
droga e contribuem mais significativamente para a pontuação na escala T (Jankowski,
2002).
O´Grady, Kinlock e Hanlon (2007) relacionaram o histórico de abuso de drogas
e o histórico de atividade criminal violenta utilizando o MCMI-III para verificação da
ocorrência de transtorno por abuso de drogas. Os autores encontraram um dado
alarmante: 90% dos presos considerados violentos tinham um histórico precoce e
persistente de adicção à heroína e/ou à múltiplas drogas, mas nunca foram presos por
crimes relacionados ao uso de substâncias, apontando a relação entre o abuso de drogas
e o comportamento criminoso ou anti-social. Tal achado é corroborado por estudo
citado por Campbell (2009), segundo o qual as taxas mais altas de violência estavam
associadas a pacientes diagnosticados como dependentes ou abusadores de álcool ou de
outras drogas quando em comparação a outros transtornos mentais (depressão e
distimia, esquizofrenia, transtornos esquizo-afetivo e transtorno bipolar).
Os problemas relacionados ao uso de substâncias frequentemente possuem
comorbidade com outros problemas de saúde ou comportamento, notadamente com
transtornos afetivos, ansiedade e transtorno de personalidade anti-social. Vanem, Krog e
Hartmann (2007) demonstraram que abusadores de substâncias apresentavam mais
indicativos de psicopatologia em oito variáveis do Rorschach, quando comparados a
estudantes universitários. Além disso, o mesmo estudo indica que os sujeitos que
tiveram a pontuação mais alta para a escala T também apresentaram pontuações com
relevância clínica (BR ≥ 70) nas escalas de transtorno anti-social, transtorno depressivo,
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masoquista e abuso de álcool. Em estudo com o MCMI-III, Stefánsson e Hesse (2008)
identificaram a ocorrência de transtornos de personalidade em 95% de duas amostras de
abusadores de substâncias, sendo que foram mais prevalentes os traços de personalidade
anti-social entre os usuários encarcerados e os traços de personalidade masoquista entre
aqueles usuários tratados em internação hospitalar. Observa-se, também uma estreita
relação entre o uso inadequado de substâncias e problemas médicos como acidentes e
traumas, doenças sexualmente transmissíveis, danos ao fígado, coração, sistemas
gastrointestinal e neurológico. Podem se refletir, ainda, nos âmbitos legal,
ocupacional/escolar e no contexto doméstico (Milby, Schumacher & Tucker, 2004).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 10% das
populações urbanas de todo o mundo fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. No
Brasil, o uso de drogas segue essa mesma proporção e é considerado um grave
problema de saúde pública, uma vez que se reflete em diversos segmentos da sociedade
gerando ou reforçando agravos sociais (cerca de 25% dos casos de AIDS estão
vinculados à exposição a drogas injetáveis, por exemplo), com grande impacto na
sociedade (inclusive econômico), estando associado, principalmente a criminalidade e
práticas anti-sociais. Apesar da gravidade desse problema no país, persiste uma visão
distorcida da realidade dos usuários de drogas, que menospreza fatores-chave da
questão como o indivíduo e seu meio de convívio, com reforço da ideia de que o
consumidor de drogas é marginal e perigoso para a sociedade (Ministério da Saúde,
2003).
O Ministério da Saúde (2003) reconhece a dependência de drogas como um
transtorno marcado pela heterogeneidade, uma vez que se manifesta de “diferentes
maneiras, por diferentes razões, em diferentes contextos e circunstâncias” (p.10),
enfatizando, ainda, que a identificação do consumidor, de suas características e
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necessidade é um dos fatores essenciais para a implantação de programas de prevenção
e tratamento mais adequados que passem, principalmente, pela redução da oferta e pela
redução da demanda de drogas.
Estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas (CEBRID) com estudantes de 1º e 2º graus em 10 capitais brasileiras
indica aumento no uso de drogas por estudantes da rede pública ao longo de um período
de 10 anos. Entre as camadas mais desfavorecidas da população, as drogas mais
consumidas são a maconha e solventes. Ao se investigar o uso de substâncias com
frequência superior a seis vezes ou mais por mês, verificou-se que, ao longo de quatro
levantamentos, o consumo de ansiolíticos cresceu em 100%, o de anfetaminas cresceu
150%, a maconha foi utilizada 325% a mais e a cocaína teve uma espantosa difusão de
700% (Ministério da Saúde, 2003).
Os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde (2003) apontam para a
existência de cerca de 800.000 usuários de drogas injetáveis, com concentração na faixa
etária de 18 a 30 anos, com início do consumo de drogas por volta dos 16 anos. São, em
sua maioria, de escolaridade baixa, com altas taxas de infecção por HIV (36,5%) e
Hepatite C (56,4%). Cerca de 85% desses usuários fazem uso da droga em grupo.
Apenas cerca de 23% dos usuários já procuraram tratamento para a dependência,
enquanto 80% deles já foram presos.
Milby, Schumacher e Tucker (2004) esclarecem que o reconhecimento da
dependência de substâncias como um transtorno, que foge ao controle volitivo do
indivíduo, e não como uma falha moral, permite um acompanhamento mais adequado, e
que a identificação e avaliação de pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas
são de extrema importância para a seleção de intervenções apropriadas. Tal transtorno,
além disso, se desenvolve, segundo os autores, de forma heterogênea, variando ao longo
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de dimensões, como as práticas de uso de drogas, níveis de dependência física e
extensão com a qual o uso de substância dificulta o funcionamento da vida e a saúde do
indivíduo.
Outros instrumentos para identificação de dependência de drogas incluem o
Drug Abuse Screening Test (DAST) de 1989, o Drug Use Screening Inventory (DUSI),
de 1997, Diagnostic Interview Schedule (DIS), de 1981, a Psychiatric Research
Interview for Substance and Mental Disorders (PRISM), de 1996 e o Addiction Severity
Index (ASI), de 1980 (Milby, Schumacher & Tucker, 2004). A vantagem do MCMI-III,
apesar de sua inespecificidade quanto à avaliação de abuso de drogas, consiste no fato
de que, ao considerar outros aspectos psicopatológicos da personalidade, o instrumento
permite não apenas a identificação desse transtorno, mas também o estabelecimento de
relações entre o uso de drogas e outros traços de personalidade. Tais relações permitem
um conhecimento mais minucioso da real situação do sujeito e da configuração de seu
transtorno.

1.4 – Adaptação e informatização de instrumentos psicológicos
A internacionalização da ciência, com o crescimento do interesse pela realização
de estudos do tipo cross-cultural, as possibilidades de promoção de intercâmbio de
instrumentos e cursos de formação ou aperfeiçoamento, faz com que adaptação de
instrumentos seja, atualmente, uma tendência cada vez mais forte na psicologia. No
entanto, para Almeida (2005) é imperativo considerar que instrumentos psicológicos
não são produtos científicos de imediato intercambiáveis, sendo necessário cuidado
especial com equivalências transculturais para se evitar que instrumentos proporcionem
imagens distorcidas da realidade psico-sócio-cultural avaliada, principalmente no que
diz respeito aos testes de personalidade (Spielberger, Moscqso & Brunner, 2005).
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Para Arribas, Corral, Sánchez-López, Cardenal e Ortiz-Tallo (2008) a validação
de um modelo psicológico e seus instrumentos de medidas dependem também do
quanto os princípios teóricos e de medidas podem ser generalizados para a populaçãoalvo. Tal adequação pode ser verificada, segundo os autores, a partir de estudos de
adaptação realizados com um vasto número de participantes e cujos dados sejam
comparados com os encontrados na amostra de padronização original. Gjersing,
Caplehorn e Clausen (2010) chamam atenção para a necessidade de que o processo de
tradução conte com uma investigação da equivalência conceitual e de itens do
instrumento, com a posterior comparação dos dados psicométricos do instrumento
original e de sua nova versão. Diferenças significativas nesses dados podem indicar
falha da utilização do instrumento original, tal qual como este foi construído, num novo
contexto cultural.
O Conselho Federal de Psicologia (2003; 2004) prevê que os instrumentos
traduzidos para o português devem passar por estudos de adequação realizados com
amostras brasileiras que ateste a qualidade de suas propriedades periodicamente (em
quinze anos para os dados referentes à padronização e vinte anos para os dados
referentes à validade e precisão). Apesar da necessidade dos processos de avaliação,
parece evidente para Hambleton (2005) e Widenfelt, Treffers, De Beurs, Siebelink e
Koudijs (2005) que os métodos e diretrizes de adaptação permanecem ainda obscuros
entre os profissionais que contam apenas com uma literatura incipiente e esparsa,
dividida em periódicos (principalmente internacionais), relatórios e livros.
Para tentar suprir essa deficiência teórica, foi organizado com a participação de
profissionais da área de avaliação psicológica de diversos países, o ITC Guidelines for
Test Adaptation. Esse documento apresenta orientações consideradas importantes para
condução e avaliação do processo de adaptação de testes, organizadas em quatro
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sessões: contexto (concernente à equivalência de constructo na língua do grupo de
interesse), desenvolvimento e adaptação do teste (refere-se ao processo de adaptação de
teste, desde a escolha dos tradutores ao método estatístico para análise dos dados
empíricos para a investigação da equivalência de escores), administração (refere-se às
maneiras pelas quais o teste é administrado em múltiplos grupos de linguagem)
documentação e interpretação de escores (Hambleton, 2005).
Hambleton (2005) diferencia tradução e adaptação de instrumentos. O primeiro
processo representa apenas um dos passos do processo de adaptação e, ainda assim,
deve estar imbuído de uma preocupação com a equivalência cultural, psicológica e
linguística de conceitos, palavras e expressões. O segundo termo se refere a um
processo bem mais abrangente e reflexivo, que regulamenta todos os procedimentos que
devem ser realizados desde a importação do instrumento até as decisões sobre a
padronização dos procedimentos de aplicação e correção. Ambos devem ser
procedimentos sistemáticos, que considerem, além das variações linguísticas, aspectos
como valores e cultura (Cassep-Borges, Balbinotti e Teodoro, 2010).
Para uma boa adaptação de instrumentos, deve-se considerar três aspectos
inerentes a esse processo: as diferenças culturais e de linguagem (que englobam não
apenas as questões de tradução, mas também as equivalências de constructo,
administração do teste, formato dos itens e tempo de resposta), problemas técnicos, e
problemas na interpretação dos resultados (Hambleton, 2005).
Quanto à etapa de tradução, Hambleton (2005) privilegia o uso de um grupo de
tradutores independentes (em detrimento de um único tradutor) familiares não apenas
com as línguas, mas também com as duas culturas envolvidas no processo de adaptação
e, preferencialmente, com conhecimento sobre a matéria do teste e algum conhecimento
sobre construção de instrumentos psicológicos. Van de Vijver e Poortinga (2005)
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defendem que a etapa de tradução de um instrumento psicológico seja feita com tal
cuidado que mantenha uma similaridade psicológica, chamando atenção para o fato de
que nem sempre os critérios linguístico e psicológico nesse processo convergem: o
primeiro critério é atendido quando, após a tradução, o item mantém a
compreensibilidade, legibilidade, estilo além das características semânticas originais
(verificadas por backtranslation); o critério psicológico, por sua vez, se refere à evitação
de desvios, seja no constructo, no método utilizado para tradução ou na amostra
utilizada para o estudo.
A verificação da qualidade com que a tradução foi feita pode ser realizada por
vários métodos, dentre eles os mais populares são a forward translation (no qual a
equivalência entre duas versões é avaliada por um grupo de bilíngues independente dos
tradutores) e a backward-translation (no qual a equivalência é feita pela comparação do
instrumento original com uma tradução para a língua original da versão adaptada para a
nova cultura). Em ambas situações, revisões podem ser feitas na versão traduzida para a
nova cultura com a finalidade de corrigir problemas ou melhorar a adequação semântica
do instrumento (Hambleton, 2005; Cassep-Borges, Balbinotti & Teodoro, 2010).
A informatização de instrumentos psicológicos também é um processo que exige
a adaptação e verificação de aspectos psicométricos uma vez que a modificação na
forma de administração do teste pode influenciar nos resultados obtidos. Portanto, os
testes informatizados não devem consistir em cópias digitais dos testes em papel e lápis
(Prieto, 2010).
Prieto (2010) define teste informatizado como aquele instrumento que possui o
computador como suporte para execução de todas as etapas (desde as instruções para
aplicação até a emissão de relatórios). O autor elenca como algumas das vantagens da
utilização de testes informatizados: a economia; a rigidez que a automatização dos
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procedimentos representa; a possibilidade de feedback imediato aos sujeitos
examinados; menor tempo de aplicação, o que possibilita o aumento no número de itens
e, consequentemente a confiabilidade do teste; possibilidade de utilização de recursos de
estimulação mais elaborados; possibilidade de armazenamento imediato dos dados;
facilidade e rapidez na pontuação; e obtenção imediata de relatórios.
Para Wachelke e Andrade (2009), a utilização de tecnologias de comunicação,
como é o caso da internet, representa um progresso significativo para a ciência, pois alia
maior possibilidade de acesso a uma vasta população e redução de custos, além de
viabilizarem maior facilidade de recrutamento de participantes, permitir a observação de
fenômenos comportamentais em ambientes novos, ampliar o grau de automação na
condução dos experimentos e agilizar a codificação de dados. Os autores advogam a
validação da internet como recurso da pesquisa baseados em estudos que demonstram
equivalência

das

propriedades

psicométricas

quando

comparados

métodos

convencionais e pela internet (Best, Krueger, Hubbard & Smith, 2001; Davis, 1999;
Mertler & Earley, 2003; Meyerson & Tryon, 2003, citados por Wachelke & Andrade,
2009).

2 – OBJETIVOS

2.1 – Objetivo geral
Como objetivo geral, o presente estudo procura verificar as condições de
tradução e adaptação para a língua portuguesa no Brasil do Millon Clinical Multiaxial
Inventory - III (MCMI-III), investigando e analisando mais pormenorizadamente as
características desse processo na escala de Dependência de Substâncias.
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2.2 – Objetivos específicos
Especificamente, os objetivos são:
●

Traduzir e adaptar semanticamente para o português os itens do inventário;

●

Verificar elementos de validade da escala de Dependência de Substâncias do

MCMI-III; e
●

Elaborar um aplicativo informatizado para assessorar na avaliação dos

resultados do instrumento.

3 – JUSTIFICATIVA
Anastasi e Urbina (2000) advogam que a testagem da personalidade não
acompanhou o progresso da testagem de aptidões no que diz respeito a suas aplicações
práticas, acrescentando que os lentos avanços nessa área não podem ser atribuídos a um
esforço insuficiente por parte dos pesquisadores, mas sim a dificuldades inerentes à
mensuração da personalidade. Carvalho (2008) chama atenção para o fato de que,
apesar da incidência de transtornos de personalidade no Brasil, não existe no país
nenhum instrumento com validade para a avaliação de aspectos psicopatológicos da
personalidade. Um instrumento desse tipo poderia ser de grande benefício, uma vez que
as operações defensivas que constituem a personalidade são idênticas as que aparecem
de forma exacerbada em situações clínicas reconhecidas e, portanto, a identificação das
características de personalidade pode permitir a previsão de algumas formas específicas
de distúrbios que um indivíduo tenha maior probabilidade de apresentar caso venha a
desenvolver um transtorno (Campbell, 2009).
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O presente estudo, então, justifica-se pela ausência, no Brasil, de um instrumento
que avalie aspectos psicopatológicos da personalidade. A inexistência de instrumentos
nacionais e/ou derivados de teorias mais atuais e desenvolvidas no país para a avaliação
da personalidade obriga, por hora, a se priorizar a adaptação de instrumentais
investigados e utilizados pela comunidade internacional. A realização de estudos desse
tipo pode, ainda, promover o desenvolvimento da área de Avaliação Psicológica no
Brasil, uma vez que, no país, verifica-se a ocorrência de inúmeros problemas
decorrentes do desconhecimento das características psicométricas dos instrumentos
utilizados, bem como a dificuldade no estabelecimento de normas num país com
subculturas tão diversificadas.

4. MÉTODO

4.1 – Participantes
Os participantes do estudo podem ser divididos em dois grupos: clínico (pessoas
com necessidade de atendimento psiquiátrico em caráter ambulatorial ou com autoreferência de abuso de álcool ou outras drogas) e não-clínico (pessoas sem nenhuma
necessidade de atendimento psiquiátrico). Participam dos dois grupos, adultos dos sexos
masculino e feminino, com idades que variem entre 18 e 85 anos, segundo indicações
do instrumento original. Não há uma seletividade específica quanto ao nível de
escolaridade, admitindo-se sujeitos com todos os níveis de instrução, sendo este dado
identificado em questionário sócio-demográfico para utilização estatística posterior.
Os sujeitos do grupo clínico foram, inicialmente, cooptados nos serviços de
Saúde Mental da cidade do Natal, Rio Grande do Norte, quais sejam: as clínicas-escolas
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das instituições de ensino superior com graduação em Psicologia no estado, os Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS), nas modalidades de atendimento em Saúde Mental
geral e para usuários de Álcool e Drogas, Ambulatórios para Usuários de Álcool e
Drogas, grupos de Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcóticos Anônimos (NA) e
Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Dr. João Machado.
Dentro das clínicas-escolas e ambulatórios, são abordados os sujeitos que
aguardam atendimento para triagem, psicoterapia ou avaliação psicológica. Nos CAPS,
os sujeitos são indicados por membros da equipe profissional dentre aqueles que se
voluntariaram para participação na pesquisa e podem, durante o tempo necessário para a
aplicação dos instrumentos, ausentarem-se das atividades da casa sem nenhum prejuízo
ao sujeito ou grupo de atividade. Nos grupos de apoio (AA e NA) as reuniões foram
abertas às pesquisadoras para uma breve exposição da pesquisa e convite para
participação na mesma; os interessados, então, poderiam retirar envelopes contendo o
termo de consentimento livre e esclarecido, uma folha de respostas, a versão brasileira
do MCMI-III e o Questionário de Saúde Geral de Goldberg, sendo orientados a
devolverem o conteúdo respondido em envelopes lacrados em posterior reunião.
O segundo grupo é composto por acompanhantes dos usuários dos serviços
citados, familiares dos membros dos AAs (ALANON) e NAs (NARANON) e
universitários além de outros indivíduos que se submetam à avaliação para seleção
profissional ou vocacional.
Os voluntários que se disponibilizaram a participar da pesquisa via internet
foram divididos entre os dois grupos de acordo com critérios verificados a partir do
questionário sócio-demográfico, sendo considerados como pertencentes ao grupo
clínico os sujeitos que afirmaram indicação para acompanhamento psicológico ou ter,
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nos últimos seis meses, realizado uso abusivo de álcool ou de drogas ilícitas, ou, ainda,
fazer uso de psicofármacos prescritos.
Para cálculo amostral, considerou-se a sugestão de 10 sujeitos para cada item da
escala (Pasquali, 2003; 2007), totalizando 1.750 sujeitos como mínimo.

4.2 – Instrumentos
Além do MCMI-III, todos os sujeitos da amostra responderam a um questionário
sócio-demográfico, especificamente elaborado para os fins dessa pesquisa e apresentado
como parte da folha de respostas do MCMI-III.
Subgrupos de participantes responderam, ainda, ao Questionário de Saúde Geral
(QSG), com o objetivo de verificar a possibilidade de distúrbios menores do ponto de
vista psiquiátrico. Este instrumento, já adaptado para o Brasil, foi concebido para
avaliar a saúde mental das pessoas considerando que sua ausência signifique um estado
que dificulte ou impossibilite um funcionamento normal em função do estado
psicológico (Pasquali, Gouveia, Andriola, Miranda & Ramos, 1996).

4.3 – Aspectos Éticos
O projeto de adaptação do MCMI-III foi aprovado pelo comitê de ética em
pesquisa com seres humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes após pequenas
adequações na redação do termo de consentimento livre e esclarecido. A participação na
pesquisa não implica riscos de danos físicos e mínimos riscos de danos psicológicos.
Além disso, uma vez que os participantes que imaginamos mais vulneráveis
(pertencentes ao grupo clínico) já se encontram em acompanhamento psicológico,
qualquer mobilização emocional decorrente da participação na pesquisa pode ser
rapidamente acolhida pelos profissionais que os acompanham. Tal ideia foi ratificada
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em uma das unidades de CAPS, onde alguns poucos usuários se sensibilizaram após a
aplicação dos instrumentos e recorreram, por iniciativa própria, a membros da equipe
multidisciplinar. O certificado de aprovação pelo comitê de ética bem como o termo de
consentimento livre e esclarecido encontram-se em anexo.
Para coleta de dados, foi formado um grupo com estudantes de graduação em
psicologia das faculdades que oferecem essa formação na cidade. Os mesmos receberam
treinamento para utilização dos instrumentos e participaram do estudo piloto realizado
no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(SEPA) antes de administrarem os instrumentos nos outros locais de coleta.
A seleção e treinamento dos aplicadores buscou seguir os ensinamentos de
Hambleton (2005), segundo o qual problemas de comunicação entre o aplicador do teste
e os examinandos podem comprometer sua validade, e por isso esses procedimentos
devem fazer parte do planejamento da adaptação do instrumento, enfatizando a
necessidade de que o aplicador: esteja em sintonia com a população que participará do
estudo, apresentando familiaridade com a cultura, língua e peculiaridades da fala
(sotaques e regionalismos); tenha habilidade e experiência adequadas na administração
do instrumento; e, por fim, tenha conhecimento e respeito aos procedimentos
padronizados associados ao teste.
Com esse grupo, foram realizadas reuniões semanais para supervisão das
aplicações e discussão de aspectos teóricos da pesquisa. Tais reuniões, além de suprirem
uma necessidade de suporte aos alunos, visto que eram majoritariamente do início do
curso, também visaram estimular o aprofundamento na teoria de base do instrumento e a
produção científica.
Para coleta nos ambulatórios de saúde mental, além da carta de anuência da
Secretaria Municipal de Saúde, foi realizado contato com a coordenação de Saúde
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Mental, que enviou memorando às unidades em que a pesquisa seria realizada,
requisitando colaboração por parte das equipes. Ambos os documentos encontram-se
em anexo. Em cada unidade, o projeto de pesquisa foi apresentado aos profissionais,
que indicaram os horários mais convenientes para abordagem dos usuários. Os alunos,
então, formaram duplas ou trios que ficaram responsáveis pela coleta em cada unidade,
evitando, dessa forma, a rotatividade de pesquisadores em cada local de coleta.

4.4 – Procedimentos de pesquisa
Para se atingir os objetivos propostos, a pesquisa pode ser dividida em três
etapas.
A primeira etapa diz respeito aos estudos de tradução e adaptação do MCMI-III.
A segunda etapa envolve a verificação de padrões de respostas dos grupos clínico e não
clínico, considerando-se os diferentes aspectos sócio-demográficos, como sexo,
escolaridade e idade. Por fim, o terceiro estudo intenciona a verificação dos aspectos
envolvidos na aplicação informatizada do instrumento, comparando-a com o modelo de
aplicação tradicional, em lápis e papel.
A tradução e adequação semântica dos itens foram realizadas por meio do uso de
serviços universitários de tradução e versões, por indivíduos sem qualquer experiência
em Psicologia. Posteriormente à tradução, o grupo de pesquisa realizou revisão dos
itens, levando em consideração os critérios estabelecidos por Pasquali (1999), quais
sejam: critério comportamental (item expressando um comportamento), simplicidade
(cada item expressando uma única ideia), clareza (item adequadamente inteligível para a
população-alvo) e credibilidade (os itens devem ser apropriadamente formulados para
que não sejam ridicularizados por pessoas com mais experiência de leitura). Uma vez
obtida, a versão em português foi submetida a um profissional de língua portuguesa
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para avaliação e checagem da adaptação semântica, revisando possíveis imperfeições na
apresentação, bem como a clareza dos itens.
Os itens traduzidos ao português foram apresentados a diversos grupos de
sujeitos com níveis distintos de escolaridade e experiência em leitura, para aferir o grau
de compreensão semântica dos itens, conforme procedimentos recomendados (Pasquali,
1999, 2003). Cada um dos 15 sujeitos participantes dessa etapa foi convidado a
responder o inventário na presença do pesquisador, sem, no entanto, interferência direta
deste. A leitura deveria ser feita pelo próprio sujeito, sendo permitido o contato com o
pesquisador apenas para o esclarecimento de dúvidas concernentes à redação ou
formulação dos itens. As dúvidas e/ou outras observações eram, então, anotadas em um
conjunto de itens que permanecia em poder do pesquisador para serem comparadas com
as dúvidas dos demais participantes.
Considerados adequadamente redigidos, foi realizado procedimento de versão
para a língua inglesa (backtranslation), por meio de docentes universitários que não
tiveram contato com o instrumento original, a fim de assegurar a fidedignidade das duas
versões e a impossibilidade de reconhecimento do material. Em etapa posterior, a
avaliação por juízes expertos na teoria de Millon verificou a adequação e pertinência da
tradução, de acordo com os critérios de desejabilidade, relevância e tipicidade.
Estando pronta a versão brasileira do inventário, o projeto foi submetido ao
Comitê de ética em pesquisa com seres humanos do Hospital Universitário Onofre
Lopes. Após a aprovação desse comitê, foram providenciados contatos com os serviços
de saúde mental para início do trabalho de coleta de dados. Seguiu-se, então, o
recrutamento e treinamento de pesquisadores da graduação em Psicologia.
O procedimento de coleta de dados consistia na abordagem dos usuários dos
serviços já mencionados para apresentação sucinta dos propósitos da pesquisa, leitura
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do termo de consentimento e convite para a participação no estudo. Aqueles que
consentiam a participação eram levados a um espaço reservado onde contavam com o
sigilo e privacidade necessários para a coleta de dados.
Apesar de ter instruções claras quanto à aplicação, podendo esta, inclusive, ser
feita coletivamente, o baixo nível de escolaridade de grande parte da amostra fez com
que fosse necessária a aplicação individual, com leitura do termo de consentimento,
instruções e itens para cada sujeito. Como forma de padronizar a aplicação do
instrumento para a população clínica, então, o procedimento de aplicação individual e
com leitura pelo pesquisador foi adotado. Uma eventual persistência de dificuldade de
compreensão, principalmente no que diz respeito ao vocabulário, era sanada pela
apresentação de sinônimos das palavras não conhecidas pelos sujeitos, sem, no entanto,
nenhuma interferência no trabalho de interpretação das sentenças. As respostas dos
participantes foram assinaladas em um formulário especialmente elaborado para a
atividade.
Concomitantemente a coleta de dados, foi desenvolvido um banco de dados e
construído um aplicativo de avaliação e correção informatizado (em formato de planilha
eletrônica) para ser utilizado nos procedimentos de análise inicial dos resultados das
escalas, uma vez que estas, dadas às características do instrumento, são compostas de
uma variedade de pontuações e valores para os itens, dificultando seu uso no formato
tradicional em papel. Por outro lado, a elaboração de tal aplicativo foi compatível com a
necessidade do presente estudo, permitindo a utilização imediata dos resultados após
digitação dos dados.
Por meio da contratação de serviço especializado, foi disponibilizada via internet
uma versão do instrumento. O recrutamento para participação nessa modalidade de
administração ocorreu pelo método opt-in, segundo o qual os convites para participação
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são realizados em diversos espaços (sites, grupos de discussão, palestras, listas de
contatos) e, quando acessados, podem despertar o interesse do usuário de internet para
responderem espontaneamente a pesquisa (Skitka & Sargis, 2006). Enfatizou-se os
sítios relacionados ao uso abusivo de álcool ou outras drogas, sem que, no entanto, se
configurasse uma restrição quanto à especificidade de participantes. Os dados
originados desse tipo de coleta foram automaticamente armazenados em planilha
específica para tal fim, que permite a utilização imediata dos mesmos.
Os dados coletados foram, então, categorizados. Para classificação quanto ao
tipo de substância mencionada como objeto de abuso, utilizou-se a categorização de
Campbell

(2009),

mencionada

anteriormente

(sedativos

ou

hipnóticos,

psicoestimulantes, alucinógenos e outros tipos de drogas, além de categorias específicas
para combinação de mais de um tipo de droga e não menção do tipo de substância de
preferência). Para a categorização dos medicamentos citados como utilizados pelos
participantes, considerou-se apenas aqueles de função psicoativa, ou seja, aqueles que
possuem um efeito sobre processos mentais (Campbell, 2009), classificados nos
seguintes grupos: ansiolíticos, antipsicóticos (incluíndo neurolépticos e atípicos),
antidepressivos, estabilizadores do humor (agentes antimaníacos), anticonvulsivantes e
psicoestimulantes, de acordo com a classificação dada a seu princípio ativo. Quando
ocorreu uso de mais de um medicamento classificados, no entanto, no mesmo grupo,
obedeceu-se a classificação pelo princípio ativo. A ocorrência do uso de medicamentos
classificados em diferentes grupos foi sinalizada alocando-se os indivíduos em uma
categoria diferente, dos que utilizavam mais de um tipo de medicamento. A citação de
substâncias não psicofarmacológicas foi sinalizada em categoria também específica, e
essas substâncias foram ignoradas quando citadas em conjunto com medicamentos
psicoativos, considerando-se apenas esses últimos para a classificação.
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5 – RESULTADOS
Além das estatísticas descritivas, foram efetuadas análises por meio do teste t de
Student, análises de componentes principais e de consistência interna (Alpha de
Cronbach). Com o objetivo de se verificar a possibilidade de fatoração dos itens,
segundo uma identificação com grupos, foi calculado o índice de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) e realizado o Teste de Esfericidade de Bartlett e, comprovada essa
possibilidade, a análise fatorial para verificação da validade fatorial dos itens que
compõem a escala T.

5.1 – Tradução e Adaptação Semântica
A principal dificuldade encontrada nessa etapa diz respeito ao uso de termos
específicos da língua inglesa, que foram traduzidos literalmente pelos profissionais
bilíngues, uma vez que os mesmos não possuíam conhecimento em psicologia e,
portanto, desconheciam a importância da adaptação cultural das sentenças. Tal
dificuldade, em se manter o sentido na tradução de alguns termos e expressões
idiomáticas, já foi amplamente documentada, sugerindo-se a consulta a profissionais de
línguas para a resolução da questão (Hambleton, 2005; van de Vijver & Poortinga,
2005; Spielberger, Moscqso & Brunner, 2005).
Spielberger, Moscqso & Brunner (2005) recomendam que, para a etapa de
tradução, os itens sejam agrupados em três categorias: itens com palavras cuja tradução
se aproxime do significado da palavra na língua original, itens com palavras que
representem dificuldades de correspondência na tradução e itens com termos
linguísticos que não podem ser traduzidos sem modificação da construção gramatical.
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Dos 175 itens do MCMI-III, 111 foram classificados no primeiro grupo, ou sejam, não
apresentaram dificuldades para tradução, 53 continham palavras com dificuldade de
correspondência e 11 precisaram de modificação considerável em sua estrutura original
para que a tradução fosse realizada.
Os itens considerados de difícil tradução ou que apresentavam impossibilidade
de tradução sem modificação da estrutura gramatical foram avaliados por um grupo de
três juízes bilíngues e com formação em psicologia que deliberou sobre a forma mais
adequada da versão em português. Em alguns casos, o grupo de juízes decidiu pela
omissão de termos, em outros, a decisão foi pela adaptação livre das sentenças, de
forma que mantivessem o sentido original, como apresentado no quadro 4, com os itens
que tiveram as modificações mais significativas.
Quadro 4 – Itens originais e tradução final com modificações mais significativas
Item
1
34
50
65
61
88
99
140
171

Original
Lately, my strength seems to be draining
out of me, even in the morning.
Lately, I have gone all to pieces.
I strongly resent „‟big shots” who always
think they can do things better than I can.
I flew across the Atlantic thirty times last
year.
Ideas keep turning over and over in my
mind and they won't go away.
I never sit on the sidelines when I‟m at a
party.
In social groups I am almost always very
self-conscious and tense.
I believe I'm being plotted against.
I have given serious thought recently to
doing away with myself.

Tradução
Ultimamente, me sinto sem força já pela manhã.
Ultimamente estou desestruturado(a).
Tenho ressentimento das pessoas que acham que
podem fazer as coisas melhor do que eu.
Ano passado fui a Europa de avião umas trinta
vezes.
Há idéias que não me saem da cabeça.
Nunca passo despercebido quando estou numa
festa.
Em reuniões sociais, quase sempre estou tenso e
preocupado com o que vão pensar de mim.
Acho que estão planejando alguma coisa contra
mim.
Recentemente, pensei em acabar com a minha vida.

Algumas modificações, ainda, foram realizadas para que a sentença se tornasse
mais próxima da linguagem cotidiana, considerando expressões consagradas e de amplo
conhecimento popular. Como exemplo, citamos o termo “drinking alcohol”, traduzido
apenas por “beber”, pois tal expressão, no contexto em que se apresenta, é
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automaticamente interpretada como “fazer uso abusivo de álcool”. Portanto, nem
sempre as modificações realizadas na redação dos itens se restringiram a questões
linguísticas de tradução, mas procuraram, também, atender ao critério de similaridade
cultural.
A análise das considerações dos quinze leitores indicou que não havia
necessidade de modificação nos itens apresentados. Considerados adequadamente
redigidos, seguiu-se com o procedimento de versão para a língua inglesa (backtranslation), por meio de docentes universitários que não tiveram contato com o
instrumento original para que se assegurasse a fidedignidade das duas versões e a
impossibilidade de reconhecimento do material. Esse procedimento ratificou a
eficiência da tradução, gerando sentenças bastante semelhantes às originais, ou
equivalentes.
A avaliação da tradução por juízes conhecedores da teoria de Millon apontou
106 itens com concordância total quanto à adequação da tradução (os três juízes
consideraram o item adequadamente traduzido). Quarenta e três itens foram avaliados
como adequadamente traduzidos por dois dos juízes, destes, 41 foram considerados
parcialmente adequados pelo terceiro juiz, com pequenas observações quanto às
modificações na versão que haviam sido realizadas em benefício do idioma e 1 item não
foi avaliado pelo terceiro juiz. Um único item foi apontado pelo terceiro juiz como
inadequadamente traduzido. No entanto, não foi apresentada sugestão de modificação
para esse item, e a avaliação dos demais juízes foi concordante quanto à total adequação
do mesmo.
Quatro itens tiveram as avaliações de traduções consideradas como parcialmente
adequadas. Para o item 13 (My drugs habits have often gotten me into a good deal of
trouble in the past. – Várias vezes tive problemas por causa do uso de drogas.) foi
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sugerida, por dois dos juízes, a inclusão do marcador temporal “no passado”. No
entanto, tal inclusão pareceu desnecessária pois, diante da extensão do instrumento,
buscou-se prezar pela máxima brevidade das sentenças, uma vez que o tempo verbal já
é, em si, um marcador temporal. Da mesma forma, o item 39 (Taking so-called illegal
drugs may be unwise, but in the past I found I needed them. – Usar drogas pode não ser
o melhor, embora já senti que precisava.) optou-se pela omissão do termo “ilegais” para
qualificar “drogas”, visto que, no Brasil, o termo droga já é usualmente aplicado para
designar as substâncias de abuso a que a sentença se refere. O termo “privada”,
existente no item original 63 (Many people have been spying into my private life for
years. – Muita gente espiona a minha vida há anos.) foi omitido na tradução por não ser
um termo coloquialmente utilizado. Ao item 17, por sua vez, só foram sugeridas
modificações quanto à ordem dos termos na sentença, não implicando em nenhuma
modificação no sentido (As a teenager, I got into lots of trouble because of bad school
behavior. – Quando adolescente, por mau comportamento no colégio, me meti em
problemas.).
Dezessete itens foram considerados parcialmente adequados quanto à tradução
por dois juízes, sendo considerados totalmente adequados pelo terceiro juiz. As
sugestões de modificação não foram concordantes quanto ao objeto, e disseram respeito,
sobretudo, à recomendação por uma tradução mais literal de diferentes termos numa
mesma sentença. Dois itens (65 e 105) obtiveram duas avaliações totalmente positivas e
uma totalmente negativa, que indicaram a inadequação pela impossibilidade de
literalização da sentença original (I flew across the Antlantic thirty times last year. –
Ano passado fui à Europa de avião umas trinta vezes.; e I have a little desire for close
friendships. – Tenho pouco desejo por amizades íntimas.).
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Apenas os item 61 (Ideas keep turning over and over in my mind and they won´t
go away. – Há ideias que não me saem da cabeça.) e 159 (Someone would have to be
pretty exceptional to understand my special abilities. – Para entender todas as minhas
habilidades, a pessoa tem que ser especial), foram totalmente discordante quanto à
avaliação dos juízes. Os dois juízes que não avaliaram esses itens como adequadamente
traduzido apresentaram sugestões que recomendavam maior rigor na literalização da
tradução, mas não modificavam o sentido da versão encontrada pelos tradutores e
primeiros juízes, motivos pelos quais as versões propostas pelo grupo foram mantidas.
Apenas o item 99 (In social groups I am almost always very self-conscious and
tense. – Em reuniões sociais, quase sempre estou tenso e preocupado com o que vão
pensar de mim.) foi considerado inadequadamente traduzido por dois juízes, sendo
considerado parcialmente adequado pelo terceiro juiz. O problema apontado por dois
juízes refere-se ao uso da expressão “com o que vão pensar de mim”, solução sugerida
pelo primeiro grupo de avaliadores diante da inexistência de um termo mais
aproximadamente equivalente a self-conscious. O termo foi exaustivamente discutido
em todas as etapas de tradução e verificação, e a sentença foi mantida.
Em relação aos itens da escala T, de Dependência de Substâncias, a principal
modificação nas sentenças diz respeito à omissão dos termos “illegal drugs” e “street
drugs” para designar drogas, que na tradução para o português foram considerados
acessórios, e não essenciais, ao entendimento das frases. Dos 14 itens dessa escala, 11
foram classificados como itens com palavras cuja tradução se aproxima do significado
da palavra na língua original, ou itens de fácil tradução (itens 21, 38, 39, 41, 66, 91,
101, 113, 118, 136 e 139) e os 3 restantes foram classificados como itens com palavras
que representam dificuldades de correspondência na tradução (itens 7, 13 e 53).

55

O quadro 5 apresenta os itens originais da escala T com suas respectivas
traduções.
Quadro 5 – Itens originais da escala T e tradução final
Item
7

Original
If my family puts pressure on me, I´m likely to
feel angry and resist doing what they want.

13

My drug habits have often gotten me into a
good deal of trouble in the past.
I like to flirt with members of the opposite sex.

21
38
39
41
53
66
91
101

113
118
136
139

I do what I want without worrying about its
effects on others.
Taking so-called illegal drugs may be unwise,
but in the past I found I needed them.
I´ve done a number of stupid things on impulse
that ended up causing me great trouble.
Punishment never stopped me from doing what
I wanted.
My habit of abusing drugs has caused me to
miss work in the past.
My use of so-called illegal drugs has led to
family arguments.
I guess I don´t take many of my family
responsabilities as seriously as I should.
I´ve gotten into trouble with the law a couple of
times.
There have been times when I couldn´t get
through the day without some street drugs.
I know I´ve spent more money than I should
buying illegal drugs.
I´m very good at making up excuses when I get
into trouble.

Tradução
Quando pressionado(a) pela minha família,
fico irritado(a) e resisto a fazer o que eles
querem.
Várias vezes tive problemas por causa do uso
de drogas.
Gosto de paquerar com pessoas do sexo
oposto.
Faço o que quero sem me preocupar com as
consequências para os outros.
Usar drogas pode não ser o melhor, embora já
senti que precisava.
Fiz coisas estúpidas por impulso que me
causaram grandes problemas.
Nenhum castigo nunca me impediu de fazer o
que eu queria.
O hábito de abusar das drogas fez com que eu
faltasse o trabalho no passado.
Meu uso de drogas provocou discussões na
minha família.
Acho que não assumo as minhas
responsabilidades de família com a seriedade
que devia.
Estive envolvido em problemas com a lei
algumas vezes.
Por vezes não pude passar o dia sem usar
drogas.
Sei que gastei mais dinheiro do que deveria
comprando drogas.
Sou muito bom(a) para inventar desculpas
quando me envolvo em problemas.

A avaliação por juízes com conhecimento na teoria de Millon apontou 6 itens
com concordância total quanto à adequação da tradução (itens 21, 38, 41, 53, 113 2
139); 2 itens foram avaliados como parcialmente adequados quanto à tradução (itens 13
e 39); cinco itens foram considerados como adequadamente traduzidos por dois juízes e
parcialmente adequados pelo terceiro juiz (itens 7, 66, 91, 118 e 136). Por fim, apenas o
item 101 foi considerado parcialmente adequado por dois juízes, sendo considerado
totalmente adequado pelo terceiro juiz.
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5. 2 – Caracterização da Amostra
A aplicação presencial (formato papel e lápis) contou com a participação de
1.532 respondentes. Destes sujeitos, 130 foram excluídos do estudo por apresentarem
número de itens respondidos em duplicidade ou com omissão de resposta superior ao
recomendado (11 itens como máximo), 9 foram excluídos pelo critério da escala de
Validade, e 14 foram excluídos por verificar-se que não apresentavam a idade mínima
requerida para participação na pesquisa (18 anos), totalizando, então 1.379 protocolos
válidos. Dos 1.379 sujeitos selecionados para a análise de dados, 47 seriam
considerados inválidos por terem excedido a pontuação considerada pelo manual
original adequada para a escala de Consistência e 109 de acordo com a escala de
Divulgação. No entanto, tais excessos não foram apreciados para o estudo, pois
considerou-se a possibilidade de que se devam a uma diferença nos padrões de respostas
entre as duas culturas (norte-americana e brasileira).
Na internet, a pesquisa foi acessada 2.341 vezes. Destes acessos, 1.039 sujeitos
confirmaram a participação na pesquisa aceitando as condições do termo de
consentimento e passando à página de conteúdo do questionário sócio-demográfico e do
inventário, mas não responderam o número de itens mínimos para validação de seus
protocolos, sendo, então, excluídos. Verificou-se, ainda, que 69 sujeitos não possuíam a
idade mínima para participação na pesquisa ou não responderam adequadamente a esta
questão (deixando-a em branco ou preenchendo uma data de nascimento aleatória) e que
4 sujeitos foram excluídos segundo o critério da escala de verdade. Totalizou-se 1.229
sujeitos com protocolos válidos respondidos via internet.
Foram excluídos, posteriormente, 20 participantes por não terem respondido à
questão sobre o sexo. Os protocolos válidos, contabilizados os de aplicação presencial e
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via internet, então, totalizaram 2.588, distribuídos sócio-demograficamente como
sumariza a tabela 1:

Tabela 1 – Caracterização da amostra2

Região Norte
Região Nordeste
Região Centro-Oeste
Região Sudeste
Região Sul
Feminino
Masculino
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Adolescência (18-20 anos)
Jovens Adultos (21-40 anos)
Meia Idade (41-65 anos)
Terceira Idade (>65 anos)

Clínico
N
%
1.309
50.6
Internet
Presencial
N
%
N
%
14
2
1
0,2
183 25,7 317
53
99 13,9
3
0,5
294 41,3 101
16,9
112 15,7
96
16
512
72 149
24,9
199
28 449
75,1
12
1,7 335
56
167 23,5 176
29,4
530 74,5
82
13,7
135
19
35
5,85
486 68,4 330 55,18
89 12,5 224 37,46
1
0,1
9
1,5

Não Clínico
N
%
1.279
49,4
Internet
Presencial
N
%
N
%
23
4,4
244 47,1 482 63,3
92 17,8
11
1,4
117 22,6
2
0,2
34
6,6
354 68,3 459 60,3
164 31,7 302 39,7
8
1,5
44
5,8
47
9,1 274
36
462 89,2 436 57,3
84 16,2 202 26,5
362 69,9 460 60,4
71 13,7
98 12,9
1
0,2
1
0,1

A maior parte dos respondentes (41,5%) declarou-se não profissional
(estudantes, donas de casa ou aposentados), sendo o segundo grupo de maior
concentração aquelas pessoas com funções de média complexidade (19,5%). Quanto ao
estado civil, a maioria dos participantes declarou-se solteiro (62,2%). Os participantes
se dividiram de maneira equânime quanto à realização de acompanhamento psicológico
anterior, sendo que 40,6% deles já havia realizado tal acompanhado e 42,7% não;
30,3% fizeram uso de psicofármacos prescritos, sendo mais prevalente o uso de uma
combinação de vários tipos de medicamentos (14,1%), seguido pelo uso de
antidepressivos (4%) e ansiolíticos (2,9%). Dos respondentes, 22,8% afirmaram ter feito
uso abusivo de álcool nos últimos seis meses.

2

Excluiu-se da tabela os casos não respondidos, podendo, portanto, a soma de algumas variáveis não
chegar a 100%
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5.3 – Estrutura Fatorial da Escala T
Para realização da análise fatorial, as respostas dos sujeitos foram categorizadas
da seguinte forma: 1 correspondendo a resposta verdadeira, 2 como falso e 0 como item
não respondido ou respondido em duplicidade. Dessa forma, mesmo os itens não
respondidos ou em duplos participaram da análise fatorial considerando-se que a
ausência de resposta é indiretamente pontuada e pode participar do escore final de
diferentes escalas. Salienta-se, no entanto, o já afirmado para validação dos protocolos
considerado também para essa etapa da análise: o máximo de itens omitidos ou em
duplicidade para cada sujeito é de 11. Dessa forma, foi utilizado para a análise fatorial o
conjunto dos dados de todos os 2.588 participantes da pesquisa.
Para verificação da possibilidade de fatoração, foram realizados os testes de
Kaiser-Meyer-Olkin e de Esfericidade de Bartlett. Para extração dos fatores, foi
utilizado o método de componentes principais, com rotação Varimax.
A verificação do índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,895) e do teste de
Esfericidade de Bartlett (χ² = 15.808,79; p < 0,001) indicaram adequado ajuste dos
dados à análise fatorial. O método da análise fatorial, portanto, é perfeitamente
adequado para o tratamento dos dados, com boa proporção da variância apresentada
pelos itens e exclui-se a hipótese nula (de que a matriz de correlação seja uma matriz
identidade), comprovando-se a ocorrência de uma matriz de covariância e a correlação
entre os itens.
Para determinação do total de variância explicada da amostra por
interdependência das respostas, mantiveram-se em cada fator os itens com auto-valor
maior ou igual a 1, o que determinou o número de fatores da análise. Para compor os
fatores, definiram-se cargas de pelo menos |0,30|, e as medidas de adequação amostral
maiores ou iguais a 0,5 (correlação de anti-imagem) para cada item da escala.

59

Após 5 interações, foram extraídos 4 fatores, explicando 62,95% da variância.
Os fatores com seus respectivos itens são apresentados na tabela 2.
Tabela 2 – Distribuição dos itens entre os fatores extraídos pela Análise Fatorial das
sentenças referentes à escala de Dependência de Substâncias.
Fatores
1
Por vezes não pude passar o dia sem usar
drogas.

0,898

Estive envolvido em problemas com a lei
algumas vezes.

0,889

Sei que gastei mais dinheiro do que deveria
comprando drogas.

0,885

Meu uso de drogas provocou discussões na
minha família.

0,845

Acho que não assumo as minhas
responsabilidades de família com a
seriedade que devia.

0,782

Sou muito bom(a) para inventar desculpas
quando me envolvo em problemas.

0,765

2

Fiz coisas estúpidas por impulso que me
causaram grandes problemas.

0,783

Usar drogas pode não ser o melhor, embora
já senti que precisava.

0,746

Faço o que quero sem me preocupar com as
conseqüências para os outros.

0,645

Nenhum castigo nunca me impediu de fazer
o que eu queria.

0,310

3

Várias vezes tive problemas por causa do
uso de drogas.

0,811

O hábito de abusar das drogas fez com que
eu faltasse o trabalho no passado.

0,714

Quando pressionado(a) pela minha família,
fico irritado(a) e resisto a fazer o que eles
querem.

0,325

Gosto de paquerar com pessoas do sexo
oposto.

4

0,973

As seis sentenças agrupadas no fator 1 avaliam o comprometimento das
atividades sociais, enquanto o segundo fator parece agrupar as quatro sentenças que se
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relacionam à ausência de controle dos impulsos e o fator 3 se relaciona com a descrição
de condutas opositivas, apresentando três sentenças. Por fim, uma sentença foi locada
num quarto fator. Esta parece relacionar-se com a busca de estímulos prazerosos.
Para este grupo de itens, foram considerados todos os participantes para cálculo
do coeficiente alfa de Cronbach. O valor desse coeficiente foi de 0,82, indicando
aceitável confiabilidade da escala.

5. 4 – Aspectos Psicométricos

A) Dados gerais do MCMI-III
Considerando-se os grupos clínico e não clínico, os participantes tiveram
padrões de respostas que se refletem nas médias apresentadas na tabela 3.
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Tabela 3 – Médias das escalas dos grupo clínico e não clínico
Clínico
Média

Não Clínico

dp

Média

dp

t

4,22

2,45

3,12

2,29

11,76

123,86

37,86

89,48

29,30

25,87

Desejabilidade

11,40

4,71

14,85

3,62

-20,92

Valorização Negativa

15,61

9,19

7,35

6,91

25,89

Esquizóide

10,00

5,45

5,89

4,40

21,12

Evitativo

11,20

6,80

6,18

5,61

20,53

Depressivo

12,36

6,92

5,77

5,42

27,02

Dependente

10,91

6,47

6,28

5,24

20,01

Histriônico

12,74

5,38

15,70

4,94

-14,59

Narcisista

14,75

5,28

14,53

4,35

1,12

Anti-Social

10,93

5,66

6,06

3,78

25,83

Sádico

12,16

6,16

7,82

5,18

19,41

Compulsivo

12,66

4,77

15,37

4,29

-15,17

Negativista

11,90

6,52

6,84

5,52

21,33

9,17

6,15

3,88

4,44

25,10

Esquizotípico

11,03

7,30

5,18

5,38

23,20

Borderline

11,90

6,76

5,65

4,94

26,86

Paranóide

12,39

6,94

7,87

6,09

17,64

Transtorno de Ansiedade

10,22

5,62

5,82

4,40

22,24

Transtorno Somatoforme

6,92

4,95

3,53

3,78

19,58

Transtorno Bipolar

9,31

4,53

6,48

3,95

16,95

Transtorno Distímico

9,72

6,20

3,85

4,65

27,32

Dependência de Álcool

7,75

4,96

3,49

2,74

27,16

Dependência de Substâncias
Transtorno do Estresse PósTraumático

8,04

5,89

3,00

2,28

28,84

9,80

6,39

3,95

4,37

Transtorno do Pensamento

11,45

6,38

5,95

4,93

27,24
24,56

Depressão Maior

9,21

7,08

3,57

4,68

23,96

Transtorno Delirante

6,33

4,62

3,34

3,21

19,09

Consistência
Validade

Auto-Destrutivo

Verifica-se que, com exceção da escala de padrão de personalidade narcisista,
em todas as escalas houve diferença estatisticamente significativa da ordem de p <
0,001. Tal diferenciação nos padrões de resposta pode indicar uma adequada
sensibilidade do inventário na identificação de pessoas com ou sem transtorno de
personalidade.
Quanto a uma diferenciação nos padrões de respostas entre homens e mulheres,
a significância estatística da comparação entre as médias desses dois grupos ocorreu
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com significância de p < 0,001 nas escalas de consistência (t = -5,87), validade (t = 7,11), padrão de personalidade esquizóide (t = -4,10), narcisista (t = -9,86), anti-social (t
= -14,282), sádico (t = -7,48), auto-destrutivo (t = -3,94), esquizotípico (t = -6,55),
paranóide (t = -9,47), bipolar (t = -5,03), dependência de álcool (t = -15,12),
dependência de substâncias (t = -17,73) e transtorno do pensamento (t = -3,86).
Também foram encontradas diferenças significativas entre as médias nas escalas de
desejabilidade (t = -2,63; p = 0,009), padrão de personalidade evitativo (t = -3,15; p =
0,002), dependente (t = -2,35; p = 0,02), compulsivo (t = -2,28; p = 0,02), negativista (t
= -2,72; p = 0,007), borderline (t = -2,36), transtorno de ansiedade (t = 3,23; p = 0,001),
somatoforme (t = 2,27; p = 0,02) e transtorno do estresse pós traumático (t = -3,07; p =
0,002). Por fim, nas escalas de valorização negativa, padrão de personalidade
depressivo, histriônico, distímico e depressão maior, não houve diferenças
estatisticamente significativas.

B) Dados específicos à escala de Dependência de Substâncias
No que diz respeito ao uso de drogas, 379 participantes (14,6%) declararam ter
feito uso de alguma substância de forma abusiva nos últimos seis meses, enquanto
68,7% negaram tal uso e 16,6% não responderam à questão. Os tipos de substâncias de
preferência dos participantes que declararam uso se distribuem como apresentado na
tabela 4.
Tabela 4 – Tipos de drogas declaradas
Tipo de Substância
Sedativos ou Hipnóticos
Psicoestimulantes
Alucinógenos
Outro tipo de droga
Combinação de mais de um tipo de droga
Não especificou a substância
Não fez uso de droga

N
50
100
150
8
147
347
1.786

%
1,9
3,9
5,8
0,3
5,7
13,4
69
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Os participantes, então, foram classificados como apresentando baixas, médias
ou altas pontuações na escala de Dependência de Substâncias de acordo com o quadro
abaixo, considerando-se mais elevados os escores a partir de um desvio padrão acima da
média e mais baixos aqueles que se apresentavam menores a um desvio padrão abaixo
da média de cada sexo, conforme o quadro 6:

Quadro 6 – Pontuações baixas, médias e altas para a escala de Dependência de Drogas,
segundo o sexo
Baixa
Feminino Masculino
<1
<2

Média
Feminino Masculino
2–8
3 – 14

Alta
Feminino Masculino
>9
>15

Do total da amostra, 173 sujeitos (6,7%) foram classificados como apresentando
baixa pontuação na escala T, 1.981 (76,5%) com pontuação média e 434 (16,8%)
apresentaram escores considerados altos. Os participantes com baixas e altas pontuações
foram, então, comparados quanto aos escores nas demais escalas, a fim de verificar uma
possível relação entre a pontuação na escala T e a possibilidade de outras manifestações
patológicas aferidas pelo MCMI-III. As médias dos dois grupos extremos em cada
escala encontram-se na tabela 5.
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Tabela 5 – Médias de pontuações das escalas de acordo com a classificação quanto a
pontuação da escala de Dependência de Substâncias
Escala
Consistência
Validade
Desejabilidade
Valorização Negativa
Esquizóide
Evitativo
Depressivo
Dependente
Histriônico
Narcisista
Anti-Social
Sádico
Compulsivo
Negativista
Auto-Destrutivo
Esquizotípico
Borderline
Paranóide
Transtorno de Ansiedade
Transtorno Somatoforme
Transtorno Bipolar
Transtorno Distímico
Dependência de Álcool

Calssificação
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto

Média
2,25
4,78
73,52
144,96
15,06
11,21
5,25
18,24
5,19
11,39
5,38
12,84
4,30
14,26
4,84
12,73
14,48
13,24
12,99
16,68
2,18
16,39
3,87
16,10
17,85
11,24
3,86
14,17
2,91
11,48
3,44
14,22
2,57
14,86
5,43
15,74
3,94
12,22
2,76
7,62
4,29
11,39
2,88
11,22
1,79
11,55

dp
1,89
2,49
25,88
32,77
3,74
4,38
6,85
8,58
4,39
4,85
5,75
6,28
5,53
6,10
4,98
6,13
5,12
4,57
4,06
4,79
1,48
3,80
3,40
5,15
3,32
4,60
4,51
5,96
4,44
5,71
5,05
6,55
3,80
6,07
5,39
5,98
4,35
5,07
3,47
4,98
3,50
3,94
4,86
5,54
1,71
4,31

t
-13,56*
-28,36*
10,90*
-19,55*
-15,24*
-14,04*
-19,44*
-16,44*
2,77**
-9,58*
-66,27*
-34,17*
19,70*
-23,06*
-19,71*
-21,71*
-29,95*
-20,60*
-20,16*
-13,63*
-21,77*
-18,29*
-39,92*
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Escala
Transtorno do Estresse
Pós-Traumático
Transtorno do Pensamento
Depressão Maior
Transtorno Delirante

Calssificação
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto
Baixo
Alto

Média
2,37
12,54
3,99
13,98
2,89
10,77
2,24
9,06

dp
3,87
5,91
4,65
5,70
4,73
7,00
2,55
4,36

t
-24,88*
-22,36*
-16,00*
-23,91*

* p < 0,001; ** p < 0,05

Também verificou-se que os participantes apresentaram médias de escores
diferenciadas de acordo com o tipo de substância declarada como a utilizada. As médias
de cada grupo de substância para os respondentes classificados como baixos ou altos
segundo os escores na escala T encontram-se na tabela 6:

Tabela 6 – Médias dos escores segundo o tipo de droga utilizada e a classificação
quanto à pontuação na escala T

Sedativos ou Hipnóticos

Psicoestimulantes

Alucinógenos

Outro tipo de droga

Combinação de mais de um tipo de droga

Não especificou a substância

Não referiu uso de drogas

Baixo
Médio
Alto
Baixo
Médio
Alto
Baixo
Médio
Alto
Baixo
Médio
Alto
Baixo
Médio
Alto
Baixo
Médio
Alto
Baixo
Médio
Alto

N
38
12
23
77
14
130
6
1
3
4
26
121
32
259
56
126
1.502
158

Média
5,18
12,83
8,70
16,66
0,57
3,48
12,17
6,33
17
8,58
16,36
0,53
3,34
14
0,60
3,81
14,18

dp
2,52
4,15
3,35
2,204
0,51
2,18
3,97
4,93
1,41
3,72
2,50
0,51
2,20
3,47
0,49
2,52
3,67

A tabela elucida que o número de usuários de drogas psicoestimulantes ou de
combinações de drogas foi mais expressivo entre aqueles que possuem alta pontuação
66

na escala de dependência de substâncias. Tal achado pode ratificar a ideia de que esses
tipos de substâncias possuem maior potencial de abuso ou essas situações (uso de
psicoestimulantes ou de polidrogas) acarreta problemas mais evidentes no
comportamento dos usuários, como por exemplo a falta a compromissos profissionais,
problemas nos relacionamentos familiares, grande investimento financeiro para o uso da
substância e necessidade de maior frequência no uso, comportamentos ilustrados em
itens prototípicos da sub-escala e que, portanto, significam maior pontuação na mesma.
De fato, a observação das respostas para cada item da sub-escala, de acordo com
o tipo de droga utilizado, aponta para a distribuição apresentada nas tabelas 7 e 8:
Tabela 7 – Padrões de respostas aos itens prototípicos na escala de Dependência de
Substâncias de acordo com o tipo de substância de preferência declarada.
Item 13
V
F

Item 39
V
F

Item 66
V
F

Item 91
V
F

Item 118
V
F

Item 136
V
F

Sedativos e
Hipnóticos
8
42
25
25
6
44
13
37
11
39
7
43
Psicoestimulantes
83
17
75
25
76
24
86
14
65
35
82
17
Alucinógenos
8
142
22
128
5
145
10
140
5
145
9
141
Outro tipo de
drogas
5
3
3
5
5
3
5
3
4
4
4
4
Polidrogas
112
34
115
31
99
47
118
28
102
43
118
27
Não especificou a
droga de
preferência
57
289
78
266
47
298
55
288
45
301
52
293
Não referiu uso de
drogas
212 1566 394 1375 173 1601 213 1562 152 1626 177 1599
Item 13) Várias vezes tive problemas por causa do uso de drogas; Item 39) Usar drogas pode não ser o
melhor, embora já senti que precisava; Item 66) O hábito de abusar das drogas fez com que eu faltasse o
trabalho no passado; Item 91) Meu uso de drogas provocou discussões na minha família; Item 118) Por
vezes não pude passar o dia sem usar drogas; Item 136) Sei que gastei mais dinheiro do que deveria
comprando drogas.
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Tabela 8 – Padrões de respostas aos itens não prototípicos na escala de Dependência de
Substâncias de acordo com o tipo de substância de preferência declarada.
Item 7
Item 21
Item 38
Item 41
Item 53
Item 101
Item 113
Item 139
V
F
V
F
V
F
V
F
V
F
V
F
V
F
V
F
I
36
16
37
12
8
41
35
15
23
25
22
28
4
46
24
26
II
67
33
74
25
37
63
89
11
62
38
70
30
41
59
73
27
III
74
76
90
60
30
120
73
77
56
94
42
108
11
139
44
106
IV
4
4
4
4
4
4
6
2
5
3
3
5
5
3
4
4
V
94
51
103
39
64
79
131
14 100 45 100
46
73
73
94
51
VI 141 203 270
75
45
301
168 176 120 225 110 235
32
314 129 215
VII 880 896 1298 469 297 1481 1017 765 588 118 569 1201 181 1597 667 1101
I – Sedativos e hipnóticos; II – Psicoestimulantes; III – Alucinógenos; IV – Outros tipos de drogas; V –
Polidrogas; VI – Não especificou droga de preferência; VII – Não referiu uso de drogas.
Item 7) Quando pressionado(a) pela minha família, fico irritado(a) e resisto a fazer o que eles querem;
Item 21) Gosto de paquerar com pessoas do sexo oposto; Item 38) Faço o que quero sem me preocupar
com as consequências para os outros; Item 41) Fiz coisas estúpidas por impulso que me causaram grandes
problemas; Item 53) Nenhum castigo nunca me impediu de fazer o que eu queria; Item 101) Acho que
não assumo as minhas responsabilidades de família com a seriedade que devia; Item 113) Estive
envolvido em problemas com a lei algumas vezes; Item 139) Sou muito bom(a) para inventar desculpas
quando me envolvo em problemas.

Chama atenção o fato de que os sujeitos que declararam terem feito uso de
psicoestimulantes ou de polidrogas concentraram-se mais em respostas positivas,
principalmente nos itens prototípicos, que marcam mais acentuadamente os problemas
com drogas e, portanto, elevam a pontuação na escala. Esta situação foi, por vezes,
oposta à opção dos usuários de sedativos e de alucinógenos que, de uma forma geral,
tiveram as pontuações mais baixas.
A tabela 9 apresenta as médias de pontuação na escala T de acordo com o padrão
de resposta a cada item desta escala.
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Tabela 9 – Média da pontuação na escala T de acordo com o padrão de resposta para
cada item da escala.
Verdadeiro
Média
dp
7) Quando pressionado(a) pela minha
família, fico irritado(a) e resisto a fazer o
que eles querem
13) Várias vezes, tive problemas por
causa do uso de drogas
21) Gosto de paquerar com pessoas do
sexo oposto
38) Faço o que quero sem me preocupar
com as consequências para os outros
39) Usar drogas pode não ser o melhor,
embora já senti que precisava
41) Fiz coisas estúpidas por impulso que
me causaram grandes problemas
53) Nenhum castigo nunca me impediu
de fazer o que eu queria
66) O hábito de abusar das drogas fez
com que eu faltasse o trabalho no
passado
91) Meu uso de drogas provocou
discussões na minha família
101) Acho que não assumo minhas
responsabilidades de família com a
seriedade que devia
113) Estive envolvido em problemas
com a lei algumas vezes
118) Por vezes não pude passar o dia
sem usar drogas
136) Sei que gastei mais dinheiro do que
deveria comprando drogas
139) Sou muito bom(a) para inventar
desculpas quando me envolvo em
problemas

Falso
Média
dp

t

6,97

5,23

4,12

4,64

14,62

14,08

4,20

3,57

2,79

52,55

5,74

5,14

4,91

5,00

3,65

9,67

5,62

4,59

4,52

18,60

10,85

5,41

3,54

3,27

33,78

7,52

5,44

2,74

2,94

28,72

8,55

5,65

3,80

3,88

22,97

14,70

3,90

3,83

3,13

53,35

14,07

4,12

3,51

2,66

54,62

8,69

5,61

3,84

3,93

23,19

12,63

5,31

4,44

4,14

27,47

14,64

4,00

3,96

3,37

49,36

14,49

4,00

3,66

2,86

54,46

8,00

5,42

3,90

4,22

20,47

A comparação das médias das pontuações dos sujeitos que responderam
verdadeiro ou falso a cada sentença indicam que todos os itens, com exceção do item
21, foram significativos na diferenciação de médias, o que leva a crer que os mesmos
parecem pertinentes à identificação de problemas com drogas, uma vez que houve
tendência a maiores pontuações nessa escala com a afirmação das sentenças. É
importante enfatizar que, ao contrário de algumas outras escalas que pontuam itens
respondidos tanto como falso quanto como verdadeiro, a escala T pontua apenas itens
respondidos como verdadeiros, identificando como indivíduos com problemas com
drogas aqueles que mais se identificam com as sentenças da escala de uma forma direta.
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C) Validade Convergente
Um grupo de respondentes de administração presencial (papel e lápis)
responderam também o Questionário de Saúde Geral de Goldberg. Eles tiveram, então,
suas pontuações em todas as escalas comparadas considerando-se três grupos: um com
baixa pontuação no fator saúde, um com pontuação média e um grupo com alta
pontuação no fator saúde mental do Questionário de Saúde Geral de Goldberg. Foram
consideradas pontuações baixas as inferiores ao percentil 80 (escore de até 2,03 para os
homens e até 2,21 para as mulheres), indicativo de normalidade, e altas as superiores ao
percentil 90 (a partir de 2,33 para os homens e 2,42 para as mulheres), indicativo de
distúrbio, sendo as pontuações médias, entre os dois percentis, indicativo de risco.
De todos os participantes, 702 tiveram protocolos de QSG respondidos e válidos
para correção. Destes, 531 apresentaram pontuação baixa, 60 pontuação média e 111
pontuação considerada alta no fator saúde. As médias das pontuações das escalas do
MCMI-III de acordo com a classificação no fator saúde geral do QSG se distribuíram de
acordo com a tabela 10.
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Tabela 10 – Médias das pontuações nas escalas do MCMI-III segundo a classificação no
fator saúde do QSG.

Consistência
Validade
Desejabilidade
Valorização Negativa
Esquizóide
Evitativo
Depressivo
Dependente
Histriônico
Narcisista
Anti-Social
Sádico
Compulsivo
Negativista
Auto-Destrutivo
Esquizotípico
Borderline
Paranóide
Transtorno de
Ansiedade
Transtorno
Somatoforme
Transtorno Bipolar
Transtorno Distímico
Dependência de
Álcool
Dependência de
Substâncias
Transtorno do Estresse
Pós-Traumático
Transtorno do
Pensamento
Depressão Maior
Transtorno Delirante

Baixa pontuação no
fator saúde do QSG
Média
dp
4,12
2,51
108,61
37,08
14,44
3,27
9,59
7,23
7,39
4,49
7,96
5,79
8,02
6,13
8,05
5,77
15,38
4,10
16,31
4,57
10,79
5,99
10,92
6,13
14,39
4,17
8,71
5,88
6,13
5,48
8,04
6,47
8,34
5,84
11,02
6,68

Alta pontuação no fator
saúde do QSG
Média
dp
4,48
2,45
160,54
34,60
9,95
3,29
23,57
6,95
13,77
4,14
15,86
5,15
17,34
5,02
16,07
5,59
12,14
3,46
16,33
4,45
14,91
5,37
16,05
5,68
12,90
4,08
16,59
5,28
14,03
5,32
17,07
6,90
16,92
5,68
17,95
5,82

t
-1,38
-13,57**
13,17*
-18,66*
-13,80*
-14,36*
-17,08*
-13,39*
7,78*
-0,06
-7,21
-8,11*
3,43**
-13,06*
-13,87*
-13,22*
-14,13*
-11,11*

7,86

5,10

15,24

4,51

-15,31*

3,70
8,17
5,57

3,56
4,23
4,90

11,02
11,85
14,59

4,41
3,94
4,44

-16,40*
-8,42*
-19,08*

7,52

5,18

11,69

5,58

-7,60*

9,00

6,38

12,31

5,84

-5,33*

6,82

5,93

15,28

5,74

-13,74*

8,15
4,42
5,94

5,57
4,77
4,50

16,62
15,15
10,53

5,54
5,62
4,84

-14,60*
-18,77*
-9,65*

* p < 0,001; **p = 0,001

Também foi realizada a comparação das pontuações na escala T considerando os
três grupos de classificação no fator Saúde Mental do QSG, utilizando-se a ANOVA
com post hoc de Bonferroni. A análise indicou diferença estatisticamente significativa
entre os grupos (p < 0,001), apontando a ocorrência da diferença nas comparações entre
os grupos com baixa e média pontuação no QSG (p = 0,015), baixa e alta pontuação no
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teste de Goldberg (p < 0,001), não ocorrendo a diferença entre os grupos com média e
alta pontuação em Saúde Geral.
Mantendo os extremos opostos na pontuação do fator Saúde Mental, os sujeitos
com altas e baixas pontuações, então, tiveram suas pontuações na escala T comparadas,
mas considerando-se diferentes grupos isolados: um grupo não clínico, um grupo
clínico excetuando-se os usuários de álcool e drogas, e um grupo composto apenas por
usuários de drogas. Para o grupo não clínico, foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas com p < 0,001 para as escalas de consistência (t = -4,17),
validade (t = -5,59), desejabilidade (t = 4,56), valorização negativa (t = -8,58),
esquizóide (t = -5,19), evitativo (t = -4,89), negativista (t = -5,28), borderline (t = -5,81),
paranóide (t = -3,70), transtorno de ansiedade (t = -5,55), transtorno somatoforme (t = 7,00), transtorno do pensamento (t = -4,16), depressão maior (t = 10,37), e ainda para as
escalas de padrões de personalidade depressivo (t = -6,22; p < 0,0001), dependente (t = 3,28; p = 0,005), histriônico (t = 3,14; p = 0,002), anti-social (t = -2,06; p = 0,04),
sádico (t = -2,38; p = 0,02), compulsivo (t = 2,14; p = 0,03), auto-destrutivo (t = -4,27; p
= 0,001), esquizotípico (t = -2,35; p = 0,03), transtorno bipolar (t = -2,40; p = 0,02),
transtorno distímico (t = 6,50; p < 0,001) e transtorno do estresse pós-traumático (t = 3,31; p = 0,004).
No que diz respeito à comparação entre participantes do grupo clínico,
excetuados os usuários de álcool e drogas, com baixos e altos escores no fator saúde,
foram encontradas diferenças significativas entre as médias dos dois grupos com p <
0,001 nas escalas de validade (t = -5,75), desejabilidade (t = 5,73), valorização negativa
(t = -7,67), esquizóide (t = -6,83), evitativo (t = -5,32), dependente (t = -5,78),
negativista (t = -5,12), auto-destrutivo (t = -6,73), esquizotípico (t = -5,62), borderline (t
= -6,38), paranóide (t = -4,37), transtorno somatoforme (t = -7,48), transtorno do
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estresse pós-traumático (t = -6,47), transtorno do pensamento (t = -6,52), depressão
maior (t = -8,97) e transtorno delirante (t = -3,99). Também foram encontradas
diferenças significativas nas escalas de padrão de personalidade depressivo (t = -6,99; p
< 0,001), histriônico (t = 3,55; p = 0,001), anti-social (t = -2,95; p = 0,004), sádico (t = 3,10; p = 0,002), transtorno de ansiedade (t = -6,43; p < 0,001), transtorno bipolar (t = 3,04; p = 0,003), transtorno distímico (t = -8,55; p < 0,001) e dependência de álcool (t =
-2,74; p = 0,007).
Por fim, a comparação das médias de pontuações dos usuários de drogas com
alto e baixo escore no fator saúde do QSG indicou a ocorrência de diferenças
estatisticamente significativas com p < 0,001 nas escalas de valorização desejabilidade
(t = 7,44), padrão de personalidade esquizóide (t = -6,46), depressivo (t = -7,75),
dependente (t = -7,54), histriônico (t = 4,44), sádico (t = -3,64), esquizotípico (t = 7,53), borderline (t = -7,38), transtorno de ansiedade (t = -7,36), transtorno somatoforme
(t = -10,45), transtorno bipolar (t = -4,10), transtorno distímico (t = -9,44), transtorno do
estresse pós-traumático (t = -6,30), depressão maior (t = -10,99) e transtorno delirante (t
= -4,91). Também foram encontradas diferenças significativas entre as médias dos dois
grupos nas escalas de validade (t = -8,28; p < 0,001), valorização negativa (t = -10,80; p
< 0,001), evitativo (t = -8,73; p < 0,001), anti-social (t = -2,23; p = 0,03), compulsivo (t
= 2,80; p = 0,006), negativista (t = -7,76; p < 0,001), auto-destrutivo (t = -7,17; p <
0,001), paranóide (t = -6,93; p < 0,001), dependência de álcool (t = -3,31; p = 0,001),
dependência de substâncias (t = -2,17; p = 0,03), transtorno do pensamento (t = -9,19; p
< 0,001).
A comparação inversa, das médias de pontuação no fator saúde do QSG
considerando-se os grupos com baixas e altas pontuações na escala T do MCMI-III
apontou médias de 1,58 (dp = 0,34) e 1,91 (dp = 0,59) para os grupos com baixa e alta
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pontuação na escala de Dependência de Substâncias respectivamente, com t = -4,72 e p
< 0,001. Nos demais fatores do QSG, tal padrão se repetiu, sendo sempre mais altas as
pontuações daqueles pertencentes ao grupo de altos escores na escala T, com t = -4,72
para o fator estresse, t = -3,78 para o fator morte, t = -4,88 para o fator desempenho, t =
-5,20 para o fator sono e t = -3,83 para o fator somático. Todas as significâncias foram
da ordem de p < 0,001.

5.5 – Informatização do Instrumento
O inventário foi disponibilizado na internet em maio de 2010, sendo o banco de
dados salvo na primeira semana de dezembro para as análises. Durante todo esse
período, a pesquisa foi divulgada junto a comunidades em sites de relacionamentos e
páginas da web sobre a temática de saúde mental (em especial alcoolismo e
drogadicção). Como mencionado anteriormente, a pesquisa foi acessada 2.341 vezes,
considerando-se acesso o clique no botão de participação, o que convida o internauta a
apresentar um endereço de e-mail. Tal ato já é suficiente para criar um protocolo para o
participante que, mesmo excedendo o número de itens em omissão, ficaria armazenado
no banco de dados, daí o grande número de sujeitos excluídos por esse motivo.
O participante era levado, então, à página para resolução do questionário sóciodemográfico, idêntico ao respondido pelos participantes na modalidade presencial. Após
a coleta dos dados sócio-demográficos, o respondente era levado ao inventário
propriamente dito, onde deveria marcar uma das alternativas, V ou F, para cada uma das
sentenças, até a finalização da pesquisa. As interfaces do site são apresentadas em
anexo.
Ainda na primeira semana, outros pesquisadores que acessaram a pesquisa
sugeriram, via e-mail, que o termo de consentimento fosse anexado na íntegra à página,
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uma vez que anteriormente encontrava-se apresentado apenas um breve resumo deste e
seu número protocolar que permite seu acesso junto ao comitê de ética.
Subsequentemente, a coleta por esse meio transcorreu sem maiores problemas,
chamando atenção apenas o fato da grande procura dos participantes por um retorno da
pesquisa e/ou encaminhamento para acompanhamento psicológico. Todos os e-mails
foram respondidos e os participantes interessados orientados a procurar os serviços de
referências de suas respectivas cidades ou estados.
Os participaram da pesquisa pela internet foram, sobretudo, mulheres (70,5%
dos dados válidos), tinham entre 18 e 68 anos, com média de idade de 28,3 anos (dp =
9,4), solteiros (70,5%) e eram majoritariamente não profissionais (41,1%) ou exerciam
funções de média complexidade (22,5%). Esse meio de administração alcançou, em
maior parte, ao contrário da aplicação presencial do instrumento, maioria de pessoas
com formação em nível superior ou cursando alguma faculdade (71%). Considerando-se
a naturalidade dos participantes, houve representação de todos os estados da Federação,
com destaque para São Paulo (15,5%), seguido do Rio Grande do Norte (12,4%) e
Minas Gerais (7%). Refletindo a distribuição da amostra como um todo, 52,8% dos
participantes da internet declararam já ter realizado acompanhamento psicológico e 35%
já fez uso de psicofármacos prescritos, prevalecendo o uso de uma combinação de mais
de um tipo de medicamento (21,6%) seguido de anti-depressivos (6,4%). Dos
participantes desta modalidade, 22% relataram uso abusivo de álcool nos últimos seis
meses e 10,4% o uso de drogas ilícitas em igual período, sendo as mais utilizadas as de
tipo sedativo ou hipnótico (3,6%) ou a combinação de mais de um tipo de droga (3,3%).
Na ausência de um critério médico, os sujeitos da internet foram, então,
classificados como pertencentes a um grupo clínico ou não clínico de acordo com
critérios de auto-referências: o uso de psicofármacos prescritos, acompanhamento
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psicológico e relatos de uso abusivo de álcool ou o de droga(s). Dos 1.229 participantes,
711 (57,9%) se identificaram com os critérios do grupo clínico, permanecendo 518
sujeitos (42,1%) como pertencentes ao grupo não clínico.
Em relação aos critérios de validade e escalas de verificação, a diferenciação
entre o grupo cuja administração ocorreu presencialmente e aquele cuja administração
foi remota (via internet) caracterizou-se por uma maior média de número de itens
omitidos ou respondidos em duplicidade pelos participantes do segundo grupo 1,46 item
(dp = 2.42) contra 0,31 (dp = 0,94) do grupo presencial. Com exceção da escala de
Validade todas as escalas de verificação apresentaram diferenças estatisticamente
significativas entre os dois grupos com as médias apresentadas na tabela 11.
Tabela 11 – Médias do número de itens em omissão ou duplos e das pontuações nas
escalas de verificação considerando-se os grupos de administração presencial e via
internet
Presencial
Média
Omissões e Duplos

0,31

Dp

Internet
Média

0,94

1,46

dp

t

2,42 -15,54*
6,82*
2,25

3,98

2,55

3,34

109,74

38,75

103,69

36,92

4,06*

Desejabilidade

14,37

3,75

11,70

4,93

15,41*

Valorização Negativa
* p < 0,001

10,67

8,47

12,47

9,72

-5,00*

Consistência
Validade

Quanto às demais escalas, as médias dos participantes nas duas modalidades de
administração se distribuíram como apresentado na tabela 12:
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Tabela 12 – Médias das pontuações nas escalas do MCMI-III de acordo com a
modalidade de administração

Esquizóide
Evitativo
Depressivo
Dependente
Histriônico
Narcisista
Anti-Social
Sádico
Compulsivo
Negativista
Auto-Destrutivo
Esquizotípico
Borderline
Paranóide
Transtorno de Ansiedade
Transtorno Somatoforme
Transtorno Bipolar
Transtorno Distímico
Dependência de Álcool
Dependência de Substâncias
Transtorno do Estresse PósTraumático
Transtorno do Pensamento
Depressão Maior
Transtorno Delirante
* p < 0,001;** p < 0,05

Presencial
Média
Dp
7,70
4,88
8,39
6,16
8,39
6,60
8,58
6,17
15,28
4,38
15,99
4,14
9,28
5,80
10,63
6,18
15,24
4,26
9,32
6,26
6,27
5,75
8,36
6,90
8,31
6,35
11,44
6,89
8,17
5,45
4,74
4,48
8,30
4,36
6,09
5,68
6,39
5,07
6,68
5,95
6,90
8,58
5,48
5,86

6,27
6,01
5,94
4,47

Internet
Média
dp
8,27
5,84
9,08
7,28
9,89
7,43
8,67
6,50
13,02
6,08
13,16
4,87
7,68
4,78
9,34
5,94
12,63
4,86
9,49
6,87
6,87
6,23
7,90
7,22
9,36
7,04
8,73
6,65
7,90
5,58
5,80
4,91
7,48
4,58
7,63
6,69
4,81
3,72
4,30
3,70
6,92
8,91
7,46
3,74

6,16
6,68
7,21
3,70

t
-2,65**
-2,57**
-5,39*
-0,34
10,75*
15,43*
7,71*
5,43*
14,46*
-0,69
-2,56**
1,64
-3,96*
10,16**
1,24
-5,69*
4,66*
-6,26*
9,11*
12,35*
-0,11
-1,32
-7,56*
13,14*

A comparação dos padrões de respostas entre os dois grupos segundo a
administração, considerando-se apenas os sujeitos do grupo não-clínico indicou haver
diferenças significativas com p < 0,001 para escalas de validade (t = 4,21), narcisista (t
= 8,58), anti-social (t = 3,61), sádico (t = 4,55), compulsivo (t = 6,27) e transtorno
bipolar (t = 5,77). Também foram encontradas diferenças estatisticamente significativas
para as escalas de consistências (t = 4,61; p < 0,001), desejabilidade (t = 7,88; p <
0,001), histriônico (t = 5,25; p < 0,001), negativista (t = 3,20; p = 0,001), esquizotípico
(t = 2,83; p = 0,005), paranóide (t = 8,60; p < 0,001), transtorno de ansiedade (t = 2.77;
p = 0,006), transtorno distímico (t = -2,04; p = 0,04), dependência de álcool (t = 4,68; p
< 0,001), dependência de substâncias (t = 2,20; p = 0,03), transtorno do pensamento (t =
2,31; p = 0,02) e transtorno delirante (t = 9,90; p < 0,001).
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Já a comparação das médias de pontuações nas escalas entre os dois grupos
(internet e presencial) considerando-se apenas o grupo clínico apresentou diferenças
estatisticamente significativas nas escalas de consistência (t = 7,61; p < 0,001),
desejabilidade (t = 11,48; p < 0,001), valorização negativa (t = -2,50; p = 0,01),
dependente (t = 2,09; p = 0,04), histriônico (t = 7,86; p < 0,001), narcisista (t = 13,70; p
< 0,001), anti-social (t = 12,68; p < 0,001), compulsivo (t = 12,10; p < 0,001),
esquizotípico (t = 4,23; p < 0,001), transtorno bipolar (t = 4,81; p < 0,001), transtorno
distímico (t = -2,66; p = 0,008), dependência de álcool (t = 13,96; p < 0,001),
dependência de substâncias (t = 19,97; p < 0,001), depressão maior (t = -5,08; p <
0,001) e transtorno delirante (t = 14,21; p < 0,001). Verificou-se, ainda, diferenças
significativas ainda nas escalas de validade (t = 7,21), sádico (t = 7,46), paranóide (t =
10,64), transtorno de ansiedade (t = 3,50), transtorno somatoforme (t = -4,47) e
transtorno do estresse pós-traumático (t = 3,97), sempre com p < 0,001.
Os sujeitos, então, foram pareados considerando-se sexo, idade, escolaridade e
classificação (grupos clínico e não-clínico) formando duplas de sujeitos que
participaram presencialmente e pela internet. Foram pareados 1.126 sujeitos (formando
563 pares). Dos pares formados, 168 foram compostos por sujeitos do grupo clínico e
395 do grupo não clínico, e quanto ao sexo, 337 pares foram formados por mulheres e
226 por homens, sendo estas duas variáveis idênticas para os dois sujeitos de cada um
dos pares. As idades variaram entre 18 e 68 anos, com maior concentração em 22 anos
(9,8%% dos sujeitos), tendo sido respeitado o critério de que as idades entre cada
componente de um par não poderiam variar mais que três anos. Todos os níveis de
escolaridade foram representados, com destaque para o nível superior (70,5% dos
sujeitos), sendo esta característica também idêntica para os dois sujeitos de cada par.
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A comparação dos dois grupos separados segundo a forma de administração,
então, apresentou as médias apresentadas na tabela 13:
Tabela 13 – Médias dos escores para os grupos de administração presencial e remota
com sujeitos pareados quanto ao sexo, escolaridade, idade e grupos de classificação

Consistência
Validade
Desejabilidade
Valorização Negativa
Esquizóide
Evitativo
Depressivo
Dependente
Histriônico
Narcisista
Anti-Social
Sádico
Compulsivo
Negativista
Auto-Destrutivo
Esquizotípico
Borderline
Paranóide
Transtorno de Ansiedade
Transtorno Somatoforme
Transtorno Bipolar
Transtorno Distímico
Dependência de Álcool
Dependência de Substâncias
Transtorno do Estresse PósTraumático
Transtorno do Pensamento
Depressão Maior
Transtorno Delirante
* p < 0,001; ** p < 0,05

Presencial
Média
dp
3,50
2,31
95,63
31,36
14,79
3,47
8,30
7,17
6,28
4,30
6,71
5,38
6,59
5,68
6,85
5,27
15,76
4,53
15,21
4,36
7,59
4,96
8,78
5,55
15,04
4,30
7,45
5,56
4,42
4,53
6,01
5,64
6,62
5,64
8,86
6,08
6,63
4,68
3,76
3,80
7,11
4,07
4,48
4,82
4,57
3,93
4,86
4,65
5,00
6,83
3,94
4,18

5,12
5,10
4,82
6,63

Internet
Média
dp
3,15
2,28
96,52
35,40
12,57
4,49
10,46
9,15
7,45
5,49
8,08
6,87
8,41
7,10
7,60
6,27
13,55
5,79
13,01
4,60
6,92
4,59
8,30
5,88
13,57
4,59
8,16
6,45
5,83
5,94
6,77
6,72
7,86
6,53
7,75
6,34
7,08
5,43
4,91
4,63
6,78
4,39
6,37
6,40
4,32
3,63
3,79
3,47
5,84
7,71
5,97
3,22

5,86
6,45
6,60
3,50

T
2,54**
-0,45
9,28*
-4,40*
-3,97*
-3,72*
-4,76*
-2,18**
7,13*
8,25*
2,36**
1,43
5,53*
-1,98**
-4,45*
-2,04**
-3,40**
2,98**
-1,49
-4,55*
1,31
-5,60*
1,13
4,37*
-2,57**
-2,52**
-5,88*
4,54*

Concomitantemente à coleta de dados, foi desenvolvido um aplicativo
informatizado para correção em formato de planilha do Excel, com fins de otimizar do
processo de pontuação dos protocolos coletados em virtude da complexidade e extensão
do mesmo. Os escores são calculados a partir da digitação das respostas dos sujeitos aos
itens necessários do questionário sócio-demográfico (sexo, idade, profissão,
escolaridade, estado civil e naturalidade) e aos itens do inventário adotando-se um
sistema de pontuação binário, onde 1 equivale à resposta verdadeira e 0 à resposta falsa.
Os escores de cada escala, então, são automaticamente calculados e apresentados
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separadamente em uma planilha de escores. O aplicativo gera, ainda, uma planilha
descritiva, com uma breve caracterização de cada fator em cada faixa de pontuação
(baixa, média ou alta), bem como da descrição referente à pontuação obtida pelo sujeito
selecionado e um gráfico em radar. Estes dois últimos recursos ainda se encontram em
fase de verificação, uma vez que até o momento trabalhou-se apenas com os escores
brutos de cada escala.
Para comparação dos sistemas de correção foram sorteados 30 protocolos para
serem pontuados manualmente, utilizando-se os kits originais do instrumento, que são
compostos por uma folha de respostas para marcação em bolha, crivos de correção, uma
folha de trabalho para pontuação manual e um guia para o usuário. Participaram do
processo de pontuação manual seis pesquisadores, entre acadêmicos e profissionais em
psicologia, todos habituados ao manuseio do material e treinados na atividade.
Os 30 protocolos tiveram que ser transferidos para a folha de respostas do
instrumento original, compatível com os crivos de correção. Já nesta etapa, a
transferência de dois protocolos teve que ser refeita por verificar-se que havia erro no
preenchimento das bolhas. As demais etapas da pontuação manual seguiram
rigorosamente as orientações do manual, num processo laborioso, que levou dois turnos
para ser concluído, uma vez que os escores calculados para os 15 primeiros protocolos
foram realizados por duplas de pesquisadores e conferidos por uma segunda dupla, um a
um. Tal verificação se mostrou imperiosa para que o erro humano fosse minimizado e o
aplicativo informatizado pudesse ter atestada a sua correção no cálculo dos escores.
Foram verificadas algumas divergências nos escores obtidos manualmente e nos
escores obtidos através do aplicativo. Acredita-se que tais divergências devam-se a erro
humano no cálculo das pontuações, uma vez que a correção das fórmulas do aplicativo
informatizado foi comprovada.
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6 – DISCUSSÃO
Um grande esforço de articulação entre estudantes da graduação em Psicologia,
pesquisadores e profissionais de todo o Brasil foi empreendido para que a pesquisa, em
um relativamente curto período, pudesse alcançar dados de todas as unidades da
Federação e de diferentes grupos de participantes. A observação de outros estudos
semelhantes mostra relatos de discussões sobre os aspectos psicométricos de
instrumentos (inclusive do MCMI-III) com um número bem menor de participantes
(Craig, 1997; Craig & Bivens, 1998; Marlowe, Festinger, Kirby, Rubenstein & Platt,
1998; Daubert & Metzler, 2000; Egger, De Mey, Derksen & van der Staak, 2003;
Blood, 2008; Lenny & Dear, 2009). Mas, para o grupo de pesquisa, foi prevalente a
ideia de que não apenas o instrumento deveria ser adaptado em suas características para
a nossa população, mas que os aspectos teóricos de Millon fossem também
considerados e discutidos. Para tanto, se fez necessária a obtenção de dados que se
aproximassem o mais possível da realidade nacional, e não considerassem apenas uma
parcela mínima e privilegiada de pessoas que alcançam o nível superior de escolaridade
e/ou acessam livremente a internet. Recorremos, então, à aplicação individual do
instrumento, com leitura de cada item pelo pesquisador.
Tal medida, que inicialmente pareceu tornar inviável o alcance que se pretendia
para o estudo, surgiu como uma inesperada solução para o aproveitamento dos dados:
no sub-grupo em que o inventário foi administrado coletivamente, sem a presença direta
do pesquisador, 130 protocolos foram excluídos por apresentarem omissão ou
duplicidade de resposta em número superior ao indicado pelo instrumento original, 14
por não apresentarem o dado de idade respondido de forma válida e 9 por falharem na
escala de verdade, indicando que possivelmente se tratou de respostas randômicas. Por
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razões óbvias, tais ocorrências foram inexistentes quando havia a presença do
pesquisador.
Autores como Wachelke e Andrade (2009) apontam que pesquisas realizadas via
internet têm menores taxas de respostas (quando comparadas, por exemplo, a pesquisas
realizadas pelo telefone ou através de correspondência postal). De fato, tal observação
se mostrou pertinente. Apesar de não ser realmente conhecido o número de pessoas que
tiveram acesso à divulgação da pesquisa, sabe-se que a página do inventário foi
acessada 2.341 vezes e, desse total de acessos, apenas 52,5% resultaram em participação
efetiva no estudo. No entanto, os participantes efetivos dessa modalidade de
administração pareceram mostrar mais motivação ou interesse no estudo, resultando em
apenas 4 protocolos excluídos por problemas na escala de verdade e 69 por incorreção
nos dados sócio-demográficos. De fato, foram pessoas convidadas a partir de sites de
relacionamento e grupos de discussão que estavam diretamente relacionados à
ocorrência de um quadro psicopatológico, especialmente o uso abusivo de álcool ou
outras drogas, e viram na pesquisa também a possibilidade de buscarem auxílio para
seus problemas (sendo incontáveis as correspondências de participantes que
requisitaram resultado ou encaminhamento para serviço de assistência).
Ainda sobre a abrangência da pesquisa, a distribuição dos participantes da
internet quanto aos dados sócio-demográficos correspondeu, em parte, ao relatado na
literatura: maior participação naquelas regiões em que a população possui mais acesso a
esse meio – Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em detrimento do Norte e Nordeste – maior
nível de escolaridade, maior renda familiar e faixa etária de usuários com concentração
entre os adolescentes e jovens adultos (IBGE, 2006). Houve, no entanto, o viés de que,
por ter sido divulgada também por listas de contatos dos pesquisadores, a coleta pela
internet contou com massiva participação dos estados do Nordeste. O erro de cobertura
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que poderia ser decorrente das características da população que tem acesso à internet foi
mitigado pelo fato de que, paralelamente a essa modalidade de coleta, foram obtidos
dados pelo método convencional (papel e lápis) também em todas as regiões do país e
nessa modalidade de coleta privilegiou-se a participação de pessoas com características
diferentes das dos usuários da internet (menor escolaridade e renda familiar, e maior
idade).
A comparação dos grupos clínico e não clínico quanto às médias de pontuação
para todas as escalas, indicou a ocorrência de pontuações mais altas e maior
consistência (menor variância) para o grupo clínico, exceto para as escalas de
Desejabilidade e Padrões de Personalidade Histriônica e Compulsiva, além de não haver
diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos para a escala de Padrão de
Personalidade Narcisista. Tal achado pode ser indicativo de que o instrumento
apresentou adequada sensibilidade em diferenciar pessoas com ou sem transtornos de
personalidade e, ainda, que o inventário se mostra mais adequado, como originalmente
recomendado, para uso em uma população clínica. Discordando desse achado, Rossi,
Hauben, van den Brande e Sloore (2003) verificaram que no MCMI-III a identificação
de transtorno de personalidade foi, de uma forma geral, menor do que na obervação
clínica, enquanto a identificação de traços foi mais alta pelo instrumento. Apesar de
considerarem baixa a sensibilidade do inventário de Millon, as autoras verificaram a
existência de uma correlação entre a maioria das escalas de transtornos de personalidade
do MCMI-III e a observação clínica e o MMPI-2, recomendando que o instrumento não
seja utilizado sozinho para o diagnóstico, mas sim como parte de uma abordagem multimétodos para a tomada de decisões diagnósticas.
A verificação de altos escores no índice de Desejabilidade Social, que avalia o
grau com que os resultados podem ser afetados por uma tendência do respondente a se
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apresentar como socialmente atrativo, moralmente virtuoso ou emocionalmente estável,
pode relacionar-se à omissão de aspectos de dificuldades psicológicas ou interpessoais.
Quando associado à elevação de outras escalas, o aumento na escala de Desejabilidade
pode significar a intenção de apresentar-se da forma mais positiva possível,
acompanhado de incremento de escore na escala de padrão de personalidade narcisista
para

mostrar-se

mais

auto-centrado

e

compulsiva

para

aparentar

maior

conscienciosidade, por exemplo. Em contraste, a apresentação de escores muito
diminuídos na escala de Desejabilidade, podem indicar tratar-se de indivíduos que
querem parecer psicologicamente mais deteriorados do que estão na realidade.
Já Retzlaff et cols. (1991, citados por Lenny e Dear, 2009) relacionam elevada
pontuação na escala de Desejabilidade associada a elevação nas escalas de padrão de
personalidade compulsiva e/ou narcisista a uma atitude faking-good, ou seja, a
apresentação de um padrão de respostas que tente manipular o teste de forma a resultar
em um perfil ou resultado mais aceito ou socialmente desejável. Blood (2008) e
Stredny, Archer e Mason (2006) relacionam aumento no escore de Desejabilidade
associado ao crescimento nas pontuações dos padrões histriônico, compulsivo e
narcisista com um padrão de resposta socialmente desejável, correlacionado a
características de personalidade normal e saudável. Tal associação pode ocorrer em
virtude de uma tendência de indivíduos que querem afirmar sua saúde psicológica
tenderem a se apresentar como mais populares, agradáveis, capazes, com elevada autoestima, conscientes, meticulosos, ordenados, sociáveis e gregários (daí também uma
associação com a escala de Personalidade Dependente, contudo não verificada na
presente pesquisa), o que faz com que eles endossem diversos itens das escalas
envolvidas ou, no caminho inverso, ao fato de que indivíduos que apresentam
características inerentes aos padrões de personalidade histriônico, narcisista e
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compulsivo apresentam maior tendência a enfrentarem os tipos de litígios estudados
pelos autores citados (divórcio e custódia de crianças) (Blood, 2008; Stredny, Archer &
Mason, 2006).
No extremo oposto desse raciocínio, o grupo clínico apresentou pontuação na
escala de Valorização Negativa (Z) marcadamente mais elevada, podendo ser um
indicativo de tendência a depreciar-se ou desvalorizar-se. Thomas-Peter, Jones,
Campbell e Oliver (2000) realizaram estudo com 142 respondentes do MCMI-III no
contexto forense, dos quais 39,1% apresentaram escores na escala de Valorização
Negativa com relevância para a análise do resultado. Entre os sujeitos estudados, a
elevação da pontuação na escala Z relacionou-se a ocorrência de quadros
psicopatológicos, principalmente pela manipulação de fatores para a exageração de
sintomas. Acredita-se que tal tendência constitua-se num “pedido de socorro” por
sujeitos que estão vivenciando um nível muito ansioso de desconforto emocional.
Sendo comprovada a existência de diferenças entre os grupos clínico e não
clínico, foram comparados homens e mulheres, sem distinção de grupo, para verificação
de uma possível diferenças relacionada ao sexo. Tal comparação indicou a ocorrência
de diferenças significativas em todas as escalas, exceto Valorização Negativa, Padrões
de Personalidade Depressivo e Histriônico, além dos Transtornos Distímico e Depressão
Maior. Tal achado corrobora, em parte, o sugerido por Hynan (2004), de que mulheres
tendem a “super-patologizar” nas escalas de personalidade histriônica, narcisista e
compulsiva, uma vez que a primeira das escalas não apresentou diferença
estatisticamente significativa quando comparados os sexos. Utilizando o MCMI-III para
estabelecimento do perfil de homens e mulheres em casos de agressão doméstica,
Simmon, Lehmann, Cobb e Fowler (2005) identificaram nas mulheres uma maior
tendência a elevações com significâncias clínicas nas mesmas escalas citadas por Hynan

85

(2004), e menores pontuações nas escalas de padrão de personalidade dependente
quando comparadas aos homens. Paris (2007) identificou através do MCMI-III as
escalas que mais diferiam quanto à pontuação entre homens e mulheres: padrão de
personalidade anti-social para o primeiro grupo e borderline entre as mulheres. Rossi,
van der Ark e Sloore (2007) indicam a diferenciação entre sexos com ênfase para os
transtornos

de

tipo

paranóide,

anti-social,

obsessivo-compulsivo,

narcisista,

esquizotípico, esquizóide e dependência de substâncias entre os homens e transtornos
do tipo dependente, histriônico, borderline, de ansiedade, de humor e somatoforme entre
as mulheres.
Debruçando-se mais especificamente sobre os achados relativos à escala T, de
Dependência de Substâncias, verificou-se que aqueles sujeitos que apresentavam uma
alta pontuação nesta escala obtiveram escores igualmente mais altos nas demais escalas
quando comparados com os sujeitos que tinham pontuação em T consideradas mais
baixas, exceto para as escalas de Desejabilidade e Padrões de Personalidade Histriônico
e Compulsivo, indicando uma possível relação entre a dependência de substâncias e as
demais escalas, principalmente com os padrões anti-social, sádico, negativista e
borderline. Tal verificação já era esperada, uma vez que diversos estudos relacionam a
co-ocorrência de problemas com drogas e outros problemas psicológicos. Marlowe,
Festinger, Kirby, Rubenstein e Platt (1998) realizaram estudo com 40 cocainômanos,
identificando, nesse grupo, uma relação entre as escalas de Dependência de Substâncias
e os Padrões de Personalidade Anti-Social, Narcisista, Sádico além da escala de
Dependência de Álcool. Examinando 60 drogadictos com o MCMI-III e o Rorschach,
Vanem, Krog e Hartmann (2008) identificaram que os participantes de seu estudo
pontuaram acima do ponto de corte de significado clínico nas escalas de Dependência
de Substâncias, Anti-Social, Depressivo, Negativista e Dependência de Álcool e
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apresentaram mais indicativos de psicopatologia em sete de oito variáveis do Rorschach
quando comparados com estudantes universitários, porém menos indícios de
desadaptação em seis dessas mesmas variáveis quando comparados com um grupo de
esquizofrênicos. Em estudo com a segunda versão do MCMI, Lorea, FernándezMontalvo, López-Goñi e Landa (2009) associaram a adicção a cocaína a transtornos de
personalidade, com 36,7% de um grupo clínico (adictos a drogas) apresentando, pelo
menos, um transtorno da personalidade, contra 16% de um grupo não clínico. Entre os
transtornos de maior prevalência estavam o passivo-agressivo, dependente, obsessivocompulsivo e histriônico. Para Craig (2000), a comorbidade entre dependência de
substâncias e transtornos de personalidade pode chegar a 97% entre os cocainômanos.
Salienta-se que, não havendo ainda estabelecidos pontos de corte para a
indicação de traços ou transtornos, ou ainda os valores de transformações dos escores
para a amostra brasileira, foi utilizado um critério interno para a determinação de quais
pontuações seriam baixas ou altas na escala em questão. Utilizou-se a média de
pontuação da própria amostra, diferenciando-se entre médias masculina e feminina uma
vez que comprovou-se a influência do sexo nas diferenças de respostas e, como
assinalam Rossi, van der Ark e Sloore (2007) as médias para cada grupo dependem da
prevalência de transtornos quanto ao sexo e, por isso, tendem a ser diferentes. Seguindo
o padrão apresentado pela comparação de grupos clínico e não clínico, a comparação de
grupos com baixa e alta pontuação em T evidenciou maior consistência entre o grupo
com pontuações mais altas, ratificando a ideia de que o instrumento se volta mais
adequadamente para a avaliação de pessoas com traços desadaptados ou transtornos.
Indivíduos com pontuações mais altas na escala T também apresentaram
marcado incremento da pontuação na escala de Validade. O aumento da pontuação na
escala de Validade em si já indica a presença de mais traços desadaptados nos padrões
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de personalidade, uma vez que essa escala é calculada pela soma das pontuações dos
padrões clínicos de personalidade.
Verificou-se, ainda, que as médias de pontuação em T se diferenciaram também
em virtude do tipo de substância declarada como a utilizada. Chama atenção o fato de
que as drogas de tipo psicoestimulante foram declaradas como preferidas por aqueles
que apresentaram as médias mais altas na escala T, acompanhados apenas por aqueles
que fazem uso de polidrogas. Os usuários de alucinógenos tenderam a apresentar média
ou baixa pontuação, num padrão de distribuição semelhante ao apresentado pelo grupo
de sujeitos que não referiram uso de drogas. As diferenças nas pontuações de acordo
com o tipo de substância preferida podem estar relacionadas às características da própria
droga, como o potencial de abuso ou sintomas de abstinência. As consequências do uso
das diferentes substâncias, então, poderiam significar maior ou menor prejuízo aos
aspectos elencados pela escala, implicando em maior ou menor afirmação de itens
prototípicos.
De fato, a observação das médias de pontuação de acordo com os padrões de
respostas para cada item da escala T, indicou que a afirmação dos itens prototípicos
correspondia às maiores médias nesse fator. Os participantes que afirmaram o item
prototípico 13 (Várias vezes, tive problemas por causa do uso de drogas), por exemplo,
apresentaram uma média de pontuação em T 10,51 pontos mais altos do que aqueles
que negaram tal sentença, enquanto a diferença das pontuações entre os que afirmaram e
negaram o item não prototípico 7 (Quando pressionado(a) pela minha família, fico
irritado(a) e resisto a fazer o que eles querem) foi de apenas 2,85 pontos. Essa
verificação permite a comprovação de que alguns traços são, de fato, mais
marcadamente característicos de pessoas que apresentam problemas com drogas,
enquanto outros pouco contribuem para a diferenciação entre dependentes e não
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dependentes. Chama atenção, nesse sentido, o item 21 (Gosto de paquerar com pessoas
do sexo oposto), que quase não apresentou diferenciação entre os dois grupos: a
diferença de pontuação entre aqueles que afirmaram e aqueles que negaram essa
sentença foi de apenas 0,83. Este foi o único item cuja diferença entre a afirmação e
negação não demonstrou significância estatística para a diferenciação entre um grupo
com alta e outro com baixa pontuação em T, levantando-nos a dúvida sobre a
pertinência desse item para a avaliação da Dependência de Substâncias. Tal
impertinência foi reforçada pela análise fatorial.
A análise da estrutura fatorial dos itens da escala T indicaram a extração de três
fatores e exclusão de um item, colocado em um fator em separado. Trata-se do item 21
(“Gosto de paquerar com pessoas do sexo oposto”). Como já discutido anteriormente, o
item não se mostrou determinante na diferenciação entre pontuações baixas e altas na
escala e a verificação de que o mesmo não se relaciona com os demais itens da escala
ratifica a ideia de que o mesmo não se caracteriza como um item que contribua para a
identificação da Dependência de Substâncias. É possível que a sentença procure remeter
a busca por estímulos prazerosos. Sabe-se, no entanto, que em pessoas com problemas
com drogas esses estímulos têm como objeto, de uma forma geral, o objeto da adicção.
As demais dimensões se mostraram adequadas à avaliação da Dependência de
Substâncias: comprometimento de atividades sociais (6 sentenças), ausência de controle
dos impulsos (4 sentenças) e a tendência a atitudes opositivas (3 sentenças).
Com relação à utilização de um critério para a identificação de transtornos
psicológicos menores, o QSG, o estudo apontou uma convergência na pontuação dos
dois instrumentos utilizados: maiores pontuações na escala de Dependência de
Substâncias foram acompanhadas por maiores pontuações no fator Saúde Mental do
QSG, ou seja, maior risco de problemas ou distúrbio nesse aspecto. A verificação das
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pontuações dos dois instrumentos ratificou o já apresentado quanto às questões de
faking-good, com as pontuações mais baixas no QSG se relacionando com altas
pontuações nas escalas de Desejabilidade e padrões de personalidade histriônico e
compulsivo do MCMI-III.
Em relação aos aspectos psicométricos da administração via internet, verificouse que não houve diferença estatisticamente significativa na pontuação de Validade. No
entanto, para a maioria das escalas a pontuação foi significativamente mais alta para o
grupo que respondeu pela internet. As exceções foram os padrões de personalidade
histriônico, narcisista, anti-social, sádico, compulsivo, esquizotípico, borderline e
paranóide, além dos transtornos de ansiedade, bipolar, dependência de álcool,
dependência de substâncias e transtorno delirante, que apresentaram maior pontuação
entre os sujeitos que responderam presencialmente. Para a dependência de substâncias,
especificamente, entende-se que os participantes que foram classificados como
dependentes no grupo presencial foram advindos, sobretudo, de clínicas de reabilitação,
apresentando, então, um grau tão extremo de dependência e problemas relacionados ao
uso de drogas que uma internação se fez necessária, enquanto os participantes da
internet foram classificados como pertencentes ao grupo clínico a partir de critérios de
auto-referência, que incluíam a afirmação do uso de drogas nos últimos seis meses. A
diferença nas pontuações das escalas T entre os dois grupos, então, podem indicar uma
adequada sensibilidade do instrumento em diferenciar dependentes daqueles que
realizaram uso/abuso de substâncias sem, no entanto, desenvolver alguma dependência.
Uma questão que se coloca quanto às diferentes formas do inventário é o fato de
que o MCMI-III é apresentado como um instrumento de auto-relato, mas não de autoadministração. Tal observação se mostra pertinente quando verificamos o grande
número de problemas no preenchimento das informações sócio-demográficas. Por outro
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lado, observou-se que tais problemas foram minimizados quando havia nos
participantes uma real motivação para a resposta ao inventário, como ocorreu nos
participantes pela internet – convidados a participar da pesquisa, os internautas
poderiam optar por responder ou não o inventário, fazendo-o apenas quando tinham
interesse na temática da pesquisa. Ao contrário, os participantes utilizados como grupo
controle (não clínico), foram convidados a responder o inventário, principalmente, no
contexto de sala de aula, com administração coletiva em horário cedido pelo professor.
Esses indivíduos, mesmo tendo conhecimento do caráter voluntário da pesquisa, e
mesmo sem real interesse na temática, talvez pela presença do pesquisador ou do grupo,
não se opuseram à participação na mesma.

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo geral verificar as condições de tradução
e adaptação da escala de Dependência de Substâncias do MCMI-III para o Brasil. Neste
sentido, buscou-se avaliar os aspectos psicométricos da versão traduzida para o
português. Espera-se que o estudo contribua para a ampliação das discussões sobre
transtornos de personalidade e, futuramente, para a instrumentalização de profissionais
que lidam com essa questão.
No que se refere às verificações propostas, acreditamos que as mesmas tenham
sido respondidas satisfatoriamente, com resultados que respaldam a utilização dessa
versão para a continuidade de estudos com o instrumento. No entanto, a exploração da
escala de Dependência de Substâncias foi apenas uma parcela ínfima de todo o trabalho
que ainda está por ser realizado.
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A principal dificuldade para o desenvolvimento dos próximos estudos,
imaginamos, será a mesma com a qual nos deparamos no início dos nossos trabalhos: o
diagnóstico de transtornos de personalidade. Nesta etapa, optamos por explorar a escala
de Dependência de Substâncias por ser este um diagnóstico mais facilmente certificado.
No entanto, os estudos ulteriores precisarão do difícil estabelecimento de diagnósticos
como os de personalidade anti-social, transtorno do estresse pós-traumático, entre
outros quadros apresentados por Millon. Urge, portanto, que as discussões sobre os
transtornos da personalidade amadureçam e resultem em maior conhecimento sobre esse
controverso aspecto do homem.
Positivamente, destaca-se, sem dúvidas, a dimensão do estudo, seja pela
abrangência nacional, seja pelo envolvimento de um grande número de instituições (de
ensino e de saúde), participantes, profissionais e de estudantes. Estes últimos, estudantes
e profissionais, ganham importância maior quando verificamos que o vultoso número de
protocolos coletados foi acompanhado por uma qualidade inestimável para a pesquisa: o
cuidado, que se apresentou desde a preparação para a coleta até a conferência de cada
uma das folhas de respostas digitadas e categorizadas, fazendo com que, antes de ser um
“perfil” ou conjunto de pontuações em escalas, cada participante fosse uma pessoa o
qual, temos certeza, será beneficiado com a disponibilização desse instrumento.
A participação dos profissionais (e dos futuros psicólogos) também foi bastante
significativa pelo fato de permitir que o estudo se desenvolvesse dentro de uma
realidade profissional, tão próximo de uma prática que muitas vezes é alijada da
pesquisa, o que acaba por gerar produtos que apenas teoricamente podem ser aplicados.
A despeito de todas as dificuldades enfrentadas, hoje nos certificamos de que o
instrumento com o qual trabalhamos não foi idealizado, e poderá, tão logo sejam
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finalizados seus estudos de equivalência, ser aplicado em diferentes contextos sociais e
profissionais. Talvez seja esse o maior mérito do estudo.
Tendo relação direta com a dimensão do inventário e do estudo realizado e,
ainda, com o interesse em instrumentalizar profissionais e pesquisadores, outro ponto
focado no desenvolvimento da pesquisa foi a produção científica e divulgação dos
achados. Tal ideia fica evidente quando se observa o grande número de trabalhos
levados a eventos nacionais e internacionais, além de artigos publicados ou em vias de o
ser. Acreditamos que tal divulgação pode ser um dos grandes impulsionadores para a
discussão acerca da teoria de Millon e da avaliação da personalidade no Brasil.
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ANEXOS

Anexo 1
Certificado de aprovação pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos
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Anexo 2
Termo de consentimento livre e esclarecido

109

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento
Pesquisa: “TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO DO MILLON CLINICAL MULTIAXIAL
INVENTORY III PARA O BRASIL”.
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO DO
MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY III PARA O BRASIL que é coordenada pelo Prof.
Dr. João Carlos Alchieri.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu
consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa que tem como objetivo verificar as condições de tradução e adaptação para a língua
portuguesa no Brasil do Millon Clinical Multiaxial Inventory - III (MCMI-III).
A amostra será constituída por 1750 voluntários, usuários do Serviço de Psicologia – SEPA, dos Centros
de Apoio Psicossocial (CAPS) de Natal, dos ambulatórios das clínicas-escola de faculdades privadas da
referida cidade, dos grupos de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, usuários de serviços de
Saúde Mental públicos e privados, além de acompanhantes desses usuários e universitários. Ao aceitar o
convite, você será submetido(a) a responder ao Millon Clinical Multiaxial Inventory - III (MCMI-III),
que conta com 175 sentenças., além de disponibilizar seu prontuário médico para consulta de informações
relevantes à pesquisa. Caso seja necessário, você também é convidado a responder ao Questionário de
Saúde Geral (QSG), que conta com 60 questões. Para mais informações sobre o estudo piloto, entre em
contato com o coordenador do projeto através do telefone (84)32153590.
A participação neste estudo não traz nenhum risco ou desconforto e os benefícios serão estendidos
àquelas pessoas que possuem alterações psicopatológicas e aos profissionais que
poderão
se
valer
de
um
instrumento
mais
especifico
para
a
diagnose
e
terapêutica mais eficaz e rápida.
Todas as informações obtidas são sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os
dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar
os voluntários.
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite.
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá
direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá
perguntar diretamente para o Prof.Dr. João Carlos Alchieri no endereço Campus Universitário Natal/RN
CEP: 59078-970
Caixa Postal: 1622
ou pelo telefone (84)32153590.
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Onofre Lopes no endereço:
Avenida Nilo Peçanha, 620, Petrópolis ou pelo telefone (84)32023944.
Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios
envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO DO
MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY III PARA O BRASIL”
Assinatura do participante:_______________________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável:_____________________________________________
Endereço: Campus Universitário, CEP. 59072-970 Telefone: (84)32153590
Comitê de Ética e Pesquisa - Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 620, Petrópolis

Telefone: (84)3202394
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Anexo 3
Carta de anuência da Secretaria Municipal de Saúde

111

112

Anexo 4
Memorando da coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde
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Anexo 5
Interfaces do site da pesquisa
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