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Resumo: o Millon Behavioral Medicine Diagnostic é um instrumento elaborado a partir do 

consenso entre profissionais de saúde, visando identificar fatores psicológicos que venham a 

comprometer tratamentos médicos para que sejam conduzidos de modo a viabilizar uma 

melhor adesão. Como tem sido um dos instrumentos mais utilizados para avaliação em 

cirurgia bariátrica em outros países, o objetivo desta pesquisa é verificar evidências de 

validade do Millon Behavioral Medicine Diagnostic (MBMD) para avaliação psicológica de 

candidatos a cirurgia bariátrica. Método: voluntários dos sexos masculino e feminino, com 

idades entre 18 a 70, agrupados em 150 pacientes internados para procedimentos cirúrgicos 

ou portadores de doenças crônicas (grupo controle) e 426 pacientes candidato à cirurgia 

bariátrica, contatados presencialmente ou por intermédio de uma página na internet. Para os 

estudos também foram administrados no grupo presencial de bariátrica o Millon Index of 

Personality Styles (MIPS), o Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) e o 

Questionário de Saúde Geral de Goldberg, apenas nos pacientes de cirurgia bariátrica. 

Resultados: há indicadores de adaptação semântica do instrumento, com 27 fatores em seus 

cinco domínios, todos com índices satisfatórios de validade. Os indicadores de precisão se 

mostraram satisfatórios em 18 das 32 escalas que compõem o MBMD, ao passo que as 

relações com os outros três instrumentos apresentaram variações importantes se comparados 

aos indicadores originais. O MBMD se mostrou sensível às diferenças entre grupos quanto 

ao sexo, faixa etária, escolaridade, estado civil, Índice de Massa Corporal (IMC), presença 

de comorbidades e em portadores de doenças crônicas com e sem obesidade. O uso deste 

instrumento nas avaliações de candidatos à cirurgia bariátrica apresenta indicadores de 

validade tendo em vista as limitações quanto à precisão de determinadas escalas. 

Palavras-chaves: Avaliação Psicológica, Cirurgia Bariátrica, Adesão ao Tratamento, 

Millon Behavioral Medicine Diagnostic. 
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Abstract: the Millon Behavioral Medicine Diagnostic is an instrument, developed from a 

consensus among health professionals, to identify psychological factors that may 

compromise the conducting of medical treatment in order to allow a better adhesion. As it 

has been one of the most used tools to assess bariatric surgery, the objective of this research 

is to verify the evidence validity of Millon Behavioral Medicine Diagnostic (MBMD) for 

psychological assessment of candidates for bariatric surgery. Method: males and females 

volunteers, aged 18 to 70, grouped in 150 patients admitted for surgical procedures or 

suffering from chronic diseases (control group) and 426 patients candidates for bariatric 

surgery, contacted in person or by the internet. For the study in the face group were also 

administered Millon Index of Personality Styles (MIPS), the Millon Clinical Multiaxial 

Inventory-III (MCMI-III) and the General Health Questionnaire of Goldberg, just in 

bariatric surgery patients. Results: there are indicators of semantic adaptation of the 

instrument, with 27 factors in five areas of the instrument, all with satisfactory levels of 

validity. The reliabitity indicators were satisfactory in 18 of the 32 scales that comprise the 

MBMD, while relations with the other three instruments showed significant variations 

compared to the original indicators. The MBMD was sensitive to differences between 

groups about gender, age, education, marital status, body mass index, comorbidities and 

chronic disease patients and with or without obesity. The use of this instrument in the 

assessment of candidates for bariatric surgery presents indicators of validity in view the 

limitations as to the realiability of certain scales.  

Keywords: Psychological Assessment, Bariatric Surgery, Treatment Adherence, Millon 

Behavioral Medicine Diagnostic. 
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                  1 . Introdução 

 

1.1 Obesidade e cirurgia bariátrica  

A obesidade tem sido considerada uma epidemia mundial nas últimas décadas pela 

Organização Mundial de Saúde, levando ao comprometimento da saúde tanto em curto 

como em médio prazo (Organização Mundial de Saúde, 1997), sendo causa morte de 2,8 

milhões de pessoas por ano no mundo também em países em desenvolvimento, nos quais se 

estima que mais de 115 milhões sofram de suas comorbidades. Pesquisas apontam que entre 

1980 e 2008 a incidência da obesidade no mundo dobrou, sua prevalência tem triplicado em 

países da Europa desde os anos 80, sendo responsável por 2–8% dos gastos com saúde e 10–

13% das mortes em diferentes regiões desse continente (Organização Mundial de Saúde, 

2012). O continente americano se destaca com 26% de pessoas obesas; em extremo oposto 

está o sudeste asiático com prevalência de 3%. Um país que vem em situação preocupante é 

os Estados Unidos, onde a prevalência cresceu mais que o dobro nos anos de 1976-80, de 

15% para 32% da população em 2003-2004 (Sarwer & Fabricatore, 2008). Na Europa a 

prevalência da obesidade vem crescendo de 10% a 20% em homens e de 15% a 25% em 

mulheres (Hainer, Toplak & Mitrakou, 2008).  

No Brasil o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos seis anos, do 

percentual de pessoas acima do peso 42,7%, em 2006, para 48,5%, em 2011. Nesse mesmo 

período a proporção de obesos subiu de 14,4% a 15,8% (Ministério da Saúde, 2012). Em 

pesquisa realizada em todos os estados brasileiros de janeiro a dezembro de 2011, constatou-

se uma prevalência de 52,6% de excesso de peso em homens e 44,7 % em mulheres, 

sugerindo aumento já que em 2006 as porcentagens eram de 7,2% e 38,5%, respectivamente. 

 As capitais brasileiras com maior número de indivíduos com excesso de peso são: Porto 
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Alegre (55%), Fortaleza (54%), Maceió (53%), Natal e Manaus com 52% cada. Dentre as 

que apresentaram menores indicadores, têm-se: São Luiz, Palmas e Aracaju com 40%, e 

Teresinha e Salvador (42%) cada (Vigitel, 2011). Reflexo disso são os custos anuais do SUS 

com doenças relacionadas à obesidade como, câncer, diabetes e cardiopatias, que chegam a 

aproximadamente US$ 20.152.102.171, em hospitalizações são US$ 1.472.742.952, e em 

procedimentos ambulatoriais, US$ 679.353.348 (Bahia, Coutinho, Barufaldi, Abreu, Malhão 

et al., 2012).  

Não é atribuída uma causa única para a obesidade, podendo ser influenciada por 

vários fatores: genéticos, culturais, mudanças de estilo de vida e alimentação, dentre outros 

(Hernandéz, Sancho, Fuster, Gomez & Viñuela, 2009).  A preferência por alimentos mais 

ricos em gorduras e açucares com diminuição de consumo de alimentos com baixo teor 

calórico, são apontadas como principais causas da enfermidade juntamente com a menor 

frequência da prática de atividades físicas que poderiam servir para balancear esse quadro 

(Cruz, Aznar, Ruiz, Ramirez & Gascón, 2012). O que preocupa as autoridades de saúde é 

que a obesidade e o sobrepeso são conhecidos como fatores de risco para outras 

enfermidades como alguns tipos de câncer de pâncreas, endométrio e mama, além de outras 

enfermidades como a diabetes e cardiopatias (Polednak, 2008).  

Nos parâmetros da Organização Mundial de Saúde (2000), a obesidade é identificada 

através do Índice de Massa Corporal (IMC), calculado a partir do peso corpóreo do sujeito 

em quilogramas, dividido pelo quadrado de sua altura em metros, a resultante é uma 

estimativa com faixas e suas respectivas categorias, como apresentado na tabela 1:  
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                           Tabela 1. Classificação do IMC 

Categorias IMC 

Subnutrido Abaixo de 18,5 Kg/m
2 

Peso Saudável 18,5 a 24,9 Kg/m
2 

Sobrepeso 25 a 29,9 Kg/m
2
 

Obesidade Grau I 

Obesidade Grau II 

30 A 34,9 Kg/m
2 

35 a 39,9Kg/m
2 

Obesidade Grau III 

Super obesidade 

 40 Kg/m
2 

a 50 Kg/m
2 

   Acima de 50 Kg/m
2 

 

Novas propostas terapêuticas foram divulgadas ao longo dos anos, mas limitadas em 

termos de duração (Patterson, Bloom & Gardiner, 2011; Stefater, Pérez, Chambers & 

Seeley, 2012). Atualmente o cerne do tratamento da obesidade baseia-se em mudança nos 

hábitos alimentares com acompanhamento nutricional e inclusão dos exercícios com a 

funcionalidade de aumentar o gasto calórico (Mancini & Halpern, 2002). Como alternativa 

de tratamento, a cirurgia bariátrica tem sido apontada como alternativa eficaz e duradoura 

(Ward e Prachand, 2009; Stefater et al., 2012; Patterson et al., 2011 ), apresentando 

mecanismos de perda de peso por restrição do volume do estômago, diminuição da absorção 

no intestino e mudanças nas concentrações das incretinas, hormônios intestinais 

responsáveis por sensação de saciedade (Peterli et al., 2012). Nesse sentido a realização da 

cirurgia precisa seguir os seguintes critérios: 

 IMC acima de 40Kg/m
2
, independentemente da presença de comorbidades. 

  IMC entre 35 a 40 Kg/m
2
, com presença de comorbidades. 
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  IMC entre 30 a 35 Kg/m
2
, na presença de alguma comorbidade considerada “grave” 

por médico especialista na respectiva área da doença.  

Também se considera o insucesso em tratamentos anteriores, a existência de 

autorização própria, presença de suporte familiar e uma criteriosa avaliação pré-

operatória multidisciplinar. Outros critérios como à idade, sugerem que até 12 anos não 

há estudos suficientes para indicação, dos 12 aos 18 anos sempre que houver indicação e 

consenso entre a família e equipe interdisciplinar, 18 aos 60 anos sem restrições e acima 

dos 60 anos ponderando riscos/benefícios com base em avaliação individual pela equipe 

multidisciplinar. Não se recomenda intervenção cirúrgica nas seguintes situações: 

dependência de álcool ou drogas, doenças graves associadas com risco cirúrgico, risco 

anestésico ASA IV e hipertensão portal com varizes de esôfago (Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 2006). 

O procedimento cirúrgico precisa ser complementado com a mudança de hábitos 

alimentares e prática de atividades física para que sejam obtidos melhores resultados a 

médio e longo prazo (Hernández, Sancho, Fuster, Gomez & Viñuela, 2009). Há associação 

positiva entre os pacientes com capacidade de restringir a quantidade de ingestão alimentar e 

adesão à dieta relacionada à perda e manutenção do peso, não só nos cirurgiados como 

também nos que se submeteram somente aos tratamentos clínicos (Sawer et al., 2009).  

1.2 Avaliação psicológica como seleção para a Cirurgia Bariátrica 

O pré-operatório é um conjunto de condutas e cuidados com o objetivo de otimizar a 

segurança e os resultados das cirurgias bariátricas (Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica, 2006). De acordo com a portaria 492 de 31 de agosto de 2007, da 

Secretaria de Atenção à Saúde, a avaliação e o preparo psicológico devem ser um dos 
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primeiros requisitos para o paciente que almeja realizar o procedimento, tendo em vista a 

avaliação de transtornos de humor, comportamento alimentar e outros aspectos relevantes 

para o tratamento cirúrgico que possam ser abordados, orientados e tratados. A participação 

de um profissional de saúde mental é obrigatória na composição da equipe multidisciplinar, 

trabalhando em conjunto com cirurgião bariátrico, médico clínico (endocrinologista, 

cardiologista ou intensivista), e nutricionista (Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica, 2006).  

O psicólogo atua na identificação de comorbidades e/ou de condições psicológicas que 

necessitem de tratamento (Wadden & Sawer, 2006), além da investigação de aspectos 

psicossociais que possam comprometer a eficácia da cirurgia (Walfish, Vance & 

Fabricatore, 2007), como conhecimentos do paciente sobre o procedimento e seus 

mecanismos de perda de peso, história da obesidade do sujeito (desenvolvimento e tentativas 

de emagrecimento), estilo de vida e comportamento alimentar, estrutura e qualidade do 

suporte social, expectativas e motivações, consciência das mudanças na conduta e 

necessidade de supervisão médica constante, qualidade de vida, experiências de preconceitos 

e discriminações, predisposição para prática de atividade física e uso de álcool (Agnieszka, 

Wierzbicki, Lisik, Wasiak & Kosieradzki, 2006). 

 O uso de instrumentos psicológicos é reportado frequentemente pelos profissionais. 

Nesse sentido, os tipos de instrumentos de avaliação mais mencionados por psicólogos 

norte-americanos são: entrevistas clínicas (98,5%), inventários de sintomas (68,6%), testes 

objetivos de personalidade e psicopatologia (63,4%). Uma minoria mencionou testes de 

funções cognitivas (38,1%) e testes projetivos de personalidade (3,6%) (Fabricatore, 

Crerand, Wadden, Sarwer & Krasucki, 2006). Essa necessidade em avaliar aspectos de 

personalidade e patológicos se explica devido aos índices de psicopatologias associadas em 
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pacientes obesos, em especial os transtornos de humor e alimentares (Kalarchian, Marcus, 

Levine, Courcolas, Pilkonis et al, 2007). Um dos fatores que pode explicar a preferência por 

instrumentos em formato de escalas, diz respeito a uma maior facilidade e praticidade na 

aplicação e correção se comparados aos testes projetivos como Rorschach e o Teste de 

Apercepção Temática (Walfish, 2010). Fazem-se necessárias intervenções pré e pós- 

operatórias com uso de técnicas antes da cirurgia para monitorar a adaptação pós-operatória 

e promover suporte após o procedimento quando necessário. A participação do psicólogo 

estaria na identificação de indicadores de sucesso pós-operatório, mas também incluindo 

nessa prática o desenvolvimento de intervenções que visem à aderência terapêutica e o 

consequente sucesso na perda de peso (Van Hough e Van Heck, 2009). O tratamento prévio 

de comorbidades psiquiátricas da obesidade é apontado como essencial para a eficácia da 

cirurgia (Fandiño, Benchimol, Coutinho & Appolinário, 2004).  

1.3. Instrumentos psicológicos empregados em processos avaliativos para 

cirurgia bariátrica  

Em revisão realizada para verificação dos testes psicológicos mais citados na literatura 

internacional para cirurgia bariátrica nas bases de dados: SciELO, Bireme, Pubmed, 

PsycINFO e Springer Link, foram identificados 14 instrumentos utilizados na avaliação pré-

operatória, destes apenas duas escalas são identificadas como autorizadas para uso pelo 

Conselho Federal de Psicologia, tratam-se da Escala Beck de Depressão (BDI) e da Escala 

de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) (Lucena, Sousa & Alchieri, 2012). A BDI foi 

referida em três estudos (Elder, Grilo, Masheb, Rothschild, Marindale & Brody, 2006; 

Muñoz, Chen, Fischer, Roerhing, Johnson et al., 2007; Krukowski, Friedman & Applegate,  

2010). Destes, dois estudos se propõem a alertar sobre as limitações da escala em pacientes 

candidatos à cirurgia bariátrica, especialmente por considerar sintomas físicos da depressão 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Rebecca+A.+Krukowski
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que não necessariamente estão ligados à síndrome depressiva, mas a outras condições físicas 

comuns em pacientes com doenças crônicas, sugerindo certa cautela na interpretação dos 

escores para essa população (Munoz et al., 2007; Krukovisky et al., 2010). Já a ECAP, foi 

administrada em 530 pacientes estadunidenses em avaliação para a cirurgia, demonstrando 

boa consistência interna (0,87) para essa população (Hood, Grupski. Hall, Ivan & Corsica, 

2012). No Brasil foi traduzida e adaptada com população de obesos com indicadores de 

adequada compreensão dos itens e média de 31,2 (± 5,8), sendo escore acima de 30 

indicativo de Compulsão Alimentar Periódica (Freitas, Lopes, Coutinho & Apolinário, 

2001). Já a escala Beck de Depressão (BDI) obteve consistência interna de 0,81 indicando 

validade de constrcto e permitiu a verificação de diferenças entre indivíduos com e sem 

sintomas depressivos na validade discriminante (Gorestein & Andrade, 1998).  

Observam-se instrumentos que avaliam personalidade e psicopatologia, como o 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI II), Millon Clinical Multiaxial 

Inventory-III (MCMI-III), Personality Assessment Inventory (PAI), Symptom Checklist 90 

Revised (SCL-90-R) e o Temperament and Character Inventory (TCI). Embora sejam 

reportadas pesquisas sobre o uso destes para cirurgia Bariátrica, não há referência de dados 

normativos para essa população, o que de certa requer cuidado no manuseio desses 

instrumentos já que o ideal era que para cirurgia bariátrica os escores fossem comparados 

com outros pacientes crônicos, ou mesmo população de obesos que apresentam indicadores 

de depressão e compulsão alimentar maiores se comparados à população geral (Wise & 

Strainer, 2010). Como alternativa de avaliação de comportamentos voltados para a condução 

de tratamentos em doenças crônicas, a literatura apresenta o Millon Behavioral Medicine 

Diagnostic, o terceiro instrumento mais citado pelas equipes de saúde norte-americanas 

(25%), sendo os dois primeiros o MMPI II (69%) e a BDI (36%) (Walfish e Vance, 2007). 
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Deve-se considerar que o MBMD aparece em maior uso se comparado ao estudo realizado 

por Fabricatore et al. (2006), no qual obteve preferência de 16%. 

 Por se tratar de uma população com tendência de transtornos alimentares, chegando a 

incidência de 28,8% de compulsão alimentar periódica e bulimia nervosa em 59 pacientes 

(Zwaan et al., 2011), justifica-se o número razoável de estudos de propriedades 

psicométricas de instrumentos para avaliação de  comportamento alimentar. Os mais 

referidas são: Eating and Weight Patterns-Revised (QEWP-R) (Elder, 2006), Eating 

Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q) (Elder, 2006; Hrabosky, 2008; Villaroel, 

Penedo, Portell & Raich, 2009), Night Eating Questionare (NEQ) (Allison, 2008; Harb, 

Caumo & Hidalgo, 2008), Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP) (Hood, 2012)  

e The Boston Interview (Sogg & Mori, 2009). 

O Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q) já tem sido utilizado como 

medida no Brasil (Soares, 2007; Gross, 2008), composto por 38 itens, é indicado para 

avaliação de transtornos alimentares por acessar atitudes, sentimentos e comportamentos 

relacionados à alimentação e imagem corporal (Villarroel, Penedo, Portell & Raich, 2009). 

E o Night Eating Questionare (NEQ) desenvolvido para avaliação dos hábitos de comer 

noturno, já possui dados de tradução, adaptação e confiabilidade para população brasileira, 

demonstrando boa adaptação semântica com fácil compreensão dos itens e consistência 

interna satisfatória (0,78) (Harb et  al., 2008). Mas ainda não são reportados estudos destes 

questionários especificamente em cirurgia bariátrica no Brasil. 

Na proposta da avaliação da participação dos fatores psicossociais no estado de saúde, 

em 1999 é publicado o Multidimensional Health Profile (MHP), desenvolvido para alertar 

profissionais acerca de problemas potenciais em Health Functioning (MHP-H) e 

Psychosocial Functioning (MHP-P), podendo ser administrados separadamente (Lanyon, 
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Maxwell, Karoly & Ruehlman, 2007). O MHP-H é composto por 58 itens que abrangem 

quatro áreas básicas: Estresse, Estilos de Enfrentamento, Recursos Sociais e Saúde Mental. 

Já o MHP- P possui 69 itens que permitem acessar: Resposta à Doença, Hábitos de Saúde, 

Histórico de Saúde, Utilização dos Cuidados de Saúde e Atitudes e Crenças de Saúde 

(Lanyon, Maxwell, Karoly & Ruehlman, 2006). Em estudos comparativos com outras 

medidas para candidatos à cirurgia bariátrica, o instrumento demonstrou altas correlações, 

sugerindo ser uma alternativa para avaliações em cirurgia bariátrica (Lanyon, et al., 2006; 

Lanyon, et al., 2007).  

Segue tabela 2 com os instrumentos mais citados, campos de avaliação e número de 

citações. 

Tabela 2 – Instrumentos, campo de avaliação e número de citações 

*Lucena, et.al., 2012 

1.4. Millon Behavioral Medicine Diagnostic e seu uso em avaliação psicológica para 

cirurgia bariátrica  

O Millon Behavioral Medicine Diagnostic (MBMD), de autoria de Theodore Millon, 

Michael Antoni, Carrie Millon, Sarah Minor e Seth Grossman, consiste em um instrumento 

Instrumentos* Campo de avaliação Nº de artigos 

 

MMPI II e TCI 

 

Personalidade 

  

6 

 

SCL-90-R, PAI 

 

Personalidade e psicopatologia 2 

MCMI Transtornos Psiquiátricos 1 

 

BDI 

 

 

Sintomas de depressão 

 

3 

 QEW-R, EDE-Q, NEQ, ECAP e  

The Boston Interview 

 

MHP-H, MHP-P e MBMD 

Transtornos Alimentares 

 

 

Crenças e comportamentos 

relacionados à saúde. 

6 

 

 

3 
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composto por 165 itens respondidos como verdadeiro ou falso, contendo três escalas de 

verificação, um indicador de validade, seis indicadores de hábitos de saúde e 29 escalas 

clínicas divididas em: cinco referentes a indicadores psiquiátricos, seis sobre moderadores 

de estresse, onze acerca de estilos de enfrentamento do indivíduo, cinco de prognóstico de 

tratamento e duas sobre formas de condução de tratamento (Millon et al., 2006; Wise & 

Strainer, 2010). 

As escalas de padrões de respostas permitem verificar estilos de respostas 

potencialmente problemáticas ou distorções que podem interferir na confiabilidade do teste; 

a escala de validade, composta por dois itens improváveis de uma resposta afirmativa, indica 

má qualidade de leitura do instrumento por parte do paciente, confusão na hora de 

responder, ou respostas de forma aleatórias, uma resposta afirmativa em um desses dois 

itens é considerada como validade questionável e duas invalidam a aplicação. Os 

indicadores de hábitos negativos de saúde auxiliam na verificação de comportamentos que 

podem surgir como obstáculos na adesão ao tratamento, como abuso de álcool ou drogas, 

tabagismo, sedentarismo e outros. As escalas de indicadores psiquiátricos avaliam 

problemas psiquiátricos do eixo I do DSM IV como ansiedade e depressão. Já as escalas de 

estilos de enfrentamento possibilitam a observação de características de estratégias 

cognitivas, comportamentais e interpessoais que os pacientes dispõem para adquirir 

recompensas e para evitar o desconforto, não apenas em ambientes médicos, mas também 

em outras esferas das suas vidas. Por fim as escalas de moderadores de estresse identificam 

características intrapessoais e extrapessoais dos pacientes que podem influenciar diretamente 

os efeitos dos seus recursos psiquiátricos e da personalidade. E as escalas de prognóstico de 

tratamento sugerem aspectos comportamentais e atitudinais da vida de um paciente que 

podem complicar ou melhorar a eficácia do tratamento (Millon et al., 2006).  
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No anexo I estão novamente descritas as áreas de avaliação com suas expectivas 

escalas. 

O MBMD é normalmente utilizado para avaliação dos fatores biopsicossociais 

relacionados à saúde de pacientes portadores de doenças crônicas (Cipher, Kurian, Fulda, 

Snider & Beest, 2007), para que dessa forma os fatores psicológicos que venham a 

comprometer o tratamento médico possam ser detectados e conduzidos de modo a viabilizar 

sua continuidade. Foi elaborado através do consenso entre profissionais de diversas áreas da 

saúde como enfermeiros, psicólogos, médicos e outros, com indicação de uso na prática 

clínica, hospitais e pesquisas (Millon, Antoni, Millon, Minor & Grossman, 2006). Por 

apresentar escalas de indicadores psiquiátricos é possível a avaliação da incidência de 

sintomas depressivos, ansiedade e labilidade emocional, fatores mencionados com 

frequência nessa população (Kalarchian et al., 2007; Andersen, Aasprang, Bergsholm, 

Sletteskog, Vage et al., 2010; Berkowitz & Fabricatore , 2011). Além disso, verifica o estilo 

de enfrentamento que o indivíduo se utiliza, moderadores de estresse, hábitos de saúde 

(cigarro, cafeína, uso de drogas ilícitas, comer em excesso, sedentarismo e uso de álcool) e 

prognóstico de tratamento que podem vir a indicar significativas dificuldades em 

tratamentos de saúde, dificultando uma boa resposta às intervenções das equipes, além dos 

custos despendidos em prol do tratamento de uma grande variedade de doenças (Millon et 

al. 2006). 

Observou-se que a maioria dos pacientes avaliados (83%) que possuem compulsão 

alimentar no pré-operatório podem apresentar como causas principais os sintomas 

depressivos e ansiosos (Machado, 2008). Por isso, a avaliação no período anterior a cirurgia 

é recomendada para que, havendo a presença de tais indicativos, o paciente possa ser 

tratado, podendo se optar por intervenções como: a prescrição de medicamentos, 
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psicoterapia, psicoeducação e outros, com  o objetivo de viabilizar um pós-operatório de 

melhor qualidade, e consequentemente obter maior eficácia do tratamento (LeMont, 

Mooreheade, Parish, Reto & Ritz, 2004). 

O MBMD torna-se uma opção para avaliação, por fornecer informações acerca da 

condução do tratamento no período pós-operatório que consiste no período mais delicado da 

cirurgia. De acordo com LeMont et al. (2004), o tratamento pré-cirúrgico serve para 

identificar fatores psicológicos que podem vir a comprometer os resultados pós-operatórios.  

É nesse período que ocorrem as mudanças mais significativas com relação a hábitos 

alimentares e a imagem corporal, também podendo trazer mudanças no convívio social e 

familiar do paciente. 

1.5. Proposta teórica de Theodore Millon 

As escalas de Estilos de Enfrentamento são baseadas na teoria de personalidade de 

Theodore Millon, descritas na interface do relacionamento do paciente com os profissionais 

de saúde (Millon et al., 2006). Millon busca integrar em seu conceito de personalidade os 

planos biológico, psicológico, social e cultural, em constantes interações. O modelo teórico 

busca conciliar distintas escolas psicológicas, que vão desde os princípios de aprendizagem 

comuns nos modelos comportamentais, aos modelos psicanalíticos, havendo influência do 

funcionamento neurobiológico do comportamento e das recentes teorias evolucionistas, no 

desenvolvimento de um modelo teórico que se complementa com avaliação e intervenção. 

Nessa proposta, os estilos de personalidade são resultantes de experiências de aprendizagem 

elaboradas ao longo do desenvolvimento biopsicológico, sendo também conhecida como 

Teoria de aprendizagem biosocial (Alchieri, Cervo & Nuñez, 2005).   
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Tal abordagem sugere relações e distinções entre os estilos saudáveis e patológicos de 

personalidade, não separadas em categorias, já que ambos os modelos possuem origem em 

uma mesma fonte e variáveis (Davis, 1999). Tratando-se de um modelo que considera o 

desenvolvimento da personalidade e da psicopatologia como resultante da interação de 

forças ambientais e orgânicas que se iniciam na concepção e perduram ao longo de toda a 

vida em um padrão de constantes mudanças. Portanto pessoas com potenciais biológicos 

similares podem apresentar tanto personalidades distintas, como também síndromes clínicas, 

de acordo com suas experiências individuais. Nesse sentido os fatores biológicos têm a 

função de configurar, facilitar ou limitar a natureza das experiências e aprendizagens de um 

individuo de várias maneiras. Um exemplo cotidiano seria a forma que cada pessoa registra 

suas experiências sensoriais, um mesmo estímulo pode ser percebido de maneiras diferentes 

de acordo com o padrão de vigilância, acuidade sensorial e disposição temperamental 

(Millon & Davis, 1998). 

As bases das personalidades normal e patológica emergem de três eixos propostos por 

Millon: prazer/dor, ativo/passivo e outro/eu. Os estilos de personalidade voltados a 

maximizar os reforços e evitar as punições têm sua origem no eixo ativo/passivo com quatro 

estratégias de reforçamento: desprendido, dependente, ambivalente e independente. De onde 

se derivam oito estilos básicos de personalidade: Introvertido, Inibido, Cooperativo, 

Sociável, Confiante, Enérgico, Respeitoso e Sensível, esses estilos podem se desenvolver 

tanto em estilos normais como patológicos de personalidade (Strack, 1999). É quando essas 

condutas deixam de dar conta da adaptação do individuo que surgem as expressões de ações 

desadaptadas e/ou patogênicas (Alchieri et al., 2005). 

 Dessa forma a personalidade normal reflete modelos específicos de adaptação utilizados 

por um individuo para ambientes previsíveis. Nessa concepção os transtornos de 
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personalidade representam diferentes estilos de funcionamento mal adaptados atribuídos a 

deficiências, conflitos ou desequilíbrios na capacidade de um membro para se relacionar nos 

ambientes que enfrenta (Sánchez, 2003). Sendo a personalidade sadia aquela que consegue 

lidar adequadamente com os obstáculos do cotidiano (Millon, Grossman, Millon, Meagher 

& Ramntah, 2004).  

1.6. Evoluções do Millon Behavioral Health Inventory (MBHI) para o Millon Behavioral 

Medicine Diagnostic (MBMD) 

O MBHI surge da proposta de inserção do psicólogo no contexto médico, além do 

ambiente psiquiátrico, ao considerar o paciente portador de enfermidade crônica sob uma 

ótica diferente do paciente psiquiátrico. Nesse sentido, passou a haver a necessidade de um 

instrumento que permitisse avaliar essa população levando em conta as demandas dos 

centros de saúde sobre a avaliação de comportamentos referentes à adesão ao tratamento, em 

uma perspectiva que excede a doença orgânica, mas que busca integrar características de 

personalidade e estilo de vida dos sujeitos (Millon, Green & Meagher, 1979). Tal 

instrumento inova ao considerar em seus estudos de validade pacientes cirúrgicos, 

portadores de dor crônica, insuficiência renal e oncológicos, sugerindo um processo de 

normatização voltado para a demanda de construção de instrumentos para essa população 

específica, favorecendo uma interpretação mais fidedigna de seus resultados e a consequente 

maior eficácia dos tratamentos. Ao contrário dos outros instrumentos que eram 

normatizados em população psiquiátrica ou sadia (Fishbain, Turner & Rosomoff, 2001).   

Em seu formato final o MBHI era composto por 150 itens autoaplicáveis de verdadeiro 

ou falso divididos em 20 escalas que permitem informar acerca de estilos de personalidade 

(ex. introversão, sociabilidade, enérgico), atitudes relacionadas à saúde (ex. pessimismo, 

ansiedade tensional) e prováveis respostas aos tratamentos médicos (ex. sensibilidade à dor e 
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vulnerabilidade emocional) (Millon et al., 1979). Algumas pesquisas demonstraram a 

eficácia do MBHI em uma variedade de populações médicas, como: portadores de HIV, 

doença renal crônica, oncológicos, enxaqueca, desordens gastrointestinais e condições 

cardíacas (Millon et al., 2006).  

Entretanto o MBHI ainda apresenta limitações quanto a sua normatização, por ter 

considerado doentes crônicos e cirúrgicos juntamente com a população saudável, já o 

MBMD considerou apenas doentes crônicos em seu processo de validação (Wise & Strainer, 

2010). Além disso, aspectos como indicadores psiquiátricos, que podem influenciar na 

adaptação do paciente, deixavam a desejar no instrumento anterior, o mesmo também para 

outros fatores psicossociais como: autoestima, absenteísmo espiritual, déficits funcionais e 

hábitos de saúde (ex. abuso de álcool e drogas, tabagismo, sedentarismo). O MBMD 

também trouxe evoluções na avaliação de outros aspectos que predizem a aderência 

terapêutica como o abuso de medicações, utilização excessiva de serviços médicos e 

fragilidade de intervenções (Millon et al., 2006).  

2. Justificativa 

É consenso a necessidade de avaliação psicológica e/ou psiquiátrica em candidatos à 

cirurgia bariátrica (Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 2006), 

especialmente pela incidência de transtornos do eixo I do DSM IV-TR nessa população 

(Kalarchian et al., 2007; Andersen et al., 2010; Berkowitz & Fabricatore, 2011; Lier, 

Biringer, Stubhaug & Tangen, 2012). O psicólogo pode auxiliar na identificação de 

pacientes que possuem comorbidades de condições mentais que necessitem de avaliação ou 

tratamento (Walfish et al., 2007), como também investigar os aspectos psicossociais que 

possam comprometer a perda de peso pós-operatória (LeMont et al, 2007).  
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O reconhecimento das dificuldades do paciente em seguir um tratamento pode ser 

uma alternativa eficaz na elaboração de estratégias que visem sua manutenção. Pelas 

peculiaridades desta população, e por se tratar de um método que exige uma mudança de 

estilo de vida, se tornam necessários cada vez mais estudos nessa área de avaliação 

psicológica, especialmente em estudos de validade de testes psicológicos para obesos no 

Brasil, que ainda são escassos.  

3. Objetivo Geral  

 Verificar evidências de validade do Millon Behavioral Medicine Diagnostic 

(MBMD) no contexto de candidatos à cirurgia bariátrica. 

4.1 Objetivos Específicos: 

 Traduzir e adaptar semanticamente o MBMD para o português. 

  Caracterizar o uso do MBMD no contexto de cirurgias bariátricas.  

 Verificar evidências de validade e precisão do MBMD para avaliação de 

candidatos a cirurgias bariátricas 

            4. Método: 

4.1. População 

 Pacientes candidatos à cirurgia bariátrica e demais internados para outros 

procedimentos cirúrgicos ou em tratamento de doenças crônicas. 

4.2.  Participantes 

 Participaram deste estudo 576 pacientes dos sexos masculino e feminino, com idades 

entre 18 a 70 anos, 426 candidatos ao procedimento de cirurgia bariátrica por laparoscopia 
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(via fechada) e 150 portadores de doenças crônicas ou hospitalizados para pequenas 

cirurgias. Os pacientes foram contatados de forma presencial através do Serviço de Cirurgia 

da Obesidade e Doenças Correlacionadas e nas enfermarias do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, e também por meio de redes sociais através de uma página na internet.   

 4.3 Instrumentos  

Além de um questionário de dados sociodemográficos e do Millon Behavioral 

Medicine Diagnostic (MBMD), foram utilizados os seguintes instrumentos de medida neste 

estudo: Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG), Millon Clinical Multiaxial 

Inventory – III (MCMI III) e Millon Index of Personality Styles (MIPS) no grupo presencial 

de cirurgia bariátrica, no sentido de servir como instrumentos para validação convergente.  

4.3.1 Questionário de Saúde Geral de Goldberg 

O questionário de saúde geral de Goldberg foi adaptado à realidade brasileira em 

1996 (Barbosa, 2008). Propõe-se a detectar doenças psiquiátricas não severas, ou seja, não 

psicóticas. A versão brasileira que foi utilizada no presente estudo contém 60 itens 

autoaplicáveis, sendo pré-requisitos materiais para a aplicação apenas papel e lápis. Tal 

questionário permite a avaliação dos seguintes fatores: estresse psíquico, desejo de morte, 

desconfiança no desempenho, distúrbios de sono e distúrbio psicossomáticos (Oliveira & 

Maia, 2008). 

Os itens que o compõem estão dispostos em uma escala tipo Likert, que tanto 

expressam diretamente os sintomas como também comportamentos normais. Na primeira 

situação, a escala segue o sentido de 1  (menos do que de costume) variando até 4 ( muitos 

mais do que de costume), na segunda a escala é representada de forma invertida, variando de 

1 (muito mais do que de costume) a 4 (menos do que de costume) (Pasquali, Gouveia, 
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Andriola, Miranda  & Ramos, 1994). Seu emprego se deve pelo fato de ser o único 

instrumento de avaliação de aspectos psicopatológicos no contexto da saúde, validado para 

uso no Brasil. 

4.3.3 Millon Clinical Multiaxial Inventory - III 

O Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III) é indicado para avaliar a 

interação dos transtornos dos eixos I e II baseados no sistema de classificação DSM – IV, na 

identificação de características de personalidade subjacentes aos sintomas do paciente, 

possibilitando a compreensão integrada entre personalidade e características clínicas de cada 

síndrome (Millon, 2007). O MCMI-III é constituído por vinte e quatro escalas clínicas: 

esquizóide, evitativo, depressivo, dependentes, histriônico, narcisista, antisocial, agressivas 

(sádico), compulsivo, negativista e masoquista, esquizotipicas, boderline, paranóide, 

ansiedade, distúrbio somatoforme, transtorno bipolar, transtorno distímico, dependência de 

álcool, toxicodependência, estresse pós-traumático, pensamento desorganizado, depressão 

maior e desordem delirante. Os escores variam de zero a cento e quinze em cada escala, 

resultados acima de oitenta e cinco indicam presença de patologia (Millon, 2007). 

Já se observam estudos brasileiros de tradução e adaptação desse instrumento para o 

Brasil (Rocha, Boucinhas, Alchieri & Cysneiros, 2009) e também sobre as características 

psicométrica do MCMI III, com distinções significativas entre os grupos clínico e não 

clínico nas escalas do instrumento, sugerindo indícios de validade quanto ao preceito teórico 

(Rocha, Sousa, Alchieri, Sales & Alencar, 2011). A escolha do MCMI III para integrante 

deste estudo se deve ao fato de que as escalas de Indicadores Psiquiátricos foram inspiradas 

nesse instrumento (Millon et al., 2006).  
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4.3.4 Millon Index of Personality Styles (MIPS) 

Consiste em 180 itens a serem respondidos como verdadeiro ou falso. É indicado 

para indivíduos com idades acima de 18 anos, com tempo de aplicação de aproximadamente 

30 minutos. (Millon, 2007). Seu objetivo é avaliar personalidade com funcionamento 

normal, seus itens abordam situações que as pessoas comumente vivenciam, evidenciando 

formas de perceber, sentir e agir perante o mundo (Strack, 1999). O MIPS contém 24 

escalas, agrupadas em 12 pares, estes estão organizados em três maiores áreas que são: 

metas motivacionais, estilos cognitivos e relações interpessoais. As condutas normais podem 

ser representadas através de um sujeito que demonstre capacidade de se relacionar com seu 

meio, de forma flexível e adaptada, com percepções sobre si mesmo e do meio manifestadas, 

essencialmente, de forma construtiva para a satisfação pessoal, e padrões de também 

condutas consideradas como promotoras de saúde (Weis, 1997) 

Nesse sentido, as metas motivacionais visam verificar a orientação do sujeito em 

relação ao meio pertencem aos esforços e metas que estimulam e guiam os seres humanos, 

os propósitos e fins que os conduzem a um determinado estilo de comportamento, sendo que 

cada um desses componentes estão organizados em uma bipolaridade. Já os estilos 

cognitivos se referem à forma como o sujeito processa as informações, originando sua forma 

de sentir, avaliar e desenvolver juízo crítico de forma autônoma e independente. Por fim a 

área de relações interpessoais representa a capacidade dos indivíduos de estabelecer 

relacionamentos sociais, como necessidade constante de suporte social (Millon, 2001). O 

MIPS reflete os estilos de personalidades da forma que foram propostos por Millon, 

representando seu arsenal teórico que, por sua vez, foi o mesmo que deu forma as escalas de 

Estilos de Enfrentamento do MBMD.  
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4.4 Procedimentos 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, na cidade de Natal, com número de protocolo 

95/10. Concomitantemente à coleta de dados foi elaborado e construído um banco de dados 

e elaborado um aplicativo de avaliação e correção informatizado (em forma de planilha 

eletrônica) com o objetivo de auxiliar na análise dos resultados das escalas, uma vez que 

estas, dadas as características do instrumento, são constituídas de diversas pontuações e 

valores para os itens, tornando inviável o seu uso no formato tradicional em papel para 

correção.  

Para a fase de tradução do instrumento foi utilizada a técnica de tradução tradicional, 

como proposto por Vallerand (1989, citado por Borges, 2010), caracterizado por ser um 

procedimento mediado por sujeitos com fluência nos dois idiomas. Para evitar os vieses 

linguísticos, psicológicos, culturais e de compreensão, nenhum dos tradutores eram 

psicólogos ou estudantes de psicologia, como forma de minimizar as divergências entre a 

versão original do instrumento e a traduzida (Reichenheim & Morais, 2007). No entanto, 

nem todas as palavras de um idioma apresentam uma tradução correspondente em outro, por 

esse motivo, sugere-se que além da tradução seja feita uma adaptação cultural e linguística 

(Cardoso, 2006).  Considerando-se que o instrumento foi administrado em uma nova cultura, 

podendo conter aspectos diferenciados não só no tocante a linguagem, mas também de 

valores, facilitando a compreensão dos itens por diferentes parcelas da população (Borges, 

2010). Por fim se utiliza a técnica de Tradução reversa ou Back translation,
 
na qual a versão 

traduzida é versada para o idioma original para posterior comparação do sentido de cada 

item em seu idioma original (Cardoso, 2006). Após a realização da tradução e adaptação 

semântica segue-se com as coletas de estudos de validade. 
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Os candidatos à cirurgia bariátrica do grupo presencial foram abordados no 

ambulatório do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Doenças Correlacionadas (SCODE – 

HUOL) ou por contato telefônico, para que fossem agendados os encontros individuais para 

administração dos questionários, uma vez que o paciente se disponibilizasse a participar da 

pesquisa. Na ocasião, foram administrados o QSG e o MBMD em todos os participantes, o 

MCMI III em aproximadamente 50% destes e o MIPS nos outros 50%. Concomitante à 

coleta presencial, também se realizou outra, em um site, no qual o paciente tinha acesso às 

informações gerais da pesquisa, currículo do pesquisador responsável e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ao clicar no campo “participar da pesquisa” era 

considerado o consentimento do paciente, seguindo-se um questionário de dados 

sociodemográficos e o MBMD. Dessa forma a divulgação da página na internet foi feita 

principalmente através de redes sociais como “Orkut “ e “Facebook”. Já o grupo controle foi 

composto por pacientes hospitalizados no Hospital Universitário Onofre Lopes, convidados 

a preencher o MBMD nas enfermarias do hospital. Para auxilio na coleta foram selecionados 

cinco alunos do curso de psicologia na UFRN, que foram cuidadosamente treinados e 

supervisionados para a correta administração do teste em ambiente hospitalar.  

4.5 Análise Estatística 

Para análise de dados foi realizada inicialmente estatística descritiva para 

caracterização dos participantes da pesquisa. Seguiu-se com a Análise Fatorial Exploratória 

e Confirmatória que foram empregadas nesse estudo como alternativa da validade de 

constructo (Primi, Nascimento & Souza, 2003; Dancey & Reidy, 2006; Pasquali, 2007). A 

análise fatorial é uma técnica estatística que busca, através da avaliação de um conjunto de 

variáveis, a identificação das dimensões de variabilidades comuns existentes em um 

conjunto de fenômenos; o intuito é desvendar estruturas existentes, mas não observáveis 

diretamente. Em outras palavras, objetiva descrever um conjunto de variáveis originais 
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através da criação de um número de dimensões ou fatores (Bezerra, 2011).  Na psicometria 

certas questões se correlacionam entre si quando mensuram um mesmo constructo, esses 

constructos (fatores) podem ser utilizados para descrever as escalas de um teste, auxiliando 

na identificação da validade de fatores (Dancey & Reidy, 2006;Pasquali, 2007). Através dos 

fatores é indicado buscar o que essas variáveis possuem em comum, e nomeá-las para que se 

tenha uma visão mais ampla do constructo subjacente de cada um dos fatores (Dancey & 

Reidy, 2006). 

 No entanto é preciso verificar a confiabilidade da estrutura fatorial através da Análise 

Fatorial Confirmatória para observação da adequação de ajuste através de seus Índices de 

Ajustes (Damásio, 2012).  Na Análise Fatorial Confirmatória o pesquisador parte da 

hipótese de relacionamento preconcebida entre um conjunto de variáveis e fatores latentes, 

com a pretensão de confirmar se a teoria que sustenta a hipótese de relacionamento do 

pesquisador é correta ou não através da verificação dos Índices de Adequação de Ajustes 

para cada um dos modelos (Bezerra, 2011).  

Quanto aos Índices de Ajuste, o mais tradicional é o Modelo Qui-Quadrado, 

representado pela letra grega χ
2
, com indicação de adequação ao modelo com valores 

menores ou iguais a 2. No entanto essa alternativa possui limitações com amostras grandes 

ou muito pequenas, indicado para 100 a 200 participantes, fora desses limites tende a 

produzir resultados não confiáveis (Hooper, Couglan & Mullen, 2008), sendo também 

criticado por apenas indicar se o modelo se ajusta ou não, sem trazer informações sobre o 

quanto ele se aproxima (Mulaik, James, Alstine, Bennette, Lind & Stilwel, 1989). Outra 

alternativa é o Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) recentemente 

reconhecido como o modelo mais informativo (Hooper et.al., 2008; Byrne, 2009), sendo 

relativamente livre acerca do tamanho da amostras por considerar os graus de liberdade em 
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sua formula, sendo que quanto menores os graus de liberdade (df) maior será o ajuste do 

modelo. E também por apresentar intervalo de 90% de precisão de estimativa e possibilitar a 

construção de intervalos de confiança acerca de seus valores, sendo indicativos de adequada 

aproximação de ajuste valores menores que 0,06, abaixo de 0,03 são considerados 

excelentes (Brown, 2006; Hooper et.al., 2008; Byrne, 2009). 

 Já o Standardised Root Mean Square Residual (SRMR) pode ser visto como uma 

média da discrepância entre as correlações observadas na matriz de entrada e as correlações 

do modelo, seus valores residuais podem variar entre 0 e 1, sendo que valores mais 

próximos de 0 são bons índices de ajustes (Brown, 2006). O Comparative Fit Index (CFI) é 

uma medida que também sofre pouca influência pelo tamanho da amostra, sendo 

considerado um dos índices de melhor comportamento reportados na literatura (Byrne, 

2009), seus valores variam de 0 a 1, sendo valores acima de 0,90 considerados adequados. 

Outro indicador bastante popular, da mesma categoria do CFI, é o Tucker-Lewis índex (TLI) 

que possui características que compensam os efeitos de complexidade do modelo, que como 

no RMSEA, considera parâmetros livres que não afetam o ajuste do modelo, mas da mesma 

forma que o RMSEA apresenta limitações para amostras pequenas, sendo considerados 

valores acima ou iguais a 0,90. RMSEA, SRMR, CFI e TLI são considerados, nos guidelines 

sobre índices de ajuste, os de melhor performance (Brown, 2006). Outra alternativa utilizada 

foi o Alpha de Cronbach das estruturas fatoriais com o objetivo de avaliação da 

confiabilidade por meio do cálculo da consistência interna, no entanto esta técnica possui 

limitações quando a avaliação da homogeneidade (unidimensionalidade do constructo) 

(Damásio, 2012).  

A determinação do número de fatores a serem retidos foi conduzida utilizando o 

método da análise paralela (AP) em uma matriz de correlações tetracórica, com 



33 

 

implementação específica para dados dicotômicos (Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011). A 

análise paralela é um procedimento de simulação Monte-Carlo que tem por objetivo indicar 

o número de fatores a serem retidos. Por ser um procedimento de simulação, utilizando um 

número elevado de re-amostragens aleatórias (neste estudo, especificamente, adotou-se o 

critério de 500 reamostragens), o erro amostral é fortemente reduzido, sendo considerado 

como um dos métodos mais fidedignos para retenção fatorial (Damásio, 2012; Hayton, 

Allen, & Scarpello, 2004).  

Após a determinação do número de fatores a serem retidos, análises fatoriais 

exploratórias foram conduzidas utilizando o método de estimação Weighted Least Squares 

Mean and Variance – Adjusted (WLSMV), específico para dados dicotômicos (Muthén & 

Muthén, 1999; 2010). Concomitantemente, foi utilizado o procedimento de Exploratory 

Structural Equation Modeling (ESEM), que permite apresentar os índices de adequação de 

ajuste (Goodness-of-fit indices) para a estrutura exploratória (Asparouhov & Muthén, 2009). 

Para a rotação fatorial, foi utilizado o método oblíquo Geomin, permitindo correlações entre 

os fatores. 

Para avaliação da qualidade da estrutura fatorial, foram utilizados os seguintes 

índices de ajuste: Razão qui-quadrado por graus de liberdade (x²/gl); Comparative fit index 

(CFI); Tucker-Lewis Index (TLI) e Standardized Root-Mean Residual (SRMR). Para o 

x²/g.l, valores menores que 3 indicam modelos ajustados a amostra; para o CFI e TLI, 

valores acima de 0,90 indicam ajuste; Para o SRMR, valores menores que 0,010 indicam 

que os níveis residuais do modelo são adequados. 

Como forma de caracterização do MBMD na população de candidatos à cirurgia 

bariátrica foram calculadas as médias, desvios padrões e Alphas de Cronbach (α) em cada 

uma das escalas na referida população. O Alpha de Cronbach (α) avalia o grau em que os 

itens de uma matriz de dados estão correlacionados entre si (Pasquali, 2009). Podendo variar 
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entre 0 a 1, sendo: α < 0,5 (inaceitável), α > 0,5 (pobre), α > 0,6 (questionável), α > 0,7 

(aceitável), α > 0,8 (bom) e α > 0,9 (excelente) (George & Mallery, 2003). Ainda como 

alternativa de verificação da validade de constructo, utilizaram-se comparações entre grupos 

através do Teste T de Student e Anova. A relação de Pearson também foi empregada entre 

as escalas do MBMD para avaliação de consistência do constructo teórico e entre as escalas 

do MBMD e as escalas do MCMI III, MIPS e QSG para fins de verificação da validade 

concorrente.  

 

5 – Resultados 

5.1.   Tradução e Adaptação cultural do MBMD 

Foi realizada a tradução do instrumento, do inglês para o português, por três 

professores de inglês biligues que utilizaram a técnica de tradução tradicional. Como forma 

de se evitar os vieses, foram selecionados tradutores sem experiência na área de psicologia. 

Em seguida outro tradutor bilíngue escolheu para cada um dos 165 itens a tradução mais 

adequada, tendo como base a versão original do MBMD. 

 Essa versão em português foi administrada em 15 indivíduos, 10 mulheres e 5 

homens, com idades entre 22 a 55 anos e escolaridades variadas que vão desde o ensino 

fundamental a pós-graduação, selecionados randomicamente nos ambulatórios de medicina 

clínica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) na cidade de Natal-RN, Brasil. Essa 

fase é um pré-teste, já que sugere a administração do instrumento em diferentes grupos de 

pessoas, no caso em questão com diferentes idades e escolaridades. Um dado importante 

nessa administração foi a observação da compreensão que cada respondente atribui a cada 

um dos itens do teste, e a verificação se essa interpretação está de acordo com o esperado 

para cada item.  
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O processo de reformulação dos itens, com base nas dificuldades de compreensão 

apresentadas por 13 sujeitos, foi acompanhado por uma professora biligue do programa de 

pós-graduação em língua inglesa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As 

alterações foram com relação à substituição de palavras por outras mais popularmente 

conhecidas, bem como adição de artigos e de preposições que facilitem a conexão entre as 

sentenças. Se a parcela com menor escolaridade consegue ter uma compreensão adequada 

dos itens, pode-se supor que os indivíduos de extrato educacional mais elevado também o 

farão. Também foram coletadas sugestões para outros 23 itens, no entanto por divergirem do 

sentido original dos respectivos itens e por não apresentarem comprometimento na sua 

compreensão, não foram utilizadas na reformulação. 

 Após a reformulação o instrumento foi novamente administrado em outros 5 

participantes, 3 mulheres e dois homens com idades entre 25 a 55 anos e diferentes 

escolaridades, sem mais dificuldades que pudessem comprometer seu entendimento. Na 

tradução reversa ou Back Tranlation podemos inferir que as duas versões apresentaram 

semelhanças significativas, diferindo apenas em questão de sinônimos, mas sem 

comprometer o sentido original de cada item.   

Seguiu-se a etapa da coleta de dados na qual foram convidados os pacientes 

pertencentes ao grupo de pré-operatório do mesmo serviço (Grupo 1) e os que iam se 

submeter a cirurgias de pequeno e médio porte com exceção da cirurgia bariátrica ou 

portadores de alguma enfermidade crônica para compor o grupo controle (Grupo 3). 

Concomitantemente a coleta presencial, esta também se realizou pela internet, por 

intermédio de um site no qual o paciente tinha acesso às informações gerais da pesquisa, 

currículo do pesquisador responsável e TCLE, ao clicar no campo “participar da pesquisa” 
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era considerado o consentimento do paciente, seguindo-se um questionário de dados 

sociodemográficos e o MBMD (Grupo 2). 

5.2 – Evidências de Validade 

A administração presencial no grupo de candidatos à cirurgia bariátrica contou com a 

participação de 163 pacientes. Como as coletas foram feitas individualmente, não foram 

descartados nenhum dos questionários já que todos estavam completos, considerando acima 

de 10 omissões, e com dados sociodemográficos devidamente preenchidos (Grupo 1). Da 

mesma forma se seguiu a obtenção do grupo controle com 150 pacientes internados nas 

enfermarias do HUOL (Grupo 3). Esses dois grupos contaram com a presença de sujeitos 

residentes no estado do Rio Grande do Norte. Já no grupo que participou pela internet 

(Grupo 2), obteve-se um total de 357 participantes cadastrados, no entanto 97 foram 

descartados por conterem mais de 10 itens não respondidos, ficando um grupo de 263 

candidatos à cirurgia bariátrica acessados pela internet.  

5.2.1 – Características Biopsicossociais dos participantes 

No total, configura-se uma amostra de 576 pacientes, com 426 candidatos a cirurgia 

bariátrica. Considerando as participações pela internet, percebe-se a seguinte distribuição 

entre as regiões brasileiras conforme representado na tabela 3: 

                      Tabela 3- Participações pela internet por regiões   

Região           Frequência 

 

       

 

 

 

Quanto à distribuição entre os grupos com relação ao sexo, pode-se sugerir 

predomínio do sexo feminino nos três grupos, sendo as porcentagens mais elevadas nos 

       Sudeste 153 (58,4%) 

        Nordeste        45 (16,8%) 

     Sul 36 (13,7%) 

       Centro-Oeste 25 (9,5%) 

       Norte 4 (1,5%) 

     Total 263 
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grupos compostos por paciente que se submeterão à cirurgia bariátrica, segue tabela 4 

ilustrando a distribuição quanto ao sexo nos grupos.  

  Tabela 4- Frequência e porcentagem dos grupos quanto ao sexo 

 

 

 

Sobre a faixa etária, constatou-se que as maiores porcentagens dos grupos de 

bariátrica se situam na faixa adulta (21-40 anos), 54% e 78,3% respectivamente, e no grupo 

das enfermarias a faixa predominante é a meia-idade (41 – 65 anos) com 69% de 

prevalência. Também se pode inferir uma baixa incidência de indivíduos da terceira idade 

nos dois grupos de bariátrica se comparados, 0,6% e 0, ao grupo das enfermarias com 

12,7%. Fica evidente que a amostra da internet é mais jovem se comparada aos outros 

grupos, como sugere tabela 5 representando a distribuição quanto à faixa etária em cada 

grupo: 

Tabela 5 – Representação da faixa etária dos grupos 

No que diz respeito à escolaridade, observa-se uma maior porcentagem em 

escolaridade mais baixa no grupo das enfermarias, seguido pelo grupo presencial de cirurgia 

bariátrica e por fim o grupo da internet, sugerindo que os participantes da internet possuem 

uma melhor escolarização, por ser o grupo com maior percentual de sujeitos com ensino 

superior (tabela 6). 

 

 

 

Sexo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Feminino 124 (76,1%) 235 (89,4%) 98 (65,3%) 

Masculino 39 (23,9%) 28 (10,6%) 52 (34,7%) 

Faixa etária Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Adolescência (18-20 anos) 1 (0,6%) 5 (1,9%) 4 (2,7%) 

Adulto (21-40 anos) 88 (54%) 206 (78,3%) 58 (38,7%) 

Meia Idade (41 – 65) 73 (44,8%) 52 (19,8%) 69 (46%) 

Terceira Idade 1 (0,6%) 0 19 (12,7%) 
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            Tabela 6 - Frequência e porcentagem dos grupos quanto à escolaridade. 

 

  

 

Quanto ao estado civil, temos predomínio nos três grupos de indivíduos que se 

declararam com companheiro, 54,6%, 58,9% e 58,7 respectivamente, tendo sido 

consideradas pessoas casadas ou em união estável. Também se percebe uma maior 

porcentagem de sujeitos que se declararam viúvos (as) no grupo das enfermarias, segue 

tabela 7 ilustrando a composição dos grupos quanto ao estado civil.   

      Tabela 7 - Frequência e porcentagem dos grupos quanto ao estado civil. 

 

 

Quanto ao Índice de Massa Corporal (IMC) dos candidatos à cirurgia bariátrica do 

grupo presencial e internet, tem-se: Obesidade Grau II (106), Obesidade Grau III (226) e 

Super Obesidade (93), o que corresponde a 24.9%; 53,1%; 21,8%; respectivamente. Com 

relação às comorbidades, 219 (51,4%) não referiu nenhuma comorbidade, ao passo que 207 

(48,6%) mencionaram sofrer com alguma comorbidade, entre elas: Hipertensão (71,01%), 

Diabetes (32,37%), Desconforto muscoloesquelético (19,80%), Apnéia (11,11%), Pré-

diabetes (4,83%) e Esteatose Hepática (2,41%) 

No grupo das enfermarias temos a seguinte composição: 56,7% (85) são de 

portadores de alguma enfermidade crônica, enquanto que 43,3% (65) eram candidatos à 

intervenção cirúrgica. Dentre as doenças crônicas se destacam: Hipertensão (63,53%), 

Diabetes (36,47%), Insuficiência Renal (20%), Lúpus (4,7%). No tocante às modalidades 

Escolaridade Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Ensino Fundamental  36 (22,1%) 12 (4,6%) 89 (59,3%) 

Ensino Médio  108 (66,3%) 112 (42,6%) 51 (34%) 

Ensino Superior  19 (11,7%) 139 (52,9%) 10 (6,6%) 

Estado civil Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Com companheiro 89 (54,6%) 155 (58,9%) 88 (58,7%) 

Sem companheiro 68 (41,7%) 104 (39,5%) 51 (34%) 

Viúvo 6 (3,7%) 4 (1,5%) 11 (7,3%) 



39 

 

cirúrgicas tem-se predomínio da colecistectomia (38,46%), retirada de nódulos (21,53%), 

cirurgia cardíaca (16,97%), reconstrução de intestino (13,84%) e hérnias abdominais (9,2%). 

5.2.2 – Aspectos fatoriais das escalas do MBMD 

Com o objetivo de avaliar a estrutura fatorial do MBMD, foram realizadas análises 

fatoriais exploratórias, para cada domínio do MBMD (Domínio 1: Padrões de Respostas; 

Domínio 2:  Hábitos Inadequados de Saúde; Domínio 3: Indicadores Psiquiátricos; Domínio 

4: Estilos de Enfrentamento; Domínio 5: Moderadores de Estresse; Domínio 6: Prognostico 

de Tratamento; Domínio 7: Gestão de Guias.  

Padrões de Respostas: 

Para o Domínio Padrões de Respostas, a AP sugeriu três fatores como mais 

representativos para os dados. As melhores cargas estão representadas em negrito em seu 

fator correspondente como representado na tabela 8: 

Tabela 8 - Cargas dos fatores de Padrões de Respostas (continua) 

Variável Respostas 

Defensivas 

Revelação Atratatividade 

Social 

 V36 0.548 0.710 -0.020 

 V68 0.597 0.175 -0.019 

 V93 0.698 0.166 0.055 

V121 0.533 0.259 0.075 

 V132 0.565 0.114 0.136 

 V17 -0.246 0.006 0.488 

 V52 -0.156 0.247 0.410 

 V87 -0.389 -0.011 0.537 

 V38 0.420 0.129 0.001 

 V73 0.003 0.313 0.455 

 V84 -0.223 0.331 0.214 

 V90 0.060 0.041 0.453 

 V91 0.664 0.001 0.543 

V100 -0.330 -0.026 0.547 
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Tabela 8 - Cargas dos fatores de Padrões de Respostas (continuação) 

Variável Respostas 

Defensivas 

Revelação Atratatividade 

Social 

 V48 0.521 -0.616 -0.030 

 V65 0.482 -0.526 0.077 

 V102 0.720 -0.093      0.220 

 V130 0.659 -0.081 -0.344 

 V141 0.664 0.022 -0.234 

 V16 0.485 -0.006 -0.051 

 V25 0.738 0.001 -0.318 

 V110 0.670 -0.300 -0.019 

 V118 0.687 -0.250 0.174 

 V155 0.449 -0.009 -0.014 

Alfa (α) 0,65 0,48 0,64 

 

Modelo testado Índices de adequação de ajuste 

3 Fatores x
2
 (df) X2/df RMSEA (90% I.C) CFI TLI SRMR 

391.868 

(250) 

1.57 0,037 (0,030 – 

0,043) 

.94 .92 0,079 

 

Indicadores de Hábitos Inadequados de Saúde 

 

Para o Domínio Hábitos Inadequados de Saúde, a AP sugeriu quatro fatores como 

mais representativos para os dados. As melhores cargas estão representadas em negrito em 

seu fator correspondente (tabela 9). 

Tabela 9 - Cargas dos fatores de Hábitos Inadequados de Saúde (continua) 

Variáveis Comportamentos 

Compulsivos 

Uso de 

Tabaco 

Comportamento 

Sedentário 

Abuso de 

Cafeína 

V127 0.758 0.101 -0.260 0.050 

V151 0.849 0.178 0.056 -0.006 

V74 0.720 -0.054 0.066 -0.352 

V146 0.442 -0.040 0.286 0.075 
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Tabela 9 - Cargas dos fatores de Hábitos Inadequados de Saúde (continuação) 

Variáveis Comportamentos 

Compulsivos 

Uso de 

Tabaco 

Comportamento 

Sedentário 

Abuso de 

Cafeína 

V135 0.068 -0.026 0.267 0.694 

V153 0.442 -0.001 -0.012 0.943 

V45 0.072 0.180 0.436 -0.367 

V149 0.000 0.038 0.895 -0.002 

V159 0.080 0.035 0.845 -0.023 

V111 0.034 0.964 -0.416 -0.013 

V142 -0.284 0.830 0.044 0.257 

V164 0.029 0.801 -0.298 -0.084 

Alfa (α) 0,25 0,75 0,62 0,63 

 

Modelo testado Índices de adequação de ajuste 

4 Fatores x
2
 (df) X2/df RMSEA (90% I.C) CFI TLI SRMR 

76.784 (51) 1.50 0,035 (0,015 – 0,050) .98 .96 0,097 

 

Indicadores Psiquiátricos 

Para o Domínio Indicadores Psiquiátricos, a AP sugeriu quatro fatores como mais 

representativos para os dados (tabela 10). As melhores cargas estão representadas em 

negrito em seu fator correspondente, os itens que obtiveram cargas muito próximas em 

diferentes fatores, são os itens: 6, 93, 76 e 96. 

Tabela 10- Cargas dos fatores de Indicadores Psiquiátricos (continua) 

Variáveis Sentimentos 

de Angústia 

Autopercepção 

Negativa 

Frustração em 

Relacionamentos Sociais 

Defensividade 

V1 0.337 0.002 0.114 0.265 

 V14 0.561 0.179 0.002 0.238 

 V46 0.677 0.110 0.030 0.054 

 V66 0.678 0.176 -0.078 0.176 

 V98 0.439 0.221 0.149 0.026 

 V155 0.136 0.499 -0.015 0.151 

 V28 0.412 0.171 0.009 0.140 

 V55 0.594 0.100 0.157 0.094 
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Tabela 10- Cargas dos fatores de Indicadores Psiquiátricos (continuação) 

Variáveis Sentimentos 

de Angústia 

Autopercepção 

Negativa 

Frustração em 

Relacionamentos Sociais 

Defensividade 

V119 0.477 0.173 0.134 0.097 

 V3 0.203 0.101 0.048 0.235 

 V41 0.368 0.452 -0.044 -0.036 

 V60 0.677 -0.194 0.060 0.119 

 V62 0.400 -0.119 0.093 -0.038 

 V65 0.508 -0.002 -0.029 0.154 

 V147 0.010 0.674 0.242 0.033 

 V16 0.396 -0.107 0.138 0.326 

 V49 0.517 -0.023 0.466 -0.243 

 V130 0.332 0.028 0.663 -0.018 

 V137 0.148 0.285 0.568 0.019 

 V156 0.286 0.336 0.288 0.003 

 V161 0.462 0.160 0.418 0.007 

 V30 -0.022 0.765 0.042 -0.006 

 V58 0.296 0.387 0.335 0.033 

 V83 -0.082 0.580 0.189 0.079 

 V86 0.052 0.210 0.456 0.194 

 V8 0.405 -0.008 0.614 -0.051 

 V13 0.179 0.096 0.317 0.186 

 V43 0.001 0.356 0.014 0.208 

 V96 -0.025 0.050 0.344 0.332 

 V105 0.358 0.237 0.336 -0.027 

 V109 0.285 0.507 -0.061 0.029 

 V117 0.444 0.013 0.363 -0.028 

 V141 0.070 0.150 0.428 0.301 

 V34 -0.395 -0.014 -0.353 0.103 

 V6 0.370 -0.083 0.103 0.358 

 V21 0.585 -0.051 0.014 -0.006 

 V75 0.694 0.135 0.151 0.007 
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Tabela 10- Cargas dos fatores de Indicadores Psiquiátricos (continuação) 

Variáveis Sentimentos 

de Angústia 

Autopercepção 

Negativa 

Frustração em 

Relacionamentos Sociais 

Defensividade 

 V31 0.202 0.441 0.102 -0.079 

 V9 0.379 0.039 0.065 0.215 

V42 0.151 0.477 0.221 -0.193 

 V126 0.221 0.462 0.059 -0.007 

 V162 0.388 0.086 -0.083 0.071 

 V12 0.270 -0.144 -0.077 0.306 

 V80 0.037 0.005 0.321 0.450 

 V95 -0.093 0.151 0.206 0.327 

 V125 0.240 0.127 -0.216 0.447 

 V146 0.704 -0.063 -0.143 -0.049 

 V36 -0.221 -0.007 0.108 0.599 

 V57 0.039 0.019 -0.544 0.577 

 V93 0.059 -0.017 0.382 0.396 

 V121 -0.007 0.088 0.022 0.502 

 V24 0.082 0.129 0.151 0.312 

 V11 -0.014 0.145 0.402 0.309 

 V19 -0.180 -0.006 0.693 0.298 

 V26 -0.039 -0.130 -0.064 0.529 

 V54 0.170 0.248 0.367 0.238 

 V59 0.065 -0.076 0.076 0.448 

V68 0.136 0.144 0.104 0.332 

 V76 0.079 -0.203 0.444 0.467 

 V79 -0.196 0.049 -0.009 0.420 

 V113 0.065 0.244 0.328 0.239 

 V120 -0.123 0.162 -0.063 0.343 

 V123 0.072 -0.123 0.043 0.437 

 V133 -0.117 0.164 0.086 0.216 

 V160 -0.230 0.020 0.705 0.298 

Alfa (α) 0,89 0,77 0,87 0,77 
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Modelo 

testado 

Índices de adequação de ajuste 

4 Fatores x
2
 (df) X2/df RMSEA (90% I.C) CFI TLI SRMR 

2612.185 (2207) 1.18 0,021 (0,017 – 0,024) .96 .96 0,077 

 

Estilos de Enfrentamento 

Para o Domínio Estilos de Enfrentamento, a AP sugeriu três fatores como mais 

representativos para os dados (tabela 11). As melhores cargas estão representadas em 

negrito em seu fator correspondente, alguns itens obtiveram cargas muito próximas em 

diferentes fatores, como no caso dos itens: 52, 61, 67 e 146.  

 

Tabela 11 - Cargas dos fatores de Estilos de Enfrentamento (continua) 

Variáveis Receio Não Convencionais Necessidade de Controle 

 V3 0.450 -0.097 0.006 

 V4 0.339 0.547 -0.016 

 V8 0.805 0.063 -0.210 

 V9 0.520 -0.009 0.041 

 V11 0.625 -0.054 0.058 

 V12 0.107 0.469 0.279 

 V13 0.550 0.014 0.046 

 V16 0.552 -0.039 0.113 

 V17 -0.418 -0.012 0.362 

V18 0.066 -0.305 0.057 

 V19 0.596 0.006 0.048 

 V24 0.534 -0.146 0.024 

 V25 0.819 -0.022 -0.089 

 V26 0.046 0.192 0.369 

 V32 -0.024 -0.246 0.361 

 V34 -0.616 -0.121 0.380 

 V36 0.361 -0.235 0.161 

 V37 0.646 -0.155 -0.010 

 V38 0.334 -0.050 0.047 

 V40 0.519 0.073 0.161 

 V43 0.364 -0.032 0.176 

 V44 0.055 -0.265 0.390 

 V47 0.337 0.107 0.270 

 V48 0.489 0.537 -0.004 

 V49 0.520 0.442 -0.139 

 V51 0.371 -0.075 0.189 

 V52 -0.353 -0.097 0.351 
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Tabela 11 - Cargas dos fatores de Estilos de Enfrentamento (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Receio Não Convencionais Necessidade de Controle 

V56 0.101 -0.336 0.398 

 V54 0.752 -0.089 0.095 

 V57 -0.201 0.220 0.555 

 V59 0.228 0.169 0.405 

 V60 0.434 0.379 0.083 

 V61 0.246 0.355 0.382 

 V63 0.493 0.090 0.315 

 V64 0.500 0.172 -0.118 

 V65 0.394 0.466 0.169 

 V66 0.625 0.165 0.147 

 V67 0.338 0.073 0.316 

 V68 0.526 -0.049 0.089 

 V71 0.138 -0.362 0.224 

 V73 -0.231 -0.009 0.467 

 V76 0.539 0.058 0.179 

 V77 0.203 -0.119 0.341 

 V78 -0.008 0.547 0.557 

 V79 0.084 -0.133 0.383 

 V80 0.526 -0.029 0.307 

 V86 0.660 -0.057 0.124 

 V87 -0.605 0.003 0.315 

 V88 -0.098 -0.397 0.250 

 V90 -0.250 0.224 0.346 

 V92 0.727 0.145 -0.051 

 V93 0.564 0.086 0.147 

 V94 0.317 -0.252 0.181 

 V95 0.384 -0.010 0.157 

 V96 0.525 -0.095 0.123 

 V97 -0.005 -0.175 0.418 

 V98 0.611 0.038 0.032 

 V99 -0.049 -0.368 0.304 

 V100 -0.574 0.096 0.431 

 V101 0.063 -0.370 0.119 

 V104 0.495 0.102 0.045 

 V105 0.727 -0.029 -0.105 

 V107 0.527 0.242 -0.002 

 V110 0.641 0.335 0.009 

 V112 0.428 -0.127 -0.009 

 V113 0.706 -0.152 -0.034 

 V114 -0.209 0.440 0.201 

 V118 0.452 0.316 0.103 

 V119 0.672 0.150 -0.079 

 V120 0.128 0.074 0.323 

 V121 0.353 0.048 0.263 

 V122 0.713 0.174 0.122 
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Tabela 11 - Cargas dos fatores de Estilos de Enfrentamento (continuação) 

Variável Receio Não Convencionais Necessidade de Controle 

 V123 0.182 0.213 0.359 

 V129 -0.165 -0.518 0.137 

V137 0.810 -0.053 -0.068 

 V138 0.007 0.567 0.452 

 V141 0.721 0.006 0.041 

 V143 -0.180 -0.340 0.306 

 V146 0.326 0.326 -0.094 

 V148 -0.006 0.585 0.364 

 V150 0.547 0.114 -0.004 

 V152 0.434 -0.017 0.233 

 V154 0.341 -0.264 -0.074 

 V155 0.517 -0.086 0.223 

 V156 0.722 -0.104 -0.026 

 V157 0.486 -0.106 0.282 

 V160 0.591 -0.035 0.076 

 V161 0.788 0.137 -0.056 

 V162 0.388 0.002 0.019 

Alfa (α) 0,93 0,72 0,66 

 

Modelo 

testado 

Índices de adequação de ajuste 

3 Fatores x
2
 (df) X2/df RMSEA (90% I.C) CFI TLI SRMR 

5181.098 (4462) 1.16 0,020 (0,017 – 0,022) .93 .93 0,087 

 

Moderadores de Estresse 

Para o Domínio Moderadores de Estresse, a AP sugeriu seis fatores como mais 

representativos para os dados (tabela 12). As melhores cargas estão representadas em 

negrito em seu fator correspondente, no entanto alguns itens obtiveram cargas muito 

próximas em diferentes fatores, como no caso dos itens: 72 e 122.  

Tabela 12 - Cargas dos fatores de Moderadores de Estresse (continua) 

Variáveis Carência de 

Suporte 

Religiosidade Desconfiança 

no Desempenho 

Isolamento 

Social 

Sensação 

de dor 

Pessimismo 

V2 -0,232 -0,665 -0,054 -0,080 0,064 0,037 

V7 -0,036 0,123 0,613 0,379 -0,004 -0,136 

V11 0,313 -0,091 0,045 0,318 0,030 -0.009 

V15 -0,041 0,772 -0,048 -0,093 0,240 -0,024 

V19 0,092 0,025 0,110 0,376 -0,047 - 0,035 

V39 0,252 0,084 0,015 -0,126 0,350 0,090 
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Tabela 12 - Cargas dos fatores de Moderadores de Estresse (continuação) 

Variáveis Carência de 

Suporte 

Religiosidade Desconfiança 

no Desempenho 

Isolamento 

Social 

Sensação 

de dor 

Pessimismo 

V42 0,241 -0,109 0,545 -0,054 -0,003 0,206 

V49 0,376 -0,024 0,029 0,245 -0,056 0,222 

V51 0,341 -0,009 -0,124 -0,082 0,177 0,123 

V54 0,581 -0,040 0,054 0,004 0,180 0,003 

V55 0,369 -0,141 0,147 0,159 0,081 0,013 

V58 0,594 0,030 0,107 -0,061 -0,131 0,201 

V69 0,012 0,172 0,201 0 0,629 0,142 

V72 -0,429 0,115 0,139 -0,457 0,063 -0,121 

V83 0,309 -0,067 0,036 -0,019 0,034 0,434 

V85 0,013 0,005 0,315 0,005 0,579 0,154 

V86 0,412 -0,035 0,069 0,030 0,058 0,150 

V87 -0,239 -0,043 -0,028 -0,673 0,033 -0,022 

V89 0,013 0,039 0,089 -0,879 0,011 -0,197 

V94 -0,028 0,149 0,261 -0,063 0,740 0,030 

V98 0,572 0,015 0,187 -0,036 0,075 -0.166 

V99 -0,095 0,757 -0,035 0,024 0,068 -0,157 

V107 0,307 -0,259 -0,007 0,156 0,172 -0,088 

V109 0,032 -0,126 0,012 0,232 0,096 0,409 

V122 0,373 -0,159 0,030 0,195 0,008 0,176 

V126 0,128 -0,102 0,466 -0,064 0,082 0,043 

V129 -0,038 0,871 0,003 0,020 0,158 0,066 

V130 0,862 -0,006 -0,009 0,034 -0,161 -0,089 

V136 0,362 0,036 0,730 -0,148 -0,001 0,050 

V137 0,779 0,001 0,075 0,016 -0,021 0,104 

V140 0,328 0,111 0,006 -0,023 0,194 0,077 

V141 0,687 -0,105 -0,155 0,044 0,034 0,031 

V144 0,207 0,790 0,015 0,018 -0,167 0,018 

V145 0,283 0,084 0,092 0,011 0,318 0,223 

V147 0,484 -0,014 -0,129 0,048 0,071 0,652 

V156 0,404 -0,010 0,304 0,171 0,064 -0,098 

V158 0,022 0,074 0,681 0,140 0,299 0,195 

V161 0,834 -0,033 -0,014 -0,037 -0,040 -0,025 

V165 -0,274 -0,746 0,061 0,201 -0,065 -0,009 

Alfa (α) 0,88 0,77 0,79 0,59 0,71 0,65 

 

Modelo 

testado 

Índices de adequação de ajuste 

6 Fatores x
2
 (df) X2/df RMSEA (90% I.C) CFI TLI SRMR 

1658.177 (1532) 1.08 0,014 (0,007 – 0,019) .99 .98 0.057 
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Prognóstico de Tratamento 

 

Para o Domínio Prognostico de Tratamento, a AP sugeriu cinco fatores como mais 

representativos para os dados (tabela 13). As melhores cargas estão representadas em 

negrito em seu fator correspondente.  

Tabela 13 - Cargas dos fatores de Prognóstico de Tratamento (continua) 

Variáveis             Má 

Adaptação 

Medo de 

Hospital 

Uso Abusivo de 

Medicamentos 

Participação Ativa Responsividade 

 V3 0.324 0.506 0.031 -0.243 0.048 

 V20 0.104 0.445 0.175 -0.097 0.025 

 V41 0.435 0.534 -0.100 -0.040 -0.172 

V62 0.173 0.421 -0.025 -0.214 0.220 

 V131 0.306 0.471 0.080 0.061 -0.169 

 V6 0.476 0.072 0.127 0.084 0.061 

 V66 0.582 0.284 0.044 0.124 -0.118 

 V155 0.568 -0.071 0.061 0.162 0.062 

 V157 0.538 0.036 0.073 0.127 0.199 

 V14 0.643 0.259 0.075 -0.023 0.115 

 V28 0.426 0.467 0.048 0.048 0.043 

 V46 0.623 0.062 0.071 -0.031 -0.025 

 V49 0.485 -0.130 0.157 -0.075 -0.249 

 V83 0.424 -0.031 0.272 0.031 0.183 

 V92 0.755 -0.130 -0.043 0.053 -0.263 

 V98 0.702 -0.043 -0.060 -0.021 0.083 

 V150 0.492 0.034 0.161 -0.063 -0.115 

 V10 0.037 0.018 0.941 0.028 -0.026 

 V103 0.010 0.025 0.964 -0.054 -0.073 
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Tabela 13 - Cargas dos fatores de Prognóstico de Tratamento (continuação)  

Variáveis             Má 

Adaptação 

Medo de 

Hospital 

Uso Abusivo de 

Medicamentos 

Participação Ativa Responsividade 

V116 0,257 0,073 0,487 -0,028 -0,064 

 V69 0.478 -0.009 0.047 0.327 0.152 

 V36 0.382 0.065 -0.212 0.003 -0.063 

 V113 0.681 0.086 -0.134 -0.011 -0.119 

 V134 0.233 0.028 0.044 0.075 -0.334 

 V23 -0.025 0.229 0.083 0.509 -0.001 

 V32 -0.134 0.536 -0.125 0.484 0.130 

 V108 0.208 0.039 0.108 0.667 -0.071 

 V84 -0.234 0.241 -0.026 -0.057 0.442 

 V54 0.813 -0.128 -0.015 0.050 0.183 

 V77 0.081 0.228 0.144 0.387 -0.058 

 V133 0.133 0.015 -0.012 0.489 -0.280 

 V140 0.474 0.012 0.123 0.069 0.081 

 V51 0.390 -0.037 0.187 -0.104 0.340 

 V63 0.393 0.223 0.173 0.100 0.032 

 V126 0.443 0.213 -0.041 0.143 0.019 

 V9 0.410 0.295 0.068 -0.049 -0.140 

 V39 0.465 0.039 0.074 0.205 0.066 

 V58 0.784 0.101 -0.081 0.071 -0.042 

 V65 0.375 0.070 0.099 0.043 -0.032 

 V70 0.304 0.211 -0.122 0.480 0.195 

 V82 0.205 0.506 -0.062 0.117 -0.112 

 V119 0.667 0.066 0.032 -0.261 0.121 

 V145 0.576 -0.017 0.102 0.215 -0.107 
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Tabela 13 - Cargas dos fatores de Prognóstico de Tratamento (continuação) 

Variáveis             Má 

Adaptação 

Medo de 

Hospital 

Uso Abusivo de 

Medicamentos 

Participação Ativa Responsividade 

 V160 0.625 -0.166 -0.026 -0.129 -0.084 

V44 0.096 -0.116 0.036 0.599 0.080 

 V97 -0.052 0.035 0.000 0.617 -0.028 

 V18 0.091 -0.041 0.007 0.040 0.520 

 V33 -0.108 0.099 -0.089 0.216 0.271 

 V71 0.214 0.027 -0.013 0.210 0.459 

 V99 -0.062 0.245 0.040 0.294 0.037 

 V101 0.007 0.043 0.025 0.125 0.445 

 V52 -0.273 0.013 -0.110 0.364 0.016 

 V56 0.135 -0.039 0.132 0.370 -0.002 

 V87 -0.668 0.059 0.206 0.367 0.039 

 V88 -0.011 0.018 -0.113 0.104 0.371 

 V100 -0.532 -0.082 0.288 0.292 0.217 

Alfa (α) 0,88 0,60 0,76 0,67 0,42 

 

 

Modelos testado x
2
 (df) X2/df RMSEA (90% I.C) SRMR CFI TLI 

5 fatores 1739.26 (1534) 1.13 0,018 (0,013 – 0,022) 0,08 .97 .96 

 

Guias de Gestão 

Para o Domínio Guias de Gestão, a AP sugeriu dois fatores como mais representativos para 

os dados (tabela 14). 
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Tabela 14 - Cargas dos fatores de Guias de Gestão (continua) 

Variáveis Encaminhamento 

Psicológico 

Proatividade e 

Adaptação 

V30 0.690 -0.022 

V54 0.735 0.061 

V85 0.618 0.372 

V126 0.577 0.095 

V145 0.735 0.233 

V13 0.513 -0.121 

V24 0.431 -0.089 

V69 0.677 0.455 

V83 0.602 -0.028 

V109 0.621 -0.153 

V147 0.809 -0.018 

V143 -0.001 0.408 

V44 0.216 0.452 

V89 -0.382 0.632 

V49 0.530 -0.192 

V51 0.400 0.064 

V58 0.830 0.041 

V131 0.477 -0.039 

V1 0.459 -0.018 

V86 0.650 0.022 

V92 0.738 -0.010 

V150 0.549 -0.159 

V87 -0.376 0.614 

Alfa (α) 0,83 0,42 

 

Modelos testado x
2
 (df) X2/df RMSEA (90% I.C) SRMR CFI TLI 

2 fatores 367.090 (251) 1.46 0,033 (0,025 – 0,040) 0,080 .96 .95 
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5.2.3 . Análise de Consistência Interna (Precisão) do MBMD 

Quanto às escalas de Padrões de Respostas sugerem-se Alfas próximos à versão 

original, sendo todos abaixo do considerado adequado (α ≥ 0,7). As médias brasileiras são 

relativamente próximas, com destaque para a escala de Depreciação (Z), com maiores 

médias para a população bariátrica brasileira como representado na tabela 7 com os valores 

do Alpha de Cronbach (α) e médias da população de doentes crônicos norte-americanos à 

esquerda e as os alfas e médias da população brasileira de candidatos à cirurgia bariátrica. 

Tabela 15 – Médias, Desvios-Padrão e Coeficientes Alphas de Cronbrach das escalas de 

Padrões de Respostas na população americana e na amostra brasileira de cirurgia 

bariátrica 

Segue-se com os Alphas de Cronbach e médias das escalas de Indicadores 

Psiquiátricos, com a versão brasileira com médias e indicadores de consistência interna mais 

elevados, como ilustrado na tabela 16. É importante ressaltar que todos os indicadores de 

consistência interna são considerados aceitáveis por estarem acima de 0,7. 

Tabela 16 – Médias, Desvios-Padrão e Coeficientes Alpha de Cronbrach das escalas de 

Indicadores Psiquiátricos na população americana e na amostra brasileira de cirurgia 

bariátrica (continua) 

 

  EUA   BRASIL  

Escalas α Média D.P. α Média D.P. 

Descritividade (X) 0,54 6,42 2,61 0,54 5,46 2,67 

Desejabilidade Social (Y) 0,47 9,30 3,02 0,45 9,06 2,85 

Depreciação (Z) 0,69 2,13 2,92 0,76 4,29 3,67 

  EUA   BRASIL  

Escalas α Média D.P. α Média D.P. 

Ansiedade-Tensão (AA) 0,76 7,16 7,34 0,81 13,14 7,92 

Depressão (BB) 0,85 8,56 9,53  0,85 14,30 9,79 
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Tabela 16 – Médias, Desvios-Padrão e Coeficientes Alpha de Cronbrach das escalas de 

Indicadores Psiquiátricos na população americana e na amostra brasileira de cirurgia 

bariátrica (continuação) 

 

 

Quanto às escalas de Estilos de Enfrentamento, foram observados maiores médias 

em todas as escalas na população brasileira bariátrica, como representado na tabela 17. Das 

onze escalas, apenas cinco apresentaram Alpha de Cronbach aceitável ( α ≥ 0,7), são elas: 

Introvertido (0,74), Inibido (0,84), Desanimado (0,83), Insatisfeito (0,83), Autodepreciativo 

(0,8).  

Tabela 17 – Médias, Desvios-Padrão e Coeficientes Alpha de Cronbrach das escalas de 

Estilos de Enfrentamento na população americana e na amostra brasileira de cirurgia 

bariátrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EUA   BRASIL  

Escalas α Média D.P. α Média D.P. 

Disfunção Cognitiva (CC) 0,73 6,14 6,63 0,79 11,04 6,79 

Estabilidade Emocional (DD) 0,76 8,00 6,59 0,79 13,65 6,60 

Defensividade (EE) 0,70 10,70 6,44 0,75 14,78 4,90 

  EUA   BRASIL  

Escalas α Média D.P. α Média D.P. 

Introvertido (1) 0,65 7,05 5,97 0,74 10,96 6,25 

Inibido (2A) 0,80 6,14 7,32 0,84 13,20 8,42 

Desanimado (2B) 0,77 3,55 4,96 0,83 8,62 6,15 

Cooperativo (3) 0,63 8,34 5,70 0,67 13,51 5,98 

Sociável (4) 0,59 11,30 4,78 0,40 12,11 4,19 

Confiante (5) 0,61 11,78 5,06 0,48 12,49 4,64 

Não Convencional (6A) 0,58 9,69 6,11 0,64 11,31 5,48 

Enérgico (6B) 0,58 9,47 5,74 0,59 11,23 5,14 

Respeitoso (7) 0,56 19,86 5,75 0,59 21,02 5,20 
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Tabela 17 – Médias, Desvios-Padrão e Coeficientes Alpha de Cronbrach das escalas de 

Estilos de Enfrentamento na população americana e na amostra brasileira de cirurgia 

bariátrica (continuação) 

 

 

 

 

Já nas escalas de Moderadores de Estresse  (tabela 18) tem-se predomínio de Alphas 

de Cronbach satisfatórios ( α ≥ 0,7) em quatro das cinco escalas do domínio, apenas a escala 

de Ausência Espiritual obeve alfa inaceitável. Também se observam maiores médias em 

todas as escalas para população brasileira de candidatos à cirurgia bariátrica se comparadas 

as dos pacientes crônicos norte-americanos. 

Tabela 18 – Médias, Desvios-Padrão e Coeficientes Alpha de Cronbrach das escalas de 

Moderadores de Estresse na população americana e na amostra brasileira de cirurgia 

bariátrica 

 

 

No domínio de Prognóstico de Tratamento, sugerem –se médias mais elevadas na 

população brasileira, com alfas satisfatórios ( α ≥ 0,7) em duas das cinco escalas do 

domínio, são elas: Fragilidade Intervencionista e Excesso de Utilização de Serviços como 

segue na tabela 19.  

  EUA   BRASIL  

Escalas α Média D.P. Α Média D.P. 

Insatisfeito (8A) 0,77 10,72 8,39 0,83 17,86 7,88 

Autodepreciativo (8B) 0,73 6,44 6,22  0,80 10,94 6,36 

  EUA   BRASIL  

Escalas α Média D.P. α Média D.P. 

Apreensão da doença (A) 0,80 12,18 9,72 0,83 20,55 8,37 

Déficit Funcional (B) 0,77 10,42 8,46 0,83 17,04 7,09 

Sensibilidade à dor (C) 0,83 12,21 10,78 0,84 19,68 9,46 

Isolamento Social (D) 0,82 7,04 7,67 0,73 13,25 7,98 

Pessimismo com o futuro (E) 0,79 8,83 8,06 0,81 12,02 6,69 

Ausência espiritual (F) 0,89 6,41 7,27  0,10 3,79 5,19 
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Tabela 19 – Médias, Desvios-Padrão e Coeficientes Alpha de Cronbrach das escalas de 

Prognóstico de Tratamento na população americana e na amostra brasileira de 

cirurgia bariátrica 

 

  

 

 

 

 

 

 

As escalas de Gestão de Guias de tratamento (tabela 20) não obtiveram alpha de 

cronbach satisfatório ( α ≥ 0,7) e todas com médias mais elevadas na população brasileira.  

Tabela 20 – Médias, Desvios-Padrão e Coeficientes Alpha de Cronbrach das escalas de 

Guias de Tratamento na população americana e na amostra brasileira de cirurgia 

bariátrica 

 

 

 

 

 

5.2.4. Comparações entre as médias dos escores brutos 

Foi utilizado o Teste T de Student para comparações das médias de escores brutos 

das escalas entre os sexos. Com relação às comparações entre escores brutos das escalas do 

MBMD quanto ao sexo, obteve-se significância (p < 0,05) nos indicadores de Álcool (N), 

  EUA   BRASIL  

Escalas α Média D.P. α Média D.P. 

Fragilidade Intervencionista (G) 0,71 6,71 6,61 0,79 10,03 6,08 

Abuso de Medicação (H) 0,59 3,00 3,55 0,62 5,16 4,35 

Desconfortável à Informações (I) 0,22 1,99 2,81  0,21 2,50 2,07 

Excesso de Utilização dos 

Serviços (J) 
0,68 7,71 6,29 0,77    13,95          6,04 

Problemática Adesão (K) 0,55 8,91 5,81 0,66 9,08 5,62 

  EUA   BRASIL  

Escalas α Média D.P. α Média D.P. 

Dificuldades de Adaptação (L) 0,69 5,90 4,77  0,65 8,49 4,11 

Encaminhamento Psi (M) 0,64 4,53 4,36  0,59 7,40 3,98 



56 

 

Drogas (O) e Alimentação (P). E nas escalas de Inibido (2A) e Ausência espiritual (F), como 

segue na tabela 21. 

        Tabela 21- Comparações das médias quanto ao sexo 

 * p < 0,01; **p < 0,02, ***p < 0,03, ****p < 0,05 

Com relação à escolaridade, por se tratar de comparação entre escores dos três 

grupos, foi escolhido o teste de ANOVA para comparação das médias. Nesse sentido, temos 

significância (p <0,05), em 11 escalas do instrumento e em um indicador de hábito de saúde, 

como segue na tabela 22 abaixo: 

    Tabela 22- Comparações das médias quanto o nível de escolarização 

 

 

Escalas 

Média 

Feminino 

D.P Média 

Masculino 

D.P 
Predomínio 

Indicador Álcool (N) 17,14 6,50 14,32 2,40 Feminino*** 

Indicador Drogas (O) 0,09 0.33 0,15 0.35 Masculino ** 

Indicador Alimentação (P) 1,83 0,86 1,36 1.06 Feminino * 

Inibido (2 A) 13,8 8.33 11,63 8.90 Feminino**** 

Ausência Espiritual 3  4.50 4 5.60 Masculino * 

Escalas 

Média 

Ensino 

Fundamental  

D.P Média 

Ensino 

Médio 

D.P Média 

Ensino 

Superior 

D.P 

Desejabilidade Social (Y) 9,57 3,00 9,34 2,90 8,63 2,73 

Defensividade (EE) 17,57 5,16 14,35 5,25 14,68 6,00 

Introvertido (1) 13,74 5,77 10,62 5.98 10,60 6,51 

Respeitoso (7) 23,72 4,35 21,24 5,22 20,08 5,14 

Sensibilidade à dor (C) 23,64 10,05 19,48 8,94 18,88 9,66 

Desconfortável à Informação (I) 1,49 2,22       2,75 2,74 2,93 2,70 

Excesso de Utilização de Serviços (J) 16,02 5,73 13,91 5,66 13,45 6,44 
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Quanto à comparação entre grupos, temos que nas escalas de Padrões de Respostas, 

considerando (p < 0,05), houve significância nas três escalas que compõem o domínio 

(tabela 23). Com menor variabilidade nas escalas de Descritividade e Depreciação para o 

grupo presencial.  

Tabela 23- Comparação das médias de Padrões de Respostas quanto ao grupo 

 Nas escalas de Indicadores Psiquiátricos todos obtiveram significância (p < 0,05), 

com exceção da escala de Disfunção Cognitiva, com menor média e variabilidade nas 

escalas de Ansiedade-Tensional, Depressão e Estabilidade Emocional para o grupo 

presencial. E maiores médias nas escalas de Depressão e Estabilidade Emocional para os 

participantes da Internet (tabela 24). 

Tabela 24 – Comparação das médias de Indicadores psiquiátricos quanto ao grupo 

No domínio de Estilos de Enfrentamento, considerando p < 0,05, nas comparações 

quanto aos grupos de coletas, observa-se a seguinte configuração conforme a tabela 25.  

Escalas 

Média 

Presencial 

D.P 

 

Média 

Internet 

D.P Média 

Enfermarias 

D.P 

Descritividade (X) 5,50 2,52 5,43 2,76 3,89 2,67 

Desejabilidade Social (Y) 9,98 2,59 8,49 2,86 10,97 2,48 

Depreciação (Z) 3,53 3,17 4,75 3,88 4,44 3,81 

Escalas 

Média 

Presencial 

D.P Média 

Internet 

D.P Média 

Enfermaria 

D.P 

Ansiedade-Tensão (AA) 12,14 6,67 13,76 8,03 15,33 8,31 

Depressão (BB) 12,39 9,18 15,48 9,98 15,22 10,67 

Estabilidade Emocional (DD) 12,53 6,39 14,35 6,66 14,20  6,86 

Defensividade (EE) 15,35 5,41 14,54 8,54 18,75 5,43 
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Tabela 25 – Comparação das médias de Estilos de Enfrentamento quanto ao grupo 

 

As escalas do domínio Moderadores de Estresse, com exceção da escala de 

Apreensão da doença (A), mostraram significância (p < 0,05), nas seguintes escalas (tabela 

26):  

Tabela 26 – Comparação das médias de Moderadores de Estresse quanto ao grupo 

 

Escalas 

Média 

Presencial 

D.P Média 

Internet 

D.P Média 

Enfermaria 

D.P 

Introvertido (1) 10,96 5,97 10,96 6,42 14,10 6,37 

Inibido (2A) 11,76 7,91 14,09 8,61 13,76 8,74 

Desanimado (2B) 7,25 5,65 9,47 6,30 8,46 6,33 

Cooperativo (3) 13,46 5,39 12,54 6,32 15,06 5,90 

Sociável (4) 12,68 3,84 11,76 4,36 13,26 3,62 

Confiante (5) 13,28 4,11 12,00 4,88 12,85 5,17 

Não Convencional (6A) 11,64 5,43 11,12 5,50 12,85 5,17 

Enérgico (6B) 11,70 5,15 10,95 5,12 13,70 4,97 

Respeitoso (7) 23,13 4,38 19,72 5,26 25,88 3.40 

Insatisfeito (8A) 17,75 8,09 17,93 7,76 20,38 7,57 

Auto-depreciativo (8B) 9,85 6,4 11,60 6,96 10,50 6,98 

Escalas 

Média 

Presencial 

D.P Média 

Internet 

D.P Média 

Enfermaria 

D.P 

Déficits Funcionais (B) 15,88 7,60 17,77 6,67 15,52 7,05 

Sensibilidade à dor (C) 19,50 9,73 19,79  9,31 22,97 10,31 
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Tabela 26 – Comparação das médias de Moderadores de Estresse quanto ao grupo 

(continuação) 

 

No domínio de Prognóstico de Tratamento as cinco escalas sugeriram diferenciações 

significativas (p < 0,05), com maiores médias e variabilidade para o grupo das enfermarias 

nas escalas de “Fragilidade Intervencionista”, “Abuso de Medicação” e “Excesso de 

Utilização de serviços” (tabela 27).  

Tabela 27 – Comparação das médias de Prognóstico de Tratamento quanto ao grupo 

 

Nas duas escalas de Guias de Tratamento, o grupo presencial obteve menor média e 

variabilidade nas duas escalas (tabela 28).  

 

Escalas 

Média 

Presencial 

D.P Média 

Internet 

D.P Média 

Enfermaria 

D.P 

Isolamento Social (D) 12,12 7,71 13,95 8,08 14,20 7,51 

Pessimismo quanto ao futuro (E) 11,02 6,57 12,64 6,70 13,07 7,60 

Ausência espiritual (F) 2,90 4,37 4,33 5,58 1,66 2,71 

Escalas 

Média 

Presencial 

D.P Média 

Internet 

D.P Média 

Enfermaria 

D.P 

Fragilidade Intervencionista (G) 9,43  5,95 10,41 6,14 15,11 7,86 

Abuso de Medicação (H) 4,88 4,02 5,34 4,55 6,18  4,82 

Desconfortável a Informações (I) 1,58 2,33 3,07 2,77 1,53 1,90 

Excesso de Utilização dos Serviços (J) 13,95 6,11 14,02 6,02 16,60 6,33 

Problemática Adesão (K) 5,74 4,12 11,15 5,45 4,04 3,73 
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Tabela 28 – Comparação das médias de Guias de Tratamento quanto ao grupo 

 

Nos Indicadores de Hábitos de Saúde, as médias mais relevantes no grupo das 

enfermarias, com exceção das escalas de alimentação e sedentarismo (tabela 29).  

Tabela 29 – Comparação das médias de Hábitos de Saúde quanto ao grupo 

 

 

 

 

 

 

 

O teste de Anova também foi utilizado para comparações com relação ao Índice de 

Massa Corporal (IMC) dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica no grupo presencial e 

da internet. Sendo significativos (p < 0,05) um indicador de saúde, Tabaco (S)  e duas 

escalas, Respeitoso (7) e Adesão Problemática (K). Na tabela X estão descritos os valores de 

F e as respectivas médias e desvios padrões (tabela 30). 

Tabela 30- Comparação das médias de Obesidade II, Obesidade III e Superobesidade             

Escalas 

Média 

Presencial 

D.P Média 

Internet 

D.P Média 

Enfermaria 

D.P 

Dificuldades de Adaptação (L) 7,78  3,91 8,25 4,17 8,76 4,05 

Encaminhamento Psi (M) 6,20 3,76 8,14 3,94 9,00 4,52 

Escalas 

Média 

Presencial 

D.P Média 

Internet 

D.P Média 

Enfermaria 

D.P 

Álcool (N) 0,77 0,91 1,92 1,17 1,76 1,05 

Drogas (O) 0,06 0,29 0,10 0,32 0,15 0,38 

Alimentação (P) 1,71 0,91 2,16 0,78 1,00 1,00 

Cafeína (Q) 0,13 0,44 0,12 0,40 0,30 0,65 

Sedentarismo (R)  1,86 1,05 2,33 0,94 1,80 1,04 

Tabaco (S) 0,08 0,33 0,15 0,64 0,19 0,57 

Escalas 

Média 

Obesidade II 

D.P Média       

Obesidade III 

D.P Média 

Superobesidade 

D.P 

Tabaco (S)  0,28 0,87 0,14 0,49 0,06 0,29 
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Tabela 30- Comparação das médias de Obesidade II, Obesidade III e Superobesidade  

(continuação)          

 

Com relação aos padrões de pontuação de escores entre pacientes candidatos à 

cirurgia bariátrica com e sem comorbidades, houve diferença (p < 0,05) no Indicador de 

Sedentarismo (R), que obteve média de 2,38 +- 0,9 nos pacientes sem comorbidades e de 

1,93 +- 1 nos portadores de comorbidades. 

Levando em consideração os pacientes portadores de comorbidades e os portadores 

de doenças crônicas hospitalizados, sem indicação para cirurgia bariátrica, têm-se diferenças 

(p < 0,05) no indicador de Drogas (O) e nas escalas de Sociável (4), Respeitoso (7), 

Fragilidade x Resiliência Intervencionista (G) (tabela 31).  

       Tabela 31 - Comparação das médias com comorbidades e doenças crônicas 

 

5.2.5. Relações intra MBMD 

Também foi utilizada a correlação de Pearson, entre as escalas do MBMD, 

considerando p < 0,01, obtivemos as seguintes relações com r > 0,7 entre as escala de 

Indicadores Psiquiátricos com escala de Ansiedade (AA): Depressão (0,78), Disfunção 

Cognitiva (0,80), Estabilidade Emocional (0,86). Já complementando com a escala de 

Escalas 

Média 

Obesidade II 

D.P Média       

Obesidade III 

D.P Média 

Superobesidade 

D.P 

Desconfortável à Informação (I) 2,75 2,97 2,67 2,63 1,86 2,49 

Adesão Problemática (K) 9,91 5.96 9,37 5,51 7,52 5,20 

Escala Média com 

comorbidade 

D.P Média doença 

crônica 

D.P 

Drogas (O) 0,08 0,3 0,14 0,35 

Respeitoso (7) 21,85 5,1 25,82 3,52 

Fragilidade Intervencionista (G) 10,2 6,3 15,08 7,7 
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Depressão (BB), houve a seguinte configuração: Disfunção Cognitiva (0,74) e Estabilidade 

Emocional (0,79). Além dessas, as escalas de Disfunção Cognitiva e Estabilidade Emocional 

também obtiveram relação significativa (0,73).  

Além disso, as escalas de Indicadores Psiquiátricos também apresentaram relações 

com escalas de outros domínios do MBMD, como as de Estilo de Enfrentamento e 

Moderadores de Estresse. Entre as escalas de Estilo de Enfrentamento, a escala de Inibido 

(2A), apresentou relações fortes com as escalas de Ansiedade AA (0,72), Depressão BB 

(0,85) e Estabilidade Emocional DD (0,79); Desanimado (2B) com Ansiedade AA (0,72), 

Depressão BB (0,82), Estabilidade Emocional DD (0,78); Insatisfeito (8A) com Ansiedade 

AA (0,72), Depressão BB (0,77), Estabilidade Emocional DD (0,83) e Defensividade EE 

(0,72); Autodepreciativo 8B com Ansiedade AA (0,72), Depressão BB (0,72), Estabilidade 

Emocional DD (0,78). Quando aos Moderadores de Estresse, sugerem-se relações entre a 

escala de Sensibilidade à Dor (C) com Ansiedade (0,70) e Depressão (0,72); Isolamento 

Social com Depressão (0,81) e Estabilidade Emocional (0,75); e por fim a Escala de 

Pessimismo com o futuro com as escalas de Depressão (0,83) e Disfunção Cognitiva (0,70).  

Quanto aos indicadores de Hábitos Inadequados de Saúde, apenas a escala de Álcool 

demonstrou relações entre os domínios do instrumento: Depressão (0,76), Apreensão doença 

(0,76), Pessimismo com o futuro (0,80), Excesso de Utilização de Serviços (0,71) e 

Encaminhamento Psi (0,77). 

Entre os Moderadores de Estresse e os Estilos de Enfrentamento houve relações 

significativas entre três escalas do primeiro domínio. A escala de Isolamento Social (D) 

obteve significância com: Introvertido (0,71), Inibido (0,91), Desanimado (0,79), Insatisfeito 

(0,80) e Autodepreciativo (0,79). Observaram-se também aproximações entre a escala de 

Utilização em Excesso (J) com Inibido (0,71) e Insatisfeito (0,79).  

 



63 

 

5.2.6. Relações entre o MBMD e outros instrumentos 

Como nesse estudo foram utilizados três outros instrumentos para comparações com 

o MBMD. Entre as escalas do MBMD, observaram-se correlações com o Millon Clinical 

Multiaxial Inventory – III (MCMI III) apenas na escala de Déficits Funcionais (B) com 

estilo de personalidade: Depressivo (0,91), Dependente (0,72), Negativista (0,77), 

Masoquista (0,7), Esquizotípico (0,72), Boderline (0,7); e os transtornos do eixo I do DSM 

IV que foram Ansiedade (0,8), Somatoforme (0,87), Distimia (0,93), Transtorno de Estresse 

Pós-traumático (0,77), Transtorno do pensamento (0,77) e Depressão Maior (0,94). Quanto 

ao Millon Index of Personality Styles (MIPS), apenas o indicador de Álcool do MBMD 

demonstrou correlação com o instrumento nas escalas de Preservação (0,79), Modificação 

(0,87), Individualismo (0,82), Proteção (0,97), Extroversão (0,86), Sensação (0,86), 

Reflexão (0,78), Sistematização (0,86), Inovação (0,91), Retraimento (0,84), 

Comunicabilidade (0,86), Firmeza (0,84), Discrepância (0,90), Conformismo (0,91), 

Submetimento (0,89), Controle (0,81), Insatisfação (0,86) e Concordância (0,94). Com o 

Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG) não houve correlações com r > 0,7.  

5.2.7 . Comparações dos escores brutos dos outros instrumentos  

Para verificação das características dos outros três instrumentos utilizados neste 

estudo como Gold Standard, foram utilizados Teste T e Anova de acordo com a 

disponibilidade dos grupos. Com relação ao sexo, o Questionário da Saúde de Goldberg 

(QSG) e o Millon Index of Personality Styles (MIPS) demonstraram diferenças significativas 

(p < 0,01), como segue nas tabelas 32 e 33. 
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Tabela 32 - Comparação das médias dos escores brutos do QSG quanto ao sexo 

 

 

             

 

 

 

Tabela 33-. Comparações das médias dos escores brutos do MIPS quanto ao sexo 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Também foram efetuadas comparações quando a incidência ou não de comorbidades 

nos participantes candidatos à cirurgia bariátrica e também com base na classificação do 

Índice de Massa Corporal, não foram observadas diferenças significativas (p < 0,05) nos três 

instrumentos. No tocante ao nível de escolarização, sugerem-se significância (p < 0,05) em 

duas escalas do MCMI III (Tabela 34). 

Escala QSG Média 

Feminino 

D.P Média 

Masculino 

    D.P Predomínio 

Estresse 1,97 0,44 1,80 0,29 Feminino 

Morte 1,40 0,47 1,33 0,32 Feminino 

Desempenho 2,04 0,46 1,86 0,29 Feminino 

Saúde 1,94 0,43 1,78 0,29 Feminino 

Escala MIPS Média 

Feminino 

D.P Média 

Masculino 

D.P Predomínio 

Acomodação 12,25  12,68 7,22 10,22 Feminino 

Proteção 19,49 18,21 11,58 16,07 Feminino 

Introversão 7,21  8,64 4,00 6,40 Feminino 

Sensação 11,71 11,45 7,22 10,07 Feminino 

Intuição 11,34 11,79 7,13 10,30 Feminino 

Afetividade 17,14 16,47 9,80 14,33 Feminino 

Retraimento 11,95 12,85 6,88 10,03 Feminino 

Submetimento 11,36 11,09 6,30 9,99 Feminino 

Insatisfação 13,62 14,21 7,27 11,49 Feminino 

Concordância 21,39 20,51 12,11 17,28 Feminino 
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Tabela 34 - Comparação das médias dos escores brutos do MCMI III quanto ao nível 

de escolarização                                             

 

 

 

6.  Discussão 

 Embora em pesquisa de 2011 do Ministério da Saúde apresente percentuais de 

obesidade aproximados entre homens e mulheres, 15,6% e 16% respectivamente (Vigitel, 

2011). As mulheres são maioria nas equipes de cirurgia bariátrica, inclusive nos dois grupos 

de candidatos à cirurgia bariátrica desta pesquisa, o que sugere maior preocupação feminina 

com a perda de peso e estética. Segundo Almeida, Giampietro, Belarmino, Moretti, 

Marchini e Ceneviva (2011), as mulheres (78,5%) demonstraram uma meta de perda de peso 

significativamente maior à dos participantes do sexo masculino, o que pode significar que 

elas passam por pressões internas e externas mais difíceis de lidar. A incidência de 

discriminação contra as mulheres obesas chega a 10%, ao passo que na população masculina 

5%. Essa preocupação pode estar relacionada ao aspecto cultural que imprime ao sexo 

feminino o padrão de beleza do corpo magro, fato que também explica a maior incidência de 

transtornos alimentares como anorexia e bulimia nessa população (Gonçalves, 2004).  

 No que corresponde à faixa etária predominante neste estudo, temos que houve 

predomínio nos grupos de bariátrica dos sujeitos na idade adulta (21 – 40 anos), com 54% 

no grupo 1 e 78,3% no grupo 2 e Meia Idade (41 – 65), com 44,8% e 19,8% 

respectivamente. Essa faixa etária é a mesma observada por outros estudos brasileiros, como 

no caso de Costa, Ivo, Cantero e Tognini (2009) que também observaram média de 36,07 +- 

Escalas 

Média 

Fundamental 

D.P Média 

Médio 

D.P Média 

Superior 

D.P  

Evitativo 3,33 4,03 2,98 4,67 0,36 1  

Esquizóide 3,24 4,60 2,83 4,93 0,33 1,32  
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10,16 anos em candidatos à cirurgia bariátrica em hospital universitário no estado de Mato 

Grosso do Sul e por Oliveira, Malheiros, Santos, Jesus e Manuel (2009) com média de 38,4 

anos de pacientes submetidos à gastroplastia em um hospital universitário de São Paulo.  

Também se evidencia reduzida participação de indivíduos na adolescência (18 – 20 

anos) e na Terceira Idade (acima de 65 anos), mesmo que a cirurgia mostre eficácia em 

população de adolescentes (Zeller, Purtill, Ratcliff, Inge & Noll, 2011; Muñoz, Mitnik, 

Arheart, Miller, Lipshultz & Messiah, 2013) com ganhos também do ponto de vista 

psicológico (Zeller, et al., 2011), a baixa frequência pode ser explicada por o Sistema Único 

de Saúde (SUS) ter autorizado a realização dessas cirurgias acima de 16 anos, em 2012, 

ainda com a premissa de recomendação em casos nos quais outras intervenções falharem 

(Portal da Saúde, 2012). Dentre os critérios para realização do procedimento de acordo com 

o Consenso Bariátrico Brasileiro (2006) está que a realização desta é indicada acima dos 65 

anos perante avaliação individual pela equipe multidisciplinar, considerando riscos 

cirúrgicos, benefícios do emagrecimento e expectativa de vida. Algumas pesquisas sugerem 

tendência de complicações semelhantes entre a população idosa e a mais jovem, mas com 

índice de mortalidade maior para os primeiros de 1,3% contra 0,4%, entretanto o estudo 

ainda considera o procedimento seguro e eficaz para esses pacientes (O’Keefe, Kemmeter & 

Kemmeter, 2010). Ainda que os resultados que temos até agora ainda não sejam suficientes 

para a elevação do limite de idade para a cirurgia (Pajecki & Santo, 2012). 

Na distribuição quando a escolaridade, temos maior porcentagem de indivíduos que 

cursaram até o ensino fundamental no grupo presencial de cirurgia bariátrica e nas 

enfermarias, tal fator pode se justificar por essas coletas terem sido realizadas em um 

hospital público, e que recebe pessoas com menos recursos. Também se sugerem melhores 

indicativos de escolarização entre os participantes da internet. Mesmo que hoje se tenha um 
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número cada vez maior de acessos à internet (IBOPE, 2012), a inclusão digital ainda é 

diretamente ligada à escolaridade, infraestrutura e renda dos municípios brasileiros, a 

probabilidade de penetração da internet nos lares é proporcional à escolaridade do chefe de 

família, chegando a apenas 6% nos casos em que estes são analfabetos ou possuem apenas 

instrução primária (IBOPE, 2013). Tal configuração justifica a presença acentuada de 

pessoas com nível superior no grupo de participantes pela internet. 

Houve predomínio de participantes com companheiro, ou seja, casados ou em união 

estável, nos três grupos. Estudos como o de Almeida et al. (2011) também mencionam 

predomínio de sujeitos com companheiro (54,10%) em 438 candidatos à cirurgia bariátrica. 

Engordar após o casamento é um fato frequentemente reportado pelos pacientes. Outro fator 

que também chama a atenção é a maior incidência de participantes que declaram viuvez no 

grupo da enfermaria, podendo este dado ser explicado pela maior faixa etária destes.  

Quanto ao Índice de Massa Corporal (IMC), houve maior frequência de Obesidade 

III, seguido de Obesidade II e Superobesidade. A presença de indivíduos com obesidade 

acima de grau II se deve à recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 

(2006) de indicação cirúrgica nesses casos na presença de comorbidades e livre acima de 40 

Kg/m
2
. Outros estudos também referem médias de IMC semelhantes às observadas aqui, em 

Oliveira et al. (2009) esse valor foi de 44 Kg/m
2
 +- 4,7 Kg/m

2
 e em levantamento de 

cirurgias realizadas no Canadá a média de IMC foi de 40,1 Kg/m
2
 (Padwal, Chang, 

Klarenbach, Sharma & Majundar, 2012), em ambos os casos se considerada Obesidade III. 

Costa et al. (2009) obteve média limítrofe entre Obesidade grau III  e Superobesidade, 

apresentando média de 48,12 Kg/m
2 

+- 6,69 Kg/m
2
. Já Almeida et al. (2011) as média de 

IMC foram mais altas para homens (54 Kg/m
2
 +- 7 Kg/m

2
) que em mulheres (51 Kg/m

2
 +- 7 

Kg/m
2
).  
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Quanto à presença de comorbidades, 48,6% declararam sofrer de alguma 

enfermidade consequente da obesidade. A hipertensão aparece na maioria dos relatos, em 

percentual próximo ao referido por Oliveira et al. (2009) que observou frequência de 70,4% 

da enfermidade e por Costa et al. (2009) com 63,49%. A associação entre obesidade e 

hipertensão se dá devido às alterações hemodinâmicas caracterizadas pelo aumento do 

volume intravascular, do débito cardíaco, pressão arterial e elevação na resistência vascular 

periférica (Geloneze, Geloneze & Tambascia, 2006). Em seguida a mais referida foi a 

diabetes, sendo também uma comorbidade frequentemente observada em outros estudos, 

29,6% (Oliveira et al., 2009), 15,1% em população canadense (Padwal et al., 2012) e 9,92% 

em Costa et al. (2009). A obesidade, especialmente a visceral, é o fator mais grave do risco 

cardiovascular e de distúrbio na homeostase glicose-insulina. Causando alterações 

fisiopatológicas como a menor extração de insulina pelo fígado, com o aumento da produção 

hepática de glicose e diminuição da captação de glicose pelo tecido muscular (Martins & 

Marinho, 2003). 

Outras comorbidades relatadas em menor frequência foram desconforto 

muscoloesquelético, especialmente na região lombar, joelhos e tornozelo/pé. Indivíduos 

obesos apresentam maior incidência de dor e disfunção muscoloesquelética quando 

comparados com indivíduos sem obesidade; ombro, coluna vertebral, pé e joelhos são as 

áreas mais afetadas (Hooper, Stellato, Hallowell, Seitz & Moskowitz, 2007). A obesidade 

pode também interferir no funcionamento pulmonar, especialmente a visceral, podendo ser 

responsável pela hipoventilação e apneia obstrutiva do sono. Esta se caracteriza pela 

obstrução parcial ou completa das vias aéreas, apesar do esforço respiratório, sendo 

frequente a interrupção do sono que pode causar sonolência diurna e disfunção 
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cardiopulmonar. A maioria dos pacientes apresentam IMC > 30 Kg/m
2
, gordura visceral e 

aumento da circunferência do pescoço (Geloneze et al., 2007).  

Como teste psicológico, o MBMD passou por estudos que avaliassem sua 

confiabilidade, sendo utilizadas duas características importantes nesse ponto: validade e 

precisão.  No entanto cabe ressaltar que a precisão é uma característica necessária, mas não 

suficiente para se afirmar que um teste é valido. A precisão se refere a quanto os escores de 

um teste são imunes às flutuações geradas por fatores indesejáveis, ou seja, fatores 

incontroláveis que podem interferir nos escores e que não possuem relevância para o 

constructo avaliado. Em situações desse tipo, nas quais existe influência de fontes de erros, 

os escores são poucos confiáveis e comprometem as interpretações que levariam à validade. 

No entanto podem acontecer situações com baixas fontes de erro e alta precisão, que não 

necessariamente indicam validade. A alta precisão revela que algo consistente foi observado 

nos escores do teste, mas são os estudos de validade que vão permitir averiguar se essas 

observações são de fato o que o instrumento se propõe a avaliar (Primi et al., 2003). Como 

alternativa de validade de constructo, ou seja, verificação da hipótese da legitimidade da 

representação comportamental dos traços latentes (Pasquali, 2007), foi empregada análise de 

consistência interna, análise fatorial e comparação entre grupos. A análise de consistência 

interna, também serve como medida de precisão na medida em que visa verificar a 

homogeneidade do teste através do cálculo do Alpha de Cronbach (α). 

Quanto aos estudos de validade de constructo, a Análise Fatorial Exploratória do 

domínio de Padrões de Respostas evidenciou três fatores. O primeiro é composto por 14 

itens de Respostas Defensivas que sugerem certo cuidado do paciente em demonstrar suas 

dificuldades e problemas, alguns exemplos são: “Fico desconfortável quando as outras 

pessoas sabem dos meus problemas”, “Eu acho que é melhor não confiar em ninguém”, 
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“Ninguém precisa conhecer meus negócios”, “Eu estou me contendo ao responder muitas 

destas perguntas” e “Eu estou fazendo com que eu pareça mais saudável nas minhas 

respostas do eu realmente sou”. O segundo fator diz respeito à Revelação, quatro itens que 

apresentam sentido de haver intenção em se autorrevelar e demonstrar dificuldades e 

problemas como eles realmente são. Alguns exemplos são: “Eu exagero sobre o quão mal eu 

me sinto” e “ Tenho o hábito de fazer com quem meus problemas pareçam mais graves do 

que eles realmente são”, entendidos em sentido inverso por terem apresentado carga 

negativa. O terceiro fator passa a impressão de uma postura atrativa socialmente, sugerindo 

uma escala de Atratividade Social. Alguns itens são: “Eu pareço me encaixar em qualquer 

grupo de pessoas que eu encontre”, “Eu tenho muitos amigos próximos” e “Eu acho que eu 

sou uma pessoa muito sociável e extrovertida”. Quanto aos índices de ajuste para este 

domínio, tem-se que todos os indicadores são favoráveis, evidenciando que há ajuste entre 

os dados e a teoria: o teste de Qui-quadrado (1,57), RMSEA (0,0037), CFI (0,94), TLI 

(0,92) e o SRMR (0,079).  

No domínio de Hábitos Inadequados de Saúde houve destaque para quatro fatores, o 

primeiro representando os Comportamentos Compulsivos.  São itens que sugerem alguns 

comportamentos compulsivos relacionados à bebida alcoólica, drogas e comida, exemplos 

são: “É difícil para eu suportar o dia sem uma bebida” e “Eu sempre como demais quando 

estou deprimido ou estressado”. O segundo fator se refere ao Uso de Tabaco, servindo de 

indicativo para seu uso regular, os três itens que compõem esse fator são: “Eu fumo cerca de 

um maço de cigarros por dia”, “Eu já tentei parar de fumar muitas vezes, mas eu sempre 

recomeço” e “Eu fico irritado(a) se passo muito tempo sem um cigarro”. O terceiro fator 

indica Comportamento Sedentário, são eles: “Eu raramente encontro tempo para me 

exercitar”, “Eu já tentei me exercitar, mas não consigo ter disciplina” e “Eu sei que deveria 
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me exercitar, mas não consigo começar”. O quarto fator desse domínio indica Abuso de 

Cafeína, são eles: “Eu fico muito irritado se eu ficar sem beber uma xícara de café por 

algumas horas” e “Eu preciso de bastante cafeína para suportar o dia”. A composição 

fatorial deste domínio obteve bons indicadores de ajuste do modelo à teoria com menor grau 

de liberdade (51), Qui-quadrado (1,50), RMSEA (0,0035), CFI (0,98), TLI (0,96) e SRMR 

(0,097). 

Em Indicadores Psiquiátricos foram observados quatro fatores, o fator I concentra 

itens indicadores de Sentimentos de Angústia, associados a características de ansiedade 

inquietante e tristeza, que por serem sintomas comumente observados nessa população 

podem ter se agrupado como um único fator, alguns exemplos são: “Eu me sinto muito tenso 

quando eu penso sobre os acontecimentos do dia”, “Sinto-me nervoso e sob tensão, mas não 

sei porquê”, “Sinto-me tão nervoso (a) e inquieto (a) que fico desgastado (a) durante a 

noite”, “Eu entro em pânico subitamente por razões que desconheço”, “Eu tenho seriamente 

considerado o suicídio”, “Eu me sinto muito deprimido(a)” e “Eu passo muito tempo 

remoendo as coisas”. O segundo fator se refere às Autopercepções negativas quanto a si e ao 

futuro, como sensação de cansaço, derrota, desinteresse por atividades antes prazerosas e 

desânimo com o futuro. Esses sintomas podem estar relacionados aos sintomas ideativos e 

alterações da autovaloração da síndrome depressiva, alguns exemplos dos 12 itens que se 

organizam nesse fator são: “Eu frequentemente me sinto sobrecarregado (a) de pequenas 

responsabilidades”, “Meu futuro parece que vai estar cheio de problemas e dores”, “Eu perdi 

o interesse em coisas de que costumava gostar”, “Eu estou perdendo as esperanças de 

recuperar minha saúde”, “Eu não consigo cuidar de mim tão bem quanto conseguia” e 

“Minha saúde parece estar decaindo com mais rapidez do que a da maioria das pessoas da 

minha idade”. 
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O fator III de Indicadores Psiquiátricos representa os sentimentos de Frustração nos 

Relacionamentos Sociais, alguns dos itens que compõem esse fator são: “Eu sou maltratado 

por amigos mais próximos e parentes”, “Esse é um mundo muito solitário”, “Eu acho que é 

melhor não confiar em ninguém”,” Muitas pessoas na minha vida me decepcionam”, “Eu 

não posso contar com o apoio de ninguém nos momentos de doença”, “Eu frequentemente 

me sinto triste e mal amado” e “Meus melhores anos já passaram”. Já o fator IV vai trazer 

também questões relacionadas ao relacionamento social, mas em uma postura de 

Defensividade marcada por sentimentos de hostilidade e desconfiança, alguns itens que o 

representam são: “Eu sei pelo meu passado que as coisas boas não duram”, “Eu fico muito 

irritado quando os outros me pressionam”, “Ninguém precisa conhecer meus negócios”, “Eu 

posso ser mau/má com as pessoas que merecem”, “Eu me protejo não deixando que as 

pessoas saibam muito sobre minha vida” e “Eu tomo cuidado com pessoas que tentam me 

trapacear”. Nesse domínio os Índices de Ajustes também são favoráveis indicando boa 

adaptação da configuração dos itens à teoria, Qui-quadrado (1,18), RMSEA (0,021), CFI 

(0,96), TLI (0,96) E SRMR (0,077).  

Em Estilos de Enfrentamento foram relevantes três fatores. Nos quais o fator I 

identifica Receio, revelando temor no enfrentamento de adversidades, marcada por 

sentimentos de tristeza, abandono e ansiedade. Fazem parte desse fator 61 itens com carga 

fatorial mínima de 0,317, alguns exemplos são: “Ninguém precisa conhecer meus negócios”, 

“Eu sempre tenho sentido que a maior parte das pessoas pensa mal de mim”, “Eu realmente 

não entendo os sentimentos humanos como os outros”, “Eu sou envergonhado (a) demais 

para admitir meus problemas tão francamente quanto eu deveria”, “Eu sou maltratado por 

amigos mais próximos e parentes”, “Eu sei pelo meu passado que as coisas boas não 

duram”,” Muitas pessoas na minha vida me decepcionam”, “Eu frequentemente me preparo 
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para o fracasso”,” Sinto-me culpado a maior parte do tempo”, “Eu passo muito tempo 

remoendo as coisas” e “Eu raramente sinto alegria nesses dias”. O fator II representa 

comportamentos Não Convencionais, ou seja, que sugerem dificuldades em seguir rotinas, 

regras e se adequar a um plano terapêutico, alguns exemplos são: “Quando as pessoas me 

dão ordens, eu costumo fazer o oposto do que elas querem”, “Eu costumo fazer o que quiser 

sem se preocupar em como isso afeta os outros”, “É aceitável burlar a lei”, “Eu consigo 

convencer as pessoas a fazerem quase tudo que quero”, “Eu mudaria meu estilo de vida se 

meu médico recomendasse” e “Gosto de seguir instruções e fazer o que os outros esperam 

de mim”, os dois últimos itens interpretados em sentido inverso por terem apresentado carga 

negativa.  

O terceiro fator evidencia um estilo de enfrentamento baseado na Necessidade de 

Controle, tentativa de se manter no controle da situação, sugerindo problemas com 

autoridades ou dificuldades de relacionamento interpessoais. Esse fator foi composto por 20 

itens com carga fatorial mínima de 0,315, tem-se como exemplos: “Regras demais fazem as 

pessoas fazerem o que elas querem”, “Eu sou considerado uma pessoa dura e insensível”, “É 

aceitável burlar a lei, contanto que você não a viole”, “Eu me sinto ressentido (a) quando me 

negam benefícios médicos aos quais sei que tenho direito”, “Eu vou impedir qualquer um 

que tente mandar em mim”, “Eu tento aprender o máximo que posso sobre o tratamento 

disponível para a minha condição médica” e “Não importa para quê, ir ao médico é 

tranquilizador”. Todos os Índices de Ajuste sugerem adequação entre modelo e teoria com 

Qui-quadrado (1,16), RMSEA (0,020), CFI (0,93), TLI (0,93) e SRMR (0,087).  

Os itens referentes ao domínio de Moderadores de Estresse se reorganizaram 

formando seis fatores. O fator I representa Carência de Suporte, refletindo sentimentos de 

tristeza e solidão. Contém 18 itens, alguns exemplos são: “Eu gostaria de ser mais aceito 
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pelas outras pessoas”, “Eu tenho me sentido muito sozinho (a) por um longo tempo”, “Há 

um pequeno apoio emocional em minha família”, “Pouquíssimas pessoas se dão conta do 

quão difícil minha vida realmente é”, “Esse é um mundo muito solitário”, “Eu me sinto 

muito deprimido(a)” e “Há alguém próximo a mim que realmente entende meus 

sentimentos”; esse último item em sentido contrário por ter apresentado carga negativa. Já o 

segundo fator II se relaciona à Religiosidade, revelando o uso de recursos religiosos como 

forma de suporte em momentos de maior dificuldade. Participam desse fator seis itens, 

alguns exemplos: “Recebo um grande conforto de minhas crenças religiosas”, “Fé e oração 

sempre me ajudam a passar pelos meus problemas”, “Eu nunca estarei só desde de que Deus 

esteja comigo” e “Sem Deus na minha vida, eu nunca superaria uma doença grave”.  

O terceiro fator reúne sete itens que revelam sentimentos de Desconfiança no 

Desempenho, ou seja, a forma que o paciente percebe suas capacidades em situações de 

trabalho ou de lazer. Alguns desses itens são: “Eu não posso mais fazer coisas que eu 

gostava de fazer no passado”, “Eu não consigo cuidar de mim tão bem quanto conseguia”, 

“Minha saúde parece estar decaindo com mais rapidez do que a da maioria das pessoas da 

minha idade” e “Minha condição de saúde tem diariamente tornado as tarefas muito mais 

difíceis”. O quarto fator identifica Isolamento Social, composto por quatro itens nos quais 

três são os itens “Há alguém próximo a mim que realmente entende meus sentimentos”, “Eu 

tenho muitos amigos próximos” e “Eu tenho amigos que escutarão todos os meus 

problemas”, considerados em sua forma inversa já que as cargas correspondentes são 

negativas e o item “Eu gostaria de ser mais aceito pelas outras pessoas”.  

O quinto fator agrupa cinco itens relacionados à Sensação de dor, alguns exemplos 

são: “Eu faria qualquer coisa para acabar com a dor que eu sinto”, “A dor faz com que eu 

não consiga trabalhar ultimamente”, “A dor é a pior parte dos meus problemas de saúde” e 
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“Minha dor está sempre em minha mente”. Já o sexto fator se caracteriza pelo Pessimismo, 

especialmente com relação ao futuro, composto por quatro itens com carga fatorial mínima 

de 0,409, são eles: “Eu acho que as coisas vão ficar piores nos próximos meses”, “Eu estou 

perdendo as esperanças de recuperar minha saúde”, “Eu não acho que viverei tanto quanto 

eu deveria” e “Meu futuro parece que vai estar cheio de problemas e dores”. Mais uma vez 

os Índices de Ajuste da Análise Fatorial Confirmatória se mostraram adequados com Qui-

quadrado (1,08), RMSEA (0,014), CFI (0,99), TLI (0,98) e SRMR (0,057).  

Observam-se cinco fatores referentes ao Prognóstico de Tratamento, o primeiro deles 

diz respeito à Má Adaptação, em outras palavras, são 30 itens que sugerem dificuldade de 

adaptação ao protocolo hospitalar e maior dependência dos serviços de saúde se comprado a 

outros pacientes na mesma situação. Alguns desses itens são: “Às vezes eu exagero sobre o 

quão mal me sinto”, “Minha dor está sempre em minha mente”, “Eu não posso contar com o 

apoio de ninguém nos momentos de doença”, “Eu sou envergonhado (a) demais para admitir 

meus problemas tão francamente quanto eu deveria”, “Eu estou muito no limite 

ultimamente”, “Não sou capaz de organizar minha vida da maneira que quero” e “A dor 

física está presente em grande parte da minha vida”. Já o segundo fator foi composto por 

oito itens que em comum refletem o Medo de Hospital, medo com relação a procedimentos 

e ambiente hospitalar. Alguns dos itens que ilustram esse fator são: “Fico extremamente 

ansioso (a) quando eu não sei o que os médicos vão fazer comigo”, “Instrumentos médicos 

realmente me apavoram”, “Se eu tiver que passar por outro procedimento médico, acho que 

vou enlouquecer”, “Eu tenho tido pesadelos sobre procedimentos médicos dos quais eu 

tenho que suportar” e “Eu enlouqueço quando problemas médicos se tornam graves para 

mim”.  
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O terceiro fator desse domínio aborda o Uso Abusivo de Medicamentos, ou seja, uso 

de medicações sem orientação médica ou em dosagens mais altas que a recomendada. Os 

três itens que compõem esse fator são: “Às vezes eu tomo medicamentos que foram 

prescritos para outras pessoas na expectativa de que eles vão me ajudar”, “Às vezes eu tomo 

remédios que são prescritos para outras pessoas” e “Se eu não encontro alívio nos remédios, 

eu posso aumentar a dose”. O quarto fator reflete comportamentos de Participação Ativa no 

Tratamento, composto por dez itens, dentre eles: “Quero que meu médico revise comigo 

todos os resultados dos meus exames médicos”, “Eu gosto que meus médicos sejam muito 

detalhistas em me falar sobre os meus problemas de saúde”, “Não importa para quê, ir ao 

médico é tranquilizador”, “Eu mudaria meu estilo de vida se meu médico aconselhasse” e 

“Eu me sinto com direito a ter todos os atestados médicos possíveis nos dias que estou 

doente a cada ano”. O quinto fator sugere Responsividade, são cinco sentenças que 

demonstram a responsabilidade do paciente no seguimento de seu tratamento. Alguns 

exemplos são: “Eu procuro chegar pontualmente em todas as minhas consultas médicas”, 

“Gosto de seguir instruções e fazer o que os outros esperam de mim”, “É bom seguir uma 

rotina para não cometer erros” e “É sempre melhor seguir as regras que as autoridades 

fizeram”. Como até então os Índices de Ajuste se mostraram satisfatórios: Qui-quadrado 

(1,13), RMSEA (0,018), SRMR (0,08), CFI (0,97) e TLI (0,96).  

No domínio de Guias de Gestão dois fatores se revelaram, o primeiro fator 

corresponde à escala de Encaminhamento Psicológico, com 20 itens que se referem a 

pensamentos pessimistas, tristeza e ansiedade que podem ser atenuados com 

acompanhamento psicológico. Alguns desses itens são: “Eu tenho encontrado prazer em 

poucas coisas na vida”, “Eu enlouqueço quando problemas médicos se tornam graves para 

mim”, “Minha vida sempre tem ido de mal a pior”, “Meu futuro parece que vai estar cheio 
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de problemas e dor”, “Meu corpo está constantemente me dando sinais de preocupação” e 

“Eu tenho seriamente considerado o suicídio”. Já o segundo fator faz referência a 

Proatividade e Adaptação do paciente ao tratamento, com itens que sugerem apoio social e 

expectativa de mudança em prol do tratamento, os itens que compõem esse fator são: “Eu 

mudaria meu estilo de vida se meu médico aconselhasse”, “Não importa para quê, ir ao 

médico é tranquilizador”, “Eu tenho amigos que escutarão todos os meus problemas” e “Eu 

tenho muitos amigos próximos”. Novamente os Índices de Ajustes se mostraram favoráveis 

ao novo modelo com Qui-quadrado (1,46), RMSEA (0,033), SRMS (0,080), CFI (0,96) E 

TLI (0,95). 

Mesmo que os Índices de Ajuste tenham demonstrado que a organização proposta 

pelos fatores é favorável e se ajusta à teoria, ao todo foram contabilizados 305 itens 

distribuídos na composição dos fatores. O que revela que muitos desses itens se repetiram 

em diferentes domínios e fatores, uma vez que o MBMD conta com 165 sentenças, o que 

pode ocasionar certa instabilidade no instrumento por um item servir para avaliar mais de 

um constructo. Além disso, o Alpha de Cronbach se mostrou insatisfatório (α < 0,7) em 13 

dos 27 fatores que emergiram na Análise Fatorial Exploratória, o domínio de Padrões de 

Respostas foi um desses, três fatores dos Indicadores e Hábitos Inadequados de Saúde, um 

fator em Estilos de Enfrentamento, dois em Moderadores de Estresse, dois em Prognóstico 

de Tratamento e um em Guias de Tratamento. Entretanto, como já mencionado, o Alpha de 

Cronbach possui limitações quanto a informações da dimensionalidade do fator, e tende a 

não ter bons resultados em casos de escalas multifatoriais e itens dicotômicos (Marroco & 

Marques, 2006), como no caso do MBMD. Nesse caso a Análise Fatorial se mostrou mais 

adaptada, na medida em que permitiu a visualização de outros constructos subjecentes às 

escalas e também pelos índices de ajustes se mostrarem adequados em todos os domínios.  



78 

 

Como alternativa de avaliação da precisão das escalas conforme configuração 

proposta do Millon et al. (2006), foi também utilizado o Alpha de Cronbach para calcular a 

consistência interna das escalas que compõem o instrumento em sua configuração escalar 

original. Para tanto devemos considerar a seguinte classificação para os valores do alfa: α < 

0,5 (inaceitável), α  > 0,5 (pobre), α > 0,6 (questionável), α ≥ 0,7 (aceitável),α > 0,8 (bom) e 

α > 0,9 (excelente) (George & Mallery, 2003). Em estudo original do instrumento com 

pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, das 32 escalas que compõem o MBMD 16 

apresentaram α < 0,7, sendo consideradas inaceitáveis: Descritividade X (0,54), 

Desejabilidade Social Y (0,47), Depreciação Z (0,69), Introvertido 1 (0,65), Cooperativo 3 

(0,63), Sociável 4 (0,59), Confiante 5 (0,61), Não Convencional 6A (0,58), Enérgico 6B 

(0,58), Abuso de Medicação H (0,59), Desconfortável com Informações I (0,22), Utilização 

em Excesso J (0,68), Adesão Problemática K (0,55), Dificuldade de Adaptação L (0,69) e 

Encaminhamento Psi M (0,64) (Millon et.al., 2006). 

Em amostra brasileira de candidatos à cirurgia bariátrica temos valores semelhantes 

de consistência interna em duas das escalas de Padrões de Resposta, são as escalas de 

Descritividade X (0,54) e Desejabilidade Social Y (0,45). A escala de Depreciação Z se 

mostrou satisfatória com Alpha de Cronbach de 0,76, distanciando-se dos participantes 

estadunidenses que obtiveram 0,69. As escalas de Desejabilidade Social (Y) e 

Descritividade (X) são preciosas nas avaliações em cirurgia bariátrica na medida em que 

auxiliam o profissional de saúde a identificar se o paciente está sendo franco e revelador e se 

há intenção em passar uma impressão positiva na hora da avaliação como forma de ter uma 

feedback favorável ao procedimento (Kinder, Walfish, Young & Fairweather, 2008).  

Candidatos à cirurgia bariátrica demonstraram tendência em passar uma impressão 

satisfatória nas avaliações, em pesquisas realizadas com dois instrumentos com escalas 
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semelhantes à de Desejabilidade Social, houve porcentagem significativa de altas 

pontuações nesse constructo. No estudo de Ambwani, Boeka, Brown, Byrne, Budak, Sawer, 

Fabricatore, Morey e O’Neil (2011), 33,3% dos respondentes pontuaram acima do ponto de 

corte das escalas de desejabilidade social do Personality Assessment Inventory e 62,3% 

acima da média no Marlone-Crowne Social Desirability Scale. Pesquisa com o Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory 2, propôs reavaliar participantes com escores 

significantes de defensividade nas escalas do referido instrumento. Na segunda avaliação, 

com os respondentes conscientes dos escores da avaliação anterior, houve diferenças 

significativas em 6 das 13 escalas do MMPI 2 (Kinder et al., 2008). Dados que sugerem a 

relevância das escalas de padrões de respostas em avaliações para cirurgia bariátrica, e que 

no caso do MBMD duas se mostraram insatisfatórias. 

Todas as escalas de Indicadores Psiquiátricos obtiveram referências de consistência 

interna aceitáveis, com alfas acima de 0,75. Resultado semelhante ao da amostra bariátrica 

norte-america que também contou com alfas favoráveis acima de 0,70. Na escala de 

Ansiedade Tensional o valor do Alpha de Cronbach foi maior que na amostra original, 0,81 

e 0,76 respectivamente; o mesmo aconteceu nas escalas de Disfunção cognitiva (CC) com 

0,79 e 0,73; Estabilidade Emocional (DD) 0,79 e 0,76 e Defensividade (EE) 0,75 e 0,70. A 

escala de Depressão (BB) obteve o mesmo valor nas duas populações de 0,85. Os dados 

sugerem maior consistência interna nos respondentes brasileiros em todas as escalas desse 

domínio, o que é um fator favorável já que a avaliação de condições psiquiátricas nessa 

população é recomendada. Em pesquisa estadunidense feita com psicólogos sobre que 

instrumentos eram utilizados nas avaliações, foi revelado que 68,6% deles utilizavam 

inventários de sintomas, dentre os principais as Escalas Beck de Depressão e Ansiedade 

(Fabricatore et al., 2006), reforçando a necessidade de avaliação dos indicadores 
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psiquiátricos. LeMont et al. (2004) também recomenda avaliação de sintomas de depressão, 

ansiedade, disfunção cognitiva, defensividade e labilidade emocional nas avaliações pré-

operatórias,  já que se trata de uma população com grande incidência de transtornos de 

humor e ansiedade (Andersen et al., 2010).  

No domínio de Estilos de Enfrentamento, baseada na teoria de personalidade de 

Millon, apenas 5 das 11 escalas alcançaram valor de consistência interna favorável (α ≥ 0,7), 

são elas: Introvertido 1 (0,74) e (0,65) em candidatos à cirurgia bariátrica estadunidenses; 

Inibido 2A (0,84) e (0,80) respectivamente; Desanimado 2B (0,83) e (0,77); Insatisfeito 

(0,83) e (0,77) e Denegrido 8B (0,8) e (0,73). Apenas a escala de Introvertido 1 demonstrou 

melhor consistência interna em população brasileira, as demais: Cooperativo 3 (0,67) e 

(0,63); Sociável 4 (0,40) e (0,59); Confiante 5 (0,48) e (0,61); Não Convencional 6A (0,64) 

e (0,58), Enérgico 6B (0,59) e (0,58) e Respeitoso 7 (0,59) e (0,56); sugerem evidente 

fragilidade nesse domínio. São frequentes estudos que comprovam a diminuição da 

qualidade de vida em pacientes obesos que sofrem tanto com a redução da qualidade de vida 

do ponto de vista físico, especialmente pelas dificuldades de locomoção, como psicológico, 

em grande parte pela discriminação da qual são vítimas (Metz, Welke, Esch, Rennerberg, 

Braun & Heintze 2009). No entanto as limitações físicas parecem incomodar mais, mesmo 

que a discriminação gere pensamentos negativos, existem recursos psicológicos que podem 

dar sustentação nesse processo. Parte desses recursos de compensação podem se encontrar 

nas condições de personalidade do sujeito, como também no suporte de rede social que lhe é 

dedicado (Vasconcelos & Costa Neto, 2008). 

No domínio de Moderadores de Estresse, cinco das seis escalas apresentaram bons 

indicadores de consistência interna (α ≥ 0,7), apenas a escala de Ausência espiritual, obteve 

alfa de 0,10, distanciando-se significativamente da versão americana que teve bom indicador 
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de 0,89. Sugerindo baixa precisão em população brasileira e inviabilidade para uso clínico. 

Das escalas favoráveis temos: Apreensão da Doença (0,83) e (0,80) em população 

estadunidense; Déficits Funcionais (0,83) e (0,77); Sensibilidade à Dor (0,84) e (0,83); 

Isolamento Social (0,73) e (0,82); Pessimismo quanto ao futuro (0,81) e (0,79).  

Escalas como a de Déficits Funcionais são bem-vindas nas avaliações dessa 

população, na medida em que permitem acessar as crenças do paciente sobre seu 

desempenho funcional no trabalho e lazer. Um dos fatores que mais dificulta a qualidade de 

vida do portador de obesidade são as limitações físicas e as dores musculoesqueléticas 

decorrentes da obesidade (Vasconcelos & Neto Costa, 2008). Entretanto 61% dos homens e 

49% das mulheres portadores de obesidade grave ainda permanecem no emprego, apesar das 

dificuldades, eles estão ativos do ponto de vista funcional (Almeida et al., 2011). O que 

sugere que a discriminação social também pode contribuir para a percepção de baixa 

funcionalidade, já que muitos experimentam tratamento diferenciado em seus postos de 

trabalho com “piadinhas” de colegas e superiores, menos chances de uma promoção e casos 

de demissão por causa do excesso de peso (Puhl & Heuer, 2009). A discriminação, pelo fato 

de estar longe da aparência desejada socialmente e as criticas pelas preferências alimentares, 

contribuem para a perda da autoestima podendo agravar o isolamento social. A escala de 

Isolamento Social, aqui entendida como a forma que o paciente percebe o suporte social ao 

seu redor, é relevante na medida em que é frequente o relato de dificuldades nessa esfera 

para essa população, especialmente no ambiente de trabalho (Barrio & Mejía, 2010). Por 

outro lado, o suporte social é essencial no enfrentamento de adversidades e no estímulo para 

adesão ao tratamento (Faé, Oliveira, Silva, Cadê & Mezadri, 2006), sendo um constructo 

importante nas avaliações pré-operatórias.  
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Das escalas de Prognostico de Tratamento duas das cinco obtiveram valor de 

consistência interna favoráveis: são as escalas de Fragilidade Intervencionista G (0,79) e 

(0,71) em amostra norte-america e Excesso de Utilização de Serviços J (0,77) e (0,68). As 

escalas de Abuso de Medicação H (0,62) e (0,59); Desconfortável com Informações I (0,21) 

e (0,22) e Problemática Adesão (0,66) e (0,55) são as mesmas que deixaram a desejar no 

estudo original, com exceção de Excesso de Utilização de Serviços que demonstrou melhor 

consistência em população brasileira, o que pode ser uma deficiência do próprio instrumento 

como já mencionado por Walfish et al., (2008).  

Essas escalas podem auxiliar na identificação de comportamentos e atitudes na vida 

do paciente que podem interferir positivamente ou negativamente no tratamento. Sabe-se 

que a obesidade demanda custos no sistema de saúde, como já referido anteriormente, o 

SUS chega a ter um total de gastos de US$ 20.152.102.171, em hospitalizações são 

US$ 1.472.742.952 e em procedimentos ambulatoriais US$ 679.353.348 (Bahia et.al., 

2012). Em se tratando exclusivamente de cirurgia bariátrica, os custos chegaram a 30 

milhões de reais em 2011 (Ministério da Saúde, 2012) exigindo alternativas de avaliação de 

caráter preditivo sobre os comportamentos que podem interferir na eficácia do 

procedimento, tanto pelo seu alto custo no sistema público como nas clínicas particulares. Já 

que a tendência, após o procedimento, é a redução desses custos e das visitas médicas pela 

melhora da saúde do paciente (Hayashi, Faintuch, França & Cecconello, 2011).  

As escalas de Gestão de Guias apresentaram valores de precisão baixos, 

questionando a validade dessas escalas para esta população. A Escala de Dificuldades de 

Adaptação (0,65) e (0,69) em população americana e a de Encaminhamento Psi (0,59) e 

(0,64), foram desenvolvidas com o intuito de oferecer elementos adicionais para delinear o 

planejamento do tratamento para cada paciente. A escala de Dificuldades de Adaptação foi 
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pensada como mais uma alternativa de mensurar riscos de complicações do tratamento com 

base nos estilos de enfrentamento do sujeito, e a de Encaminhamento Psi deveria sugerir 

quanto um paciente se beneficiaria de um atendimento psicológico (Millon et al., 2006).  

Foram realizadas comparações entre médias dos escores brutos do MBMD quanto ao 

sexo, escolaridade, IMC, local de coleta, presença de comorbidades, portadores de doenças 

crônicas com e sem obesidade, como sugerido por Primi et al., (2003) como forma de 

averiguar se o instrumento apresenta sensibilidade de evidenciar diferenças entre grupos 

para indicadores de validade de conteúdo. Para comparação entre os sexos, presença de 

comorbidades e portadores de doenças crônicas com e sem obesidade foi utilizado Teste t de 

Student, já que se tratava da comparação dos escores entre duas variáveis, considerando-se p 

< 0,05 para todos os testes. Nos casos de escolaridade, IMC e local de coleta foi 

administrado o teste de Anova por se tratar de mais de duas variáveis, também considerando 

valores de p < 0,05.  

 Quanto ao sexo, houve significância em três indicadores de Hábitos Inadequados de 

Saúde e em duas escalas. Os indicadores foram os de uso de álcool, drogas e alimentação, o 

primeiro e o terceiro com maiores médias para o sexo feminino, o segundo para o sexo 

masculino. A escala de álcool do MBMD não pretende diagnosticar casos de dependência, 

apenas apresentar indicadores de possíveis problemas na área, mas que necessitam de 

investigação mais detalhada. Nesse sentido, se observa maior média no sexo feminino, o que 

tem sido referido na literatura como o gradativo aumento do consumo por mulheres. No 

entanto em mulheres, especialmente obesas, o álcool pode representar maiores danos se 

comparado à população masculina, já que as mulheres apresentam menores índices da 

enzima álcool-desidrogenase, maior proporção de gordura em relação à água corporal e 

variações da metabolização do álcool de acordo com o ciclo menstrual (Campos & Reis, 
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2010). Por se sugerir que o abuso de álcool após a cirurgia está relacionado ao padrão de uso 

anterior ao procedimento (Suzuki, Haimovici & Chang, 2010), e também por hoje a cirurgia 

ser contraindicada em casos de alcoolismo e abuso de drogas, é indicada a avaliação do seu 

padrão de consumo (Walfish et al., 2007).  

 Em estudo do IBGE (2009), sobre riscos, costumes e hábitos de estudantes das 

capitais brasileiras, sugeriu-se que o uso de drogas ilícitas é mais frequente no sexo 

masculino (10,6%) que no feminino (6,9%), como nos dados desta pesquisa o uso de drogas 

também apareceu com média maior para o sexo masculino. Sabe-se que o obeso possui 

maior tendência de personalidade aditiva, já que o mesmo circuito de recompensa ativado 

pelas drogas é o que também é ativado na compulsão alimentar (Volkom, Wang, Tomasi & 

Baler, 2013). Por esse fator pode haver maior probabilidade de dependência nessa população 

(Berthoud, Zheng & Shin, 2012), sugerindo atenção nas avaliações iniciais como forma de 

prevenir tais comportamentos e obter uma melhor eficácia da cirurgia.  

 A escala de Inibido (2A) demonstrou maior média para as participantes que nos 

participantes. Essa escala pretende verificar a tendência de ser hesitante com outros e exibir 

timidez e constrangimento, essas características mais acentuadas no sexo feminino podem 

refletir as dificuldades de aceitação social mais evidentes nas mulheres (Barrio & Mejía, 

2010). A escala de Ausência Espiritual se mostrou mais significativa no sexo masculino que 

no feminino, essa escala pondera a indisponibilidade de recursos espirituais no 

enfrentamento de adversidades. Como frequentemente se observa as mulheres parecem 

investir mais na religião do que os homens, especialmente no campo da prática religiosa 

como rituais e guardiãs de memórias dos grupos religiosos (Nunes, 2005).  

 É frequente se relacionar a adesão ao tratamento com a escolaridade (Gusmão & 

Mion Jr, 2006; Oshiro, Castro & Cymrot, 2010; Groff, Simões & Fagundes, 2011; Ribeiro & 



85 

 

Costa Neto,2011). Quanto maior o grau de instrução, e por consequência, de capacidade 

econômica, maior o nível de cuidado com a saúde (Ribeiro & Costa Neto, 2011). Tem-se 

que as escalas de Desejabilidade Social, Defensividade, Introvertido e Respeitoso tiveram 

médias inversamente proporcionais ao nível de escolaridade, ou seja, foram médias mais 

altas nas escolaridades mais baixas. A primeira escala permite averiguar quanto o paciente 

tenta passar uma impressão positiva no momento da avaliação, como alternativa de ter um 

resultado favorável; a segunda revela suas atitudes defensivas e desconfiadas; a terceira 

sugere fragilidade emocional e despreocupação com problemas, e tendência a ser passivo no 

que diz respeito a cuidar de suas necessidades físicas; e a escala de Respeitoso revela 

responsabilidade, obediência e cooperação, mas com a possibilidade de guardar os 

sentimentos para si mesmo e tentar parecer controlado e aplicado (Millon et al., 2006). O 

que une essas escalas é uma tendência a omitir informações e se resguardar, apesar de haver 

indicativo de boa conduta pela escala de Respeitoso, ainda assim há um perfil pouco 

revelador.  

 Na prática clinica se observa que quanto maior o nível de escolarização do paciente, 

mais ele vai trazer suas queixas e dificuldades nas consultas, isso pode ser explicado por 

esses pacientes terem um maior grau de informações sobre a importância da avaliação da 

equipe saúde e das consequências dos seus atos para o tratamento. A orientação sobre a 

doença e o tratamento é responsabilidade dos profissionais, e deve ser feita de forma 

acessível para qualquer sujeito, no entanto se percebe que pessoas com pouca escolarização 

possuem menos estratégias cognitivas para entender a complexidade do tratamento 

(Maldaner, Beauter, Brondani, Budó, Paulleto, 2008). Nesse sentido, esta atenção deve ser 

proporcional ao grau de escolarização da população (Groff et al., 2011), não só como 

estratégia informativa, mas também para favorecer o vínculo de confiança com o paciente 
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que pode auxiliar na diminuição do receio em discutir suas dificuldades. Como os menores 

índices de escolaridade estão nas coletas feitas em hospital público, também pode se sugerir 

que por a cirurgia pelo SUS ter uma longa lista de espera, haja maior esforço em passar uma 

impressão positiva pelo medo de perder a vez para o procedimento e por isso enfrentar uma 

longa fila novamente. Fato que pode ser amenizado no estreitamento da relação com a 

equipe de saúde, criando uma atmosfera de confiança para que o paciente possa se sentir 

mais seguro em trazer suas dificuldades e obter melhores benefícios do tratamento (Lustosa, 

Alcaires & Costa, 2011). Nas comparações entre grupos de coletas mais uma vez as escalas 

de Desejabilidade Social, Defensividade, Introvertido e Respeitoso aparecem com médias 

mais altas nos dois grupos de coletas do hospital público, reforçando essa impressão.  

Além disso, a escolaridade comumente associada a níveis de renda é um indicador 

direto de situação socioeconômica, pessoas com menor escolaridade podem estar 

vivenciando piores condições de vida e presença de outros estressores, além dos já 

enfrentados pela enfermidade, com impacto negativo sobre o autocuidado e a adesão ao 

tratamento (Seidl, Melchíades, Farias & Brito, 2007). Esses outros estressores podem 

justificar as maiores médias da escala de Sensibilidade à dor, especialmente em indivíduos 

com ensino fundamental. Já que há relação entre aumento do estresse em decorrência da dor, 

ou seja, o estresse que se origina da quebra do equilíbrio do organismo exigindo novas 

tentativas adaptação entra em ciclo-vicioso com a dor, podendo ser causado por ela e 

auxiliando na sua manutenção, especialmente quando não há outras fontes de suporte para 

manejo do estresse (Brasio, Lanoni, Fernandes & Bezerra, 2003). 

O Excesso de Utilização de Serviços, aqui interpretado como a tendência de utilizar 

mais os serviços de saúde, se comparados aos outros pacientes na mesma situação (Millon et 

al., 2006), também se mostrou mais forte nos respondentes com menor escolaridade. 



87 

 

Levantando a hipótese de que más condições de vida, consequentes da baixa renda associada 

à escolaridade, podem predispor ao aparecimento de doenças fazendo com que se tenha 

maior necessidade por serviços de saúde (Hartmann, Costa, Olinto, Pattussi & Tramontini, 

2007). Já a escala de Desconfortável à Informação ressalta a falta de receptividade dos 

pacientes para detalhes específicos sobre diagnóstico, prognóstico, procedimentos e 

resultados (Millon et al., 2006), obteve médias proporcionais à escolarização. Revelando que 

a falta de receptivadade pode estar relacionada à uma estratégia de negação para redução da 

ansiedade, já que quanto maior a escolaridade maior é o acesso à informações vindas de 

outras fontes que não só da equipe de saúde (IBOPE, 2013). 

Quanto às comparações entre grupos das escalas de Padrões de Respostas, observam-

se médias mais altas na escala de Descritividade, que permite verificar se o paciente está 

sendo excessivamente franco e autorrevelador, nos participantes pela internet, seguidos dos 

presenciais de bariátrica e por fim dos hospitalizados nas enfermarias. As médias de 

Desejabilidade Social são mais relevantes nas enfermarias, presencial e internet, 

respectivamente. E a escala de Depreciação, entendida como tendência de maximizar os 

sintomas, obteve médias maiores na internet, enfermarias e por fim no grupo presencial. Na 

mesma linha, a escala de Defensividade (EE) dos Indicadores Psiquiátricos, que indica 

atitudes defensivas e desconfiadas, obteve médias mais significativas respectivamente nas 

enfermarias, presencial e internet. Tal configuração sugere um maior receio do grupo 

presencial em ser autorrevelador, com indicadores de tendência em passar uma impressão 

positiva na hora da avaliação com menor probabilidade de enfatizar sintomas. Essa 

tendência também se revela na média maior da escala de Sociável para o grupo presencial se 

comparado aos respondentes da internet. Por os pacientes presenciais terem sido abordados 

no próprio serviço de cirurgia bariátrica, há por um lado um sentimento de confiança na 
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equipe, mas também uma preocupação em passar a melhor impressão possível ao 

examinador. No caso dos participantes pela internet não houve contatos diretos do 

examinador com a equipe de saúde, o que dava certa segurança ao paciente de que aqueles 

dados não interfeririam na avaliação para a cirurgia.  

A menor média na escala de Descritividade e maior na escala de Desejabilidade 

Social podem ser explicadas por os pacientes hospitalizados não terem contato prévio com 

os administradores antes do convite para participar da pesquisa, podendo ser uma questão de 

confiança na relação profissional-paciente. E também por estarem em uma situação de maior 

vulnerabilidade, não só pela doença, mas também por estar hospitalizado e dependente 

diretamente dos cuidados da equipe de saúde (Bettinelli, Pomatti & Brock, 2010), que pode 

levar a posicionamentos pouco discordantes. Mecanismo que também pode ser 

exemplificado na escala de Inibido (2A), que indica uma postura hesitante e tímida, por 

vezes constrangida, mais presente no grupo hospitalizado que no presencial de cirurgia 

bariátrica.  

No domínio de Indicadores Psiquiátricos o grupo presencial obteve médias menores 

em todas as escalas. Também vale mencionar que a escala Confiante (5) se apresentou mais 

destacada no grupo presencial, representando autoconfiança, segurança e motivação em 

seguir esquemas de tratamento que tragam bem estar (Millon, et.al., 2006). Já a escala 

Desanimado (2B) apareceu mais representativa no grupo da internet, revelando um perfil 

incapaz de experimentar as coisas boas da vida, com mal humor e pessimismo (Millon et al., 

2006), em consonância com as médias da escala de Depressão (BB) mais representativas 

neste grupo. O grupo presencial estava em acompanhamento constante com equipe 

multidisciplinar, o que pode funcionar como atenuador desses sintomas pela expectativa 

maior de conquista da cirurgia, e consequente cura (Oliveira & Yoshida, 2009), como 
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também pelas próprias intervenções da equipe recomendadas ainda no pré-operatório 

(LeMont et al., 2004). A intervenção multidisciplinar reduziu os escores de depressão, 

compulsão alimentar e insatisfação corporal em 66 adolescentes obesos sem indicação 

cirúrgica, o que reforça a relevância das intervenções na melhora da condição psicológica 

(Lofrano, Antunes, Prado, Piano, Caranti et al., 2009).  Já nas coletas pela internet não 

houve como verificar em que fase anterior à cirurgia o paciente estava, logo poderiam ter 

candidatos já em acompanhamento como outros ainda para iniciá-lo. Também não foi 

possível prever a frequência e número de sessões desses acompanhamentos.  

Nas escalas de Estilos de Enfrentamento, as médias mais baixas nas escalas de 

Introvertido, Cooperativo, Não Convencional, Enérgico, Insatisfeito para os grupos de 

cirurgia bariátrica, sugerem maior preocupação e comprometimento com a saúde, iniciativa 

de buscar atendimento e tendência de seguir o plano terapêutico como orientado pela equipe 

(Millon et al., 2006). Fatores que podem ter sido reforçados no relacionamento mais 

próximo com a equipe multidisciplinar, na maioria dos casos esses encontros são semanais o 

que auxilia no estreitamento da relação equipe-paciente e também favorece para que o 

paciente em acompanhamento periódico tenha mais informações sobre doença e conduta 

(Ortiz & Ortiz, 2007). 

 Tanto a prestação de informações sobre riscos e benefícios para mudanças de 

hábitos servem como reforço para a adesão ao tratamento (Zuckoff, 2012), como também 

esse intercambio entre profissionais de saúde se torna mais conveniente, ao contrário das 

ações isoladas de um só profissional em sua formação específica (Halfoun, Mattos, Laurêdo, 

Selórico, Ferreira et al., 2012). É o que se observa no ambiente das enfermarias, onde 

normalmente o paciente restringe seu contato ao médico e técnicos de enfermagem. Mesmo 

havendo um serviço de psicologia na instituição, ele não abrange a alta demanda de 
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internações de um hospital público de alta complexidade, sendo os atendimentos solicitados 

nos casos mais graves.  Essa justificativa também cabe às médias mais altas das escalas de 

Hábitos de Saúde no grupo das enfermarias, como no caso dos indicadores de Drogas, 

Cafeína e Tabaco e também na escala de Abuso de Medicamentos. O que coincide com as 

comparações entre portadores de doenças crônicas com e sem obesidade, na qual a maior 

média no indicador de Drogas foi no grupo sem obesidade abordado nas enfermarias. A falta 

de profissionais e recursos que possam promover um trabalho educativo não só nas 

enfermarias, mas também em caráter preventivo nas unidades básicas de saúde, pode 

acentuar essa dificuldade de mudança de hábitos e aumentar a demanda por atendimento 

hospitalar.  

Em particular a obesidade é associada com aumento das limitações físicas, dores no 

corpo e fadiga (Vasconcelos & Costa Neto, 2008; Sarwer, Lavery & Spitzer, 2012). O que 

pode ter contribuído na percepção do paciente sobre sua incapacidade de realizar atividades 

de trabalho e de lazer, já que as médias da escala de Déficits Funcionais (B) foram maiores 

nos dois grupos de candidatos à cirurgia. Esses mesmos grupos apresentaram maiores 

indicadores de Sedentarismo, a dificuldade da prática de atividades físicas regulares pode ir 

além da motivação, estando mais próxima das mesmas limitações físicas que interferem na 

qualidade de vida desses sujeitos. Por outro lado, demonstraram otimismo com relação ao 

estado de saúde futuro, já que muitos estudos comprovam a melhora da qualidade de vida e 

redução de indicadores de depressão após a cirurgia bariátrica (Andersen et al., 2010; 

Assimakopoulos et al., 2011; Ratclif et al., 2011; Alley et al., 2012; Sarwer et al., 2012; 

Zwaan et al., 2012). Nas comparações entre sujeitos doentes crônicos com indicação para a 

cirurgia e aqueles hospitalizados para tratamento clínico, também se observa maior 

fragilidade no último grupo que pode estar relacionada à expectativa de cura maior nos 
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candidatos ao procedimento cirúrgico, já que pela redução de comorbidades como diabetes e 

hipertensão logo após o procedimento (Stefater et al., 2012). 

Na situação de hospitalização, os indicadores de Sensibilidade à dor (C), Isolamento 

Social (D), Fragilidade Intervencionista (G) e Excesso de Utilização de Serviços (J) vão ter 

maior peso no terceiro grupo desta pesquisa. O ambiente hospitalar é conhecido como de 

menor privacidade, já que são comuns as intervenções da equipe de saúde, que aqui se 

acentuam por se tratar de enfermarias.  Além de ser um ambiente onde há um maior contato 

com o “adoecimento”, já que muitas vezes em uma mesma enfermaria estão pacientes com 

gravidades distintas, sendo este um fator que pode causar essa maior fragilidade pelo contato 

que o enfermo tem com outras condições de saúde muitas vezes em estados mais delicados 

que a sua. Consequentemente a condição da doença, sentimentos de fragilidade, insegurança 

e dependência podem ser reforçados, diminuindo ainda mais a sensação de autonomia do 

paciente e podendo levar aos sentimentos de ansiedade (Bettinelli et al., 2010). Como 

também as coletas foram realizadas em um hospital de alta complexidade, que recebe muitos 

pacientes em caráter investigativo, sugere-se que esses sintomas estejam também 

relacionados à gravidade ou suspeita de gravidade do estado de saúde (Furlanetto & Brasil, 

2006). Fator que também explica a maior dificuldade de adaptação e necessidade de 

acompanhamento psicológico por este grupo, como observado nas comparações entre 

grupos das escalas de Dificuldades de Adaptação (L) e Encaminhamento Psi (M), já que não 

é protocolo a participação do psicólogo como na cirurgia bariátrica.  

Nas comparações dos participantes portadores de doenças crônicas com e sem 

obesidade, as escalas de Respeitoso (7) e Fragilidade Intervencionista (G). A escala de 

Respeitoso (7)  indica postura responsável, obediente e cooperativo, com tendência de 

guardar os sentimentos para si e  parecer controlado e aplicado (Millon et al., 2006). Essa 
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questão da obediência, responsabilidade e cooperação pode estar relacionada à situação que 

o paciente se encontra. O fato de estar hospitalizado em decorrência de uma doença crônica, 

como hipertensão e diabetes, requer maior cuidado pela gravidade do estado de saúde, o que 

pode ter motivado o paciente a assumir uma postura mais responsável em seu discurso. A 

Fragilidade Intervecionista (G) também está relacionada à situação na qual o paciente se 

encontra, como já mencionado, o ambiente hospitalar é de baixa privacidade, constantes 

intervenções da equipe de saúde e contato com outros pacientes muitas vezes em estados 

mais graves (Bettinelli et al., 2010), o que pode reforçar a dificuldades de adaptação ao 

protocolo hospitalar.   

Quanto ao início da obesidade é comum o relato de maior ganho de peso na vida 

adulta, no entanto comparações com o IMC sugerem que a obesidade desde a infância e 

adolescência tende a evoluir para obesidade III ou mesmo Super Obesidade na vida adulta, 

sendo mais frequente a obesidade desde a infância nos casos mais severos da doença (Zini, 

Santos, Modesto, Benuti, Pinto, Lúcia & Garrigo Jr, 2009). Nesse sentido, o obeso grau III e 

o Super Obeso apresentam um maior número de tentativas de perda de peso e variedade de 

tratamentos, se comparados ao obeso grau II (Diniz, Passos, Barreto, Diniz, Linares 

&Mendes, 2008), o que pode justificar a maior média de uso de tabaco neste último grupo. 

Talvez pelo tempo e gravidade da doença a preocupação com a saúde possa ajudar a 

modelar comportamentos mais adaptativos que também se refletem na escala de Adesão 

Problemática (K) e na de Desconfortável à Informação (I). Essa última no sentido de 

identificar a falta de receptividade dos pacientes para detalhes específicos sobre diagnóstico, 

prognóstico, procedimentos e resultados (Millon et al., 2006).  

Ainda nesse ponto da gravidade, também se observa que ao se comparar candidatos 

com e sem comorbidades, o indicador de Sedentarismo sugeriu médias mais altas para os 
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partipantes sem comorbidades. O que indica que em casos de maior gravidade haverá 

tendência de mudança de padrões comportamentais no intuito de melhora do estado de 

saúde. Atividade física em obesos é frequentemente associada a melhora na qualidade de 

vida (Baceviciene et al., 2009), e diretamente proporcional à melhora da saúde mental 

(King, Kalarchian, Steffen, Wolfe, Elder & Mitchell, 2013).   

Nas relações entre as escalas do MBMD, considerando p < 0,01, foram observadas 

relações fortes (r > 0,7) entre as escalas de Indicadores Psiquiátricos a exceção da escala de 

Defensividade (EE). Quanto a escala de Ansiedade (AA) com Depressão (BB); com 

Disfunção Cognitiva (CC) e com Estabilidade Emocional (DD), os indices foram um pouco 

mais elevados que no estudo original com cirurgia bariátrica que obteve respectivamente 

0,73; 0,75; 0,82; mas mantevesse em consonância com a relação abaixo 0,7 com a escala de 

Defensividade (EE). Na relação da escala de Depressão (BB) com a de Disfunção Cognitiva 

(CC) tem-se indicador 0,74 em população brasileira e 0,79 em amostra norte-americana, e 

com Estabilidade Emocional (DD) 0,79 e 0,76 respectivamente. Por fim as escalas de 

Disfunção Cognitiva (CC) e Estabilidade Emocional (EE), com índice mais elevado que o 

de 0,62 da pesquisa estadunidense. Em maioria o estudo brasileiro seguiu com relações 

semelhantes ao original, a exceção da relação Disfunção Cognitica e Estabilidade Emocional 

que obteve indice moderado de 0,62. 

Sintomas do eixo I do DSM IV são frequentemente reportados em candidatos à 

cirurgia bariátrica (Vasques, Martins & Azevedo, 2004; Kalarchian et al., 2007; Andersen et 

al., 2010; Mitchell et al. 2012), com grande tendência de redução após a cirurgia, 

especialmente nos casos de depressão (Ratcliff et al., 2011; Zwaan et al., 2011). Além disso, 

os déficits cognitivos relatos por mais de 50% dos 91 candidatos à cirurgia, não mostram 

associação com a performace dos pacientes nos testes neuropsicológicos, e sim com 
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depressão e histórico de depressão maior (Garcia et al., 2012). Outros estudos também 

mencionam alterações da função cognitiva em casos de Transtorno Depressivo, 

especialmente da atenção seletiva, flexibilidade cognitiva, função executiva, lentidão 

psicomotora, memória verbal e de trabalho (Dalgalarrondo, 2000; Bogner et al., 2007; 

Sárosi et al., 2007; Story et al., 2008). No entanto também existem algumas aproximações 

entre ansiedade e funções cognitivas como dificuldade de concentração (Dalgalarrondo, 

2000) e em casos de esquecimento, com relações de causalidade ainda pouco definidas, seja 

por pessoas mais ansiosas intensificarem relatos de esquecimento ou também por pessoas 

com esquecimentos frequentes inensificarem os sintomas de ansiedade por temor de piora da 

função cognitiva ( Paulo & Yassuda, 2010). 

As escalas de Indicadores Psiquiátrico também demonstraram relações fortes com 

escalas de outros domínios, como as de Estilos de Enfrentamento e Moderadores de 

Estresse. No primeiro domínio a escala de Inibido (2A) obteve forte relação com a escala de 

Ansiedade (AA) 0,72 e 0,63 na amostra estadunidense, Depressão (BB) com 0,85 e 0,80 

respectivamente e Estabilidade Emocional (DD) com 0,78 e 0,73; apresentando relações 

consideradas mais fortes que no estudo realizado por Millon et al, (2006). A escala de 

Inibido (2A) revela tendência a inibição e timidez, o que pode ser consequência da 

discriminação que o obeso sofre não só pela aparência, mas pelas proprias preferências 

alimentares, criando um circulo vicioso uma vez que os relacionamentos sociais deixam a 

desejar a comida aparece como compensador (Barrio & Mejía, 2010). Além disso, a 

discriminação é a segunda consequência da obesidade mais citada nessa população, ficado 

atrás apenas dos prejuízos na saúde (Cruz et al., 2012), podendo ser uma das que predispõe o 

aparececimento de depressão, ansiedade e instabilidade emocional (Puhl & Heuer, 2009). 
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Não pelo peso em si, mas pelas experiências negativas, dentre elas o relacionamento social e 

a pouca disponibilidade de postos de trabalho (Carr, Friedman & Jaffe, 2007).  

 Já Desanimado (2B) com Ansiedade (AA) teve indicativo de relação de 0,72 e 0,71 

com participantes do estudo original, Depressão (BB) 0,77 e 0,86 respectivamente e 

Estabilidade Emocional (DD) 0,79 e 0,79; com índices de relação em proximidade com o 

estudo norte-americano, com exceção da escala de Depressão que foi um pouco mais baixa 

mas ainda assim uma relação considerada forte. A escala de Insatisfeito (8A) com Ansiedade 

(AA) 0,72 e 0,67, Depressão (BB) 0,77 e 0,76, Estabilidade Emocional (DD) 0,78 e 0,82 e 

Defensividade (EE) 0,72 e 0,68. A mostra brasileira considerou relação de boa qualidade 

entre Insatisfeito (8A) com Ansiedade (AA) e Defensividade (EE) diferentemente da 

população estadunidense, mas ainda assim seguindo valores aproximados. E por fim a escala 

de Autodepreciativo (8B) com Ansiedade (AA) 0,72 e 0,64, Depressão (BB) 0,72 e 0,77, 

Estabilidade Emocional (DD) 0,78 e 0,75; mais uma vez com indicadores mais fortes na 

escala de Ansiedade e Estabilidade Emocional. As correlações com as escalas de Estilos de 

Enfrentamento estão mais embasadas na teoria de personalidade proposta por Millon do que 

na observações da prática clinica, seguindo o perfil de relações proposto por ele (Millon et 

al., 2006). 

Como já mencionado a escala de Desanimado (2B) indica dificuldade de 

experienciar coisas boas e pessimismo, e a escala de Autodepreciativo (8B) indica foco nos 

aspectos negativos da vida, com sentimento de “merecer” a enfermidade com lembranças 

repetitivas de problemas e aflições do passado, sendo estes alguns dos sintomas ideativos da 

depressão, o que pode justificar as relações entre essas escalas e a escala de Depressão (BB) 

e Estabilidade Emocional (DD) (Holmes, 1997; Dalgalarrondo, 2000).  
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No dominio de Moderadores de Estresse, observam-se relações entre a escala de 

Sensibilidade à Dor (C) com Ansiedade (AA) 0,70 sendo maior que na população 

estadunidesnse com 0,64  e Depressão (BB) 0,83 e 0,70 respectivamente. A escala de 

Sensibilidade à Dor (C) identifica a tendência do paciente em ser excessivamente sensível e 

reativo a dor em intensidade ligeira ou moderada (Millo et al., 2006), essa maior 

sensibilidade pode estar relacionada a frequência de dores muscoesqueleticas dessa 

população (Hooper et al., 2007), que nessa pesquisa foi declarada por 19% dos participantes. 

No entanto os sintomas de depressão e ansiedade podem ser consequentes da duração e 

frequência da sensação de dor, em casos de dor crônica até 87% dos pacientes vão 

apresentar sintomas desses transtornos (Mello Filho & Burd, 2010). 

  Em Isolamento Social (D) houve aproximação com a escala de Depressão (BB) 

0,81 e 0,74 na população original, Estabilidade Emocional (DD) 0,75 e 0,68. No entanto a 

escala de Isolamento Social (D) também obteve forte relação com duas escalas de estilos de 

enfrentamento, Introvertido (1) 0,71 maior que o indice da amostra original que foi 0,64; e 

em Inibido (2A) foi de 0,91 e 0,89 respectivamente. A escala de Isolamento Social (D) 

identifica a percepção de apoio social dos pacientes, que no caso dos obesos é, em maioria, 

vista como deficiente (Carr et al., 2007; Puhl & Heuer, 2009). O que pode contribuir para a 

diminuição da autoestima e consequentemente favorecer sintomas de depressão e 

instabilidade emocional, hesitação e timidez em ambientes sociais, com grandes 

expectativas de melhora após a cirurgia, inclusive pela maior da aceitação social causada 

pelo emagrecimento (Rojas, Brante, Miranda & Luco, 2011).  

Por fim a escala de Pessimismo com o Futuro (E) com a escala de Depressão 0,83 e 

0,81 e Disfunção Cognitiva (CC) com 0,70 e 0,68. É esperado que essas três escalas se 

comportem proporcionalmente pelo aspecto teorico do diagnostico de depressão (Holmes, 
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1997; Dalgalarrondo, 2000). Também se observa forte relação entre a escala de Desanimado 

(2B) 0,79 e 0,74; com Insatisfeito (8A) 0,80 e 0,77 e Autodepreciativo (8B) 0,79 e 0,75. 

Essa caracterítica de desânimo e autodepreciação pode contribuir para posturas erráticas 

com relação ao tratamento, dificultando a adesão (Fulanetto & Brasil, 2006).  

Nos indicadores de Hábitos Inadequados de Saúde, apenas o indicador de Álcool (N) 

demonstrou relações fortes entre as outras escalas do MBMD, foi o caso da escala de 

Depressão (BB) com 0,76 e 0,10 na amostra original, Apreensão da doença (A) com 0,76 e 

0,20, Pessimismo com o Futuro (E) 0,80 e 0,1, Excesso de Utilização de Serviços (J) com 

0,71 e 0,10 e Encaminhamento Psi (M) 0,77 e 0,10. Pode-se sugerir que a escala de Álccol 

(N) na população se distanciou do padrão na amostra norte-americana. As principais 

motivações para uso de álcool são busca de prazer (Paduani et al., 2007) ou como estratégia 

de fuga ou esquiva de problemas (Hauack Filho & Teixeira, 2011). Nesse sentido, o 

aumento coordenado das médias do indicador de Álcool, escala de Depressão e Pessimismo 

com o futuro, podem sugerir o aumento do uso da subtância como alternativa de se sentir 

“melhor” psicologicamente evitando sintomas de depressão e fuga dos pensamentos 

pessimistas. No entanto o uso so álcool como fuga predispõe ao abuso que pode levar ao 

aumento da necessidade de apoio profissional (Paduani et al., 2007), o que pode explicar as 

relações com as escalas de Excesso de Utilização de Serviços e Encaminhamento Psi.  

 As fortes relações intra MBMD sugerem congruência do instrumento com modelo 

proposto em seus constructos com embasamento teórico. Já as relações extra MBMD com 

os outros instrumentos que auxiliaram na validação concorrente, deixam a desejar 

especialmente por se tratar da comparação com outros dois instrumentos de uma mesma 

teoria de base. Com o Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI III), instrumento 

indicado para avaliação de personalidade patológica, apenas a escala de Déficits Funcionais 
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(B) obteve relação favorável com as escalas de estilo de personalidade Depressivo, 

Dependente, Negativista, Masoquista, Esquizotípico, Boderline. E com os transtornos do 

eixo I: Ansiedade, Somatoforme, Distimia, Transtorno de Estresse Pós-traumático, 

Transtorno do pensamento e Depressão Maior. Em estudo original a escala de Déficits 

Funcional também se relacionou com outro instrumento para avaliação de Somatização, o 

Brief Symptom  Inventoty (BSI), com o qual obteve índice de relação de 0,74, abaixo 

do observado na comparação com o MCMI III. Também foi observada relação semelhante à 

encontrada com a escala de Depressão Maior, só que com a Escala Beck de Depressão, com 

relação de 0,70 (Millon et al., 2006). Por se tratar de instrumentos de mesma base teórica, e 

por as escalas de Indicadores Psiquiátricos terem como base as escalas do MCMI III, 

esperavam-se mais relações entre os testes que nesse estudo se mostraram inconsistentes 

para sustentar a validade concorrente.  

Com o Millon Index of Personality Styles (MIPS), instrumento baseado na teoria de 

personalidade de Millon para avaliação de personalidade saudável, apenas o indicador de 

Álcool (N) do MBMD demonstrou relação com escalas do MIPS: Preservação, Modificação, 

Individualismo, Proteção, Extroversão, Sensação, Reflexão, Sistematização, Inovação, 

Retraimento, Comunicabilidade, Firmeza, Discrepância, Conformismo, Submetimento, 

Controle, Insatisfação e Concordância. No estudo original não foram propostas relações com 

os Indicadores de Hábitos Inadequados de Saúde. Não havendo também sustentação teórica 

que indique validade concorrente com este instrumento. Com o Questionário de Saúde Geral 

de Goldberg não houve resultado que apresentasse relações aceitáveis (r > 0,7).  

Nas comparações dos escores do Questionário de Saúde Geral de Gordberg houve 

significância entre sexos em quatro dos seis fatores do instrumento: Estresse Psíquico, 

Desejo de Morte, Desconfiança no Desempenho e Saúde Geral. Diferenciando-se apenas no 
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fator de Desejo de Morte do estudo original que teve predomínio para o sexo masculino. 

Também com relação ao sexo o MIPS demonstrou diferenciações entre as médias dos 

grupos em 10 das 24 escalas que compõem o instrumento. Nas comparações entre presença 

de comorbidades, Índice de Massa Corporal, não foram observadas diferenças significativas 

(p < 0,05) nos três instrumentos. Apenas quanto ao nível de escolarização no MCMI III, nas 

escalas de Evitativo e Esquizóide, com maiores médias nas escolaridades mais baixas, que 

indicam tendência à apatia, distância, dificuldade de construir e manter relacionamentos e 

ansiedade social com expectativas de rejeição, respectivamente. Ou seja, as escalas refletem 

características da população quanto ao relacionamento social. As médias menores no grupo 

com ensino superior se justificam possivelmente por esses indivíduos terem uma rede social 

e uma autopercepção de seu desempenho supostamente melhor pelas habilidades do 

contexto profissional, apresentando menos características de retraimento e ansiedade.  

Fatores que sugerem que os três instrumentos foram capazes de demonstrar diferenciações 

entre os grupos, mostrando sensibilidade para seu uso nos estudos de validade concorrente. 

7. Considerações Finais 

 Pode-se considerar que esta pesquisa teve seus objetivos alcançados na medida em 

que permitiu a verificação da adaptação semântica do MBMD para o português através da 

compreensão dos itens nas administrações do instrumento. Também pela caracterização de 

seu uso no contexto de cirurgias bariátricas, no qual foi possível a observação de diferenças 

entre grupos de coleta, auxiliando na visualização de características inerentes à população 

em questão como os déficits funcionais impostos pelas limitações físicas da obesidade, 

sedentarismo, indicativos de desejabilidade como forma de obter uma avaliação favorável e 

otimismo com o futuro por se tratar se uma intervenção que demonstra resultados a curto e 

longo prazo. Nesse sentido as diferenciações entre grupos foram utilizadas tanto para 
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verificar a precisão do instrumento como também como contribuição para entendimento das 

características psicológicas dessa população. 

 Na verificação da precisão das escalas do MBMD os resultados se aproximaram dos 

estudos originais, já que 18 das suas 32 escalas foram consideradas aceitáveis (α > 0,7). Na 

validade concorrente era esperado que as escalas de Indicadores Psiquiátricos se 

relacionassem com as escalas do MCMI III e as escalas de Estilos de Enfrentamento com o 

MIPS por serem constructos que apresentam o mesmo pressuposto teórico, no entanto essas 

relações não foram observadas neste estudo, sugerindo que as escalas do MBMD podem não 

avaliar os mesmos aspectos dos três outros instrumentos utilizados neste estudo, exigindo 

cautela em sua administração em população de candidatos à cirurgia bariátrica. Como ponto 

positivo, a Análise Fatorial permitiu a organização dos itens do MBMD de acordo com as 

características da população obtendo bons índices de ajuste.  

 Essa pesquisa se torna útil aos profissionais que realizam avaliações psicológicas no 

contexto de indicação cirúrgica, especialmente no caso da bariátrica, por elucidar e 

confirmar limitações, algumas já mencionadas na literatura, deste instrumento para a 

população em questão. E também pela necessidade de estudos dos instrumentos 

administrados em obesos considerando suas especificidades. Ao mesmo tempo em que serve 

de exemplo para que outros pesquisadores possam ter a mesma iniciativa, tornando essa 

continuidade de estudos relevante devido às constantes solicitações de avaliação psicológica 

por equipes de saúde no Brasil.  

 As limitações deste estudo são quanto ao tempo da enfermidade que não foi 

questionado com os pacientes nas coletas, seja da obesidade no caso dos candidatos à 

cirurgia, ou das demais doenças crônicas das enfermarias, que poderia ter contribuído para 

dados elucidativos acerca de características relacionadas ao tempo da doença e período do 
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desenvolvimento no qual ela teve inicio. E também a dificuldade de uma avaliação médica 

acerca das carecterísticas psicológicas dos pacientes na condução do seu tratamento que 

poderia ter sido comparada aos resultados do MBMD permitindo a verificação da 

capacidade preditiva do instrumento. Estes pontos estão sendo contemplados em projetos 

ulteriores de doutoramento com vistas a ampliar o entendimento da possível expressão de 

variáveis intervenientes. 
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ANEXO I 

Quadro 1 – Descrição das áreas e escalas do MBMD -  Millon Behavior Medical 

Diagnostic 

Áreas e Escalas Descrição 

PADROES DE RESPOSTAS: permitem a verificação de estilos de respostas 

potencialmente problemáticas ou distorções que podem afetar a confiabilidade ou 

validade dos resultados individuais do teste. 

Descritividade (X) Determina se o paciente está tendendo a ser excessivamente 

franco e autorrevelador, ou se está hesitante e resistente em 

compartilhar dados pessoais. 

Desejabilidade Social (Y) Identifica o grau em que os resultados de um paciente podem 

ter sido influenciados pelo desejo do mesmo em parecer 

virtuoso, bem composto emocionalmente e socialmente 

atrativo. 

Depreciação (Z) Avalia a tendência dos pacientes maximizarem ou 

minimizarem seus sintomas e seus sentimentos no relato aos 

profissionais de saúde. 

 

HÁBITOS INADEQUADOS DE SAÚDE: Fornece informações aos prestadores de 

cuidados de saúde sobre alguns comportamentos dos pacientes que possam surgir 

como obstáculos na aderência da medicação e na modificação do estilo de vida. 

Alguns desses comportamentos podem também predizer a quantidade de tempo que 

será necessária para a convalescença, reabilitação ou recuperação do paciente. 

Álcool (N) Registra a presença de um problema no consumo de álcool. 

Drogas (O) Indica a probabilidade do paciente de desenvolver uma 

dependência de uma ou mais substâncias, principalmente no 

uso de medicamentos sem receita médica. Também relata o 

uso de drogas ilícitas. 

Alimentação (P) Avalia a presença de problema crônico relativo ao consumo 

excessivo de alimentos. 

Cafeína (Q) Indica se o consumo de cafeína pelo paciente é excessivo. 

Sedentarismo (R) Verifica a frequência dos exercícios físicos.  



115 

 

Tabaco (S) Identifica se o paciente fuma regularmente. 

 

INDICADORES PSIQUIÁTRICOS: problemas psiquiátricos (Eixo I DSM) que 

podem representar uma desvantagem, complicando ou minorando os esforços dos 

pacientes para o tratamento e intervenções cirúrgicas. 

Ansiedade-Tensão (AA) Altos níveis de ansiedade e tensão podem ser relacionados 

com a incidência e gravidade de numerosos transtornos e 

doenças. 

Depressão (BB) Risco de morte precoce. Pode interferir na recuperação do 

doente. 

Disfunção Cognitiva (CC) Avalia a capacidade para recordar experiências passadas, 

para pensar abstratamente, representar eventos e 

interrelacionar e processá-los simbolicamente. 

Estabilidade Emocional 

(DD) 

Esta escala indica a experiência de um humor endógeno, com 

muitas variações. 

Defensividade (EE) Identifica pacientes que têm atitudes defensivas e 

desconfiadas em relação as pessoas que considera hostis e 

enganosas. 

 

ESTILOS DE ENFRENTAMENTO: Avalia características que refletem estratégias 

cognitivas, comportamentais e interpessoais que os pacientes usam para adquirir 

recompensas e para evitar o desconforto, não apenas em ambientes médicos, mas em 

outras esferas das suas vidas também.  

Introvertido (1) Os pacientes que pontuam alto nesta escala são considerados 

emocionalmente fracos, quietos e despreocupados com seus 

problemas. Podem ser passivos no que diz respeito a cuidar 

de suas necessidades físicas.  

Inibido (2A) Tende a ser hesitantes com outros e são muitas vezes tímidos 

e constrangidos.  

Desanimado (2B) É inclinado a ser persistente e caracteristicamente 

desanimado, incapaz de experimentar os prazeres ou alegrias 

da vida. Notadamente mal-humorados e pessimistas, eles são 

facilmente dispostos a desistir de tentar trabalhar com os seus 

problemas emocionais ou físicos.   



116 

 

Cooperativo (3) Demonstra ansiedade para solicitar o apoio de um 

profissional de saúde e vai seguir os conselhos médicos 

rigorosamente. Geralmente não toma iniciativa de buscar um 

tratamento. Eles também podem estar inclinados a omitir ou 

negar a existência de problemas reais. 

Sociável (4) São extrovertidos, faladores, e encantadores. No entanto, eles 

podem ser instáveis em seus gostos e desgostos. São 

geralmente muito cooperativos quando seguem o plano de 

tratamento, mas isso pode ter de pouca duração.  

Confiante (5) São autoconfiantes e seguros. No entanto, eles são facilmente 

perturbados por problemas físicos e serão motivados a seguir 

esquemas de tratamento que eles acreditem que vão garantir o 

seu bem-estar. 

Não Convencionais (6A) Pouco convencionais, se não arbitrários e ocasionalmente 

imprudentes em sua forma. Eles são um pouco céticos sobre 

os motivos dos outros, e tendem às vezes a agir 

impulsivamente e insensivelmente.  

Enérgico (6B) Tendem a ser bastante dominadores e pouco flexíveis.  

Respeitoso (7) Responsáveis, obedientes, e cooperativos. Eles guardam seus 

sentimentos para si mesmos e tentam parecer controlados e 

aplicados. Esses pacientes geralmente tomam sua medicação 

e seguem as recomendações terapêuticas.  

Insatisfeito (8A) São muitas vezes imprevisíveis e difíceis. Eles podem ser 

erráticos em seguir um plano de tratamento – se auto-

medicalizando ou utilizando remédios sem consultar seus 

médicos assistentes ou enfermeiros. Eles muitas vezes 

parecem descontentes e insatisfeitos com seu estado físico e 

psicológico.  

Auto-depreciativo (8B) Tem foco nos aspectos mais complicados de suas vidas, se 

comportando como se eles merecessem sofrer. Eles podem 

sentir que merecem as enfermidades e doenças que sofrem, e 

podem ativamente e repetidamente lembrar problemas e 

aflições do passado.  
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MODERADORES DO ESTRESSE: Identifica características intrapessoais e 

extrapessoais dos pacientes que podem influenciar diretamente os efeitos dos seus 

recursos psiquiátricos e da personalidade e os desafios da vida, como o uso de 

serviços médicos, o sucesso do tratamento, a taxa de recuperação/reabilitação e a 

adesao ao regime médico.  

Apreensão da doença (A) Reflete o foco do paciente em ter consciência de mudanças 

em seu corpo como tensão / relaxamento e excitação / fadiga. 

Déficits Funcionais (B) Avalia o grau em que os pacientes percebem que são 

incapazes de realizar as atividades profissionais e de lazer, 

seus papeis e responsabilidades da vida diária.  

Sensibilidade à dor (C) Identifica a tendência a ser excessivamente sensível e reativo 

à dor de ligeira a moderada, ao grau em que a dor é provável 

de dominar o quadro clínico e afetar o ajuste e recuperação 

após o tratamento. 

Isolamento Social (D) Avalia as percepções dos doentes sobre o apoio social em 

suas vidas.  

 

Pessimismo quanto ao 

futuro (E) 

Analisa perspectivas dos pacientes com respeito ao seu 

estado de saúde futuro. 

 

Ausência Espiritual (F) Pondera o grau em que os pacientes não dispõem de recursos 

religiosos ou espirituais para lidar com os estressores, medos, 

e incertezas de suas condições médicas. 

 

 

PROGNÓSTICO DO TRATAMENTO: identifica aspectos comportamentais e 

atitudinais da vida de um paciente que podem complicar ou melhorar a eficácia do 

tratamento. 

Fragilidade 

Intervencionista (G) 

Prevê se os pacientes serão capazes de se adaptar 

emocionalmente às exigências dos protocolos médicos fisica 

e psicologicamente estressantes e também prevê a rota de 

descompensação que eles são suscetíveis de apresentar se 

ficarem sobrecarregados por esses estressores. 
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Abuso de Medicação (H) Antecipa a probabilidade dos pacientes de terem problemas 

com mau uso de medicamentos prescritos. Este pode mudar 

as dosagens, combinando medicamentos de forma 

inadequada, ou utilizando receitas desatualizadas.  

Desconfortável à 

Informação (I) 

Analisa a falta de receptividade dos pacientes para detalhes 

específicos sobre diagnóstico, prognóstico e procedimentos 

de tratamentos e resultados. 

Excesso de Utilização dos 

Serviços (J) 

Avalia a probabilidade dos pacientes usarem os serviços 

médicos mais do que a média dos pacientes com uma 

condição médica semelhante. 

Sem Adesão (K) Identifica a recusa em seguir os conselhos de assistência 

domiciliar, para aderir à instruções nutricionais, manter e 

chegar na hora para as consultas. 

 

 

GESTAO DE GUIAS DE TRATAMNTO: oferece elementos adicionais para 

desenhar com eficácia o planejamento do tratamento. 

Dificuldade de Adaptação  

(L) 

Avalia o risco de complicações do tratamento, devido ao 

estilo de afrontamento do paciente, as questões atuais de 

funcionamento psicológico na vida do paciente, seus recursos 

disponíveis para gerir o stress, e seu risco de se engajar em 

comportamentos insalubres.   

Encaminhamento Psi (M) Indica se o paciente pode se beneficiar de intervenções 

psicossociais e a probabilidade de ele/ela reagir bem a um 

tipo específico e forma de intervenção.  

Nota: entre parênteses aparece o nome abreviado ou número da escala. 
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Anexo II 

Tabela 30 - Correlações entre as escalas do MBMD (Continua) 

 

 

 

 

 

Escalas   X Y Z AA BB CC DD EE 1 2A 2B 

Padrões de respostas                   
Descritividade  (X)  

 
      

  
-

0,85 
   

Desejabilidade Social(Y)  
  

    
      

Depreciação (Z)  
  

0,72 0,80  0,70 0,80 
  

0,84 
 

Indicadores 

Psiquiátricos 

           
  

  
 

  
Ansiedade-Tensão (AA)  

 
0,72 

 
0,78 0,80  0,86 

  
0,73 

 
Depressão (BB)  

 
0,80 0,78 

 
0,74 0,79 

  
0,85 

 
Disfunção Cognitiva (CC)  

  
0,79 0,74 

 
0,73 

    
Estabilidade Emocional 

(DD) 

 
 

0,79 0,86 0,79 0,73 
   

0,79 
 

Defensividade (EE) -

0,85 
       

0,76  
  

Estilos de Afrontamento            
  

  
 

  
Introvertido (1)  

      
0,76   

 
  

Inibido (2A)  
 

0,83 0,72 0,85   0,79 
 

  
 

  
Desanimado (2B)  

 
0,77 0,72 0,82 

 
0,78 

  
0,82 

 
Sociável (4)  0,75 

         
Confiante (5)  0,72 

         
Enérgico (6B)  

      
0,75 

   
Insatisfeito(8A)  

 
0,71 0,72 0,77 

 
0,83 0,72 0,74 0,80 

 
Autodepreciativo (8B)  

 
0,77 0,72 0,82 

 
0,78 

  
0,82 

 
Moderadores de 

Estresse 

           
  

  
 

  
Sensibilidade à dor (C)  

  
0,70 0,72 

      
Isolamento Social (D)  

 
0,75 

 
0,81 

 
0,75 

 
0,71 0,91 

 
Pessimismo quanto ao 

futuro (E) 
 

   
0,83 0,70 

     
Prognóstico do 

Tratamento 
           

  
  

 
  

Fragilidade 

Intervencionista (G)  
  

0,83 0,70 0,74 0,75 
    

Excesso de Utilização dos 

Serviços (J) 
    

  
0,71 0,72 

 
0,72 

  
0,71 

 
Gestão de Guias de 

Tratamento 

            
  

  
 

  
Encaminhamento Psi (M)  

   
0,83 

    
0,72 0,72 

Hábitos de Saúde 

Negativos 

           
  

  
 

  
Álcool (N)  

   
0,76 
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Tabela 30 - Correlações entre as escalas do MBMD (continuação) 

Escalas 3 4 5 6A 6B 7 8A 8B A B C D 

Padrões de respostas 
    

  
 

    
  

  
 

Desejabilidade Social(Y) 
 

0,75 0,72 
 

  
 

    
  

  
 

Depreciação (Z)       
 

  
 

0,72  0,77  
  

  0,75 
Indicadores Psiquiátricos   

  
 

  
 

    
  

  
 

Ansiedade-Tensão (AA) 
    

  
 

0,73  0,73  
  

0,70 
 

Depressão (BB) 
    

  
 

0,77  0,82  
  

0,72 0,81 
Disfunção Cognitiva (CC)   

     
    

  
0,70 

 
Estabilidade Emocional (DD) 

 
  

    
0,83  0,78  

  
  0,75 

Defensividade (EE) 
    

0,75 
 

0,73   
  

  
 

Estilos de Afrontamento           
  

 
Introvertido (1) 

      
0,74 

   
  0,71 

Inibido (2A)       
   

0,80  0,82  
  

  0,91 
Desanimado (2B) 

      
0,78 

   
  0,79 

Sociável (4) 
  

0,75 
         

Confiante (5)   
 

0,75 
         

Insatisfeito (8A) 
       

0,78 
   

0,80 
Denegrido 8B 

      
0,78 

    
0,79 

Moderadores de Estresse   
  

  
  

              
 

    
 

    
Apreensão da Doença (A)   

        
0,83 0,86 

 
Déficits Funcionais (B) 

 
  

      
0,83 

 
0,82 

 
Sensibilida à dor (R)       

 
  

 
    0,86 0,82   

 
Isolamento Social (D) 

      
0,80 0,79 0,82 0,82 0,81 

 
Prognóstico do Tratamento             
Excesso Utilização dos 

Serviços (J)       
0,79 

 
0,74 

 
0,76 0,71 

Gestão de Guias de 

Tratamento 

            
Encaminhamento Psi (M)           0,70 0,73 
Hábitos de Saúde Negativos             
Álcool (N)         0,76    
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Tabela 30 - Correlações entre as escalas do MBMD (conclusão) 

Escalas E F G H I J K L M N 

Indicadores 

Psiquiátricos           

Ansiedade-Tensão (AA) 
  

0,83 
  

0,71 
    

Depressão (BB) 0,83 
 

0,70 
  

0,72 
  

0,84 0,76 

Disfunção Cognitiva (CC) 0,70 
 

0,74 
       

Estilos de 

Enfrentamento           

Inibido (2A) 
     

0,71 
  

0,72 
 

Insatisfeito (8A) 
     

0,79 
    

Moderadores de Estresse 
          

Apreensão da Doença (A) 0,82     0,74    0,76 

Déficits Funcionais (B) 0,82          

Sensibilidade à dor (C ) 0,81     0,76   0,70 0,80 

Isolamento Social (D)      0,71   0,73  

Pessimismo Quanto ao 

futuro (E) 

        0,79 0,80 

Prognóstico do 

Tratamento 

          

Fragilidade 

Intervencionista (G) 

        0,72  

Excesso Utilização dos 

Serviços (J) 

         0,71 

Guias de Tratamento           

Encaminhamento Psi (M) 0,79  0,72       0,77 

Hábitos de Saúde 

Negativos 

          

Álcool (N) 0,80     0,71   0,77  

 

 

 

 

 

 

 

 


