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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou investigar as relações entre dimensões de ciúme com 

temperamentos afetivos e variáveis psicopatológicas em uma grande amostra. Ciúme pode 

ser definido como a sensação de ameaça, real ou imaginária, da perda do (a) parceiro (a). 

Temperamentos afetivos são traços de personalidade herdáveis e estáveis, podendo 

contribuir para o surgimento e a expressão de transtornos afetivos. A despeito de suas 

relações com patologias, não foram encontradas na literatura associações entre 

temperamentos e dimensões de ciúme. Portanto, o presente estudo foi realizado a fim 

desenvolver a versão em Português brasileiro do Questionário de Ciúme e investigar sua 

estrutura fatorial em uma grande amostra; analisar associações entre diferentes tipos de 

ciúme e temperamentos afetivos, e estudar a associação entre dimensões psicopatológicas 

e ciúme. Para tanto, foi realizada a validação para o português brasileiro do Questionario 

Della Gelosia, originando o Questionário de Ciúme, e estudadas as associações das 

dimensões de ciúme com temperamentos afetivos e variáveis psicopatológicas. Para a 

coleta de dados, foi utilizado um site na internet (portal Temperamento e Saúde Mental) 

contendo instrumentos que investigam os tipos de temperamentos e ciúme. A amostra foi 

composta por 2.042 participantes, com idade média de 28.9 anos, sendo a maior parte 

composta por indivíduos do sexo feminino (71,0%), estado civil solteiro (63,4%), com bom 

nível de escolaridade (97,7% ensino médio completo) e em um relacionamento (60,9%). O 

questionário mostrou alta consistência interna, com o coeficiente alfa de Cronbach de 0,94 

para o instrumento, e 0,72-0,94 para as dimensões individuais de ciúme. A análise fatorial 

confirmatória forneceu um modelo de cinco fatores para o Questionário de Ciúme com as 

dimensões autoestima, paranoia, sensibilidade interpessoal, medo do abandono, e 

obsessão. Os temperamentos ansioso, irritável, ciclotímico e depressivo foram 

independentemente associados com dimensões ciúme, enquanto o temperamento 

hipertímico foi associado com menor pontuação na dimensão ciúme autoestima (N = 2.041, 

P <0,001). Subtipos de ciúme foram, de modo diferente, associados com as dimensões 

psicopatológicas da Lista de Checagem de Sintomas revisada, ao passo que a dimensão de 

ciúme “obsessão” não foi significativamente associada com escores das variáveis 

psicopatológicas. Uma amostra de consecutiva foi utilizada. O corte transversal da pesquisa 

impede o estabelecimento de inferências causais. Nossos dados indicam que uma solução 

de cinco fatores pode fornecer o modelo de melhor ajuste para o Questionário de Ciúme. 

Diferentes subtipos de ciúme foram independentemente associados com temperamentos 



 

afetivos e dimensões psicopatológicas. Estas associações aqui relatadas devem ser 

confirmadas em estudos prospectivos. 

 

Palavras-chave: ciúme; temperamentos afetivos; variáveis psicopatológicas; validação.   

 

  



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the association between jealousy dimensions, affective 

temperaments and psychopathological variables in a large sample. Jealousy is related to 

the threat of losing a loved one for a real or imaginary rival. Affective temperaments 

represent heritable and relatively stable aspects of personality and may contribute to the 

emergence and expression of affective disorders. Despite its relationships with pathologies, 

no associations between temperaments and jealousy were found in the literature. Therefore, 

the present study was conducted to develop the Brazilian Portuguese version of Jealousy 

Questionnaire and investigate its factor structure in a large sample; analyze the associations 

between different types of jealousy and affective temperaments, and to study the 

association between psychopathological dimensions and jealousy. Therefore, we set to 

translate and validate the Jealousy Questionnaire to Brazilian Portuguese, and to study the 

associations of jealousy dimensions with affective temperaments and psychopathological 

variables. A website (Temperamento e Saúde Mental portal) was used for data collection. 

The site contained instruments to investigate the types of temperaments and jealousy. The 

sample consisted of 2,042 participants with mean age of 28.9 years, predominantly women 

(71.0%), single (63.4%), with a good educational level (97.7% completed high school) and 

in a relationship (60.9%). The questionnaire showed high internal consistency with 

Cronbach's alpha of 0.94 for the overall instrument, and 0.72 to 0.94 for the jealousy 

dimensions. Confirmatory factor analysis provided a five-factor model for the Jealousy 

Questionnaire with self-esteem, paranoia, interpersonal sensitivity, fear of being 

abandoned, and obsessive dimensions. The anxious, irritable, cyclothymic, and depressive 

temperaments were independently associated with jealousy dimensions, whereas the 

hyperthymic temperament was associated with lower scores on the self-esteem jealousy 

dimension (N= 2,041, P < 0.001). Jealousy subtypes were dissimilarly associated with 

SCL-90R psychopathological dimensions, whereas the “obsessive” jealousy dimension 

was not significantly associated with SCL-90R dimension scores. A consecutive web-

based sample was enrolled. The cross-sectional design prevents the establishment of causal 

inferences. Our data indicate that a five-factor solution may provide the best-fit model for 

the Jealousy Questionnaire. Different jealousy subtypes were independently associated 

with affective temperaments and psychopathological dimensions. These associations 

reported herein should be confirmed in prospective studies. 

 



 

Keywords: jealousy; affective temperaments; psychopathological variables; validation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Ciúme 

Ciúme, sentimento complexo e heterogêneo presente em grande parte das relações 

humanas, pode ser definido como a sensação de ameaça da perda do(a) parceiro(a), real ou 

imaginária, vivida por um indivíduo (KINGHAM; GORDON, 2004; MARAZZITI et al., 

2010a; PFEIFFER; WONG, 1989). Etimologicamente, a palavra ciúme deriva do latim e 

grego, zelumen, e está relacionada a cuidado, zelo (GOUVEIA, 2015). Porém, nem todas 

as demonstrações desse sentimento estão relacionadas a cuidado, uma vez que pode ser 

patológico e acarretar em danos e desgastes para o relacionamento. No entanto, ao invés 

de focar na dicotomia normal versus patológico, pesquisadores sugerem que investigar a 

vasta gama de comportamentos, sentimentos e pensamentos relacionados ao fenômeno é o 

que, de fato, auxilia em sua compreensão (ALMEIDA; RODRIGUES; SILVA, 2008; 

MAGGINI; LUNDGREN; LEUCI, 2006; MARAZZITI et al., 2003a). 

Apesar de o ciúme romântico, ou seja, aquele que ocorre entre casais, ser 

considerado normal, pode apresentar vantagens e desvantagens. Como fatores favoráveis, 

o indivíduo pode passar a cuidar do relacionamento a fim de evitar possíveis traições 

buscando, dessa forma, a atenção do parceiro para si (COSTA, 2005; MAGGINI; 

LUNDGREN; LEUCI, 2006; MARAZZITI et al., 2010a). Por outro lado, a possibilidade 

da perda do parceiro leva ao prejuízo da noção de realidade e à baixa autoestima, podendo 

produzir angústia e levar o indivíduo a desenvolver patologias (ALMEIDA; RODRIGUES; 

SILVA, 2008; MAGGINI; LUNDGREN; LEUCI, 2006).  

O chamado ciúme patológico, definido como um conjunto de pensamentos, 

comportamentos e emoções irracionais e extremos, engloba uma série de condições 

heterogêneas comumente encontradas na prática clínica (KINGHAM; GORDOM, 2004; 

SEEMAN, 1979) e sua definição varia amplamente em diferentes períodos históricos, 

dependendo de como os limites e normas são estabelecidos para o que pode ou não ser 

aceito socialmente (MULLEN, 1991). Ademais, tem se tornado claro que o ciúme 

patológico não é um fenômeno homogêneo e pode percorrer um continuum entre 

normalidade e delírio (KINGHAM; GORDOM, 2004; MULLEN, 1991). O ciúme pode ser 

uma manifestação de diversas condições psicopatológicas, incluindo  transtornos afetivos 

(KINGHAM; GORDON, 2004), transtornos do espectro obsessivo-compulsivo 

(MARAZZITI et al., 2003a; PARKER; BARRET, 1997), abuso de álcool 

(CAVALCANTE, 1995; DIBELLO et al., 2015; MICHAEL et al., 1995), transtornos 
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psicóticos (SEEMAN, 1979; SOYKA et al., 1991; SOYKA; SCHMIDT, 2011), e, também, 

distúrbios neuropsiquiátricos em doenças neurodegenerativas (e. g. doença de Parkinson) 

(CIPRIANI   et al., 2012; PERUGI et al., 2013), sendo, nesse aspecto, observado mais 

como um sintoma do que um transtorno propriamente dito (KINGHAM; GORDON, 2004). 

Na década de 80, o ciúme foi alvo de discussões entre a maioria dos psicólogos e 

os emergentes evolucionistas (BUSS; HASELTON, 2005). De um lado, era visto como 

uma patologia socialmente construída, possível fruto do capitalismo, que funcionava do 

mesmo modo em homens e mulheres, de outro, era analisado enquanto uma proteção ao 

relacionamento por suscitar medo a partir da identificação de uma ameaça da estabilidade 

da relação do casal (BUSS; HASELTON 2005; MARAZZITI et al., 2010a). O ciúme pode 

ter influência genética e desempenha um papel evolutivo que permite a propagação de 

genes próprios em detrimento daqueles do verdadeiro rival (HARRIS, 2003; WALUM et 

al., 2013). De acordo com a perspectiva evolutiva, dependendo do sexo, diferentes reações 

à infidelidade podem ocorrer, com homens reagindo predominantemente em relação à 

infidelidade sexual, e as mulheres à infidelidade emocional (HARRIS, 2003). Entretanto, 

alguns estudiosos adotam a perspectiva sociocognitiva e discutem que as diferenças entre 

os sexos na expressão do ciúme romântico não existem ou podem ser explicadas a partir 

de estereótipos sobre como cada um dos sexos se empenha em um relacionamento 

romântico (CARPENTER, 2012; DESTENO; SALOVEY, 1996; HARRIS, 2003). Além 

disso, vale a pena ressaltar que aspectos culturais podem influenciar na expressão do ciúme 

(BHUGRA, 1993).  

Costa (2005), utilizando-se de uma perspectiva que considera o indivíduo enquanto 

histórico e cultural, discute que o ciúme tem função adaptativa e é mantido pela sociedade. 

É adaptativo porque diz respeito à história da espécie, filogenética, e discorre sobre o fato 

de o ciúme ter sido importante no ambiente de adaptação evolutiva, pois garantia a 

reprodução humana, de forma que o homem poderia assegurar-se da paternidade de bebês 

de sua parceira, e a mulher poderia garantir a proteção masculina, tanto durante a gravidez 

quanto após o nascimento do filho. Portanto, a partir do valor associado às questões 

reprodutivas, por competição sexual e/ou emocional, o ciúme foi selecionado enquanto 

comportamento. Já em relação à sociedade, a autora defende que o ambiente social e 

cultural contemporâneo brasileiro associa o amor ao ciúme. Em frases, poemas e ditos 

populares brasileiros, é possível observar essa relação entre ambos os fenômenos. Assim, 

a cultura determina que, somente quem ama verdadeiramente, sente ciúmes. Tal 
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associação, reforça verbalizações e/ou demonstrações de ciúme, mantendo tal 

comportamento na sociedade. 

Não há limites precisos entre o ciúme “normal” e o “patológico”, e essa demarcação 

tem sido uma tarefa elusiva, se não, impossível de ser feita (DOCHERTY; ELLIS, 1976; 

MARAZZITI et al., 2010a; MULLEN; MARTIN, 1994). Portanto, uma abordagem 

dimensional vem sendo amplamente adotada e pode auxiliar a compreender o ciúme de 

forma mais eficaz (ELPHINSTON et al., 2011; MARAZZITI et al., 2010a; MARAZZITI 

et al., 2010b; MARAZZITI et al., 2003b; PFEIFFER; WONG, 1989). A partir de uma 

concepção também evolucionista, Marazziti et al. (2010b) desenvolveu o “Questionario 

della Gelosia” (QUEGE)1 em uma amostra de 500 estudantes universitários italianos. A 

análise fatorial exploratória identificou cinco características que se relacionam com o 

ciúme normal, a saber: autoestima, paranoia, sensibilidade interpessoal, medo do abandono 

e obsessão (MARAZZITI et al., 2010b). A estrutura de fator subjacente precisa de 

confirmação em uma amostra independente. Analisando essas dimensões, descreveu cinco 

tipos de ciúme normal: 

a. Obsessão/ Ciúme obsessivo: conjunto de sentimentos e pensamentos repetitivos 

relacionados ao ciúme que aparecem de forma involuntária e desproporcional à 

situação, de forma que o indivíduo não tem controle. 

b. Sensibilidade interpessoal/ Ciúme apaixonado: no limite entre o que seria 

considerado normal e patológico, pode ser caracterizado enquanto um constante 

monitoramento do ambiente e extrema atenção aos estímulos externos. Está 

relacionado ao controle sobre o parceiro. 

c. Autoestima/ Ciúme depressivo: sensação de desproporção em relação ao 

companheiro (a), com baixa autoestima, resultando na falta de confiança no (a) 

parceiro (a). 

d. Medo do abandono/ Ciúme relacionado à ansiedade de separação: 

impossibilidade de lidar com a da perda, que é considerada como insuportável, o 

que leva o indivíduo a uma relação de dependência e aproximação do companheiro 

(a), uma vez que vive com o medo constante de perder. 

e. Paranoia/Ciúme paranoide: apresenta um padrão de extrema desconfiança e tenta 

controlar e interpretar o comportamento do companheiro (a) e do (a) potencial rival. 

 

                                            
1 Ver no item 3.3.1. 
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1.2 Temperamentos 

Os modelos clássicos de temperamento começaram a ser descritos a partir das 

concepções da teoria humoral de Hipócrates e Galeno, a qual postulava que a saúde do 

organismo era mantida quando havia um equilíbrio entre os humores, fluidos do corpo, e a 

doença era estabelecida quando a convivência com estes ocorria de forma desarmônica 

(DALGALARRONDO, 2008; LARA, 2012). Tais humores foram associados a tipos 

humanos ou temperamentos, sendo esses o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o 

fleumático (CASSANO et al., 1992).  

Nos modelos modernos de temperamento, uma grande contribuição para o conceito 

foi o de Kraepelin (1921), que o considerou enquanto uma predisposição pessoal, 

identificando os tipos depressivo, ciclotímico, irritável e maníaco. Já Eysenck (1987) 

observou eixos da personalidade, classificando traços de neuroticismo versus estabilidade, 

e introversão versus extroversão para explicar os tipos melancólico, colérico, fleumático e 

sanguíneo a partir de uma análise fatorial. Desde então, diversos estudos sobre 

temperamentos vêm sendo conduzidos a fim de melhorar a compreensão destes, de que 

formas modificam a vida dos indivíduos e como interagem com as psicopatologias 

(AKISKAL et al., 1998; 2005; 2011; CASSANO et al., 1992; CLONINGER, SVRAKIC; 

PRZYBECK, 1993; EYSENCK, 1987; ROTHBART; AHADI; EVANS, 2000). 

Cloninger, Bayon e Svrakic (1998) apresentam um modelo psicobiológico da 

personalidade, no qual esta é descrita enquanto dinâmica, variando de acordo com os 

padrões de experiência internas (medo, motivação, sentimentos, etc.) e externas (família, 

relações sociais, violência, etc.) de cada indivíduo, representando formas de adaptação e 

aprendizagem. Além disso, possui um componente biológico e outro psicológico, que 

interagem entre si. Descrevem temperamento, parte biológica da personalidade, enquanto 

uma resposta automática (instintiva) do organismo a um estímulo emocional (recompensa, 

novidade e punição), sendo parcialmente hereditário e estável ao longo da vida 

independente da cultura na qual o indivíduo está inserido. Já o caráter, fator psicológico, é 

observado enquanto uma configuração particular de cada indivíduo que é formada a partir 

de relações entre temperamento (herdado), ambiente familiar, história de vida e 

aprendizagem social, sendo modificável de acordo com essas interações. É determinado a 

partir da forma que a pessoa se relaciona consigo, com os outros e com a natureza. São 

definidos quatro tipos biológicos (temperamento), a saber: busca de novidades, evitação de 

danos, dependência de recompensas e persistência; e três tipos psicológicos (caráter): 

autodiretividade, cooperatividade e autotranscedência, descritos abaixo juntamente com os 
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subfatores de cada um (CLONINGER; SVRAKIC; PRZYBECK, 1993; CLONINGER; 

BAYON; SVRAKIC, 1998; GONÇALVES, 2010) 

Dimensões de temperamento e subfatores: 

a. Busca de novidades (BN): associado com a iniciativa para um comportamento 

e impulsividade. Subfatores: excitabilidade exploratória, impulsividade, 

extravagância, desatenção/ desorganização 

b. Evitação de danos (ED): identifica características de ansiedade e se um 

indivíduo desiste de fazer determinada atividade caso identifique sinais de que 

pode não dar certo. Subfatores: preocupação antecipatória, medo da incerteza, 

inibição e fatigabilidade.   

c. Dependência de recompensas (DR): relacionado ao quanto um indivíduo é 

sociável e se é sensível para perceber aprovação social. Subfatores: 

sentimentalidade, abertura para comunicação, apego e dependência emocional. 

d. Persistência (PE): o quanto um indivíduo persiste em alcançar seus objetivos 

e insiste mesmo em meio a dificuldades que possam aparecer. Subfatores: 

entusiasmo e esforço em resposta a sinais de recompensa, trabalho duro em 

resposta à punição intermitente, superação e ambição em resposta à frustração 

intermitente, perseveração em resposta à recompensa intermitente. 

 

Dimensões de caráter e subfatores: 

e. Autodirecionamento (AD): capacidade de agir direcionado a objetivos de 

forma autônoma. Subfatores: responsabilidade, determinação, habilidade 

pessoal/ engenhosidade, autoaceitação, segunda natureza congruente. 

f. Cooperatividade (CO): noção de empatia em relação aos outros. Subfatores: 

aceitação social, empatia, solidariedade, compaixão e ética nas relações. 

g. Autotranscedência (AT): ideia de que o indivíduo faz parte de um todo maior. 

Subfatores: desprendimento, identificação interpessoal e aceitação espiritual. 

Ainda segundo os autores, o temperamento e o caráter interagem entre si para 

formar a personalidade de uma pessoa, que é algo único (ideográfica). A personalidade 

pode ser avaliada a partir de escalas de autorrelato, sendo possível identificar diferenças 

entre os indivíduos. O Inventário de Temperamento e Caráter (TCI), desenvolvido por 

Cloninger e colaboradores (1994), tem como objetivo promover autoconhecimento e 

ampliar o estudo da personalidade a fim de englobar, também, aspectos psicopatológicos, 

que podem ser averiguados a partir da análise do caráter. Além disso, visa considerar o 
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indivíduo de forma ampla, envolvendo tanto a parte biológica (corpo, ações) quanto a 

psicológica (pensamentos, sentimentos e espiritualidade). 

Ainda na perspectiva de modelos modernos, para Akiskal e Akiskal (2005), 

temperamentos são traços comportamentais, temporalmente estáveis, que seriam o núcleo 

constitucional da personalidade, bem como a forma de reagir, a variabilidade e a 

intensidade emocional de um indivíduo (AKISKAL, 1998; AKISKAL; AKISKAL, 2005). 

Os autores formalizaram o termo “afetivo” por observarem que o temperamento apresenta 

relações com os transtornos do humor, diferenciando-se de outros modelos ao identificarem 

essa característica (AKISKAL; AKISKAL, 2005). 

Definem cinco tipos de temperamentos afetivos: ciclotímico, depressivo, irritável, 

hipertímico e ansioso, sendo, o último, acrescentado posteriormente (AKISKAL, 1998). O 

ciclotímico é caracterizado como aquele em que há ampla variação do humor, possui 

autoestima, socialização e energia instáveis, variáveis e emoções intensas. O depressivo é 

sensível a críticas, pessimista, dependente, preso à rotina e com baixa autoestima. Já o 

irritável aparece como contestador, cético, crítico, com tendências à violência e insatisfeito. 

O hipertímico parece ser o mais vantajoso dos temperamentos, com características de 

autoconfiança, com muitas ideias, extrovertido, porém, inflexível e com atitudes invasivas. 

Por fim, o temperamento ansioso descreve uma disposição a uma preocupação exagerada 

na qual o indivíduo não consegue relaxar e pode apresentar tremores, sudorese, entre outros 

(AKISKAL, 1998; AKISKAL et al., 2005; AKISKAL; AKISKAL, 2005). 

Porém, tais características não implicam, necessariamente, em um quadro 

patológico, pois são formas adaptativas do indivíduo, segundo estudos etológicos, que 

foram selecionadas ao longo da evolução da espécie (AKISKAL; AKISKAL, 2005). 

Segundo afirmam Akiskal et al. (2013), os temperamentos afetivos influenciam a vida 

pessoal, social e as escolhas do indivíduo, mas não as afeta patologicamente, tornando-se 

um problema, apenas, quando deixam de se apresentar de forma branda e passam a formas 

extremas de se comportar. 

Temperamentos podem estar nuclearmente relacionados a alguns tipos de 

transtorno mental, como vários estudos citados demonstraram. Além disso, pelo fato de 

individualizar o tratamento, auxilia profissionais da saúde na decisão sobre melhores 

terapêuticas (AKISKAL, 1998; AKISKAL et al., 2005; 2013; BATTAGLIA, 1996; 

CARVALHO et al., 2013; CLONINGER; BAYON; SVRAKIC, 1998; LARA, 2012; 

ROTHBART; AHADI; EVANS, 2000; VÖHRINGER et al., 2012). Relativamente poucos 

estudos investigam quais constructos de personalidade podem estar relacionados ao ciúme. 
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Buunk (1997) encontrou uma associação entre três tipos de ciúme (reativo, preventivo e 

ansioso) com neuroticismo, ansiedade social, rigidez e raiva-hostilidade em uma amostra 

de 100 homens e mulheres holandesas recrutados a partir de um anúncio televisivo. Baixa 

autoestima também tem sido associada ao ciúme (MATHES et al., 1985; STIEGER et al., 

2012). Costa et al. (2015) descobriram que uma pequena amostra de sujeitos com ciúme 

patológico tiveram escores mais altos nas dimensões de temperamento “busca por 

novidade” e “evitação de danos”, e escores mais baixos em “autodirecionamento” e 

“cooperatividade” no Inventário de Temperamento e Caráter (TCI) de Cloninger e 

colaboradores (1994) em relação aos controles. Adicionalmente, indivíduos com ciúme 

patológico apresentaram elevados traços de impulsividade (COSTA et al., 2015). 

A despeito de suas relações com patologias, não foram encontradas na literatura 

associações entre temperamentos e ciúme normal. Possivelmente, indivíduos com 

determinados tipos de temperamento possuem perfis de ciúme variados relacionados. 

 

1.3 Variáveis psicopatológicas 

Segundo Dalgalarrondo (2008), a Psicopatologia, por ser uma ciência autônoma, 

não deve se restringir à Psicologia e Psiquiatria. Seu campo deve buscar observar e 

compreender os diversos elementos pertinentes ao fenômeno psicopatológico, 

identificando individualidades e relações culturais envolvidas na fronteira entre normal e 

patológico.  

Kraepelin (1921) foi pioneiro ao defender um continuum entre os estados maníaco 

e depressivo, inaugurando uma visão dimensional de fenômenos mentais, ao invés de 

dicotômica (AKISKAL; PINTO 1999). Além disso, identificou que as diferentes 

manifestações de um mesmo transtorno clínico em muito dependem de características 

genéticas e temperamentais, sugerindo um fator subjacente aos transtornos que deve ser 

levado em conta ao analisar o sofrimento gerado em decorrência de determinada condição 

psicopatológica. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) modificou o foco de análise de 

fenômenos para uma abordagem dimensional, na qual os transtornos também devem ser 

observados em um continuum, objetivando facilitar a compreensão do espectro relativo aos 

transtornos, ampliando a investigação da origem, fisiopatologia e sintomatologia do 

fenômeno, o que auxilia pesquisadores e clínicos em sua conduta terapêutica.  
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A Lista de Verificação de Sintomas (LVS-902), instrumento multidimensional que 

avalia uma ampla gama de problemas psicológicos e sintomas psicopatológicos analisados 

a partir de um continuum, possui 90 itens, foi adaptado para a população brasileira 

(CARISSIMI, 2011), e identifica nove dimensões psicopatológicas:  

a. Somatização: Definida como as dores e desconfortos em certos grupos musculares, 

tendo como queixas mais relacionadas aos sistemas autonômicos, como sistema 

cardiovasculares, gastrointestinal, respiratório, entre outros.  

b. Obsessividade-compulsividade: pensamentos, impulsos e ações indesejáveis que 

são experienciadas como repetitivas, irresistíveis e insistentes. Também pode 

incluir dificuldade de concentração. 

c. Sensibilidade interpessoal: Relacionada a sentimentos de inadequação, 

inferioridade. Além de autodepreciação, falta de confiança e desconforto em 

interações sociais, e timidez intensa, bem como expectativas negativas sobre o 

comportamento e as percepções interpessoais. 

d. Depressão: retraimento, baixo interesse na vida, falta de motivação e energia vital. 

Além de pensamentos suicidas e sentimentos de derrota.   

e. Ansiedade: nervosismo, tensão, tremor, ataques de pânico, sentimentos de terror, 

apreensão e medo. Alguns correlatos somáticos. 

f. Raiva-hostilidade: pensamentos, sentimentos ou ações que são características da 

afetividade negativa do estado de raiva. Agressão, irritabilidade, raiva e 

ressentimento. 

g. Ansiedade fóbica: resposta persistente de medo dirigida a uma pessoa/ situação/ 

lugar/ objeto em específico. É irracional e desproporcional ao estímulo, e leva a 

comportamentos de fuga e esquiva. Assemelha-se a agorafobia. 

h. Ideação paranoide: modo desordenado do pensamento. Pensamento projetivo, 

hostilidade, desconfiança, grandiosidade, centralidade, medo de perder a autonomia 

e desilusão.   

i. Psicoticismo: retraimento (afastamento), isolamento, estilo de vida esquizoide. 

Primeiro grau de sintomas de esquizofrenia (alucinações e pensamentos 

controlados por delírio). Continuum entre a alienação interpessoal e a psicose. 

  

                                            
2 Esse instrumento será referido no presente trabalho como SCL-90R. 
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1.4 A pesquisa em plataforma virtual 

Pesquisas envolvendo sites e outras ferramentas possibilitadas via internet estão 

sendo realizadas tanto nacionalmente quanto internacionalmente (BIRNBAUM, 2004; 

KRAUT et al., 2004; HEWSON; CHARLTON, 2005; LARA et al., 2012). Alguns 

exemplos de pesquisas em saúde mental que utilizam plataformas virtuais são os 

seguintes3: 

• http://www.temperamento.com.br (PUCRS, Brasil); 

• http://psych.hanover.edu/Research/exponnet.html (Hanover College, EUA); 

• http://www.socialpsychology.org/expts.htm (Wesleyan University, EUA) 

• http://www.onlinepsychresearch.co.uk/ (plataforma britânica que disponibiliza 

links de pesquisas realizadas em Psicologia em geral, bem como na área de saúde 

mental). 

Pelo fato de alcançar um grande número de respondentes e, consequentemente, uma 

amostra potencialmente mais representativa, nesta pesquisa optou-se por utilizar uma 

plataforma virtual reunindo questionários sobre saúde mental. Para este trabalho em 

específico, o objetivo foi coletar dados sobre tipos de temperamento, variáveis 

psicopatológicas e ciúme em uma larga amostra a fim de correlacionar tais fenômenos. 

Apesar de alcançar um maior número de pessoas, desvantagens desse tipo de 

pesquisa são apontadas por Reips (2000), que destaca o fato de os participantes poderem 

enviar suas respostas mais de uma vez, a dificuldade de controle experimental, o viés da 

amostra e a evasão de participantes. No entanto, para o site desenvolvido durante esta 

pesquisa, foram tomadas precauções a fim de minimizar tais desvantagens, como: os 

participantes só podem acessar os questionários com o e-mail fornecido uma vez, além de 

responder perguntas de checagem informando sobre o nível de atenção e compromisso, e 

se já fez a pesquisa anteriormente. Para diminuir a evasão de participantes, foram 

fornecidos feedbacks ao final de cada módulo, de forma que possa haver motivação para 

continuar. 

Ademais, estudos comparativos entre pesquisas realizadas com entrevistador e 

através da internet apontam que, se há controle na seleção da amostra e instrumentos 

validados, os questionários feitos na internet podem funcionar como uma alternativa aos 

que requerem um pesquisador de forma presencial (BIRNBAUM, 2004; RIVA; TERUZZI; 

ANOLLI, 2003). 

                                            
3 Acesso em novembro de 2016. 
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1.5 Justificativa 

Esta pesquisa possui três principais contribuições. O fato de validar um instrumento 

que investiga comportamentos, sentimentos e pensamentos envolvidos no fenômeno do 

ciúme, auxilia profissionais em sua prática clínica a compreender melhor como esse 

fenômeno ocorre. Ademais, buscar entender de que formas o ciúme se entrelaça com 

temperamentos afetivos e variáveis psicopatológicas permite compreender a forma de agir 

particular de cada indivíduo, sendo útil, também, na prática clínica de profissionais da 

saúde, uma vez que pode orientar a condução de terapêuticas personalizadas. Por fim, esse 

estudo pode auxiliar no aperfeiçoamento da pesquisa em saúde que utiliza a internet 

enquanto ferramenta de mediação para a coleta de dados.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Validar para o Português brasileiro o Questionario Della Gelosia (QUEGE), 

originando o Questionário de Ciúme (QC), e estudar a associação das dimensões de ciúme 

com temperamentos afetivos e variáveis psicopatológicas em uma grande amostra. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

a. Realizar a adaptação transcultural e validação psicométrica do QC;  

b. Esclarecer a relação entre dimensões de ciúme (paranoia, autoestima, obsessão, medo 

do abandono e sensibilidade interpessoal) e temperamentos afetivos (ciclotímico, 

hipertímico, irritável, ansioso e depressivo); 

c. Analisar as relações entre dimensões de ciúme e variáveis psicopatológicas 

(somatização, sensibilidade interpessoal, ansiedade, ansiedade fóbica, obsessão-

compulsão, depressão, raiva-hostilidade, ideação paranoide e psicoticismo). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Plataforma para coleta de dados online: portal Temperamento e Saúde Mental 

O site Temperamento e Saúde Mental4 foi desenvolvido em uma parceria entre a 

UFC e a UNIFOR (Núcleo de Aplicação de Tecnologia da Informação – NATI, sob a 

coordenação do Prof. José Eurico de Vasconcelos) para a coleta de dados. A plataforma 

permite a coleta criptografada e sigilosa dos dados individuais e questionários. Uma 

orientação jurídica (ANEXO I) foi buscada para este trabalho a fim de melhor embasar o 

acesso à plataforma apenas por voluntários com idade igual ou superior a 18 anos. Para 

acessar a plataforma, o participante deve informar se é maior de 18 anos a partir de uma 

mensagem pop-up na página inicial, em consonância como estabelecido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Os menores de idade, ao tentarem acessar o 

portal, são redirecionados a uma página institucional, não tendo acesso aos questionários. 

Na página inicial, é possível ler uma mensagem de boas-vindas explicativa sobre o 

site e acesso à aba “Saiba mais”, onde foram disponibilizadas respostas às “perguntas 

frequentes” e “informações úteis” sobre instituições de atendimento psicológico e 

psiquiátrico, bem como links com conteúdo sobre saúde mental. Também inclui a aba 

“Sobre”, com informações gerais sobre o portal e os pesquisadores e alunos envolvidos e, 

por fim, a área de acesso ao conteúdo do ambiente de pesquisa.  

Para acessar a área de pesquisa, é necessário realizar cadastro (ANEXO B) e acessar 

com senha. Ao entrar, o indivíduo tem acesso aos questionários validados para o Português 

brasileiro, distribuídos ao longo de seis módulos. Ao final de cada módulo, o participante 

pode acessar o feedback referente a alguns instrumentos que finalizou. Apenas os 

questionários utilizados nas teses e dissertações dos discentes envolvidos no projeto 

fornecem os resultados do rastreio para os respondentes. Para averiguar a atenção e 

veracidade das informações inseridas pelos participantes, perguntas de validação (ver item 

3.1.1 abaixo) foram distribuídas nos instrumentos, proporcionando melhor consistência aos 

resultados.  

O TCLE (ANEXO A) é digital e permite ao participante desistir a qualquer 

momento, bastando fechar o site e não retornar para concluir os questionários para ter a sua 

participação cancelada. Ao final do processo, o participante recebe por e-mail um relatório 

em formato PDF contendo os feedbacks disponibilizados dos questionários respondidos. 

                                            
4 http://www.temperamentoesaudemental.org 
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3.1.1 Perguntas de validação 

Perguntas de validação de atenção e compromisso foram incluídas ao longo dos 

módulos a fim de checar se o participante estava atento, lendo as perguntas e respondendo 

de forma sincera. As perguntas incluídas solicitaram ao participante: 

a) Marcar determinada resposta dentre as opções; 

b)  Indicar seu nível de sinceridade ao responder aos questionários (escala de 0 a 4, 

variando entre muito e nenhuma sinceridade); 

c) Informar se ele está respondendo à pesquisa pela primeira vez; 

d) Informar o sexo (a fim de confirmar o sexo indicado no cadastro). 

 

3.1.2 Divulgação do portal 

O site de pesquisa foi divulgado em mídias sociais (Facebook, WhatsApp, Instagram), 

via assessoria de comunicação da Universidade Federal do Ceará (portal de notícias UFC, 

E-mail Conexão UFC para professores, jornal de notícias da UFC, notícia no portal da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH), bem como da Universidade de 

Fortaleza (portal de notícias UNIFOR, portal de notícias da Globo – G1). O material de 

divulgação foi confeccionado pelo Núcleo Aplicado de Tecnologia da Informação (NATI) 

da Unifor (ANEXOS G e H). Também foi contratada assessoria de imprensa particular5 

com recursos financiados pelo CNPq a fim de ampliar a divulgação (gerenciamento das 

páginas do site nas redes sociais Instagram e Facebook, entrevista para a TV Unifor, Band, 

TV Diário, TV Jangadeiro, Jornal O Estado, nota no Diário do Nordeste). Os links para as 

entrevistas, bem como o acompanhamento do número de acessos podem ser conferidos no 

APÊNDICE A. 

 
3.2 Local do estudo e amostra 

 

3.2.1 Para a adaptação transcultural 

Um estudo piloto foi conduzido no campus do Porangabuçu da Universidade 

Federal do Ceará em 2014. A amostra (N=25) foi de conveniência e selecionada de forma 

acidental nos ambulatórios do Hospital Universitário Walter Cantídio e Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand. Foi representada por estudantes e/ou funcionários com até o 

ensino médio completo que aceitaram responder ao questionário e discutir sobre as 

                                            
5 Maria Almada, jornalista. 



30 
 

dificuldades de compreensão. Composta por 16 (64%) participantes do sexo feminino, 

idade média de 40,2 (DP 13,6) anos, e 19 (76%) indivíduos em um relacionamento atual. 

 

3.2.2 Para a validação do instrumento e avaliação das associações com temperamentos 

e dimensões psicopatológicas 

A validação do instrumento e associação com temperamentos e variáveis 

psicopatológicas foi realizada a partir da plataforma de pesquisa Temperamento e Saúde 

Mental, com a amostra selecionada consecutivamente no período de janeiro a agosto de 

2016 (N=2.042). 

 

3.2.2.1 Critérios de inclusão 

a) Idade igual ou superior a 18 anos; 

b) Ser brasileiro; 

c) Concordar e assinar o TCLE eletrônico; 

 

3.2.2.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo os indivíduos que: 

a) Não completaram as respostas do questionário; 

b) Responderam de forma incorreta as questões de validação da atenção; 

c) Declararam pouco compromisso, sinceridade e/ou atenção, conforme verificado ao 

longo do processo de resposta aos questionários; 

d) Declararam já ter respondido à pesquisa anteriormente; 

 

3.3 Validação da versão em Português brasileiro do QUEGE, originando o 

Questionário de Ciúme (QC) 

 

3.3.1 O QUEGE  

O Questionario Della Gelosia (QUEGE) é um instrumento que investiga a 

presença, frequência e duração de sentimentos, pensamentos e comportamentos 

relacionados ao ciúme normal. Foi desenvolvido originalmente em uma amostra com 500 

estudantes universitários italianos. É um questionário autoaplicável, possui 30 questões 

com quatro alternativas cada. A versão original, em italiano, e foi adaptada e validada para 

o português brasileiro no presente trabalho. De acordo com o instrumento original, são 

identificadas cinco dimensões psicopatológicas que se relacionam com o ciúme normal: 
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obsessão/ ciúme obsessivo, paranoia/ ciúme paranoide, baixa autoestima/ciúme depressivo, 

medo do abandono/ ciúme de ansiedade de separação e sensibilidade interpessoal/ ciúme 

romântico (MARAZZITI et al., 2010a).  

 

3.3.2 Procedimentos para a adaptação transcultural e validação 

 

3.3.2.1 Tradução  

O QUEGE foi traduzido de sua versão original em Italiano para o Português 

brasileiro por profissional da saúde fluente em Português e Italiano para, então, ser 

traduzido novamente (back translation) para o Italiano por outro profissional fluente em 

ambas as línguas. Esta última versão foi enviada à autora do instrumento para a aprovação 

da equivalência semântica. 

 

3.3.2.2 Adaptação e pré-teste do questionário 

Após aprovação de equivalência semântica por parte da autora, um estudo-piloto 

do questionário foi aplicado em 25 participantes voluntários nas salas de espera de 

atendimento do Hospital Universitário Walter Cantídio e Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand6. Os voluntários foram questionados sobre a clareza da linguagem utilizada 

no instrumento e dúvidas em relação às questões, bem como sobre a compreensão das 

palavras utilizadas a fim de verificar se os mesmos apresentaram compreensão das questões 

para fins de adaptação cultural.  

 

3.4 Associações de ciúme com temperamentos afetivos e variáveis psicopatológicas 

 

3.4.1 Instrumentos disponibilizados no site que foram utilizados neste trabalho  

 

3.4.1.1 Questionário Geral (ANEXO C) 

O questionário busca coletar variáreis sociodemográficas como idade, sexo, etnia, 

escolaridade, renda mensal, estado civil, religião, relacionamento amoroso, uso de 

medicamentos, entre outros aspectos, a fim de caracterizar a amostra. 

 

  

                                            
6 Ver item 3.2.1. 
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3.4.1.2 Questionário de ciúme (QC) (ANEXO F) 

Validação em Português brasileiro do QUEGE (ver item 3.3.1), desenvolvido a 

partir deste trabalho, propõe investigar a frequência, presença e duração de sentimentos, 

pensamentos e comportamentos relacionados ao ciúme normal (MARAZZITI et al., 

2010a). O instrumento é autoaplicável, composto por 30 itens, com quatro alternativas 

cada, sendo 1 a ausência de sentimentos relacionados ao ciúme e 4 a maior frequência ou 

duração desses sentimentos. As dimensões avaliadas são autoestima (ciúme depressivo), 

medo do abandono (ciúme relacionado à ansiedade de separação), paranoia (ciúme 

paranoide), obsessão (ciúme obsessivo) e sensibilidade interpessoal (ciúme apaixonado). 

O escore de cada dimensão é calculado através da média dos itens marcados em cada 

domínio. A composição de cada domínio na versão em Português Brasileiro foi 

determinada a partir da amostra deste estudo utilizando-se análise fatorial exploratória e 

confirmatória. A partir da solução fatorial final, os escores considerados nas análises foram 

calculados. 

 

3.4.1.3 TEMPS-Rio de Janeiro (Anexo D) 

Instrumento validado para o Português brasileiro, composto por 45 perguntas que 

buscam investigar, a partir da resposta do examinando de verdadeiro ou falso, o 

temperamento predominante. É uma versão menor do TEMPS-A, validada para o Rio de 

Janeiro por Woodruff et al. (2011), apoiada na teoria dos temperamentos afetivos de 

Akiskal e colaboradores, a saber: ciclotímico, hipertímico, ansioso, depressivo e irritável. 

A consistência interna foi considerada boa, variando de 0,67-0,81. A sugestão de Woodruff 

et al. (2011) para avaliação dos escores é que seja pontuado com 0 caso seja marcado 

“falso” e com 1 caso seja “verdadeiro”. Para o temperamento depressivo, os itens são de 1 

a 8. Para o ciclotímico, os escores vão do item 9 ao 16. Irritável vai do item 17 ao 24. O 

hipertímico varia do item 25 ao 32. O temperamento ansioso vai do item 33 ao 40 e o fator 

de preocupação compreende dos itens 41 ao 45. Para os temperamentos depressivo, 

ciclotímico, irritável, hipertímico e ansioso, os itens verdadeiros devem ser somados e o 

resultado deve ser multiplicado por 12,5, com resultado final variando de 0 a 100. Para o 

escore do fator preocupação, os itens devem ser somados e multiplicados por 20, também 

com resultados variando entre 0 e 100. 

  



33 
 

3.4.1.4 Lista de Verificação de Sintomas (SCL-90R) (Anexo E) 

Para avaliar sintomas psiquiátricos com caráter psicopatológico, foi utilizado o 

instrumento Lista de Verificação de Sintomas de 90 itens - revisado (DEROGATIS; 

MELISARATOS, 1983), validado para o Português brasileiro por Carissimi (2011). O 

SCL-90R é um questionário de autorrelato com 90 itens em escala Likert. Este mensura 

nove grandes áreas sintomatológicas: somatização, sensibilidade interpessoal, ansiedade, 

ansiedade fóbica, obsessão-compulsão, depressão, raiva-hostilidade, ideação paranoide e 

psicoticismo.  

 

3.5 Análise estatística 

Todas as análises foram realizadas com o StataMP, versão 14.0 para Windows 

(StataCorp, USA). Variáveis contínuas são apresentadas com média ± desvio padrão (DP). 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para determinar a distribuição normal de 

cada variável. As variáveis categóricas são apresentadas como frequências (%). Foi 

considerado um nível de significância α = 0,05. 

 

3.5.1 Validação do QC 

Para a análise de estrutura do QC, foi realizada uma análise fatorial exploratória. A 

análise de componentes principais (PCA) com rotação oblíqua Oblimin foi usada para 

extrair os fatores. Um gráfico de declividade (scree plot) foi utilizado para determinar o 

número de fatores a serem extraídos. Itens com fatores de carga ≥ 0,3 foram incluídos em 

cada fator (JOHNSON; WICHERN, 2007). A fatorabilidade da matriz de correlações foi 

verificada com a estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de 

Bartlett. 

A análise fatorial confirmatória (CFA) foi realizada. Seis modelos diferentes foram 

testados. Um modelo de cinco fatores correspondeu ao modelo obtido após a análise 

exploratória com PCA, considerando apenas os itens com fatores de carga ≥ 0,3. Para o 

segundo modelo de cinco fatores, todos os itens do QC foram considerados, porém o maior 

fator de carga obtido para o item na PCA definiu sua inclusão em uma dada dimensão. Para 

os outros modelos, foram realizadas outras análises fatoriais extraindo apenas um, dois, 

três ou quatro fatores, e escolhendo a dimensão de acordo com o fator de carga mais alto. 

Os índices de adequação do ajuste (goodness of fit) foram estimados para cada modelo, e 

incluíram o qui-quadrado (χ2), o índice de ajuste comparativo (CFI), a raiz do quadrado 
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médio dos erros de aproximação (RMSEA), e com a raiz do quadrado médio do resíduo 

(SRMR). Embora não haja um consenso absoluto na literatura, a RMSEA ≤ 0,06, SRMR 

≤ 0,09 e o CFI ≥ 0,90 são considerados aceitáveis (BROWNE; CUDECK, 1993; HU; 

BENTLER, 1999). Para comparar diferentes modelos, o critério de informação de Akaike 

(AIC) foi utilizado. Modelos com AIC mais baixos são considerados melhor ajustados aos 

dados do que soluções alterativas com AIC maior (AKAIKE, 1974). 

A consistência interna do QC foi medida pelo coeficiente alfa de Cronbach para 

todo o instrumento e para cada dimensão individual, com um valor de ≥ 0,7 considerado 

satisfatório (NUNNALLY; BERNSTEIN, 1994).  

 

3.5.2 Associações entre temperamentos afetivos e dimensões de ciúme 

As associações entre temperamentos afetivos e dimensões de ciúme foram 

analisadas utilizando modelos de regressão linear múltipla ajustados para idade, sexo e 

relacionamento. Os escores para cada dimensão de temperamento da TEMPS-RJ foram 

considerados variáveis independentes, e os escores para cada tipo de ciúme, como variáveis 

dependentes (i. e. critério). Os fatores de inflação da variância (VIF) foram utilizados para 

detectar multicolinearidade, e valores < 10 foram considerados adequados. 

 

3.5.3 Associações entre dimensões de ciúme e variáveis psicopatológicas 

As associações entre os diferentes tipos de ciúme e dimensões psicopatológicas 

também foram analisadas com modelos de regressão linear múltipla, controlando para 

idade, sexo e relacionamento. Escores para cada dimensão do SCL-90R foram 

considerados como variáveis dependentes, e os escores de cada tipo de ciúme, como 

variáveis independentes. 

 

3.6 Aspectos éticos  

Este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Walter Cantídio (HUWC/UFC), e aprovado sob o protocolo de número 

1.058.252, seguindo os princípios da Declaração de Helsinki. Todos os participantes 

incluídos na amostra assinaram, eletronicamente, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), disponível no ANEXO A.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características da amostra 

Na amostra inicial, 2.153 participantes responderam aos questionários. Após 

exclusão de acordo com os critérios descritos anteriormente, 2.042 sujeitos foram inclusos 

na análise de dados (94,9% de taxa de resposta). A idade média ± DP dos participantes foi 

de 28,9 ± 8,8 anos. A maior parte da amostra foi composta por participantes do sexo 

feminino (71,0%), estado civil solteiro (63,4%), com bom nível de escolaridade (97,7% 

com, no mínimo, o ensino médio completo, e 23,8% com pós-graduação). Além disso, a 

maioria da amostra estava em um relacionamento (60,9%), englobando casamento, união 

estável, solteiro(a), com relacionamento fixo ou divorciado(a), namorando alguém. A 

Tabela 1 indica todas as características sociodemográficas da amostra. 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas da amostra. 
Variáveis N  

Idade, anos (média ± DP) 2.042 28,9 ± 8,8 
Sexo (%)   

Feminino 1.449 71,0 
Masculino 593 29,0 

Zona de residência (%)   
Urbana 2.018 98,8 
Rural 24 1,2 

Estado civil (%)   
Solteiro 1.295 63,4 
Casado (a) 369 18,1 
União estável 186 9,1 
Divorciado (a), namorando alguém 84 4,1 
Viúvo (a) 6 0,3 
Outro  102 5,0 

Etnia (%)   
Branca 854 41,8 
Negra 140 6,9 
Asiática 11 0,5 
Parda 923 45,2 
Outra 114 5,6 

Religião (%)   
Católica 812 39,8 
Protestante 306 15,0 
Espírita (kardecista) 165 8,1 
Agnóstico 394 19,3 
Outras 365 17,9 
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Variáveis N  
Escolaridade (%)   

Ensino fundamental incompleto 3 0,2 
Ensino fundamental completo 9 0,4 
Ensino médio incompleto 35 1,7 
Ensino médio completo 201 9,8 
Ensino superior incompleto  921 45,1 
Ensino superior completo 387 19,0 
Pós-graduação 486 23,8 

Ocupação (%)   
Empregado 1.048 51,3 
Desempregado 604 29,6 
Do lar 52 2,6 
Aposentado 22 1,1 
Profissional autônomo 178 8,7 
Outro 316 15,5 

Renda mensal media, R$ (%)   
Menos de 1.000 648 31,7 
1.000-2.999 600 29,4 
3.000-5.999 331 16,2 
6.000-9.999 113 5,5 
10.000 ou mais 101 4,9 
Não sei/ não quero informar 249 12,2 

 

4.2 Propriedades psicométricas do QC 

 

4.2.1 Análise de Componentes Principais (PCA) 

Usando a PCA, cinco fatores foram extraídos a partir de um gráfico de declividade 

(FIGURA 1), contando, respectivamente, para 15,5%, 14,9%, 14,4%, 13,9% e 8,3% da 

variância de itens (67,0% em geral). A estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (0,94) e o teste 

de esfericidade de Bartlett (p <0,001) consideraram a amostra adequada para a extração de 

fatores. Os fatores de carga de cada item individual, após a rotação, estão descritos na 

Tabela 2.  

O primeiro fator consistiu de 6 itens (1-6) e foi considerado como a dimensão 

“obsessão”. O segundo fator, constituído por 5 itens (14, 15, 17-19), foi considerado como 

a dimensão de ciúme “autoestima”. O terceiro fator conteve 5 itens (26-30) e foi 

considerado como a dimensão de ciúme “paranoia”. O quarto fator, “sensibilidade 

interpessoal”, consistiu em 5 itens (7-11). O último fator considerado foi relacionado à 

dimensão de ciúme “medo do abandono / ansiedade de separação” e foi constituído de 4 

itens (12, 20-22). 
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Figura 1 – Gráfico de declividade (scree plot) de autovalores após análise de 

componentes principais (PCA). 
 

 
Tabela 2 – Análise fatorial após rotação oblíqua Oblimin para cinco 
componentes extraídos* 

Item 
Dimensões de ciúme 

O AE P SI M 
1 0,37     

2 0,41     

3 0,40     

4 0,43     

5 0,41     

6 0,39     

7    0,36  

8    0,44  

9    0,46  

10    0,37  

11    0,30  

12     0,30 
13      
14  0,38    
15  0,38    
16      
17  0,45    
18  0,40    
19  0,46    
20     0,48 
21     0,55 
22     0,47 
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Item 
Dimensões de ciúme 

O AE P SI M 
23      
24      
25      
26   0,43   

27   0,43   

28   0,43   

29   0,45   

30   0,46   

Autovalor 10.998 2.923 2.368 1.759 1.304 
% da variância  15,5 14,9 14,4 13,9 8,3 

PC PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 
Abreviaturas: AE = autoestima; M = medo do abandono; O = obsessão; P = paranoia; PC = 
componente principal; SI = sensibilidade interpessoal. 
*Apenas fatores de carga com valor absoluto de ≥ 0.30 foram mantidos. 
 

Considerando o critério ≥ 0,3, os itens 13, 16 e 23-25 não apresentaram correlação 

específica com nenhum fator. O item 16, quando relacionado à dimensão “autoestima”, 

obteve fator de carga de 0,26. Itens 24 e 25, relacionados com a dimensão “sensibilidade 

interpessoal”, apresentaram fatores de carga de 0,21 e 0,29, respectivamente. O item 13 foi 

relacionado com as dimensões “sensibilidade interpessoal” (fator = 0,24) e “medo do 

abandono” (fator = 0,27). Por fim, o item 23 foi relacionado com a dimensão da 

“autoestima” (fator = 0,19) e “medo do abandono” (fator = 0,16). 

 

4.2.2 Análise fatorial confirmatória 

CFA mostrou que a estrutura de cinco fatores é o modelo que melhor se adequa à 

amostra. O modelo obteve o AIC mais baixo e os melhores índices de ajuste (TABELA 3). 

Todos os outros modelos baseados no qui-quadrado e outros índices de ajuste foram 

rejeitados. 

 

4.2.3 Confiabilidade da consistência interna do QC 

O QC mostrou alta consistência interna. O coeficiente de alfa de Cronbach foi de 

0,94 para o instrumento, e 0,72-0,94 para as cinco dimensões individuais de ciúme. 
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Tabela 3 – Índices de adequação de ajuste em análise fatorial confirmatória para cada modelo 
em relação aos dados da amostra. 

Modelo χ2 df χ2/df CFI RMSEA (IC 95%) SRMR AIC 
1 fator 19.546,3 405 48,3 0,527 0,152 (0,000 – indef) 0,112 138.885,9 
2 fatores 13.085,0 404 32,4 0,686 0,124 (0,000 – indef) 0,126 132.426,7 
3 fatores 7.044,5 402 17,5 0,836 0,090 (0,088 – 0,092) 0,077 126.390,2 
4 fatores 4976,2 399 12,5 0,887 0,075 (0,073 – 0,077) 0,062 124.327,8 
5 fatores 4389,1 395 11,1 0,901 0,070 (0,069 – 0,072) 0,058 123.748,8 
5 fatores (fatores de 
carga ≥ 0.3) 2363,5 265 8,9 0,940 0,062 (0,060 – 0,065) 0,048 104.351,6 

Abreviações: AIC = critérios de informação de Akaike; CFI = índice de ajuste comparativo; df: graus de liberdade; IC 
= intervalo de confiança; RMSEA = raiz do quadrado médio dos erros de aproximação; SRMR = raiz do quadrado médio 
do resíduo.  
 

 

4.3 Associações entre temperamentos afetivos e dimensões de ciúme 

Coeficientes de regressão para as associações entre temperamentos e tipos de 

ciúme, com ajuste para idade, sexo e relacionamento, estão descritos na Tabela 4. O 

temperamento ansioso e o ciclotímico foram positivamente associados com todas as 

dimensões de ciúme. Para o primeiro, a relação mais significativa foi com a dimensão 

“obsessão” de ciúme. Já para o segundo, a associação mais significativa foi com a dimensão 

“autoestima”. O temperamento hipertímico foi associado negativamente com a dimensão 

“autoestima”. Já o irritável foi associado independente e positivamente com “sensibilidade 

interpessoal”, “obsessão” e “autoestima”, sendo mais forte com o “obsessão” e 

“sensibilidade interpessoal”. Finalmente, o temperamento depressivo foi associado com as 

dimensões “paranoia”, “obsessão”, “medo do abandono” e “autoestima”. A associação 

mais significativa foi com a dimensão “autoestima”, a qual também foi a mais forte 

associação entre um temperamento e uma dimensão de ciúme. Não houve efeito 

independente do sexo sobre as dimensões de ciúme (TABELA 4). O nível educacional 

também não apresentou influência significativa nas dimensões. Adicionalmente, a inclusão 

dessa variável não melhorou o poder explicativo de qualquer um dos modelos 

multivariados. Assim, os resultados não foram ajustados para esta variável. 
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Tabela 4 – Associações entre temperamentos afetivos e dimensões de ciúme (N= 2.042) 

Variáveis 
Dimensões de ciúme 

Paranoia Obsessão Sensibilidade 
interpessoal 

Medo do 
abandono Autoestima 

Temperamentos Afetivos      
Ansioso 0,095 (<0,001) 0,151 (<0,001) 0,135 (<0,001) 0,079 (0,001) 0,117 (<0,001) 

Hipertímico 0,006 (0,787) -0,003 (0,902) 0,017 (0,461) 0,019 (0,382) -0,094 (<0,001) 

Irritável 0,037 (0,120) 0,100 (<0,001) 0,157 (<0,001) 0,025 (0,296) 0,063 (0,005) 

Ciclotímico 0,094 (<0,001) 0,065 (0,014) 0,071 (0,008) 0,121 (<0,001) 0,120 (<0,001) 

Depressivo 0,129 (<0,001) 0,083 (0,002) 0,026 (0,354) 0,245 (<0,001) 0,219 (<0,001) 

Em um relacionamento 
(0: Não; 1: Sim) 

-0,186 (<0,001) 0,004 (0,839) 0,040 (0,074) -0,031 (0,154) -0,128 (<0,001) 

Sexo (0: masculino; 1: feminino) -0,019 (0,386) 0,030 (0,172) 0,013 (0,558) -0,033 (0,130) -0,024 (0,245) 

Idade (anos) 0,004 (0,866) -0,098 (<0,001) -0,024 (0,279) -0,033 (0,127) -0,081 (<0,001) 

      

R2 ajustado do modelo 0,114 0,110 0,088 0,145 0,241 

Significância da mudança de F < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Os valores são apresentados como coeficientes beta padronizados (valor p). 
Nota: Em um relacionamento (=1) inclui participantes que são casados ou estão em um relacionamento estável. Associações 
significativas estão em negrito. 

 
 

4.4 Associações entre dimensões de ciúme e variáveis psicopatológicas 

Coeficientes de regressão (beta padronizado) para as associações entre dimensões 

psicopatológicas e tipos de ciúme, controlando para idade, sexo e relacionamento, estão 

dispostos na Tabela 5. Para esta análise, a amostra foi de 1.970 sujeitos, uma vez que 72 

participantes não responderam ao questionário SCL-90R. A dimensão “paranoia” do ciúme 

foi positiva e independentemente associada à ansiedade, depressão, raiva-hostilidade, 

obsessão-compulsão, psicoticismo, sensibilidade interpessoal e ideação paranoide, sendo a 

relação mais forte com esta última. A dimensão “obsessão” de ciúme não foi 

significativamente associada com qualquer dimensão do SCL-90R. Já a dimensão de ciúme 

“sensibilidade interpessoal” não foi independentemente associada com ansiedade fóbica, 

hostilidade, sensibilidade interpessoal e somatização. O “medo do abandono” foi 

significativamente associado com a ansiedade fóbica, ansiedade, depressão, raiva-

hostilidade, ideação paranoide, obsessão-compulsão, psicoticismo, sensibilidade 

interpessoal e somatização; a associação foi mais forte com depressão. A dimensão de 

ciúme “autoestima” foi significativa e independentemente associada com todas as 

dimensões SCL-90R. Associações com as variáveis psicopatológicas depressão e 

sensibilidade interpessoal foram mais fortes (com valores beta > 0,3). O nível de 
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escolaridade não teve efeito significativo sobre as variáveis do SCL-90R, e a inclusão desta 

categoria não melhorou o poder explicativo dos modelos multivariados.  
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Tabela 5 – Associações entre dimensões de ciúme e variáveis psicopatológicas (N= 1.970) 

Os valores são apresentados como coeficientes beta padronizados (valor p). 
Nota: Em um relacionamento (=1) inclui participantes que são casados ou estão em um relacionamento estável. Associações significativas estão em negrito. 

 

Variável 

Dimensão psicopatológica 

Ansiedade 
fóbica Ansiedade Depressão Raiva-

Hostilidade 
Obsessão-
compulsão 

Ideação 
paranoide Psicoticismo Sensibilidade 

interpessoal Somatização 

Dimensão de ciúme          

Paranoia 0,052 (0,038) 0,047 (0,052) 0,056 (0,015) 0,092 (<0,001) 0,084 (<0,001) 0,136 (<0,001) 0,108 (<0,001) 0,080 (<0.001) 0,018 (0,462) 

Obsessão 0,011 (0,682) 0,044 (0,091) -0,007 (0,780) -0,013 (0,615) 0,028 (0,283) -0,021 (0,420) -0,012 (0,637) 0,022 (0.375) 0,030 (0,264) 

Sensibilidade interpessoal 0,085 (0,001) 0,049 (0,051) 0,023 (0,327) 0,112 (<0,001) 0,017 (0,497) 0,116 (<0,001) 0,033 (0,174) 0,077 (0.001) 0,072 (0,005) 

Medo do abandono 0,054 (0,035) 0,145 (<0,001) 0,193 (<0,001) 0,119 (<0,001) 0,112 (<0,001) 0,111 (<0,001) 0,156 (<0,001) 0,153 (<0.001) 0,072 (0,005) 

Autoestima 0,167 (<0,001) 0,234 (<0,001) 0,317 (<0,001) 0,170 (<0,001) 0,244 (<0,001) 0,234 (<0,001) 0,245 (<0,001) 0,308 (<0.001) 0,205 (<0,001) 

Em um relacionamento 
(0: Não; 1: Sim) 0,005 (0,821) 0,038 (0,081) -0,009 (0,676) 0,062 (0,006) 0,020 (0,378) 0,015 (0,492) -0,055 (0,010) -0,026 (0.206) 0,062 (0,006) 

Sexo 
(0: masculino; 1: feminino) 0,099 (<0,001) 0,075 (<0,001) 0,078 (<0,001) 0,021 (0,325) 0,041 (0,048) -0,039 (0,055) -0,036 (0,078) 0,057 (0.003) 0,164 (<0,001) 

Idade (anos) -0,095 (<0,001) -0,070 (0,001) -0,071 (<0,001) -0,113 (<0,001) -0,078 (<0,001) -0,076 (<0,001) -0,094 (<0,001) -0,096 (<0.001) -0,004 (0,842) 

          

R2 ajustado do modelo 0,106 0,180 0,258 0,149 0,164 0,207 0,217 0,287 0,125 

Significância da mudança de F < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
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5 DISCUSSÃO 

O presente trabalho confirma a proposta de estrutura de cinco fatores do QC em 

uma grande amostra brasileira. Adicionalmente, foram encontradas associações 

independentes significativas entre as dimensões de ciúme e temperamentos afetivos. Por 

fim, os dados sugerem que subtipos de ciúme estão associados, de diferentes modos, a 

variáveis psicopatológicas. 

 

5.1 O QC e a heterogeneidade do ciúme 

O QUEGE foi inicialmente desenvolvido para medir diferentes dimensões de ciúme 

em amostras da população em geral (MARAZZITI et al., 2010b). A análise fatorial 

exploratória, realizada em uma amostra de conveniência com 500 universitários italianos, 

sugeriu uma quinta estrutura fatorial para o QUEGE. Os dados do QC, versão em português 

brasileiro do QUEGE desenvolvida nesta pesquisa, confirmaram a estrutura de cinco 

fatores em uma grande amostra. Na CFA, uma solução de cinco fatores produziu a melhor 

adequação do ajuste (goodness of fit) quando excluídos da PCA exploratória os cinco itens 

(13, 16, 23, 24 e 25) com fatores de carga < 0,3. Além disso, esses dados sugerem que uma 

versão menor, com 25 itens, pode ser uma medida válida para analisar dimensões de ciúme 

em uma amostra brasileira. Ademais, a adequação da confiabilidade da consistência interna 

foi verificada para cada dimensão de ciúme, bem como para os itens do questionário em 

geral. Não foram encontradas influências independentes em relação ao sexo em nenhuma 

das dimensões. Portanto, estes dados não fornecem suporte para reações à infidelidade que 

sejam sexualmente dimórficas, como proposto por alguns teóricos da psicologia 

evolucionista (HARRIS, 2003). 

 
5.2 Associações entre temperamentos afetivos e dimensões de ciúme  

Os resultados indicaram que o temperamento hipertímico não foi associado a 

nenhuma dimensão de ciúme. Opostamente, esse temperamento pareceu proteger da 

dimensão “autoestima” do ciúme. Algumas características desse temperamento podem 

explicar esses achados. Pessoas hipertímicas são normalmente alegres, autoconfiantes e 

seguras de si (AKISKAL; AKISKAL, 2005). Além disso, este temperamento está 

associado a elevada autoestima (MASMOUDI et al., 2015). Os temperamentos ansioso e 

ciclotímico foram associados com altos escores em todas as dimensões de ciúme. O 

primeiro foi mais fortemente relacionado à “obsessão”. Esse achado é consistente com o 

fato de que indivíduos com temperamento ansioso apresentam mais pensamentos de 
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preocupação relacionados a parentes (AKISKAL; AKISKAL, 2005). Assim, indivíduos 

ansiosos podem predominantemente expressar uma dimensão de ciúme “obsessiva-

ruminativa”. “Apaixonar-se e desapaixonar-se” é uma reconhecida caraterística de 

indivíduos ciclotímicos (AKISKAL et al., 1977; AKISKAL; AKISKAL, 2005). Estes 

podem se engajar em relacionamentos intensos e instáveis. Além disso, o temperamento 

ciclotímico é caracterizado, também, por extrema reatividade emocional a sensibilidade 

interpessoal e de separação (PERUGI et al., 2015). Por conta disso, o temperamento 

ciclotímico foi mais intimamente associado à dimensão de ciúme “medo do abandono”. O 

temperamento depressivo foi mais relacionado aos subtipos “medo do abandono” e 

“autoestima”, o que parece consistir com a visão de que indivíduos com esse tipo de 

temperamento se sentem seguros em relações harmoniosas com seus (suas) parceiros (as) 

(AKISKAL; AKISKAL, 2005; UEKI et al., 2004). Por fim, o temperamento irritável foi 

mais relacionado às dimensões de ciúme obsessão e sensibilidade interpessoal. Embora 

esse temperamento seja o menos consistente dentre os outros, dividindo características com 

o temperamento ciclotímico (AKISKAL et al., 1998; ROVAI et al., 2013), pode ser 

descrito por sua criticidade, insatisfação e contestação, além de ser mais propenso à 

comportamentos violentos. Pessoas com temperamento irritável predominante apresentam 

uma tendência a ter pensamentos recorrentes de preocupação (ROVAI et al., 2013), o que 

condiz com as características do ciúme obsessivo. Adicionalmente, por apresentar uma 

reação exagerada a um determinado estímulo, concorda com a descrição de ciúme 

apaixonado/ sensibilidade interpessoal que, também, exibe extrema atenção a estímulos 

externos, com constante monitoramento do ambiente (MARAZZITI et al., 2010b; ROVAI 

et al., 2013).  

 
5.3 Associações entre dimensões de ciúme e variáveis psicopatológicas 

Os dados indicaram que diferentes dimensões de ciúme foram associadas à 

psicopatologia. Os resultados sugerem que a dimensão de ciúme ´obsessivo´ tem sido 

descrita enquanto um fenômeno clinicamente relevante mais associado ao espectro dos 

transtornos obsessivos-compulsivos (BATINIC; DUISIN; BARISIC, 2013). É possível 

que o QC tenha identificado um aspecto mais relacionado à “preocupação-ruminativa” do 

ciúme, no limite do espectro normal, o que pode ocorrer com certa frequência em 

indivíduos sem psicopatologias atuais. O presente estudo sugere que uma abordagem 

dimensional (i. e., espectro) do ciúme pode ser mais apropriada do que uma perspectiva 

dicotômica (normal versus patológico).  
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Os achados indicam que as dimensões de ciúme “medo do abandono” e 

“autoestima” podem estar mais consistentemente relacionadas à psicopatologia. Ademais, 

a dimensão ‘paranoia' foi mais fortemente associada ao psicoticismo e à ideação paranoide. 

Essas descobertas se apresentam consistentes em relação à hipótese de que os indivíduos 

com alta pontuação nessa dimensão de ciúme podem ser mais suscetíveis a apresentarem 

ciúme delirante diante de uma situação de aflição considerável. 

A dimensão “sensibilidade interpessoal” apresenta similaridade com a condição 

denominada “jealousie hyperestesique”, uma forma não-delirante de ciúme também 

conhecida como “ciúme apaixonado” (BOREL, 1952; MARAZZITI et al., 2010b), que 

gravita a fronteira entre os ciúmes normal e patológico. De maneira consistente, esse 

subtipo de ciúme apresentou relação de proximidade com raiva-hostilidade e ideação 

paranoide. 

 
5.4 Pontos fortes e limitações do estudo 

Algumas limitações deste estudo demandam discussão. Primeiramente, destaca-se 

o fato de que a amostra foi recrutada através da internet, o que pode não ser representativo 

de toda a população brasileira, especialmente pela participação predominante de jovens 

mulheres. Em segundo lugar, o corte transversal desta pesquisa não permite um firme 

estabelecimento de causalidade para as associações descritas. Além disso, os dados obtidos 

não necessariamente se aplicam a outras culturas. 

Pontos fortes deste estudo incluem a seleção de uma amostra relativamente grande 

e a utilização de instrumentos validados. Ademais, o fato de a participação através da 

internet ser anônima fornece um contexto de baixíssimo viés de desejabilidade ao 

responder a esses instrumentos. 
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6 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa sustenta a noção de que o ciúme pode ser expresso com 

heterogeneidade, considerando-se a população em geral. 

 

6.1 Validação do QC  

O QC, que mostrou alta consistência interna (alfa de Cronbach de 0,94), pode, de 

maneira confiável, quantificar cinco dimensões de ciúme, a saber, “paranoia” (ciúme 

paranoide), “obsessão” (ciúme obsessivo), “sensibilidade interpessoal” (ciúme 

apaixonado), “medo do abandono” (ciúme relacionado à ansiedade de separação) e 

“autoestima” (ciúme depressivo). Uma versão de 25 itens se mostrou adequada (excluindo-

se os itens 13, 16, 23, 24 e 25).   

 

6.2 Associações entre temperamentos afetivos e dimensões de ciúme 

Diferentes subtipos de ciúme foram independentemente associados a 

temperamentos afetivos. Destaca-se que o temperamento hipertímico foi identificado como 

protetor para o ciúme depressivo (dimensão “autoestima”). 

 

6.3 Associações entre dimensões de ciúme e variáveis psicopatológicas 

Diferentes dimensões de ciúme foram associadas a variáveis psicopatológicas, com 

exceção do ciúme obsessivo, que não foi relacionado a nenhuma das variáveis, indicando 

que o QC pode ter identificado uma característica menos psicopatológica relacionada à 

obsessão, como o pensamento obsessivo-ruminativo. Os achados indicam que o ciúme 

pode ser melhor compreendido como um fenômeno dimensional com implicações 

psicopatológicas, sem claras fronteiras delimitando os ciúmes “normal” e “patológico”.  

Por fim, como o presente trabalho tem recorte transversal, sugere-se que estudos de 

desenho prospectivo poderão ser importantes no fornecimento de interferências causais em 

relação às associações ora reportadas. 
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APÊNDICE A – DIVULGAÇÃO DO SITE E NÚMETO DE ACESSOS 
 

Data Ações de divulgação N 
04/01/2016 Início das divulgações no Facebook (FB)  
13/01/2016 Divulgação FB 172 
22/02/2016 Notícia no portal da Unifor7  
18/03/2016 Divulgação FB 429 
12/04/2016 Notícia no G18  
14/04/2016 Notícia no portal da UFC9  
19/04/2016 Divulgação Instagram UFC10  590 

05/05/2016 Notícia no site da EBSERH11  

22/05/2016 Jornal da UFC (Camaleo)12  

30/05/2016 Entrevista na TV Diário13  
09/06/2016 Divulgação TV O Povo  975 
13/06/2016 Blog do Jornal O Povo14/ Divulgação 

Instagram 
 

16/06/2016 Divulgação Instagram 993 
18/06/2016 Nota no Diário do Nordeste impresso e 

online15 
 

22/06/2016 Divulgação FB 1.025 
23/06/2016 TV O Povo – Programa Vida e Saúde16  
27/06/2016 Matéria no Jornal O Estado17,18  
05/07/2016 Divulgação Instagram 19 1.090 
08/07/2016 Divulgação TV Unifor 1.098 
13/07/2016 Divulgação TV Jangadeiro 1.101 

                                            
7 http://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7572:participe-da-pesquisa-
realizada-pela-unifor-e-pela-ufc-sobre-temperamento-e-saude-mental&catid=1:noticias&Itemid=1003 
8 http://g1.globo.com/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-aprendendo/noticia/2016/03/parceria-
com-unifor-desenvolve-site-para-pesquisa-em-saude-mental.html 
9 http://www.ufc.br/noticias/noticias-de-2016/8096-pesquisa-on-line-mapeia-aspectos-temperamentais-e-
saude-mental-de-adultos 
10 https://www.instagram.com/p/BEZAdP2DlIx/?taken-by=ufcinforma 
11http://www.ebserh.gov.br/web/huwc-ufc/noticia-aberta/-
/asset_publisher/JYdUOrTtibKl/content/id/1126482/2016-05-pesquisa-em-saude-mental-e-mediada-pela-
internet 
12 http://pt.calameo.com/read/00288397862924f74dc2a 
13 https://www.youtube.com/watch?v=4YHVzckq11Q 
14http://blog.opovo.com.br/eshow/site-que-mede-temperamento-e-qualidade-de-vida-sexual-de-internautas-
atraves-de-questionario-ja-existe-e-conta-com-resultados-instantaneos/ 
15http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/vida/coluna/corpore-sano-1.184/corpore-sano-
saude-mental-da-crianca-1.1567655 
16 https://www.youtube.com/watch?v=f7KvLSgtmyw 
17http://www.oestadoce.com.br/oetv/noticia/voce-sabe-qual-o-seu-temperamento-pesquisadores-cearenses-
respondem-em-pesquisa 
18 http://www.oestadoce.com.br/editorias/viver/pesquisadores-cearenses-medem-temperamento-e-vida-
sexual-resultados-sao-instantaneos 
19 https://www.instagram.com/p/BHdVty1gHUz/?taken-by=saude_mental 
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Data Ações de divulgação N 
18/07/2016 Divulgação Instagram  1.111 
19/07/2016 Impresso Jornal O Estado  
24/07/2016 Impresso, site e facebook do Jornal O 

Povo20 
1.121 

25/07/2016 Entrevista na rádio O Povo CBN 1.722 
29/08/2016  2.153 

Abreviaturas: FB = Facebook; UNIFOR = Universidade de Fortaleza; G1 = 
Portal de notícias da Globo; UFC = Universidade Federal do Ceará; EBSERH = 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; CBN = Central Brasileira de 
Notícias. 

 

 

  

                                            
20 http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/2016/07/23/noticiasjornaldom,3639314/questionario-online-
pesquisa-avalia-saude-mental-e-temperamento.shtml 
https://www.facebook.com/OPOVOOnline/posts/1109590245744966 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa-CEP 

Hospital Universitário Walter Cantídio-HUWC 

Universidade Federal do Ceará-UFC 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

PESQUISADOR: André Férrer Carvalho 

ESTUDO: Estudo Transversal sobre Temperamentos e Variáveis Correlatas por Meio de 

um Sítio Eletrônico 

CONVITE: você está sendo convidado a participar desta pesquisa que objetiva entender 

melhor a personalidade das pessoas e como esta se relaciona com outros fatores, como 

alterações de humor, ideação suicida, uso de drogas lícitas (álcool e/ou tabaco) e ilícitas, 

sexualidade, impulsividade, e outros temas relacionados ao comportamento e estado 

psicológico das pessoas. Caso entenda que responder sobre algum desses temas citados ou 

outro relacionado a seu comportamento/aspectos psicológicos podem lhe ser incômodos, 

você pode se recusar a participar. Lembramos, novamente, que esta é uma pesquisa voltada 

ao público com idade igual ou maior que 18 anos. Este é um TCLE eletrônico e você o 

validará por meio da internet. 

PROCEDIMENTOS: caso aceite participar, você receberá mensagem via e-mail, 

confirmando a certificação eletrônica deste Termo de Consentimento e com cópia do 

mesmo em formato PDF anexada à mensagem. Na sequência, você poderá responder a 

alguns questionários em seu computador, levando uma média de 50 a 90 minutos para fazê-

lo.  

RISCOS E DESCONFORTOS: o projeto envolve riscos mínimos à saúde. Os 

desconfortos previstos serão o de responder a várias perguntas e ter de responder sobre seus 

sentimentos, pensamentos e comportamentos pessoais. Você poderá se recusar a participar 

ou confirmar seu desejo de participar em outro momento. 
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BENEFÍCIOS: receber um relatório sobre características de comportamento que podem 

auxiliar na compreensão de si e detecção de provável transtorno mental. Caso haja algum 

resultado sugestivo de possível problema(s) psiquiátrico(s), você será informado e receberá 

recomendação para procurar ajuda médica especializada em serviços especializados em 

saúde mental, cujos endereços, telefones e endereços eletrônicos destas instituições 

(quando houver) serão disponibilizados na aba “saiba mais – informações úteis”. 

CONFIDENCIALIDADE: os pesquisadores terão acesso apenas aos seus resultados, que 

serão usados somente para análises estatísticas efetuadas com total anonimato. Seu nome 

não será identificado. No sentido de assegurar o sigilo do participante, o banco de dados 

contendo as informações coletadas (do TCLE e respostas aos questionários) na pesquisa 

será criptografado e o acesso a estes se dará mediante senhas de uso exclusivo dos 

pesquisadores responsáveis. 

VOLUNTARIEDADE E POSSIBLIDADE DE ABANDONO: a participação é 

voluntária, portanto não há obrigação de participar. Você poderá abandonar a pesquisa a 

qualquer tempo e pedir que não utilizem os dados das suas respostas. Se sair da pesquisa, 

nada irá lhe acontecer de desfavorável. Caso desista de participar, basta sair do endereço 

eletrônico se ainda estiver preenchendo os questionários, ou envie solicitação para e-mail 

para da equipe de pesquisa (pesquisa@temperamentoesaudemental.org), solicitando a 

exclusão de seus dados. Se você optar por recusa ao estudo, selecione NÃO nas opções ao 

fim deste documento. 

CUSTOS ADICIONAIS: não há custo para os participantes. 

CONTATO: Se você tiver alguma dúvida em relação a este estudo, poderá entrar em 

contato com o pesquisador André Férrer Carvalho (pesquisador principal) ou Paulo 

Rodrigues Nunes Neto (pesquisador assistente) por meio do telefone (85) 3366-8208 da 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas-PPGCM, situada na Rua 

Costa Mendes, 1608, 4º andar, ou se dirigir ao Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Walter Cantídio (HUWC), Rua Capitão Francisco Pedro, 1290, térreo, Rodolfo Teófilo 

Fortaleza, Telefone: (85)33668344. 

Fortaleza,  

 

__ 

 

__ 

 

______ 

(Digite a data no formato dd/mm/aaaa) 

Clique abaixo na opção de participar ou não desta pesquisa: 
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(  ) SIM, eu aceito e declaro que é de livre e espontânea vontade que estou participando 

como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e me sinto suficientemente esclarecido. 

(  ) Recuso participar da pesquisa. 
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ANEXO B – CADASTRO 
 

E-mail  

Senha  

Data de nascimento  

Naturalidade Acre 

Alagoas 

Amapá  

Amazonas 

Bahia  

Ceará 

Distrito Federal 

Espírito Santos 

Goiás 

Maranhão 

Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 

Minas Gerais 

Pará 

Paraíba 

Paraná 

Pernambuco 

Piauí 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Norte 

Rio Grande do Sul 

Rondônia 

Roraima 

Santa Catarina 

São Paulo 

Sergipe 

Tocantins 

Cidade Escolher de acordo com estado. 

Reside na cidade onde nasceu? Sim ou Não 
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Zona Rural ou Urbana 

Sexo Feminino/ Masculino 

Profissão: a) Agricultura 
b) Área de saúde 
c) Artes 
d) Biologia 
e) Ciências Sociais 
f) Comércio  
g) Computação 
h) Direito 
i) Educação 
j) Engenharia, Produção e 
Construção 
k) Física 
l) Gestão 
m) Matemática 
n) Psicologia 
o) Química 
p) Serviços Administrativos 
q) Outra 
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ANEXO C- QUESTIONÁRIO GERAL 

QUESTIONÁRIO GERAL 

INSTRUÇÕES: este questionário contém perguntas sobre aspectos sociais, 
econômicos, de comportamento e sobre história pessoal e familiar do respondente. 
Responda às questões a seguir, marcando a opção correspondente à sua resposta. Você 
obterá comentários sobre o resultado de algumas escalas importantes (feedbacks) a partir 
do segundo módulo. O prazo máximo para responder toda a pesquisa é de 5 (cinco) dias, 
desde que tenha sido respondido pelo menos um questionário. Ao concluir cada etapa, 
você poderá acessar o feedback dos instrumentos preenchidos clicando na aba Feedback, 
no menu localizado no topo da página. Estes feedbacks estarão disponíveis para acesso 
a qualquer momento, bastando você fazer o acesso ao site com seu usuário e senha. 
Concluídas todas as etapas, você poderá enviar todos os feedbacks obtidos durante o 
processo de pesquisa para o e-mail cadastrado. 

1. AMBIENTE DE PESQUISA 

1.1 Você já respondeu a esta pesquisa antes? 

a) sim 

b) não 

1.2 O quanto você se compromete a responder com sinceridade aos questionários em 

uma escala de 0 a 4? 

Considere 0 para “nenhuma sinceridade” e 4 para “muito sincero”. 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

2. ESTADO CIVIL 

2.1 No momento, você está: 

a) solteiro, sem relacionamento fixo (isto é, tendo relacionamentos passageiros) 

b) solteiro, com relacionamento fixo (isto é, namoro ou caso) 

c) casado (civil ou religioso) 

d) união estável (popularmente conhecida como “viver junto” ou amancebar-se) 
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e) separado ou divorciado, mas namorando ou tendo caso com alguém 

f) separado ou divorciado, mas sem namorar ou ter um caso com alguém 

g) viúvo(a) 

h) outro 

2.2 Quantos casamentos ou uniões estáveis você teve até hoje? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 ou mais 

3. Você se considera de qual etnia/raça? 

a) branca 

b) negra 

c) amarela (asiático) 

d) parda 

e) indígena 

f) não sei ou não desejo declarar 

g) outra 

4. Qual a sua religião? 

a) católica 

b) cristã protestante (igreja evangélica) 

c) mórmon 

d) testemunha de Jeová 

e) espírita (kardecista) 

f) umbanda, quimbanda ou candomblé 

g) budismo 
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h) agnóstico (não nega nem afirma a existência de Deus) 

i) outras 

5. SOBRE SUA ESCOLARIDADADE 

5.1 Qual seu grau de instrução? 

a) ensino fundamental completo 

b) ensino fundamental incompleto 

c) ensino médio completo 

d) ensino médio incompleto 

e) ensino superior completo 

f) ensino superior incompleto 

g) ensino superior completo com pós-graduação (Especialização, MBA, Mestrado, 

Doutorado) 

5.2 Quantas vezes você repetiu uma série do ensino fundamental ou médio? 

a) NENHUMA-0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 ou mais 

5.3 Você completou pelo menos 12 meses consecutivos em um curso universitário (isto 

é, ensino superior ou de 3º grau)? 

a) sim 

b) não 

5.4 Ao longo da vida, você iniciou, mas não concluiu quantos cursos universitários ou 

profissionalizantes? 

a) NENHUMA-0 

b) 1 

c) 2 
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d) 3 

e) 4 ou mais 

5.5 Quantas vezes você repetiu alguma disciplina ou matéria durante o ensino 

superior? 

a) NENHUMA-0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 ou mais 

6. SOBRE TRABALHO E RENDA 

6.1 Qual a sua ocupação ou trabalho no presente? 

a) empregado 

b) desempregado 

c) do lar 

d) aposentado por invalidez 

e) aposentado por tempo de serviço ou por idade 

f) profissional autônomo 

g) outros 

6.2 Ao longo da vida, você mudou quantas vezes de emprego por motivo de 

desentendimento ou brigas no local de trabalho? 

a) NENHUMA-0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 ou mais 

6.3 Qual das opções abaixo reflete sua renda mensal em média (em reais)? 

a) menos de 1.000 
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b) 1.000 a 2.999 

c) 3.000 a 5.999 

d) 6.000 a 9.999 

e) 10.000 a 19.999 

f) 20.000 a 50.000 

g) Não sei ou não quero informar 

7. Após os 18 anos, quantas vezes mudou-se de cidade por estar insatisfeito com a vida 

no local? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) mais de 3 vezes 

8. Assinale a(s) pessoa(s) com quem você mora atualmente: 

a) pai 

b) mãe 

c) irmão(s)/ irmã(s) 

d) cônjuge/ companheiro(a) 

e) filho(s)/filha(s) 

f) amigo(a)/ colega 

g) moro sozinho(a) 

h) outros 

9. HISTÓRICO PSIQUIÁTRICO FAMILIAR 

9.1 Você é adotado? 

a) sim 

b) não 
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9.2 Algum parente seu biológico (“de sangue”) tem ou teve algum problema 

psiquiátrico diagnosticado por um médico? 

a) sim 

b) não 

9.3 Informe qual(is) parentes na família de seu pai tem ou tiveram problemas 

psiquiátricos diagnosticados por um médico: 

a) pai 

b) mãe 

c) irmão(s) 

d) irmã(s) 

e) avô 

f) avó 

g) tio(s) 

h) tia(s) 

i) filho(s)/ filha(s) 

j) primo(s)/ prima(s) 

k) nenhum tem/teve diagnóstico de problemas psiquiátricos 

9.4 Informe qual(is) parente(s) na família de sua mãe tem ou tiveram problemas 

psiquiátricos diagnosticados por um médico: 

a) pai 

b) mãe 

c) irmão(s) 

d) irmã(s) 

e) avô 

f) avó 

g) tio(s) 
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h) tia(s) 

i) filho(s)/ filha(s) 

j) primo(s)/ prima(s) 

k) nenhum tem/teve diagnóstico de problemas psiquiátricos 

9.5 Informe qual (is) parente (s) foi ou foram diagnosticados por um médico como 

tendo transtorno bipolar: 

a) pai 

b) mãe 

c) irmão(s) 

d) irmã(s) 

e) avô 

f) avó 

g) tio(s) 

h) tia(s) 

i) filho(s)/ filha(s) 

j) primo(s)/ prima(s) 

k) nenhum tem/teve diagnóstico de transtorno bipolar 

9.6 Informe qual (is) parente (s) foi ou foram diagnosticados por um médico como 

tendo depressão: 

a) pai 

b) mãe 

c) irmão(s) 

d) irmã(s) 

e) avô 

f) avó 

g) tio(s) 
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h) tia(s) 

i) filho(s)/ filha(s) 

j) primo(s)/ prima(s) 

k) nenhum tem/teve diagnóstico de depressão 

9.7 Informe se algum de seus parentes cometeu o suicídio (ou seja, tentou e conseguiu 

se matar): 

a) pai 

b) mãe 

c) irmão(s) 

d) irmã(s) 

e) avô 

f) avó 

g) tio(s) 

h) tia(s) 

i) filho(s)/ filha(s) 

j) primo(s)/ prima(s) 

k) nenhum cometeu o suicídio 

l) não responderei à esta pergunta 

10. Você já tomou ou toma alguma medicação para tratamento de problemas mentais 

ou neurológicos (psicotrópicos)? 

a) não 

b) sim, mas não tomo atualmente 

c) sim, estou tomando atualmente 

11. Quantas tatuagens você tem? 

a) NENHUMA-0 

b) 1 
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c) 2 

d) 3 

e) 4 ou mais 

12. Usa piercing no presente? 

a) não 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 ou mais 

13. Você tem fumado diariamente nos últimos 12 meses? 

a) sim 

b) não 

14. Você é homem ou mulher? 

a) homem 

b) mulher 

  



69 
 

ANEXO D – TEMPS-RJ 
 

TEMPS-RJ 
Assinale todas as alternativas que se aplicam a você durante a maior parte da sua 

vida.                                                                                         Verdadeiro = 1, Falso = 0  

CÓDIGO 

1. Sou uma pessoa triste, infeliz. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS1 ____ 

2. As pessoas dizem que não consigo ver o lado mais 

positivo das coisas. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS2____ 

3. Tenho sofrido muito na vida. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS3 ____ 

4. Acho que as coisas sempre acabam do pior modo. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS4 ____ 

5. Que eu me lembre, sempre me senti um fracasso. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS5 ____ 

6. Dizem que muitas vezes fico pessimista com as coisas e 

esqueço os momentos felizes do passado. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS6 ____ 

7. Sou, por natureza, uma pessoa insatisfeita. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS7 ____ 

8. Sou impulsionado (a) por uma agitação desagradável que 

não consigo entender. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS8 ____ 

9. Tenho mudanças bruscas no humor e no nível de energia. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS9 ____ 

10. Meu humor e meu nível de energia ora estão altos, ora 

estão baixos; raramente estão no meio. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS10____ 

11. Minha capacidade de pensar varia bastante, de muito 

precisa a pobre, sem motivo aparente. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS11____ 

12. Muitas vezes, começo coisas, mas perco o interesse 

nelas antes de acabá-las. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS12____ 

13. Eu oscilo constantemente entre me sentir energizado (a) 

e quase parando, lento (a). 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS13____ 

14. Vario muito entre me sentir superconfiante e me sentir 

inseguro (a) de mim mesmo (a). 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS14____ 

15. O modo como vejo as coisas às vezes é vibrante e às 

vezes é sem graça. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS15____ 

16. Sou o tipo de pessoa que pode ficar triste e alegre ao 

mesmo tempo. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS16____ 

17. Frequentemente, estouro com as pessoas e depois me 

sinto culpado (a) por isso. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS17____ 



70 
 

18. Sou uma pessoa rabugenta (irritável). □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS18____ 

19. Sou muito crítico (a) em relação aos outros. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS19____ 

20. Muitas vezes eu fico tão aborrecido (a) a ponto de 

quebrar tudo. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS20____ 

21. Quando contrariado (a), eu posso entrar numa briga. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS21____ 

22. As pessoas me dizem que eu estouro por nada. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS22____ 

23. Quando irritado (a), eu sou áspero (a) com as pessoas. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS23____ 

24. Meu humor ferino já me causou problemas. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS24____ 

25. Sinto todas as emoções intensamente. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS25____ 

26. A vida é uma festa que aproveito ao máximo. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS26____ 

27. Tenho muita confiança em mim mesmo. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS27____ 

28. Tenho com frequência grandes ideias. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS28____ 

29. Tenho o dom de falar, convencer e inspirar os outros. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS29____ 

30. Adoro iniciar novos projetos, mesmo que arriscados. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS30____ 

31. Uma vez que me decida a fazer algo, nada me detém. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS31____ 

32. Sinto-me totalmente à vontade mesmo com pessoas que 

mal conheço. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS32____ 

33. Quando estou estressado (a), minhas mãos muitas vezes 

tremem. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS33____ 

34. Muitas vezes meu estômago fica embrulhado. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS34____ 

35. Quando estou nervoso (a), eu posso ter diarreia. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS35 

36. Quando estou nervoso (a), muitas vezes sinto náuseas. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS36____ 
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37. Tenho frequentemente medo que alguém na minha 

família pegue uma doença séria. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS37____ 

38. Estou sempre na expectativa de que alguém possa me 

trazer más notícias sobre alguém da minha família. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS38____ 

39. Quando estou estressado (a), fico com uma sensação 

desconfortável no peito. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS39____ 

40. Ruídos bruscos facilmente me deixam sobressaltado (a). □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS40____ 

41. Que eu me lembre, sempre fui uma pessoa preocupada. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS41____ 

42. Estou sempre preocupado (a) com uma coisa ou outra. □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS42____ 

43. Estou sempre preocupado (a) com assuntos do dia-a-dia 

que os outros consideram sem importância. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS43 

44. Não consigo deixar de ficar preocupado (a). □ Verdadeiro □ Falso 
 

TEMPS44____ 

45. Muitas pessoas já me disseram para não me preocupar 

tanto. 
□ Verdadeiro □ Falso 

 

TEMPS45____ 
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ANEXO E – LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SINTOMAS (SCL-90R) 

 

INSTRUÇÕES 

Esta é uma lista de queixas e problemas que às vezes as pessoas tem. Leia cuidadosamente 

cada uma delas e marque o quadradinho numerado que melhor descreve QUANTO 

DESCONFORTO ESTE PROBLEMA LHE TROXE NA ÚLTIMA SEMANA, ATÉ 

HOJE. Marque apenas um quadradinho para cada problema e não salte nenhum. Se mudar 

de idéia, apague o quadradinho errado.  

O QUANTO VOCÊ TEM SOFRIDO POR: 

N° PERGUNTA Nada 
(0) 

Um pouco 
(1) 

Moderadamente 
(2) 

Muito 
(3) 

Muitíssimo 
(4) 

Pontuação 

1 Dores de cabeça      SCL1___ 

2 Nervosismo ou 
conflito interior 

     SCL2___ 

3 Pensamentos 
desagradáveis, 
repetidos, que 
não deixam sua 
mente. 

     

SCL3___ 

4 Fraqueza ou 
tontura 

     SCL4___ 

5 Perda de 
interesse ou 
prazer sexual 

     
SCL5___ 

6 Sentir-se 
criticado pelos 
outros 

     
SCL6___ 

7 Ideias de que 
outra pessoa 
pode controlar 
seus 
pensamentos 

     
 

SCL7___ 

8 Sentir que os 
outros têm culpa 
pela maioria dos 
seus problemas 

     
SCL8___ 
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9 Dificuldade em 
lembrar das 
coisas 

     
SCL9 ___ 

10 Preocupações 
com sujeira ou 
descuido. 

     
SCL10___ 

11 Sentir-se 
facilmente 
incomodado ou 
irritado 

     
SCL11___ 

12 Dores no 
coração ou peito 

     SCL12___ 

13 Sentir medo de 
espaços abertos 
ou de sair na rua 

     
SCL13___ 

14 Sentir-se com 
pouca energia ou 
mais lento 

     
SCL14___ 

15 Pensamentos de 
acabar com sua 
vida 

     
SCL15___ 

16 Ouvir vozes que 
outras pessoas 
não ouvem 

     
SCL16___ 

17 Tremores      SCL17___ 

18 Sentir que a 
maioria das 
pessoas não são 
de confiança 

     
SCL18___ 

19 Pouco apetite      SCL19___ 

20 Chorar 
facilmente 

     SCL20___ 

21 Sentir-se tímido 
ou pouco à 
vontade com 
pessoas do sexo 
oposto. 

     

SCL21___ 

22 Sentir-se como 
se estivesse 
sendo 
encurralado ou 
pego 

     

SCL22___ 
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23 Assustar-se, de 
repente, sem 
razão 

     
SCL23___ 

24 Explosões de 
mau humor que 
você não pode 
controlar 

     
SCL24___ 

25 Sentir medo de 
sair de casa só 

     SCL25___ 

26 Culpar-se pelas 
coisas 

     SCL26___ 

27 Dores na coluna      SCL27___ 

28 Sentir-se 
bloqueado para 
terminar as 
coisas 

     
SCL28___ 

29 Sentir-se sozinho      SCL29___ 

30 Sentir-se na 
fossa 

     SCL30___ 

31 Preocupar-se 
demais com as 
coisas 

     
SCL31___ 

32 Não sentir 
interesse em 
coisa alguma 

     
SCL32___ 

33 Sentir-se 
amedrontado. 

     SCL33___ 

34 Seus sentimentos 
serem facilmente 
feridos. 

     
SCL34___ 

35 Outras pessoas 
estarem a par de 
seus 
pensamentos 
íntimos 

     

SCL35___ 

36 Sentir que os 
outros não 
entendem você 
ou são 
insensíveis 

     

SCL36___ 

37 Sentir que as 
pessoas não são 
amigáveis ou 

     
SCL37___ 
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não gostam de 
você 

38 Ter de fazer as 
coisas bem 
devagar para 
assegurar-se que 
está certo 

     

SCL38___ 

39 Coração 
acelerado 

     SCL39___ 

40 Náusea ou 
estômago 
embrulhado 

     
SCL40___ 

41 Sentir-se inferior 
aos outros 

     SCL41___ 

42 Dolorimento em 
seus músculos 

     SCL42___ 

43 Sentir que você 
está sendo 
observado ou 
comentado pelos 
outros 

     

SCL43___ 

44 Dificuldade para 
iniciar ou manter 
o sono 

     
SCL44___ 

45 Ter de conferir e 
reconferir o que 
você faz 

     
SCL45___ 

46 Dificuldade em 
tomar decisões 

     SCL46___ 

47 Sentir medo de 
andar de ônibus 

     SCL47___ 

48 Dificuldade de 
respirar 

     SCL48___ 

49 Sensações de 
calor ou frio 

     SCL49___ 

50 Ter de evitar 
coisas, lugares 
ou atividades 
que amedrontam 
você 

     

SCL50___ 

51 Sua mente está 
tendo “brancos” 

     SCL51___ 

52 Dormência ou 
formigamento 

     SCL52___ 
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em partes de seu 
corpo 

53 Ter um nó na 
garganta 

     SCL53___ 

54 Sentir-se sem 
esperança sobre 
o futuro 

     
SCL54___ 

55 Dificuldade em 
se concentrar 

     SCL55___ 

56 Sentir fraqueza 
em partes de seu 
corpo 

     
SCL56___ 

57 Sentir-se tenso 
ou incapaz de 
desligar 

     
SCL57___ 

58 Braços e pernas 
pesadas 

     SCL58___ 

59 Pensar em morte 
ou que vai 
morrer 

     
SCL59___ 

60 Comer 
demasiadamente 

     SCL60___ 

61 Sentir-se mal se 
as pessoas estão 
observando ou 
falando sobre 
você 

     

SCL61___ 

62 Pensar que não é 
você próprio 

     SCL62___ 

63 Ter desejo 
intenso de bater, 
machucar ou 
ferir alguém 

     
SCL63___ 

64 Acordar cedo 
demais pela 
manhã e não 
conseguir mais 
dormir 

     

SCL64___ 

65 Ter que repetir 
várias vezes 
ações como 
contar, lavar, 
tocar 

     

SCL65___ 
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66 Sono que é 
agitado, inquieto 
ou perturbado 

     
SCL66___ 

67 Ter desejo 
intenso de 
quebrar ou 
esmagar coisas 

     
SCL67___ 

68 Ter ideias ou 
crenças que os 
outros não 
compartilham 

     
SCL68___ 

69 Sentir-se muito 
preocupado com 
o que os outros 
pensam de você 

     
SCL69___ 

70 Sentir-se mal em 
multidões, tais 
como shoppings 
ou cinemas 

     
SCL70___ 

71 Sentir que tudo é 
um esforço 

     SCL71___ 

72 Ataques de terror 
ou pânico 

     SCL72___ 

73 Sentir-se 
desconfortável 
em comer ou 
beber em 
público 

     

SCL73___ 

74 Envolver-se em 
frequentes 
discussões 

     
SCL74___ 

75 Sentir-se 
nervoso quando 
está sozinho 

     
SCL75___ 

76 Não darem valor 
para suas 
realizações 

     
SCL76___ 

77 Sentir-se só, 
mesmo quando 
está 
acompanhado 

     
SCL77___ 

78 Sentir-se tão 
inquieto que não 
consegue ficar 
sentado quieto 

     
SCL78___ 
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79 Sentir-se sem 
valor 

     SCL79___ 

80 Sentir que algo 
ruim está para 
acontecer com 
você 

     
SCL80___ 

81 Gritar ou jogar 
coisas 

     SCL81___ 

82 Sentir medo de 
desmaiar em 
público 

     
SCL82___ 

83 Sentir que as 
pessoas tirarão 
vantagem de 
você, se você 
deixar 

     

SCL83___ 

84 Ter pensamentos 
sobre sexo que o 
incomodam 
muito 

     
SCL84___ 

85 Ideias de que 
você deveria ser 
punido por seus 
pecados 

     
SCL85___ 

86 Pensamentos e 
imagens 
assustadores 

     
SCL86___ 

87 Ideias de que 
está com uma 
doença séria em 
seu corpo 

     
SCL87___ 

88 Nunca sentir-se 
íntimo de outra 
pessoa 

     
SCL88___ 

89 Sentimentos de 
culpa 

     SCL89___ 

90 Ideias de que há 
algo errado com 
sua mente 

     
SCL90___ 
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ANEXO F – QUESTIONÁRIO DE CIÚME 

Questionário de Ciúme - QC 

OBS.: Se você não estiver em um relacionamento, responda ao questionário a seguir 

considerando seu último relacionamento amoroso. 

1. Você pensa, com preocupação, que outras pessoas podem atrair o(a) seu parceiro(a) 

(cônjuge, companheiro (a), namorado(a))?  

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

 
(SE VOCÊ RESPONDEU “NÃO, NUNCA” A ESTA QUESTÃO, VÁ PARA A 
QUESTÃO 7). 

2. Até que ponto esses pensamentos podem perturbá-lo(a)? 

a) quase nada 
b) pouco 
c) muito 
d) demais 

3. Estes pensamentos te ocupam (em média): 

a) menos de uma hora por dia 
b) entre 1 e 4 horas por dia 
c) entre 4 e 8 horas por dia 
d) mais de 8 horas por dia 

4. Estes pensamentos nunca parecem, para você, exagerados ou irracionais? 

a) não, nunca 
b) sim, às vezes 
c) sim, muitas vezes 
d) sim, sempre 

5. Esses pensamentos: 

a) não interferem em suas atividades diárias 
b) interferem um pouco em suas atividades diárias 



80 
 

c) interferem muito em suas atividades diárias 
d) prejudicam definitivamente suas atividades diárias 

6. Você tenta resistir ou afastar esses pensamentos? 

a) sempre 
b) muitas vezes 
c) às vezes 
d) não, nunca 

7. Você evita ocasiões em que o(a) seu(sua) parceiro(a) conheça pessoas que possam 

ser atraentes para ele(a) (por exemplo: jantares, festas, clubes, etc.)? 

a) nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

8. Você prefere que o(a) seu(sua) parceiro(a) não entre de férias se não for ficar com 

você? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

9. Você tende a evitar que o(a) seu(sua) parceiro(a) saia sozinho à noite ou saia de 

férias se não for acompanhado por você? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

10. Você controla excessivamente o(a) seu(sua) parceiro(a)? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 
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11. Você se sente desconfortável nos momentos em que o(a) seu(sua) parceiro(a) está 

longe? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

12. Você se preocupa apenas com a ideia de ser abandonado(a) por seu(sua) 

parceiro(a)? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

13. Você se sente mal quando o(a) seu(sua) parceiro(a) não está próximo(a) de você 

quando você quer? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

14. Você acha que seu parceiro(a) pode abandoná-lo(a) por você não ter qualidades 

suficientes? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

15. Você se sente tão pouco atraente a ponto de entender que o(a) seu(sua) parceiro(a) 

dê atenção a outras pessoas? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 
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16. Você se acha uma pessoa tão inadequada em relação ao (à) seu(sua) parceiro(a) 

para merecer, no fundo, sua traição? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

 
(SE VOCÊ RESPONDEU “NÃO, NUNCA” A TODAS AS TRÊS QUESTÕES 
ACIMA [14, 15 E 16], VÁ PARA A QUESTÃO 20) 

17. Você pensa ou sente isso sempre ou apenas nos momentos em que você está de 

baixo astral? 

a) em qualquer momento 
b) às vezes, nos momentos nos quais estou de baixo astral 
c) muitas vezes, nos momentos nos quais estou de baixo astral 
d) sempre, nos momentos nos quais estou de baixo astral 

18. Se nestas circunstâncias você se convencer de que está sendo traído (a), você se 

preocupa em saber quem é o (a) seu (sua) rival? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

19. Se, nestas circunstâncias, você se convencer de que está sendo traído(a), você ainda 

acha que o(a) rival é uma pessoa mais interessante e atraente do que você? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

20. Você está mais preocupado (a) com a ideia de ser abandonado (a) do que ser traído 

(a)? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 
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21. Você aceitaria a traição por parte do(a) parceiro(a) se tivesse a certeza de que 

nunca seria abandonado por ele(a)? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

22. Para evitar o abandono do(a) parceiro(a), você deixaria de lado o seu amor-

próprio? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

23. Você tem a sensação de que seu parceiro(a) não sinta por você o que você sente 

por ele(a)? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

24. Você continua desconfiando da que o(a) seu(sua) parceiro(a) é infiel mesmo 

quando ele(a) não dá a menor pista que está te traindo? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

25. Nestes casos, você fica checando, seguindo, perseguindo, gastando a maior parte 

do tempo? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 
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26. Se a infidelidade do seu parceiro(a) lhe parece muito provável, você acha que as 

pessoas podem ficar sabendo disso? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

 
(SE VOCÊ RESPONDEU “NÃO, NUNCA” A ESTA QUESTÃO, O TESTE ESTÁ 
CONCLUÍDO) 
 

27. Você já se sentiu o centro das atenções por estas razões? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

28. Você acha que as pessoas (mesmo aquelas que você NÃO conhece) têm motivos 

para falarem sobre isso ou fazerem pouco de você? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

29. Então, você acha que alguém que você conhece pode dar razão ao(à) seu(sua) 

parceiro(a) ou rival? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 

30. Sendo assim, você acha que as pessoas que você NÃO conhece podem concordar 

com o/a seu parceiro (a) ou rival? 

a) não, nunca 
b) às vezes 
c) muitas vezes 
d) sempre 
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ANEXO G – PANFLETO DE DIVULGAÇÃO 1 
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ANEXO H – PANFLETO DE DIVULGAÇÃO 2 
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ANEXO I – ORIENTAÇÃO JURÍDICA 

Relatório: 

Trata-se de uma consulta indagando sobre os aspectos relativos ao acesso de 

menores a sites com conteúdo inapropriado a sua faixa etária.   

Estudada a matéria, passo a opinar:  

Fundamentação e Conclusão: 

É certo que crianças e adolescentes gozam de proteção integral, assim como 

preleciona o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90). Sendo dever da família, 

da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a eles, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à cultura, ao respeito, à liberdade, etc.  

Em seu Art. 70 o ECA afirma que “É dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente” e traz em seu escopo, do Art. 

74 ao Art. 80, outras medidas de prevenção, concernentes à informação, cultura, lazer, 

esportes, diversões e espetáculos.  

  Na íntegra:    

 Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as 

diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza 

deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários 

em que sua apresentação se mostre inadequada.  

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos 

públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à 

entrada do local de exibição, informação destacada sobre a 

natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado 

de classificação.  

Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e 

espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa 

etária.  

Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão 

ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição 

quando acompanhadas dos pais ou responsável.  

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 

horário recomendado para o público infanto juvenil, programas 

com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.  
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Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou 

anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua 

transmissão, apresentação ou exibição.  

Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de 

empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de 

programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou 

locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão 

competente.  

Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no 

invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a 

que se destinam.  

Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou 

inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas 

em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo.  

Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que 

contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas 

com embalagem opaca.  

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-

juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, 

crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e 

munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa 

e da família.  

Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem 

comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, 

assim entendidas as que realizem apostas, ainda que 

eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a 

permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso 

para orientação do público.  

Lendo-se as partes destacadas acima, torna-se evidente que, para o Poder Público, 

em se tratando de exposição de conteúdo impróprio para menores, há apenas a 

necessidade da apresentação da classificação indicativa, ou seja, é suficiente que o site, 

no caso em tela, exiba de forma clara a faixa etária indicada.  

 Justamente pelo fato de o ECA não disciplinar sobre tal assunto foi que em 2011 

o deputado José Airton (PT-CE) apresentou o Projeto de Lei n. 360/2011, que: “Dispõe 
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sobre a proibição de exposição de conteúdos impróprios para crianças em bancas de 

jornais, videolocadoras, cinemas e sítios da Internet e dá outras providências”.   

Conforme o Projeto, os sites de internet do Brasil que contenham conteúdo 

inapropriado para crianças e/ou adolescentes serão obrigados a restringir o acesso a tais 

conteúdos por meio de cadastro e senha, a usuários maiores de 18 anos, com comprovação 

da idade dos usuários cadastrados.  

Ademais, observe que não se trata de lei, mas sim de projeto, que ainda está 

tramitando, dessa forma não se sabe ao certo quando se tornará lei para, somente então, vir 

a ser uma norma cogente.  

Portanto, até o presente momento o arcabouço jurídico brasileiro não traz nenhuma 

previsão no sentido de obrigar sítios eletrônicos a verificarem com precisão a idade de 

quem esteja tendo acesso ao conteúdo apresentado, bastando que informem com clareza a 

faixa etária a que se destinam.  

  

Fortaleza-Ce, 13 de janeiro de 2015.  

Aline Barroso de Lima  

(Advogada - OAB/CE 26427)  

  

Fontes:  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm  

• http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-

HUMANOS/439043RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-

ACESSO-DE-CRIANCAS-ACONTEUDOS-IMPROPRIOS.html 

• http://jus.com.br/artigos/13538/acesso-de-menores-a-conteudos-inapropriados-

assuas-faixas-etarias-por-meio-da-internet   

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/439043-RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-ACESSO-DE-CRIANCAS-A-CONTEUDOS-IMPROPRIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/439043-RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-ACESSO-DE-CRIANCAS-A-CONTEUDOS-IMPROPRIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/439043-RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-ACESSO-DE-CRIANCAS-A-CONTEUDOS-IMPROPRIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/439043-RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-ACESSO-DE-CRIANCAS-A-CONTEUDOS-IMPROPRIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/439043-RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-ACESSO-DE-CRIANCAS-A-CONTEUDOS-IMPROPRIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/439043-RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-ACESSO-DE-CRIANCAS-A-CONTEUDOS-IMPROPRIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/439043-RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-ACESSO-DE-CRIANCAS-A-CONTEUDOS-IMPROPRIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/439043-RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-ACESSO-DE-CRIANCAS-A-CONTEUDOS-IMPROPRIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/439043-RELATORA-QUER-MUDAR-ECA-PARA-EVITAR-ACESSO-DE-CRIANCAS-A-CONTEUDOS-IMPROPRIOS.html
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