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       Resumo 

Propriedades psicométricas da versão brasileira da escala de processos de mudança 

(EPM) em usuários de substâncias psicoativas ilícitas apresenta o resultado da tradução 

e adaptação para a realidade brasileira da escala (EPM) em usuários de drogas. Trata-se 

de um estudo descritivo, quantitativo e com delineamento transversal. A amostra foi 

constituída por 328 sujeitos que estavam em tratamento para uso de drogas, sendo 

maioria do sexo masculino (93,6%). A média de idade dos participantes foi de 30,09 

anos (DP=8,40). Mais da metade possuía atividade ocupacional antes do tratamento 

(65,9%) e tinha escolaridade entre o Ensino Fundamental e Médio, porém a maior parte 

estavam solteiros (57%) e 9,8% estavam separado ou divorciado. Grande parte da 

amostra encontrava-se entre as classes B e C, somando 79,8% (N= 262) da amostra, de 

acordo com os Critérios de Classificação Econômica Brasil (CCEB). A maioria da 

amostra tem ou teve algum familiar envolvido com drogas e álcool (88,4%). O EPM é 

um inventário de auto-relato onde utilizamos a versão de breve de 20 itens, onde 10 

fatores de primeira ordem (Ampliação da consciência; Alívio Emocional; Reavaliação 

Circundante; Deliberação social; Auto-reavaliação; Auto-deliberação; Contra-

condicionamento; Controle de estímulos; Gerenciamento de reforçamento; Relações de 

Ajuda) e dois fatores de segunda ordem (processos cognitivos e processos 

comportamentais). Existe outra versão com 40 itens da mesma escala. O sujeito 

responde com que freqüência ocorre determinado pensamento ou situação (descrito em 
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cada item), referente ao uso de drogas. Para cada item possui cinco opções de resposta, 

em escala de 1 a 5. Quanto aos resultados as subsescalas de Processos Comportamentais 

apresentaram valores dentro do esperado, com Alpha de = 0,721, já a de Processos 

Cognitivos apresentou resultado próximo ao esperado (=0,600) com Alpha igual a 

=0,535. A escala total mostrou um bom valor de confiabilidade, obtendo-se como 

resultado um Alpha de = 0,775, mostrando que os todos os itens juntos avaliam 

adequadamente o construto a que se relacionam. Em relação, a versão original os fatores 

da versão brasileira ficaram bastante semelhantes, apenas havendo diferença em relação 

ao item 15. Pôde-se afirmar que a versão brasileira Escala de Processos de Mudança 

para usuários de drogas é um instrumento com valores de fidedignidade e validade 

satisfatórios. 

 

 

 

 

 

 


