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Ficha  
  

Versão: Espanhola 

Autor: Theodore Millon, Seth Grossman y Carrie Millon 

Idades: +18 anos 

Aplicação:  Individual – Manual ou online 

Duração: +/- 30 minutos 

Classificação: C 

  

Descrição  
  

Estas escalas distribuem-se da seguinte forma: 

 Escalas Clínicas da Personalidade (inclui as escalas Esquizóide, Evitativa, Depressiva, Dependente, 
Histriónica, Narcísica, Anti-social, Agressiva, Compulsiva, Negativista, Autodestrutiva) 

 Escalas de Patologia Grave da Personalidade (inclui as escalas Esquizotípica, Estado-Limite e Paranóide) 

 Escalas de Síndromes Clínicos (inclui as escalas Perturbação da ansiedade, Perturbação somatoforme, 
Perturbação bipolar, Perturbação depressiva, Dependência do álcool, Dependência de substâncias e 
Perturbação de Stress pós-traumático) 

 Escalas de Síndromes Graves (que inclui as escalas Perturbações do pensamento, Depressão major e 
Perturbações delirantes) 

A nova edição do Millon é uma revisão significativa do MCMI-III, com as seguintes novidades: 

 O MCMI-IV conceptualiza os padrões de personalidade num novo espetro. Cada conduta descreve-se com 
3 níveis de funcionamento da personalidade: estilo normal, tipo anormal ou transtorno clínico. 

 Nova escala de padrão de personalidade Tempestuoso que permite avaliar o espetro Entusiasta-Eufórico-
Tempestuoso. 

 Escalas de facetas de Grossman adaptadas pela 1ª vez à população espanhola, desenhadas para 
oferecerem informação mais detalhada e precisa sobre padrões clínicos e patologia grave da 
personalidade. 

 Incorporação de novos itens e modificações dos existentes que melhoram a interpretabilidade das 
pontuações das escalas e oferecem informação clinicamente mais útil e relevante. 

Com a correção online do MCMI-IV poderá: 

 Calcular as pontuações diretas das escalas. 

 Transformar em taxas base. 

 Gerar o relatório que inclui as taxas base ajustadas, os percentis e o perfil das pontuações obtidas pelo 
paciente. 

  

Normas  
  

 

  

Correcção  
  

Online 

  

Material  
  

O teste MCMI-IV é constituído pelo seguinte material:  

 Manual Técnico  

 Caderno de Aplicação 

 Folhas de Resposta 
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