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_______________________________________________________________________ 
RESUMO - Esta investigação visa compreender e enquadrar as perturbações do eixo II 
(DSM-IV), à luz de uma polaridade dimensional no desenvolvimento da personalidade - o 
relacionamento (dependência) versus a auto-definição (auto-criticismo) - proposta por 
Sidney Blatt (1990, 2008), em mulheres na idade adulta avançada, autónomas e inseridas 
na comunidade. Participaram 102 mulheres (M = 72,07 anos de idade, DP = 7,04). Os 
instrumentos de avaliação utilizados foram a versão Portuguesa (Henriques-Calado & 
Duarte-Silva, 2009) do Personality Diagnostic Questionnaire (PDQ-4+; Hyler, 1994), e a 
versão Portuguesa (Campos, 2000, 2009) do Questionário de Experiências Depressivas 
(Blatt, D’Afflitti, & Quinlan, 1976, 1979). As escalas de perturbação da personalidade 
histriónica (β = 0,34), dependente (β = 0,26), e obsessivo-compulsiva (β = 0,39) 
associam-se significativamente com o relacionamento (escala de dependência do QED), 
explicando 50% da variância, e as escalas de perturbação da personalidade narcísica (β = 
0,34), borderline (β = 0,25), e evitante (β = 0,29) associam-se significativamente com a 
dimensão da auto-definição (escala de auto-criticismo do QED), explicando 63% da 
variância. Os resultados são consistentes e estão de acordo com as conceptualizações 
teóricas que na atualidade alargam o campo da psicopatologia, valorizando uma 
abordagem de cariz interpessoal e dimensional da personalidade. 
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ADAPTATION TO PREGNANCY OF PRIMIPAROUS WOMEN OF 
ADVANCED AGE AND THEIR PARTNERS 

ABSTRACT - Relationships between Axis II personality disorders (DSM-IV) and 
Sidney Blatt (1990, 2008) constructs of relatedness (dependency) and self-definition 
(self-criticism) were explored in a sample of autonomous aging women. The sample 
consisted of 102 women participants (M = 72,07 years of age, SD = 7,04). The 
Portuguese version (Henriques-Calado & Duarte-Silva, 2009) of Personality Diagnostic 
Questionnaire (PDQ-4+; Hyler, 1994), and the Portuguese version (Campos, 2000, 2009) 
of Depressive Experiences Questionnaire (Blatt, D’Afflitti, & Quinlan, 1976, 1979) were 
applied. The histrionic (β = 0,34), dependent (β = 0,26), and obsessive-compulsive (β = 
0,39) personality disorder scales showed to be significant predictors of dependency, 
explaining 50% of the results; the narcissistic (β = 0,34), borderline (β = 0,25), and 
avoidant (β = 0,29) personality disorder scales showed to be significant predictors of self-
criticism, explaining 63% of the results. These findings are consistent and in accordance 
with the conceptualisation which extends the range of psychopathology to a dimensional 
interpersonal approach. 
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