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RESUMO

Em 1998 foi criada uma escala de medida para estimar a prevalência de indivíduos que apresentavam dependência em jogos de computador, 
adaptada a partir de critérios utilizados na escala de diagnóstico de jogo patológico do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM III-R). Esta escala permitiu identificar indivíduos dependentes e mostrou que jovens do sexo masculino jogam e possuem maior 
probabilidade de tornarem-se dependentes. Visando um instrumento claro, mais fácil de preenchimento e preciso para investigar problemas 
relacionados ao uso excessivo de jogos eletrônicos, Salguero e Morán, em 2002, propuseram a escala Problem Video Game Playing (PVP), 
elaborada a partir da revisão dos critérios diagnósticos para dependência de drogas e para jogo patológico do DSM-IV. Foi com base na maior 
facilidade de aplicação desta escala, na constatação do enorme número de jovens que se dedicam cada vez mais tempo a essa única atividade, 
além da verificação de alguns grupos de pesquisa que recorreram a essa escala mesmo não tendo sido validada no Brasil, que elaboramos esse 
estudo buscando apresentar as evidências de validade da escala PVP entre jovens estudantes com idades de 16 e 17 anos. Para tanto, aplicamos a 
escala PVO em uma amostra de 222 jovens estudantes com idades de 16 e 17, do sexo masculino. A adaptação semântica da escala PVP para o 
português brasileiro foi autorizada pelo autor do instrumento original. A tradução passou pelas etapas tradução inicial; tradução reversa; 
elaboração de uma versão sintética para então ser realizada a aplicação experimental. A escala foi submetida às analises confirmatória, 
consistência interna, validade convergente e validade incremental. A análise confirmatória indicou que os nove itens permitem medir um único 
fator, sendo aquele relacionado ao item I o mais consistente na escala. O instrumento revela alta consistência interna, juntamente com boa 
validade simultânea e convergente. As análises indicaram baixa correlação entre os fatores. A escala PVP permite mensurar o uso problemático 
de jogos eletrônicos e pode contribuir para o desenvolvimento e validação de intervenções em jovens que apresentem problemas relacionados à 
prática de videojogos.
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