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Mentalização refere-se à capacidade individual de entender a si próprio e aos outros em
termos de emoções, comportamentos e crenças. A mentalização está associada à
psicopatologia e a qualidade da cognição social, entretanto, essas associações têm sido pouco
estudadas na população geral. Em contextos de pesquisa, o modo operativo de avaliar a
mentalização é a partir da medida da função reflexiva (RFQ). Este estudo tem como objetivo
avaliar a mentalização a partir do uso do Questionário de Função Reflexiva (RFQ-8), que
resulta em uma dimensão com dois pólos (certeza e incerteza). A amostra avaliada até o
momento incluiu 418 indivíduos, que responderam ao RFQ-8 e foram avaliados a partir de
um screening psiquiátrico no banco de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os
screenings positivo para Transtorno de Oposição e Desafio, Transtorno por Uso de
Substâncias, Transtorno por Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno
Depressivo Maior, Transtorno Bipolar (TB), Transtornos de Ansiedade e Psicoses foram
significativamente associados com incerteza. Entretanto, em um modelo múltiplo, somente
TDAH e TB se mantiveram significativos. Os resultados preliminares desse estudo sugerem
que o RFQ-8 é uma ferramenta útil para avaliar mentalização em amostras populacionais, já
que corroborou achados obtidos em amostras clínicas. Além disso, TDAH e TB foram
significativamente associadas com um estado de hipomentalização, atenuando os efeitos dos
demais transtornos em um modelo estatístico incluindo todos os screenings testados. Esse
trabalho continua em andamento, com o intuito de aumentar o tamanho amostral.

