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RESUMO 

 

Muitos pesquisadores têm reforçado a importância do empoderamento cientifico por parte dos 

enfermeiros a respeito dos conhecimentos básicos na temática saúde mental. Sobre o 

empoderamento individual acerca de saúde mental, Jorm et al, introduziram o termo „mental 

health literacy’ (conhecimento sobre saúde mental
1
) definindo como crenças e conhecimentos 

sobre os problemas mentais. Nesse contexto, anos posteriores, O‟Connor e Casey 

seguiram sequência de critérios metodológicos e criaram a primeira escala 

mensuração quantitativa do tipo Likert capaz de obter a compreensão do nível de 

conhecimento sobre saúde mental o “Mental Health Literacy Scale” (MHLS). Ao olhar para a 

literatura brasileira sobre mensuração de instrução em saúde mental, percebe-se que existe a 

necessidade de mais pesquisas nessa área. Assim sendo, o presente estudo objetiva descrever 

o processo de tradução e adaptação semântica para a versão em português do MHLS. 

Realizou-se estudo documental, exploratório descritivo no qual submeteu-se o instrumento 

original a um processo metodológico, inspirado nas recomendações da OMS, divididos em 4 

etapas: I Tradução – 5 tradutores independentes receberam instrumento via e-mail e 

traduziram para o português mantendo a originalidade de sentido do documento original; II 

Concordância entre tradutores – as similaridades e divergências das traduções foram 

observadas pelos tradutores e após análise, foi elaborado a adaptação consensual; III Análise 

de Especialistas – o documento consensual da tradução foi apresentado a 1 psicóloga e 4 

enfermeiras vinculadas ao departamento de saúde pública do Município de Itaboraí 

convidados a participar de uma entrevista cognitiva para identificar possíveis inadequações de 

expressões linguísticas e contextuais advindas com a tradução, buscar clareza e avaliar a 

compreensibilidade da versão em português do instrumento; IV Adaptação e documento final 

– as sugestões e observações dos especialistas levaram a correção das inadequações e a 

elaboração de um layout que facilitasse a visualização e entendimento. Os resultados 

mostraram que, após todo o processo de tradução e adaptação, o instrumento em português do 

MHLS intitulado como “Escala em instrução em saúde mental” se mostra semanticamente 

compreensível e contextualmente adequada ao português.  

 

Palavras chaves: Saúde mental. Escala. Enfermagem. Adaptação.  
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 Versão nossa 



 

ABSTRACT 

 

Many researchers have emphasized the importance of scientific empowerment for nurses to 

have basic knowledge of mental health.  (RIBEIRO et al, 2010). Speaking of empowerment 

about mental health, Jorm et al introduced in 1997 the term “mental health literacy,” which is 

defined as beliefs and knowledge about mental problems. In this context, years later, 

O‟Connor and his research team, using a sequence of methodological steps, created the first 

quantitative instrument using a Likert scale: the “Mental Health Literacy Scale” (MHLS) 

which is able to assess the level of knowledge, beliefs, and attitudes about mental health. 

Looking into the Brazilian literature about measuring the level of mental health literacy, it is 

possible to notice that there is a need for more research on this topic. Therefore, this study 

aims to describe the translation and semantic adaptation process of the MHLS Brazilian 

version. It was an exploratory and descriptive study. Inspired by the WHO recommendations 

for translation and adaptation, the original MHLS version was subjected to a methodological 

process divided into four steps: I) Translation: 5 independent translators received the 

document through email and translated it from English to Portuguese without losing the 

original meaning; II) Agreement among translators: the similarities and differences among 

translations were observed and analyzed until all translators agreed about which wording was 

best; III) Expert panel: – this translated version was presented to 1 psychologist and 4 nurses 

in the Itaboraí public health system and they evaluated the version regarding the clarity, 

comprehensiveness of the scale as well as they identified inappropriate language making 

suggestions about cultural adaptations; IV) Adjustments and final version: based on the 

experts‟ opinions, the Brazilian Portuguese version  of the scale was finalized. The results 

show that, after the process of translation and adaptation of the MHLS to the Brazilian 

language and context titled as “ Escala em Instrução em saúde mental,” the scale is 

semantically understandable and appropriate for use in the Brazilian context. 

 

Keywords: Mental Health. Scale. Nursing. Adaptation.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O assunto saúde mental vem obtendo destaque entre a comunidade científica e os 

governantes nas últimas décadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2013). Tal 

preocupação também atinge grupos de pesquisas na Universidade de Columbia em Nova 

Iorque (Columbia University) do qual a Profa. Dra. Annika Sweetland integra, há muitos 

anos, desenvolve pesquisas nesta temática.  

A vivência em intercâmbio acadêmico ocorrido nos Estados Unidos da América, na 

condição de bolsista do Programa Ciências Sem Fronteiras (CAPES
2
) – Modalidade 

Graduação Sanduíche, entre Setembro/2013 a Dezembro/2014, na Universidade Estadual de 

Nova Iorque (State University of New York – The College at Brockport), possibilitou 

inúmeras experiências de amadurecimento, crescimento pessoal, acadêmico e profissional.  

Conhecer a pesquisadora Annika e trabalhar em conjunto foi uma dentre as inúmeras 

oportunidades que surgiram como fruto do intercâmbio realizado.  

A partir dessa oportunidade, surgiu um convite para integrar a sua equipe de pesquisa, 

na qualidade de assistente pesquisadora, no projeto de pesquisa em desenvolvimento no Brasil 

por ela liderado, intitulado "Integrando tratamento de depressão baseado em evidências na 

atenção primária à saúde: A tuberculose (TB) no Brasil como modelo"; que tem como 

objetivos: analisar e mensurar a conectividade dos profissionais de saúde de atenção primária, 

a receptividade quanto as implementações de novas práticas de trabalho como também 

pretende implementar um novo modelo de tratamento para depressão em nível primário, tendo 

como piloto o programa de atendimento a pacientes com tuberculose (TB) na rede básica do 

Município de Itaboraí  - RJ, visto que evidências científicas apontam que pacientes com TB 

tem grandes chances de desenvolver depressão.(SWEETLAND et al 2014)   

Tal pesquisa é um estudo colaborativo entre a Universidade de Columbia (EUA), o 

Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB/UFRJ) e a 

Secretaria de Saúde do Município de Itaboraí – RJ, tendo financiamento pelo Instituto 

Nacional de Saúde Mental (National Institute of Mental Health) (protocolo nº NIMH: 1 K01 

MH104514-01A1). Parte de sua metodologia será a utilização de 7 tipos de instrumentos de 

coleta de dados para aplicação aos profissionais de saúde, em Itaboraí, na sua fase inicial 

incluindo o instrumento “Mental Health Literacy Scale”.  
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 CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 



Por se tratarem de instrumentos criados em outro idioma cuja contextualização é 

estrangeira, torna-se necessário à tradução e adaptação semântica a fim de que possam ser 

futuramente validados e então utilizados como instrumentos de coleta de dados na pesquisa.   

Assim sendo, o presente trabalho de conclusão de curso é um subprojeto do projeto de 

pesquisa acima mencionado e discorre sobre o processo de tradução e adaptação semântica 

para a versão em português do “Mental Health Literacy Scale” (MHLS) para a 

contextualização brasileira. Tem-se como objeto de estudo a versão do instrumento em língua 

portuguesa brasileira sendo intitulada como “Escala de Instrução em Saúde Mental”.  

 

1.1 PROBLEMÁTICA  

 

Ao olhar para a literatura brasileira sobre mensuração de instrução em saúde mental, 

percebe-se, ainda que empiricamente, que existe necessidade de pesquisas nessa área e que 

por vezes há problemas e dificuldades oriundos da tradução de instrumentos estrangeiros cuja 

contextualização não atende ao cenário brasileiro.  

Então, delimitei como problema de pesquisa: omo tornar o instrumento MHLS 

traduzido e adaptado semanticamente compreensível em língua portuguesa brasileira? 

 

1.2 RELEVÂNCIA 

 

Traduzir e adaptar, semanticamente, o MHLS é relevante por inúmeros motivos. Em 

primeiro lugar porque até o momento não há uma proposta em língua portuguesa brasileira 

deste instrumento, que avalie, quantitativamente, o conhecimento e atitudes de pessoas em 

relação a saúde mental. Em segundo lugar, a sua aplicação como instrumento de coleta de 

dados, no projeto de pesquisa do qual esse estudo é o subprojeto, depende do processo de 

tradução e adaptação e consequente, futura validação. Em terceiro lugar, o conteúdo 

mensurado através das escalas contidas no MHLS alcança os objetivos de análise para o 

projeto principal, tornando esse questionário indispensável à pesquisa. 

Em último lugar, porém não menos importante, este instrumento pode ser estratégico 

para o desempenho das funções de liderança do enfermeiro como também pode servir para 

futuras pesquisas em enfermagem.  

A liderança do enfermeiro é evidente em todas as esferas da assistência assim como 

pode haver demandas em saúde mental em todos os níveis de cuidado. Cabe ao líder conhecer 

bem a equipe que ele lidera como também a tomada de decisões e delegações de tarefas. 



(FINKELMAN & KENNER, 2013). Realizar um diagnóstico da equipe profissional em 

relação ao nível de conhecimentos em saúde mental e atitudes frente a pacientes e ou pessoas 

com problemas mentais, pode ser estratégico para fundamentar a tomada de decisões do 

enfermeiro. 

Esta proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa CNPq Saúde Integral da 

Mulher e do Recém Nascido SIMRN/UFF CNPq, do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil e Psiquiátrica da EEAAC/UFF, na linha de pesquisa de nº 3 – Formação de 

profissionais no Ensino na Saúde.  

Nesta linha propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família e 

comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir do 

uso de tecnologias que gerem produção de conhecimento e promoção da saúde.  

Com este estudo amplia-se possibilidades de oferta para um assistência sistematizada 

melhorando a relação profissional-cliente no que se refere à atuação do enfermeiro no preparo 

de profissionais para lidar com a saúde mental da clientela. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3 1 Objetivo Geral 

 Descrever o processo de tradução e adaptação semântica para o 

português do MHLS para a linguagem e contextualização brasileira.  

 

1.3 2 Objetivos específicos 

 Traduzir o instrumento. 

 Identificar e corrigir possíveis inadequações de expressões linguísticas e 

contextuais advindas com a tradução. 

 Contextualizar para a realidade linguística e cultural brasileira. 

 Buscar clareza e objetividade para assegurar sua aplicabilidade. 

 Adaptar o instrumento de forma que possa facilitar o entendimento e 

compreensão dos profissionais da saúde 

 Elaborar um layout do instrumento que facilite a visualização e 

entendimento dos profissionais.  

 

 



 

 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL GLOBAL E BRASILEIRA 

 

O conceito de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é definido 

como, não é apenas a ausência de doença, mas sim, um estado de perfeito bem-estar físico, 

mental e social. “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity health.” (WHO, 1946). 

Assim sendo, a saúde mental é constituída como parte integral do estado de saúde e do 

bem-estar do ser humano. Atrelado a isso e reconhecendo a importância e influência da saúde 

mental humana em nível global, especialistas da Word Health Organization elaboraram o 

Plano de Ação em Saúde Metal - Mental Health Action Plan 2013 – 2020, propondo ações e 

medidas voltadas à prevenir problemas de saúde mental; promover bem-estar, direitos 

humanos; prover cuidados de saúde; e, reduzir as taxas de mortalidade, de morbidade e de 

incapacidade das pessoas com transtornos mentais. (WHO, 2013) 

Nesse plano, o termo “mental disorder”, traduzido como transtorno mental ou 

problema mental, é usado para exemplificar uma variedade de doenças mentais e 

comportamentais, tais como depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia entre outras, 

compreendidas dentro da Classificação Internacional de Doenças versão 10 (CID – 10) e 

representam um grande fardo na saúde global. 

Dentre as doenças mais prevalentes em nível global, um recente estudo realizado em 

2010, descobriu em levantamento epidemiológico das 10 (dez) mais prevalentes categorias de 

doenças globais, que os transtornos neuropsiquiátricos “ 1. Neuropsychiatric disorders” estão 

em primeiro lugar no ranking totalizando 28.2% (FIGURA 1). Esta categoria possui duas 

subdivisões: transtornos mentais e comportamentais 22.7% “Mental and Behavioral 

Disorders”  e transtornos neurológicos 5.5% “neurological disorders” .  (FIGURA 2) (NIH, 

2016) 

 



FIGURA1 FONTE:http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/global/global-leading-categories-of-

diseases-disorders-ylds.shtml 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Top 10 categorias de doenças que contribuem para o fardo global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Subdivisão da categoria 1. Transtornos Mentais 22.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E dentro da subcategoria transtornos mentais e comportamentais “major depressive 

desorders” (transtorno depressivo maior) e “anxiety desorders” (transtornos de ansiedade) 

FIGURA2 FONTE:http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/global/global-individual-mental-and-behavioral-

disorders-ylds.shtml 

http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/global/global-leading-categories-of-diseases-disorders-ylds.shtml
http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/global/global-leading-categories-of-diseases-disorders-ylds.shtml
http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/global/global-individual-mental-and-behavioral-disorders-ylds.shtml
http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/global/global-individual-mental-and-behavioral-disorders-ylds.shtml


destacam-se como as duas mais prevalentes doenças totalizando 35.77% e 15.19% 

respectivamente (NIH apud WHO, 2010) 

Também é estimado que o impacto global da depressão seja de 4,3%. (WHO, 2013). É 

investido mundialmente, em termos econômicos, pouco menos de $2 (2 dólares) em serviços 

de saúde para cuidado e manejo de problemas em saúde mental. Estima-se ainda que, entre 

76% à 85% das pessoas com doenças mentais não recebem tratamento adequado e que os 

serviços de saúde ao redor do mundo não estão devidamente preparados para atender todas as 

demandas de saúde de paciente com transtornos mentais. (WHO, 2014) Há uma necessidade 

urgente em integrar os cuidados em saúde mental à rede de atenção primária. (WHO,2004) A 

integração dos cuidados em saúde mental na atenção primária demonstra ser uma estratégia 

para facilitar o acesso de pessoas com transtornos mentais aos serviços de saúde e destaca-se 

por sua relevância tendo melhor custo benefício. (WHO, 2013) (SWEETLAND et al, 2016) 

No Brasil, existe um crescente esforço do governo brasileiro para desenvolver e 

aprimorar o setor primário de saúde e reorganizar os serviços em saúde mental. A 

implementação de ações de cuidado em saúde mental na atenção primária foi fundamental 

para consolidar a Reforma Psiquiátrica, entre seu início 1978 até sua efetivação como lei em 

2001, e tem se estabelecido ao longo dos anos (GONÇALVES et al, 2013); (BRASIL, 2005). 

 A Estratégia de Saúde da Família (ESF) como modelo de atenção básica, consolidado 

e qualificado pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é composta por uma equipe 

multidisciplinar de profissionais, considerada porta de entrada para os serviços de saúde e 

realiza as mais diversas ações de promoção, prevenção e reabilitação de saúde individual e 

familiar no território onde atua (BRASIL, 2006). 

Para integrar os cuidados de saúde mental na rede primária, o Ministério da Saúde 

criou em 2008 o programa Núcleo da Saúde da Família (NASF) o qual é composto por 

equipes multidisciplinar que fornecem suporte as equipes profissionais das unidades das 

ESFs, (BRASIL, 2009)  

As ações em saúde mental no âmbito do cuidado da atenção primária, baseiam-se no 

vinculo, cuidado longitudinal e construção de práticas de cuidado juntamente ao tratamento 

medicamentoso para transtornos mentais (BRASIL, 2005). Souza et al (2013) afirma que a 

Estratégia da Saúde da Família tem potencial para atender demandas em saúde mental porque 

os princípios da saúde pública se entrelaçam com os princípios comuns das políticas em saúde 

mental, tais como a rede de cuidados territorial, intersetorialidade, atuação transversal e 

integralidade. 



A rede de atenção à saúde mental é integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e o 

mesmo organiza e regulamenta essa rede em todo território nacional nas esferas federais, 

municipais e estaduais. A rede compõe-se por: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência, Ambulatórios de Saúde 

Mental e Hospitais Gerais  

Os primeiros CAPS, surgiram em meados da década de 1980, objetivando ser uma 

estratégia inovadora para prover saúde mental e cuidado personalizado aos portadores de 

transtornos mentais promovendo acolhimento, atenção à saúde, inserção social e em 

cidadania, nas comunidades preconizando a interdisciplinaridade e orientação territorial 

(BRASIL, 2005).   

Dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) expressam que a cobertura e acesso a 

atenção a saúde mental na rede básica chegou a 63% reduzindo em 44% os leitos de 

psiquiatria de hospitais reforçando as ações intersetoriais, sócio assistenciais e de promoção 

de direitos.  

Apesar da potencialidade das ESFs para fornecer cuidados em saúde mental, torna-se 

necessário que haja maior treinamento e capacitação das equipes profissionais em relação a 

essa temática com especial enfoque em depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. 

Isso se dá porque levantamentos bibliográficos ressaltaram a escassez de trabalhos apontando 

treinamento e capacitação de profissionais nesta abordagem, como também relatos dos 

próprios profissionais acerca da necessidade de maior empoderamento no assunto (LIMA et 

al, 2012).  

Moliner e Lopes (2013) salientam, para que a assistência em saúde mental na atenção 

básica ocorra, torna-se necessário que os profissionais de saúde estejam aptos a perceberem e 

reconhecerem as demandas em saúde mental, as quais vão além do processo de doença e 

transtornos mentais instaurados, como também se torna indispensável que o agir e o pensar 

sejam comunicados efetivamente entre os próprios profissionais de saúde. 

Isso demonstra que a integração saúde mental nas unidades básicas de saúde apresenta 

ser desafiadora (SANTANA, 2014). Waidman (2012) afirma que a inserção da atenção em 

saúde mental na rede básica caracteriza um contexto privilegiado para transformações na 

prática de saberes da enfermagem na área da saúde mental. 

Nesse contexto o enfermeiro (a) exerce a função de coordenador de equipes as quais 

são compostas por outros profissionais como técnicos em enfermagem, médicos e agente 

comunitários de saúde (ACSs) e, responsabilizam-se em fornecer assistência de cuidado a 

uma micro-àrea sobre cobertura da localização da ESF (BRASIL, 2006).  



Também é papel do enfermeiro (a) desempenhar e conduzir atividades de promoção e 

prevenção de doenças assistindo holisticamente o paciente e a família. A família se torna 

principal aliada ao tratamento e assistência de clientes inclusive com pacientes com 

transtornos mentais, e até porque, de acordo com diretrizes preconizadas pela Reforma 

Psiquiátrica, esses pacientes são reintegrados a suas famílias e contexto social. 

Muitos pesquisadores têm reforçado sobre a importância do empoderamento cientifico 

por parte dos enfermeiros a respeito dos conhecimentos básicos na temática saúde mental e 

buscam investigar como atuam profissionais de enfermagem e o quanto se consideram 

preparados para acolher e apoiar pacientes e familiares com problemas de saúde mental nas 

ESFs. (RIBEIRO et al, 2010) 

A literatura cientifica evidencia que enfermeiros relatam não se sentirem preparados e 

capacitados para fornecer assistência em saúde mental aos clientes. (WAIDMAN, 2012) 

Enfermeiros das ESFs na cidade Natal/RN, em pesquisa realizada por Ribeiro et al (2010) 

demonstram necessidade e ausência de capacitação como dificuldade de oferecer assistência 

em saúde mental qualificada. 

O despreparo frente as demandas em saúde mental é uma realidade vivenciada 

também ao redor do mundo como é relatado no Atlas em Saúde Mental (WHO, 2014) o qual 

diz que pouco mais de 2% da equipe médica e menos que 1.8% da equipe de enfermagem 

receberam no mínimo 2 dias de treinamento em saúde mental nos últimos 2 anos. O 

treinamento sobre saúde mental a profissionais na atenção primária é um ponto crítico para 

facilitar o reconhecimento e tratamento de pessoas com doenças mentais.  

Frente a essa realidade, o U.S. National Institute of Mental Health (Instituto Nacional 

de Saúde Mental dos Estados Unidos), lançou o programa de iniciativa The Grand Challenges 

in Global Mental Health Initiative (traduzido como ação de maiores desafios para saúde 

mental global) o qual é uma iniciativa para firmar um consenso entre a comunidade cientifica 

e estabelecer as prioridades de pesquisas para os próximos anos.  

Dentre os tópicos mais relevantes a serem priorizados, encontra-se a necessidade de 

ampliar e inserir no contexto de atenção primária estratégias de detecção de novos casos de 

pacientes com transtornos mentais em necessidade de tratamento assim como também elevar 

as habilidades de reconhecimento e oferta de uma assistência adequada por profissionais de 

saúde primária. (NIH, 2011) (SWEETLAND, 2013) 

Desta forma, ter instrumentos e escalas que avaliem o conhecimento, atitudes e 

crenças dos profissionais de saúde sobre saúde mental torna-se extremamente relevante para 



dar prosseguimento às pesquisas e servindo como fonte de dados para planejar estratégias 

assistenciais em saúde mental. 

 

 

 

2.2 DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO ORIGINAL 

 

Sobre o empoderamento individual acerca de saúde mental, Jorm et al (1997) 

introduziram a expressão „mental health literacy’ (conhecimento sobre saúde mental
3
) 

definindo como crenças e conhecimentos a cerca dos problemas mentais que, de alguma 

forma, facilitam reconhecimento, identificação e manejo clinico, além da prevenção de 

problemas em saúde mental. 

Nesse contexto, um estudo transversal foi realizado em 1995, aplicando uma entrevista 

em forma de “vignetees” - “pequenas histórias
4
” a (National Survey of Mental Health 

Literacy in Young People – Interview version) que entrevistou mais de duas mil pessoas na 

Australia objetivando averiguar a compreensão sobre saúde mental e como eles reconheciam 

as possibilidades de ajuda mútua entre si e a partir dos recursos oferecidos nos serviços de 

saúde. (JORM, 1997,2000) 

As questões abordaram atributos como: capacidade de reconhecer transtornos mentais 

específicos, conhecimento e crenças sobre fatores de risco e causas dos mais variados tipos de 

transtornos e entendimento sobre como buscar informações e ajuda profissional em saúde 

mental. (JORM, 1997; 2000) 

Mesmo que a entrevista utilizada tenha provido condições de conjecturar muitas 

informações, O‟Connor e outros estudiosos em 2014, analisarem o instrumento e chegaram à 

conclusão que o instrumento era relevante. Entretanto, tomava-se muito tempo dos 

participantes para responder as questões, era em forma de “vignettes” pequenas histórias de 

situações hipotéticas com perguntas, e, havia limitações de compreensão, de metodologia e de 

mensuração, pois o constructo não era em formato de escala quanti capaz de avaliar e 

mensurar todos os atributos. 

Deste modo, O‟Connor e Casey utilizaram o instrumento de entrevista criado 

por Jorm o “Mental Health Literacy” (MHL) e, seguiram uma sequência 

de critérios metodológicos para a criação de uma nova versão baseada em 

                                                 
3
 Versão nossa 

4
 Versão nossa 



mensuração quantitativa e capaz de obter a compreensão do nível de conhecimento sobre 

saúde mental dos indivíduos entrevistados em um tempo otimizado. Assim foi elaborado o 

Mental Health Literacy Scale – Escala de Instrução em Saúde Mental.  

O‟Connor objetivou criar uma escala metodologicamente mensurável que contivesse 

todos os atributos do MHL. Assim sendo, o Mental Health Literacy Scale é uma escala de 

frequência do tipo Likert  variando entre  quatro (4) e cinco (5) itens que favorecem um 

escore  mínimo de trinta e cinco (35) pontos e máximo de cento e sessenta (160) pontos, 

respectivamente: “very unlikely” – totalmente improvável, “unlikely” – improvável, “likely” 

– provável e, “very likely” – totalmente provável; “strongly disagree” – discordo totalmente, 

“disagree” – discordo parcialmente, “neither agree or disagree” – nem concordo e nem 

discordo, “agree” – concordo parcialmente e, “strongly disagree” – discordo totalmente.  

Apresenta um total de 35 questões nas quais: 8 delas são sobre habilidades de 

reconhecer os transtornos; 4 são sobre conhecimento onde buscar informação; 2 são sobre 

riscos e fatores causais; 2 são sobre conhecimento de tratamento próprio; 3 são sobre 

conhecimento sobre o fornecimento de tratamento profissional disponível e, 16 sobre atitudes 

que promovem reconhecimento de transtornos e comportamento pessoal.  

O desenvolvimento da MHLS de forma integrativa, e rigorosamente metodológica 

com inúmeros testes, re-testes e painel de revisores, demonstrou boa validade e 

confiabilidade. O MHLS constitui-se então como a primeiro instrumento para 

avaliar níveis de instrução em saúde mental baseado em escala, tendo propriedades 

psicométricas consideráveis e facilmente administrado e "scored" (mensuráveis em escore).  

Avaliar a confiabilidade de um instrumento se torna necessário porque antes de sua 

aplicação na amostra da população de um “n” operacional, é necessário certificar-se que o 

instrumento esta acurado sobre o que de fato objetiva-se: criado para mensurar. Usualmente, a 

avaliação da confiabilidade de um instrumento se dá por meio de teste e re-teste, assumindo 

que os indivíduos não mudam, espera-se que, sejam alcançados resultados similares, ao 

aplicar o instrumento em uma amostra significativa de indivíduos (n) em momentos distintos 

e assim, calcula-se estatisticamente o “Cronbach’s alpha” e dependendo do resultado conclui-

se sobre a confiabilidade do instrumento. Geralmente o período de tempo entre teste e re-

teste compreende entre 10 a 14 dias. (KESZEI,  2010)  (SWEETLAND, 2013)  

A avaliação da confiabilidade busca determinar a proporção da variância em uma 

escala. Fundamentalmente, correlacionam-se os escores obtidos através de uma escala com os 

resultados da reprodução: teste re-teste, sensibilidade à mudança (também considerada como 



parte da validade) e consistência interna, que necessita da aplicação de um instrumento 

(BLACKER e ENDICOTT, 2002).  

O coeficiente alfa foi descrito em 1951 por Lee J. Cronbach (CRONBACH, 1951). É 

um índice utilizado para medir a confiabilidade do tipo consistência interna de uma escala, ou 

seja, para avaliar a magnitude em que os itens de um instrumento estão correlacionados 

(CORTINA, 1993). Em outras palavras, o alfa de Cronbach é a média das correlações entre os 

itens que fazem parte de um instrumento (STREINER, 2003).  

O coeficiente alfa de Cronbach é uma propriedade inerente do padrão de resposta da 

população estudada, não uma característica da escala por si só; ou seja, o valor de alfa sofre 

mudanças segundo a população na qual se aplica a escala (STREINER, 2003). 

Assim sendo, vale ressaltar que o MHLS foi avaliado quanto a “internal consistency" 

(consistência interna), “reliabity” (confiabilidade), "measurement error" (erro padrão), 

"content validity" (validação de conteúdo), "structural validity” (validação estrutural) e, 

"hypotheses testing" (testagem da hipótese) (O´CONOR e CASEY, 2015). 

  

 

2.3 O PROCESSO DE TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO SEMÂNTICA 

 

Adaptar semântica, idiomática e culturalmente um instrumento significa submeter este 

instrumento a procedimentos metodológicos que assegurem sua adaptação de forma que 

contenha o mesmo nível de significância da versão original. A validação semântica constitui-

se como o processo pelo qual o instrumento é submetido a um grupo de especialistas que são 

entrevistados para observar se compreendem cada item que compõem o instrumento, se 

percebem a necessidade de sugerir modificações para melhorar a compreensibilidade do 

instrumento porém sem alterar o conteúdo da versão original. (GALDEANO et al, 2011) 

A Organização Mundial de saúde disponibiliza uma recomendação padrão para o 

processo de tradução e adaptação de instrumentos de forma que, os constructos possam 

alcançar diferentes versões linguísticas, sendo conceitualmente equivalentes e que 

desempenhem a mesma performance, tanto na linguagem de origem quando na versão 

traduzida e adaptada (WHO, 2016).  

O método considerado “gold standards” pela OMS inclui os seguintes passos:  

1. "Forward translation" – “tradução avançada”, esta fase inicial é a fase 

de tradução do instrumento da língua original para a língua alvo. 



É preferível que os tradutores sejam nativos da linguagem alvo e 

tenha fluência excelente na linguagem do qual o instrumento é originado. Também é 

preconizado que as pessoas que irão traduzir sejam profissionais da área de conhecimento ao 

qual o instrumento esteja inserido para que assim os tradutores tenham familiaridade com as 

terminologias.  

É selecionado um grupo de tradutores para traduzir o instrumento de forma a manter e 

a equivalência conceitual ao invés de apenas realizar traduções literais. Também deve ser 

evitado o uso de termos técnicos que não são comumente compreensíveis e termos coloquiais. 

Deve-se considerar ainda a aplicabilidade de gênero e dispensar focalizar a tradução do 

instrumento a uma população especifica. 

2. "Expert panel” – “júri de especialistas”, nesta fase cria-se uma 

concordância entre tradutores e traduções.  

 O objetivo desta etapa é identificar e corrigir possíveis expressões e concepções que 

estejam inadequadas e/ou inapropriadas como também reconhecer as discrepâncias entre as 

traduções. O resultado desta fase resulta em uma versão completa traduzida e devidamente 

ajustada pelo consenso comum dos tradutores. 

É relevante fazer alusão que, segundo Jorm (2015) existe uma variedade de 

metodologias usadas para sistematizar a obtenção de um consenso comum entre um grupo de 

indivíduos a respeito de um tópico especifico. Dentre elas, destaca-se a metodologia Delphi 

ao qual tem sido utilizada amplamente ao redor do mundo por cientistas e especialmente na 

área da saúde mental objetivando obter um consenso comum entre especialistas por meio de 

deduções e um refinamento de opiniões, possui elementos chaves:  

 A existência de um facilitador que organize o estudo e faça o 

recrutamento do grupo de indivíduos assim como também colete as informações e 

respostas das análises realizadas devolvendo um feedback anônimo aos indivíduos 

sobre suas respostas em relação ao grupo 

 Os membros do grupo são autorizados a revisar suas respostas analítica 

e crítica as respostas e então, a porcentagem de concordância é calculada 

estatisticamente pela variável “kappa agrément”.  (JORM, 2015)  

3. “Back-translation" – “retrotradução”. 

 Nesta etapa um tradutor nativo na língua original do instrumento com fluência na 

língua para o qual se deseja adaptar o instrumento e que não tenha nenhum conhecimento a 

respeito do questionário original, realiza a tradução do instrumento de volta a linguagem 



original. O objetivo desta etapa é comparar a versão na linguagem original e a versão 

traduzida da linguagem alvo e assim comparar para observar possíveis discrepâncias.  

4. “Pre-testing and cognitive interviewing” - “pre-teste e entrevista 

cognitiva”.  

Nesta etapa, é escolhido um número de mínimo de dez (10) indivíduos como amostra 

do grupo pelo qual se deseja designar o instrumento. É conduzida uma entrevista cognitiva 

onde o facilitador de posse da cópia da versão traduzida e ajustada, apresenta o instrumento 

aos participantes individualmente. O facilitador solicita que os participantes desta etapa, leiam 

em voz alta, digam o que eles pensam e compreendem sobre o que cada enunciado do 

instrumento está querendo transmitir e que repitam as questões em suas próprias palavras.  

Objetiva-se com isso observar a consistência do instrumento. Isso deve ocorrer com 

cada item.  O facilitador também solicita que os entrevistados expressem suas opiniões a 

respeito de termos ou frases que possam considerar inapropriadas culturalmente. Os 

indivíduos não respondem ao questionário e sim às perguntas do facilitador.  

5. “Final version” – “versão final”. Esta etapa é o resultado das etapas 

acima descritas. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo documental, exploratório e descritivo realizado, no município 

do estado do Rio de Janeiro, no Município de Itaboraí, cuja metodologia foi dívida em três 

fases. 

 

 

3.2  FASE I: LEVANTAMANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

A finalidade da revisão integrativa é sintetizar de forma ordenada e abrangente os 

resultados pesquisados a respeito de uma determinada temática fornecendo informações 

amplas sobre um assunto para também constituir e elaborar a revisão teórica de estudos. 

(ERCOLI et al, 2016) 

Nesse sentido, a fim de estruturar o embasamento teórico deste estudo e identificar o 

que já existe de produção de conhecimento nesta temática, realizou se um levantamento 

bibliográfico integrativo nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e 

também na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando os descritores: saúde mental, 

estudos de validação como assunto, estudos de validação, alfabetização em saúde, 

enfermagem e atenção básica. Também foi utilizado o termo escala. 

Foram selecionados, artigos e teses que abordassem a temática, disponíveis na integra, 

na lingua portuguesa brasileira e inglesa, publicados entre os anos de 2000 a 2016 no 

território brasileiro, indexados na Medline, Bdenf, e Lilacs, excluindo-se artigos e teses que 

não estivessem disponíveis na integra nas línguas acima citadas, e os repetidos nas bases de 

dados cientificas, além daqueles que não abordassem a temática em questão.  

 



 

3.3 FASE II: AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 

  

O interesse na utilização do instrumento MHLS como objeto de estudo deste trabalho 

foi expressado e enviado via e-mail ao senhor O´Connor e Casey, autores e criadores do 

instrumento original, e o mesmo se demonstrou solicito em cooperar caso necessário, 

disponibilizou o instrumento em formato de documento word.doc online juntamente com seu 

artigo e permitiu a tradução, adaptação, validação e uso do instrumento (ANEXO). 

 

3.4 III FASE: O PROCESSO DE TRADUÇÃO ADAPTAÇÃO SEMÂNTICA  

 

3.4.1 I Etapa Tradução 

Para compor a equipe de tradutores, três pessoas, dentre a conexão de amizades da 

autora, se encaixavam nos seguintes critérios: ser brasileiro (a) nativo (a), fluente na língua 

inglesa e que tivesse a formação acadêmica na área da psicologia ou enfermagem. Desse 

modo, três pessoas do sexo feminino foram convidadas a participar desta etapa, sendo duas 

enfermeiras residentes nos Estados Unidos da America e uma psicóloga residente no Brasil.  

Uma brasileira tradutora profissional da área da saúde residente nos EUA também foi 

convidada a participar deste grupo de tradutores acrescida da autora deste estudo. Foram 

cinco tradutoras. Todas contactadas via e-mail e aceitaram o convite. Receberam o 

instrumento MHLS na versão de linguagem de origem, no qual é o inglês, e tiveram um prazo 

para realizar a tradução. Foram instruídas quanto à metodologia do processo de tradução 

sendo solicitadas a traduzirem de forma objetiva, clara, compreensível e mantendo a 

originalidade de sentido.  

 

3.4.2 II Etapa Concordância entre tradutores 

Após o período de tradução, todas se reuniram via skype com a autora para juntas 

observarem quais as palavras e enunciados que foram traduzidos de forma semelhante e quais 

foram divergentes e assim alcançarem um consenso comum de qual seria a melhor maneira de 

elaborar a versão final da tradução. 

 

3.4.3  III Etapa “Thinking out loud” análise de juízes ou pré-teste 

Para compor o comitê de juízes especialistas a fim de analisar criticamente a clareza e 

objetividade de conteúdo do instrumento MHLS, estabeleceu-se como critérios:  profissional 



de saúde com vínculo público, trabalhando ou ter trabalhado recentemente, na prefeitura do 

Município de Itaboraí, na região Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, possuir graduação 

em enfermagem ou psicologia, ter experiências em atendimento a pacientes de saúde mental e 

por fim ter disponibilidade, aceitar participar deste estudo e assinatura de termo de 

consentimento livre esclarecido.  

Ao tomarem ciência deste estudo, o Departamento de Programas de Saúde da 

Subsecretaria de Saúde da Atenção Básica de Itaboraí recomendou alguns profissionais que 

poderiam ser convidados a fazer parte deste estudo. A partir desta recomendação foram 

selecionados e convidados apenas uma amostra (n) de cinco (5) especialistas sendo quatro (4) 

enfermeiras e uma (1) psicóloga.  

Todas concordaram com os termos do formulário de consentimento livre esclarecido, 

para o comitê de juízes (ANEXO), tiverem a suas falas gravadas em áudio para facilitar o 

processo de editoração da versão final do MHLS.  Durante esta etapa a pesquisadora esteve 

frente a frente com cada participante convidada e forneceu todas as instruções necessárias a 

respeito do papel que iriam desenvolver. Foram solicitadas a ler cada parte do instrumento e 

falar em voz alta os pensamentos as críticas quanto a clareza, objetividade, compreensão e 

entendimento do instrumento. Tinham liberdade para fazer anotações na cópia impressa do 

instrumento fornecida a cada uma delas.  

 

3.4.4 IV Etapa Adaptação e versão final 

Após analise todas as críticas e sugestões do comitê de juízes, realizou-se uma 

adaptação do instrumento com as críticas e sugestões que foram mais pertinentes e assim 

elaborou-se a p a versão final. A versão final foi formatada e enviada via e-mail aos cinco 

juízes para uma aprovação ou reprovação da versão final.  

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Pelo fato do presente estudo ser um subprojeto da pesquisa, anteriormente referida, 

intitulada "Integrando tratamento de depressão baseado em evidências na atenção primária à 

saúde: A tuberculose (TB) no Brasil como modelo"; com patrocínio financeiro estrangeiro 

(National Institute of Mental Health – NIMH) sob a numeração NIMH: 1 K01 MH104514-

01A1. Se tratando de uma pesquisa a realizar-se em território brasileiro, o projeto de pesquisa 

foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa IPUB-UFRJ e também ao Comitê Nacional de 



Ética em Pesquisa (CONEP) sob o número do Parecer 1.447.251 e CAAE: 

45872015.2.0000.5263 (ANEXO). 

Assim obedecendo à Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2012) do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que aponta as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos realizado em concordância com os princípios éticos, este estudo sendo um foi 

devidamente aprovada pelo comitê de ética. 

Vale ressaltar que, nenhuma coleta de dados para o projeto de pesquisa será iniciada 

até que haja tradução, adaptação semântica e futura validação das versões dos instrumentos 

devidamente revisados e aprovados por CEP-IPUB/UFRJ.  

Para participação dos profissionais de saúde que compõem o grupo de especialistas, 

foi elaborado um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (ANEXO) de acordo com as 

normas e regras da referida resolução.  

Os critérios da participação dos profissionais de saúde foram: possuir vínculo público 

empregatício no Município de Itaboraí, estarem atuando ou ter atuado recentemente, ter 

vivências e experiências na assistência à saúde mental e ter indicação de outros profissionais. 

A entrevista cognitiva para apresentar e investigar a compreensibilidade do instrumento, foi 

aplicada a profissionais de Itaboraí devido ao fato de que os demais instrumentos da pesquisa 

principal, serão administrados aos profissionais de saúde.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao fazer o levantamento bibliográfico na base de dado BVS cruzando os descritores 

“saúde mental” (AND) “estudos de validação” (AND) e o termo “escala” obteve-se um total 

de cinco (5) artigos, porém nenhum que falasse sobre a tradução de escalas semelhantes ao 

MHLS. Já no depositório de dados Scielo, cruzando os mesmos descritores e termo, 

restringindo as línguas inglesa e portuguesa foi possível observar setenta e sete (77) artigos. 

Entretanto nenhum fazia menção de instrumentos quanti que tivessem a mesma proposta que 

o MHLS tem, resultado que reforça a importância deste estudo como também demonstra que 

existe uma necessidade de ampliar os conhecimentos nesta temática.  

 

 

4.1 TRADUÇÃO E CONCORDÂNCIA ENTRE TRADUTORES 

 

As recomendações da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2016) para este 

processo assim como os ideais metodológicos para obtenção de consenso entre especialistas 

preconizado por Delphi foram as inspirações metodológicas que traçaram o rumo deste 

estudo. Vale ressaltar que a etapa de “back-translation” retrotradução recomendada pela OMS 

não foi realizada neste estudo devido ao fato de não haver disponibilidade de pessoas nativas 

na língua inglesa com fluência em português para realizar tal etapa. Por tanto, optou-se por 

reforçar o quantitativo de tradutores na fase inicial e assim realizar rigorosamente a etapa de 

tradução.  

A versão original do “Mental Health Literacy Scale” foi encaminhada via correio 

eletrônico (email) para os 4 tradutores de forma independente no mês de Junho do ano de 

2016. Cada um dos tradutores não tinha contato entre si. A primeira tradução foi realizada 

pela autora deste estudo (T1). A segunda foi realizada por uma brasileira residente em Nova 

Iorque e tradutora especializada na temática da área da saúde (T2). A terceira tradução foi 

realizada por uma mestra em psicologia, brasileira fluente na língua inglesa (T3). A quarta 



tradução foi realizada por uma enfermeira brasileira residente nos EUA (T4) e a quinta 

tradução também realizada por uma enfermeira brasileira fluente na língua inglesa (T5). As 

traduções foram encaminhadas via correio eletrônico, observadas e comparadas quanto as 

similaridades e as divergências de traduções. Os documentos foram identificados em uma 

pasta em nuvem online e separados para etapa futura.  

Cada tradutora se reuniu via Skype com a autora, separadamente, e através de tela 

compartilhada online, foram observadas as diferenças e semelhanças das traduções, por 

exemplo, uma palavra do questionário em inglês “willing” teve diferentes traduções, de 

acordo com a interpretação de cada tradutora houve traduções divergentes para esta palavra, 

que em geral significa “disposto”. Optou-se então por escolher em consenso que seria usado a 

palavra “disposto” como melhor forma de definir “willing” dentro do contexto do 

instrumento. Esse processo metodológico criterioso se seguiu para análise de cada item das 

traduções. 

Os tradutores relataram que não encontraram dificuldades para traduzir os 

instrumentos. Todas traduziram de maneira que mantiveram o sentido da versão original, 

porém de maneira compreensível de acordo com a linguagem brasileira. Importante ressaltar 

que a palavra “literacy” significa “alfabetização” na língua portuguesa brasileira, e que 

também pode ser traduzida como “instrução”.   

A tradução do título do instrumento “Mental Health Literacy Scale” para “Escala de 

instrução em saúde mental” foi comum a todas as quatro tradutoras. Quando, via Skype, foram 

questionadas a respeito da possibilidade de traduzir “mental health literacy” para 

“alfabetização saúde mental” todas foram contrárias a ideia, porque segundo opinião geral das 

tradutoras, a palavra alfabetização em português remete um pensamento de “ensinar a ler e 

escrever”, fazendo alusão ao ensino fundamental.  

A versão final do documento traduzido foi consensual entre tradutoras, todas tiveram 

oportunidade de ter acesso as similaridades e divergências de traduções e ao analisar, todas 

opinaram a respeito de cada detalhe. As opiniões mais pertinentes foram decisivas para a 

versão final. 

 

4.2 “THINKING OUT LOUD” COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

Nesta etapa cinco (5) profissionais de saúde, preferencialmente enfermeiros e 

psicólogos que tivessem vínculo empregatício no Município de Itaboraí, foram convidados a 

participar. Cada integrante foi escolhida por meio de indicação de profissionais e foram 



selecionados os que se encaixavam dentro dos critérios de seleção e que tiveram 

disponibilidade e vontade de cooperar. O grupo foi composto por quatro (4) enfermeiras e 

uma (1) psicóloga. 

A autora reuniu-se individualmente com cada integrante do grupo, apresentou a 

proposta do estudo e o termo de consentimento livre esclarecido no momento do encontro. Os 

encontros duraram em média entre trinta (30) a cinquenta (50) minutos. As falas dos 

encontros foram gravadas por meio de aplicativo de celular.  

De início, os participantes tiveram dificuldades para concentrar-se em analisar de 

forma analítica e crítica o instrumento, sem de fato responder as questões. Isso aconteceu com 

todas as participantes. Em seguida, fizeram pontuações relevantes e similares sobre a forma 

escrita das questões. As participantes tiveram uma mesma observação em relação a expressão 

dos enunciados “você pensa que é provável” Segundo elas, a palavra “provável” não estava 

bem colocada na frase e também induz à resposta, pois dentre as opções de resposta havia a 

opção “provável”.  

Uma das participantes frisou “Eu não me lembro o que significa Distimia, mas só 

porque tem o provável na pergunta, se eu fosse responder a questão eu iria marcar provável”  

Todas as enfermeiras participantes destacaram a expressão “até que ponto você pensa 

que” na qual foi uma tradução comum entre os tradutores, para a frase “to what extend do you 

think” segundo elas, essa expressão possibilita a interpretação para uma resposta ampla. 

Ressaltaram também que a interpretação desta expressão é muito subjetiva e pessoal e que 

portanto esta expressão não se contextualiza com a realidade proposta pelo instrumento. 

A palavra “vantajoso” traduzida para o português do termo “helpful” também foi 

destaque entre o comitê de especialistas. De acordo com as opiniões, a palavra vantagem 

dentro da nossa contextualização cultural brasileira, remete a ideia de “aproveitar-se de 

alguma situação em vantagem de alguma coisa ou pessoa” e por esse motivo não foi muito 

bem aceita pelo comitê de especialistas.  

Outra crítica pertinente foi em relação a apresentação do instrumento, a tradução focou 

em manter o mais real e próximo possível do original. Porém, a forma como as questões 

estavam dispostas e organizadas pareceu muito confusa como relatou o comitê. Foram feitas 

sugestões para melhorar a disposição das perguntas no documento de maneira que torna-se 

mais compreensível.  

 

 

 



4.3 ADAPTAÇÃO SEMÂNTICA E VERSÃO FINAL 

 

As críticas e sugestões foram atendidas de acordo com relevância e pertinência e 

contribuíram para a realização das modificações de adaptação da semântica da língua 

portuguesa do documento de coleta de dados como mostra o quadro sinóptico abaixo. O 

comitê de especialistas relatou que o documento final, após ajustes, está semanticamente 

compreensível, claro e contextualmente adequada.  

 

Quadro 1- Síntese da semântica do MHLS 

Atributo: Habilidades de reconhecer o transtorno 

Original Em língua portuguesa brasileira 

1. If someone became extremely nervous or 

anxious in one or more situations with other 

people (e.g., a party) or performance situations 

(e.g., presenting at a meeting) in which they were 

afraid of being evaluated by others and that they 

would act in a way that was humiliating or feel 

embarrassed, then to what extent do you think it 

is likely they have Social Phobia 

Se uma pessoa torna-se amedrontada de estar 

sendo avaliada (o) por outras pessoas durante 

situações de performance (seja em uma festa e/ou 

em uma apresentação em reunião) e por este 

motivo essa pessoa passa agir de forma 

humilhante e constrangedora. Você pensa que 

essa pessoa tem Fobia Social? 

 

2. If someone experienced excessive worry about 

a number of events or activities where this level 

of concern was not warranted, had difficulty 

controlling this worry and had physical symptoms 

such as having tense muscles and feeling fatigued 

then to what extent do you think it is likely they 

have Generalised Anxiety Disorder 

Se uma pessoa vivencia uma preocupação 

excessiva sobre uma situação ou uma série de 

eventos ou atividades nos quais o nível de tanta 

preocupação não se justifica e que por isso tem 

dificuldades para controlar essa preocupação e 

acaba desenvolvendo sintomas físicos como 

musculatura tensionada e sensação de fadiga. 

Você pensa que essa pessoa tem Transtorno de 

Ansiedade Generalizada? 

3. If someone experienced a low mood for two or 

more weeks, had a loss of pleasure or interest in 

their normal activities and experienced changes in 

their appetite and sleep then to what extent do 

you think it is likely they have Major Depressive 

Disorder 

Se uma pessoa vivencia uma diminuição de 

humor entre duas ou mais semanas tendo também 

diminuição do prazer e interesse nas atividades 

normais, mudanças no apetite e no padrão do 

sono. Você pensa que essa pessoa tem Transtorno 

Depressivo Maior? 

4. To what extent do you think it is likely that 

Personality Disorders are a category of mental 

illness 

Para você, Transtorno de Personalidade é uma 

categoria de doença mental? 

5. To what extent do you think it is likely that 

Dysthymia is a disorder 

Para você, a Distimia é considerada um tipo de 

transtorno mental? 

6. To what extent do you think it is likely that the 

diagnosis of Agoraphobia includes anxiety about 

situations where escape may be difficult or 

embarrassing 

Para você, o diagnóstico de Agorafobia inclui 

também a ansiedade sobre situações em que a 

possibilidade de retirar-se parece ser difícil ou 

constrangedora? 

7. To what extent do you think it is likely that the 

diagnosis of Bipolar Disorder includes 

experiencing periods of elevated (i.e., high) and 

periods of depressed (i.e., low) mood 

Para você, o diagnóstico de Transtorno Bipolar 

inclui também vivencias períodos de alternâncias 

de elevação e diminuição de humor. 

8. To what extent do you think it is likely that the 

diagnosis of Drug Dependence includes physical 

Para você,  o diagnóstico de Dependência de 

Drogas inclui também a tolerância física e 



and psychological tolerance of the drug (i.e., 

require more of the drug to get the same effect) 

psicológica da droga (ex. requer maior quantidade 

de droga para ter o mesmo efeito) 

Atributo: Conhecimento de fatores de risco e causais 

9.To what extent do you think it is likely that in 

general in Australia, women are MORE likely to 

experience a mental illness of any kind compared 

to men 

Você pensa que, em geral no Brasil, mulheres 

estão mais propensas a vivenciar um transtorno 

mental de qualquer tipo, se comparado a homens? 

10. To what extent do you think it is likely that in 

general, in Australia, men are MORE likely to 

experience an anxiety disorder compared to 

women 

Você pensa que em geral no Brasil, homens estão 

mais propensos a vivenciar transtorno de 

ansiedade se comparado a mulheres? 

 

Atributo: Conhecimento de ajuda profissional 

11. To what extent do you think it would be 

helpful for someone to improve their quality of 

sleep if they were having difficulties managing 

their emotions (e.g., becoming very anxious or 

depressed) 

Para uma pessoa que tem dificuldades de 

administrar suas emoções está se tornando 

ansiosa e/ou depressiva, melhorar a qualidade do 

sono seria algo bom?  

12. To what extent do you think it would be 

helpful for someone to avoid all activities or 

situations that made them feel anxious if they 

were having difficulties managing their emotions 

Para uma pessoa que tem dificuldades de 

administrar suas emoções seria bom evitar todas 

as atividades ou situações que fazem sentir-se 

ansioso (a) 

13. To what extent do you think it is likely that 

Cognitive Behaviour Therapy (CBT) is a therapy 

based on challenging negative thoughts and 

increasing helpful behaviours 

Você pensa que Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC) é uma terapia baseada em 

desafiar pensamentos negativos e aumentar 

comportamentos benéficos? 

Atributo: Conhecimento de tratamento pessoal 

14. Mental health professionals are bound by 

confidentiality; however there are certain 

conditions under which this does not apply. 

To what extent do you think it is likely that the 

following is a condition that would allow a 

mental health professional to break 

confidentiality: 

If you are at immediate risk of harm to yourself or 

others 

Profissionais de saúde mental devem respeitar a 

confidencialidade, no entanto existem certas 

condições em que isso não se aplica. Observe as 

afirmativas a seguir e assinale.  

 Você pensa que, se você e outras pessoas estão 

em risco imediato de dano e/ou de vida a quebra 

da confidencialidade pelo profissional em saúde 

mental é permitida? 

 

15. Mental health professionals are bound by 

confidentiality; however there are certain 

conditions under which this does not apply. 

To what extent do you think it is likely that the 

following is a condition that would allow a 

mental health professional to break 

confidentiality: 

if your problem is not life-threatening and they 

want to assist others to better support you 

Profissionais de saúde mental devem respeitar a 

confidencialidade, no entanto existem certas 

condições em que isso não se aplica. Observe as 

afirmativas a seguir e assinale.  

Você pensa que, se você e outras pessoas estão 

em risco imediato de dano e/ou de vida a quebra 

da confidencialidade pelo profissional em saúde 

mental é permitida? 

Atributo: Conhecimento sobre onde buscar informações 

16.I am confident that I know where to seek 

information about mental illness  

Estou seguro(a) que eu sei onde buscar 

informações sobre transtorno mental. 

17.I am confident using the computer or 

telephone to seek information about mental 

illness 

Estou seguro(a) ao usar computador ou telefone 

busco informações sobre problema de saúde 

mental. 



18. I am confident attending face to face 

appointments to seek information about mental 

illness (e.g., seeing the GP) 

Estou seguro(a) que comparecendo pessoalmente 

em consulta com clinico geral, obtenho 

informações sobre doença mental. 

19. I am confident I have access to resources 

(e.g., GP, internet, friends) that I can use to seek 

information about mental illness 

Estou confiante que tenho acesso a recursos que 

posso usar para obter informações sobre 

transtorno mental (ex. profissional de saúde, 

amigos) 

Atributo: Comportamento e atitudes que em relação a pessoas com transtorno mentais e provem 

reconhecimento dos transtornos 

20.People with a mental illness could snap out if 

it if they wanted 

Pessoas com transtorno mental poderiam ficar 

bem elas se quisessem. 

21. A mental illness is a sign of personal 

weakness 

Transtorno mental é um sinal de fraqueza pessoal. 

22. A mental illness is not a real medical illness Transtorno mental não é realmente uma doença. 

23. People with a mental illness are dangerous Pessoas com um transtorno mental são perigosas. 

24. It is best to avoid people with a mental illness 

so that you don't develop this problem 

É melhor evitar pessoas com um transtorno 

mental assim você não desenvolve também esse 

problema. 

25. If I had a mental illness I would not tell 

anyone 

Se eu tivesse uma doença mental, eu não contaria 

a ninguém. 

26. Seeing a mental health professional means 

you are not strong enough to manage your own 

difficulties 

Procurar um profissional de saúde mental 

significa que você não é forte o suficiente para 

administrar suas próprias dificuldades. 

27. If I had a mental illness, I would not seek help 

from a mental health professional 

Se eu tivesse um transtorno mental, eu não 

procuraria ajuda de um profissional da saúde 

mental. 

28. I believe treatment for a mental illness, 

provided by a mental health professional, would 

not be effective 

Eu acredito que o tratamento para uma doença 

mental, oferecido por profissionais de saúde 

menta, não seria eficaz. 

29 How willing would you be to move next door 

to someone with a mental illness? 

Você estaria disposto a se mudar para um lugar 

que seu vizinho tenha um transtorno mental? 

30. How willing would you be to spend an 

evening socializing with someone with a mental 

illness? 

Você estaria disposto a sair à noite para se divertir 

com uma pessoa com um transtorno mental? 

31. How willing would you be to make friends 

with someone with a mental illness? 

Você estaria disposto a fazer amizades com 

alguém com um transtorno mental? 

32. How willing would you be to have someone 

with a mental illness start working closely with 

you on a job? 

Você estaria disposto a começar a trabalhar perto 

de alguém com um transtorno mental? 

33. How willing would you be to have someone 

with a mental illness marry into your family? 

Você estaria disposto a ter alguém com um 

transtorno mental casando com um familiar seu? 

34. How willing would you be to vote for a 

politician if you knew they had suffered a mental 

illness? 

Você estaria disposto a votar em algum político 

se você soubesse que ele teve um transtorno 

mental? 

35. How willing would you be to employ 

someone if you knew they had a mental illness? 

Você estaria disposto a empregar alguém se 

soubesse que ele (a) tem um transtorno mental? 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O problema de pesquisa estudado foi o processo de tradução e adaptação semântica do 

conteúdo do MHLS para a língua portuguesa brasileira foi desenvolvido em 4 etapas e 

atendeu seu objetivo, permitindo montagem consensual de questões compreensíveis conforme 

parecer de profissionais do Município de Itaboraí da Unidades Básicas de Saúde. 

Ao descrever o processo de tradução e adaptação do conteúdo do MHLS para a língua 

portuguesa brasileira, evidenciei pouca literatura nacional e o processo seguiu as 

recomendações da WHO para futuramente assegurar a validação do documento. A dinâmica 

de ter vários tradutores traduzindo e decidindo em conjunto quais traduções melhor se 

adequavam no contexto contribuiu para construir uma versão traduzida consensual entendível 

e fiel ao sentido original de cada palavra e enunciado. O grupo de profissionais da saúde, que 

cuidadosamente analisou a “Escala de Instrução em Saúde Mental” identificando 

inadequações de expressões linguísticas e sugerindo mudanças linguísticas contextuais, 

contribuíram para tornar o instrumento claro e objetivo. 

Assim, traduziu-se o instrumento, identificando e corrigindo as inadequações de 

expressões linguísticas e contextuais advindas com a tradução. Posteriormente houve 

necessidade de contextualizar para a realidade linguística brasileira para assegurar clareza e 

objetividade na aplicabilidade do instrumento. 

Entende-se sobre a necessidade de avaliar, matematicamente, a confiabilidade dos 

instrumentos de coleta de dados. Entretanto, não foi estabelecido como meta deste estudo 

calcular a confiabilidade do instrumento a esse momento. Porém, a “Escala de Instrução em 

Saúde Mental” será submetida a teste e re-teste para calcular o alpha de Cronbach, juntamente 

com os outros seis (6) instrumentos que serão utilizados na pesquisa principal, anteriormente 

mencionada, e assim serão validados em conjunto. 

O objetivo de elaborar um layout do instrumento que facilite a visualização e 

entendimento dos profissionais tornou-se possível a partir da formatação e reorganização das 

disposições das perguntas e opções de respostas. 

Conclui-se que os caminhos metodológicos percorridos neste estudo viabilizaram 

tornar a tradução e adaptação do instrumento “Mental Health Literacy Scale” na versão 

portuguesa, semanticamente compreensível e aparentemente fácil de visualizar, ler e 



responder, tendo sua compreensibilidade aprovada de forma unânime entre o grupo de 

profissionais da saúde, que analisaram o instrumento previamente. É possível dizer que a 

“Escala de Instrução em Saúde Mental” está disponível para ser submetida a novas etapas de 

teste e re-teste para validação de consistência. 
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7. ANEXOS  

7.1  APROVAÇÃO COMITÊ DE 

ÉTICA

 



 

 

 

 

 

 

 



 

7.2  AUTORIZAÇÃO UTILIZAÇÃO INSTRUMENTO 

 

 

 



 

7.3 INSTRUMENTO VERSÃO ORIGINAL 

 

Mental Health Literacy Scale 

The purpose of these questions is to gain an understanding of your knowledge of 

various aspects to do with mental health. When responding, we are interested in your degree 

of knowledge. Therefore when choosing your response, consider that: 

Very unlikely = I am certain that it is NOT likely 

Unlikely = I think it is unlikely but am not certain 

Likely = I think it is likely but am not certain 

Very Likely = I am certain that it IS very likely 

 

1. If someone became extremely nervous or anxious in one or more situations with other 

people (e.g., a party) or performance situations (e.g., presenting at a meeting) in which they 

were afraid of being evaluated by others and that they would act in a way that was humiliating 

or feel embarrassed, then to what extent do you think it is likely they have Social Phobia 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

2. If someone experienced excessive worry about a number of events or activities where this 

level of concern was not warranted, had difficulty controlling this worry and had physical 

symptoms such as having tense muscles and feeling fatigued then to what extent do you think 

it is likely they have Generalised Anxiety Disorder 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

3. If someone experienced a low mood for two or more weeks, had a loss of pleasure 

or interest in their normal activities and experienced changes in their appetite and sleep then 

to what extent do you think it is likely they have Major Depressive Disorder 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

4. To what extent do you think it is likely that Personality Disorders are a category of 

mental illness 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 



 

5. To what extent do you think it is likely that Dysthymia is a disorder 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

6. To what extent do you think it is likely that the diagnosis of Agoraphobia includes 

anxiety about situations where escape may be difficult or embarrassing 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

7. To what extent do you think it is likely that the diagnosis of Bipolar Disorder 

includes experiencing periods of elevated (i.e., high) and periods of depressed (i.e., low) 

mood 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

8. To what extent do you think it is likely that the diagnosis of Drug Dependence 

includes physical and psychological tolerance of the drug (i.e., require more of the drug to get 

the same effect) 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

9. To what extent do you think it is likely that in general in Australia, women are 

MORE likely to experience a mental illness of any kind compared to men 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

10. To what extent do you think it is likely that in general, in Australia, men are 

MORE likely to experience an anxiety disorder compared to women 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

When choosing your response, consider that: 

 Very Unhelpful = I am certain that it is NOT helpful 

 Unhelpful = I think it is unhelpful but am not certain 

 Helpful = I think it is helpful but am not certain 

 Very Helpful = I am certain that it IS very helpful 

 



11. To what extent do you think it would be helpful for someone to improve their 

quality of sleep if they were having difficulties managing their emotions (e.g., becoming very 

anxious or depressed) 

Very unhelpful Unhelpful Helpful Very helpful 

 

12. To what extent do you think it would be helpful for someone to avoid all activities 

or situations that made them feel anxious if they were having difficulties managing their 

emotions 

Very unhelpful Unhelpful Helpful Very Unhelpful 

When choosing your response, consider that: 

 Very unlikely = I am certain that it is NOT likely 

 Unlikely = I think it is unlikely but am not certain 

 Likely = I think it is likely but am not certain 

 Very Likely = I am certain that it IS very likely 

 

13. To what extent do you think it is likely that Cognitive Behaviour Therapy (CBT) 

is a therapy based on challenging negative thoughts and increasing helpful behaviours 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

Mental health professionals are bound by confidentiality; however there are certain conditions 

under which this does not apply. 

To what extent do you think it is likely that the following is a condition that would allow a 

mental health professional to break confidentiality: 

14. If you are at immediate risk of harm to yourself or others 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 

 

Mental health professionals are bound by confidentiality; however there are certain conditions 

under which this does not apply. 

To what extent do you think it is likely that the following is a condition that would allow a 

mental health professional to break confidentiality: 

15. If your problem is not life-threatening and they want to assist others to better support you 

Very unlikely Unlikely Likely Very Likely 



 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

 Strongly 

Disagree 

Disagree Neither 

agree or 

disagree 

Agree Strongly 

agree 

16. I am confident that I 

know where to seek information 

about mental illness 

     

17. I am confident using 

the computer or telephone to seek 

information about mental illness 

     

18. I am confident 

attending face to face 

appointments to seek information 

about mental illness (e.g., seeing 

the GP) 

     

19. I am confident I have 

access to resources (e.g., GP, 

internet, friends) that I can use to 

seek information about mental 

illness 

     

 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

 Strongly 

Disagree 

Disagree Neither 

agree or 

disagree 

Agree Strongly 

agree 

20. People with a mental 

illness could snap out if it if they 

wanted 

     

21. A mental illness is a 

sign of personal weakness 

     

22. A mental illness is not 

 

     



 a real medical illness 

23. People with a mental 

illness are dangerous 

     

24. It is best to avoid 

people with a mental illness so 

that you don't develop this 

problem 

     

25. If I had a mental 

illness I would not tell anyone 

     

26. Seeing a mental health 

professional means you are not 

strong enough to manage your 

own difficulties 

     

27. If I had a mental 

illness, I would not seek help 

from a mental health professional 

     

28. I believe treatment for 

a mental illness, provided by a 

mental health professional, would 

not be effective 

     

 

Please indicate to what extent you agree with the following statements: 

 Definitely 

unwilling 

Probably 

unwilling 

Neither 

unwilling 

or willing 

Probably 

willing 

Definitely 

willing 

29. How willing would 

you be to move next door 

to someone with a mental 

illness? 

     

30. How willing would 

you be to spend an 

evening socialising with 

someone with a mental 

     



illness? 

31. How willing would 

you be to make friends 

with someone with a 

mental illness? 

     

 Definitely 

unwilling 

Probably 

unwilling 

Neither 

unwilling 

or willing 

Probably 

willing 

Definitely 

willing 

32. How willing would 

you be to have someone 

with a mental illness start 

working closely with you 

on a job? 

     

33. How willing would 

you be to have someone 

with a mental illness 

marry into your family? 

     

34. How willing would 

you be to vote for a 

politician if you knew 

they had suffered a 

mental illness? 

     

35. How willing would 

you be to employ 

someone if you knew 

they had a mental 

illness? 

     

 

Scoring 

Total score is produced by summing all items (see reverse scored items below). 

Questions with a 4-point scale are rated 1- very unlikely/unhelpful, 4 – very likely/helpful and 

for 5-point scale 1 – strongly disagree/definitely unwilling, 5 – strongly agree/definitely 

willing  

Reverse scored items: 10, 12, 15, 20-28 

Maximum score – 160 

Minimum score - 35 

 

7.4 INSTRUMENTO VERSÃO PORTUGUÊS FINAL 



 

Escala Instrução em Saúde Mental 

O propósito dessas questões é obter uma compreensão do nível dos seus 

conhecimentos sobre a vários aspectos relativos a Saúde Mental.  Portanto, ao escolher suas 

respostas, considere que:  

 

 

1- Se uma pessoa torna-se amedrontada de estar sendo avaliada (o) por 

outras pessoas durante situações de performance (seja em uma festa e/ou em uma 

apresentação em reunião) e por este motivo essa pessoa passa agir de forma 

humilhante e constrangedora. Você pensa que essa pessoa tem Fobia Social ? 

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

2 – Se uma pessoa vivencia uma preocupação excessiva sobre uma situação ou uma 

série de eventos ou atividades nos quais o nível de tanta preocupação não se justifica e que 

por isso tem dificuldades para controlar essa preocupação e acaba desenvolvendo sintomas 

físicos como musculatura tensionada e sensação de fadiga. Você pensa que essa pessoa tem 

Transtorno de Ansiedade Generalizada? 

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

3 – Se uma pessoa vivencia uma diminuição de humor entre duas ou mais semanas 

tendo também diminuição do prazer e interesse nas atividades normais, mudanças no apetite e 

no padrão do sono. Você pensa que essa pessoa tem Transtorno Depressivo Maior?  

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

 

 

4 – Você pensa que Transtorno de Personalidade é uma categoria de doença mental? 



A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

 

5 – Você pensa que a Distimia é considerada um tipo de transtorno mental? 

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

 

6 – Você pensa que o diagnóstico de Agorafobia inclui também a ansiedade sobre 

situações em que a possibilidade de retirar-se parece ser difícil ou constrangedor? 

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

7 – Você pensa que o diagnóstico de Transtorno Bipolar inclui também vivencias 

períodos de alternâncias de  elevação e diminuição de humor. 

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

8 – Você pensa que o diagnóstico de Dependência de Drogas inclui também a  

tolerância física e psicológica da droga (ex. requer maior quantidade de droga para ter o 

mesmo efeito) 

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

 

 

 

9 - Você pensa que, em geral no Brasil, mulheres estão mais propensas a vivenciar 

um transtorno mental de qualquer tipo, se comparado a homens? 



A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

 

 

10 – Você pensa que em geral no Brasil, homens estão mais propensos a vivenciar 

transtorno de ansiedade se comparado a mulheres? 

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

 

 

 

11 – Você pensa que Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma terapia 

baseada em desafiar pensamentos negativos e aumentar comportamentos benéficos? 

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

 

 

Atente para a seguinte informação para responder as questões 12 e 13 

Profissionais de saúde mental devem respeitar a confidencialidade, no entanto existem 

certas condições em que isso não se aplica. Observe as afirmativas a seguir e assinale.  

 

12 - Você pensa que, se você e outras pessoas estão em risco imediato de dano e/ou de 

vida a quebra da confidencialidade pelo profissional em saúde mental é permitida? 

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 



13 -  Se você não está em risco de vida e os profissionais de saúde querem quebrar a 

confidencialidade para o ajudar e aos outros e assim melhor apoiar você, você pensa que é 

permitido nessa situação?  

A. [   ] Estou certo 

de que isso não é 

possível. 

 

B. [   ] Penso que 

isso é impossível, 

mas eu não tenho 

certeza 

C. [   ] Penso que 

isso é possível, mas 

não tenho certeza 

 

D. [   ] Estou certo 

de que isso é muito 

possível 

 

Atente para as afirmações a seguir 

 

14 – Para uma pessoa que tem dificuldades de administrar suas emoções está se 

tornando ansiosa e/ou depressiva, melhorar a qualidade do sono seria algo bom . 

[   ] Estou certo de 

que isso  é bom. 

 

[   ] Penso que isso é 

bom, mas eu não 

tenho certeza. 

 

[  ] Penso que isso é 

bom, mas não tenho 

certeza. 

[   ] Estou certo de 

que isso é muito 

bom. 

 

15 – Para uma pessoa que tem dificuldades de administrar suas emoções seria bom evitar 

todas as atividades ou situações que fazem sentir-se ansioso (a)  

[   ] Estou certo de 

que isso  é bom. 

 

[   ] Penso que isso é 

bom, mas eu não 

tenho certeza. 

 

[  ] Penso que isso é 

bom, mas não tenho 

certeza. 

[   ] Estou certo de 

que isso é muito 

bom. 

 

Atente para as afirmações a seguir: 

16.Estou seguro(a) que eu sei onde buscar informações sobre transtorno mental. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

 

17.Estou seguro(a) ao usar computador ou telefone busco informações sobre problema de 

saúde mental. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

18.Estou seguro(a) que comparecendo pessoalmente em consulta com clinico geral, 

obtenho informações sobre doença mental. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo  

 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 



 

Descordo 

 

19.Estou confiante que tenho acesso a recursos que posso usar para obter informações sobre 

transtorno mental (ex. profissional de saúde,internet,amigos) 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

 

20.Pessoas com transtorno mental poderiam ficar bem  elas se quisessem. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

 

21.Transtorno mental é um sinal de fraqueza pessoal. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

 

22.Transtorno mental não é realmente uma doença. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

 

23Pessoas com um transtorno mental são perigosas. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

 

24.É melhor evitar pessoas com um transtorno mental assim você não desenvolve também 

esse problema. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

 



 

Atente para as perguntas a seguir 

29.Você estaria disposto a se mudar para um lugar que seu vizinho tenha  um transtorno mental? 

[  ] Totalmente 

Indisposto(a) 

[  ] Parcialmente 

Indisposto(a) 

[  ] Nem 

indisposto e nem 

disposto 

[  ] Parcialmente 

Disposto 

[  ] Totalmente 

Disposto 

30.Você estaria disposto a sair à noite para se divertir com uma pessoa com um transtorno mental? 

[  ] Totalmente 

Indisposto(a) 

[  ] Parcialmente 

Indisposto(a) 

[  ] Nem 

indisposto e nem 

disposto 

[  ] Parcialmente 

Disposto 

[  ] Totalmente 

Disposto 

31.Você estaria disposto a fazer amizades com alguém com um transtorno mental? 

[  ] Totalmente 

Indisposto(a) 

[  ] Parcialmente 

Indisposto(a) 

[  ] Nem 

indisposto e nem 

disposto 

[  ] Parcialmente 

Disposto 

[  ] Totalmente 

Disposto 

25.Se eu tivesse uma doença mental, eu não contaria a ninguém. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

 

26.Procurar um profissional de saúde mental significa que você não é forte o 

suficiente para administrar suas próprias dificuldades. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

 

27.Se eu tivesse um transtorno mental, eu não procuraria ajuda de um profissional da 

saúde mental. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 

     

28.Eu acredito que o tratamento para uma doença mental, oferecido por profissionais 

de saúde menta, não seria eficaz. 

[   ] Discordo 

Totalmente 

[   ] Descordo 

Parcialmente 

[   ] Nem 

concordo 

Descordo 

[   ] Concordo 

Parcialmente 

[   ] Concordo 

Totalmente 



32.Você estaria disposto a começar a trabalhar perto de alguém com um transtorno mental? 

[  ] Totalmente 

Indisposto(a) 

[  ] Parcialmente 

Indisposto(a) 

[  ] Nem 

indisposto e nem 

disposto 

[  ] Parcialmente 

Disposto 

[  ] Totalmente 

Disposto 

33.Você estaria disposto a ter alguém com um transtorno mental casando com um familiar seu? 

[  ] Totalmente 

Indisposto(a) 

[  ] Parcialmente 

Indisposto(a) 

[  ] Nem 

indisposto e nem 

disposto 

[  ] Parcialmente 

Disposto 

[  ] Totalmente 

Disposto 

34.Você estaria disposto a votar em algum político se você soubesse que ele teve um transtorno 

mental? 

[  ] Totalmente 

Indisposto(a) 

[  ] Parcialmente 

Indisposto(a) 

[  ] Nem 

indisposto e nem 

disposto 

[  ] Parcialmente 

Disposto 

[  ] Totalmente 

Disposto 

35.Você estaria disposto a empregar alguém se soubesse que ele (a) tem um transtorno mental? 

[  ] Totalmente 

Indisposto(a) 

[  ] Parcialmente 

Indisposto(a) 

[  ] Nem 

indisposto e nem 

disposto 

[  ] Parcialmente 

Disposto 

[  ] Totalmente 

Disposto 

 

 

 



7.5 TERMO CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARESCIDO COMITÊ DE JUÍZES 

Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Consentimento para Participação em Pesquisa para Profissionais da 

Saúde 

 

Título do Estudo: Tradução, adaptação e validação do instrumento 

“Alfabetização da Saúde Mental” para o contexto Brasileiro junto à profissionais de 

saúde em Itaboraí – RJ. 

 

 

Objetivo e Visão Geral 

 

Você está sendo convidado a participar em um estudo que objetiva traduzir, 

adaptar e validar o instrumento “Alfabetização da Saúde Mental” no contexto 

Brasileiro. É necessário que o instrumento “Mental Health Literacy" na versão da 

língua Portuguesa Brasileira após passar por um processo metodológico rigoroso de 

tradução com equipes de pessoas bilíngues (português/inglês), seja aplicado à 10 

profissionais de saúde duas vezes em dois momentos distintos com um intervalo de 

uma semana (7 dias). O propósito destas entrevistas é para avaliar a confiabilidade 

do instrumento com o tempo (test re-test reliability). Nós te convidamos a participar 

deste estudo. Sua participação implicaria em responder 1 entrevista de 10-15 

minutos duas vezes no período de intervalo de uma semana (7 dias).  

Voluntário 

A participação nesta pesquisa é voluntária. Você pode se recusar em 

responder qualquer questão e/ou retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa sem penalização alguma.  

Alternativas para a Participação 

Este é um estudo voluntário; você não precisa participar. 

Procedimentos 

Se você decidir participar neste estudo, você será solicitado a responder duas 

entrevistas com duração aproximada de 10-15 minutos uma vez e após duma 

semana.  As entrevistas irão avaliar conhecimento, atitudes e crenças sobre saúde 

mental em geral.  

 



Riscos e Inconveniência 

Não há riscos físicos associados com este projeto. Se você sentir-se 

desconfortável em responder qualquer questão, por qualquer razão, você pode pular 

a questão e/ou encerrar sua participação a qualquer momento. 

Benefícios 

Este estudo não foi elaborado para seu benefício direto mas pode ajudar a 

melhorar a qualidade e desfechos do tratamento de saúde mental no Brasil.  

Confidencialidade 

Para proteger a sua confidencialidade, a única pessoa que terá aceso a seus 

nomes e respostas é a assistente de pesquisa (Jessica Campos). Depois de calcular 

a confiabilidade de test-retest, os documentos serão destruídos. 

Compensação 

Não tem compensação. 

Aspectos Éticos 

O estudo “Tradução, adaptação e validação do instrumento “Alfabetização da 

Saúde Mental” para o contexto Brasileiro junto à profissionais de saúde em Itaboraí 

– RJ” é um subprojeto da pesquisa  intitulada "Integrando tratamento de depressão 

baseado em evidências na atenção primária à saúde: A tuberculose (TB) no Brasil 

como modelo"; com patrocínada financeiramente pelo Instituto Nacional de Saúde 

de Nova Iorque (National Institute of Mental Health – NIMH), submetida ao comitê de 

ética em pesquisa do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos 

obtendo aprovação sob a seguinte numeração NIMH: 1 K01 MH104514-01A1 e, 

submetida a aprovada pelo  Comitê de Ética em Pesquisa IPUB-UFRJ como 

também ao Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) sob número do Parecer 

1.447.251 e CAAE: 45872015.2.0000.5263. 

Assim obedecendo à Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2012) do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que aponta as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos realizado em concordância com os princípios 

éticos, este estudo sendo um foi devidamente aprovada pelo comitê de ética  

 

Dúvidas 

Cabe a você a decisão em participar desse estudo. Você não precisa 

participar. Se você decidir em participar e, posteriormente, decidir encerrar sua 



participação, você poderá recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

Se você tem alguma dúvida sobre o estudo enviar um e-mail para Dr. Maria 

Tavares (mariatavarescavalcanti@gmail.com) e marcar uma ligação via telefone 

para conversar sobre suas dúvidas (21) 3938-5506. Se você tem alguma dúvida 

sobre os direitos como participante de pesquisa, gostaria de expor algum 

comentário, ou gostaria de expor alguma reclamação, você pode entrar em contato 

com o Comitê Ética de Pesquisa (CEP) de Instituto de Psiquiatria da Universidade 

Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) ou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). Essas são as duas instituições as quais são responsáveis por proteger os 

direitos humanos dos participantes de pesquisa. Você pode ligar a CEP através do 

55 (21) 3938-5510 o acudir pessoalmente ao escritório durante horários comerciais 

na Av. Venceslau Brás 71, fds – Prédio da Direção – 2º andar – sala do CEP. 

22.290-140 – Campus Praia Vermelha - Botafogo – Rio de Janeiro. Você também 

pode ligar ao CONEP (61) 3315-5878 (Brasil) durante horários comerciais. 

Você receberá uma via deste consentimento para mantê-lo com você. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

Tenho ciência das explicações a cerca deste estudo e eu decido aceitar e 

tentar responder as questões. Todas as minhas dúvidas foram esclarecidas até o 

presente momento e eu obtive as respostas às minhas dúvidas. Eu 

___________________________________________________________________

___concordo livremente que posso ser um voluntário nesse estudo de pesquisa. 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional     Data 

_________________________________________________________________ 

Nome Escrito do Profissional    Data 

 

Eu discuti a proposta da pesquisa com o participante e, em minha opinião, 

este individuo compreende os benefícios, riscos, alternativas (incluindo a não 

participação) e é capaz de livremente consentir em participar deste estudo de 

pesquisa. 

 

mailto:mariatavarescavalcanti@gmail.com


_________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador     Data 

 

_________________________________________________________________ 

Nome Escrito do pesquisador     Data 

 

PERMISSÃO PARA OPCIONAL CONTATO NO FUTURO  

 Eu permito ser contatado no futuro sobre estudos de pesquisas 

relacionados e/ou outras oportunidades. 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional       Data 

Endereço de email: ___________________________________________ 

Número de Telefone(s): _________________________________________

  

Melhor forma de entrar em contato:  email  Telefone 

 

 


