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RESUMO 

Introdução: o estigma com relação aos transtornos mentais atinge pessoas de todas as idades, 

culturas e condições socioeconômicas, funciona como barreira de acesso aos serviços de saúde, 

pode afetar seriamente as chances de recuperação e reforçar atitudes e comportamentos negativos 

com relação às pessoas com transtorno mental. Os profissionais de saúde não são menos 

suscetíveis do que o público em geral quanto às crenças e comportamentos estigmatizantes com 

relação às pessoas com transtorno mental, pois são expostos a processos de socialização que 

podem levar à internalização de atitudes estigmatizantes e discriminatórias. A “Opening Minds 

Scale for health care providers (OMS-HC)” busca medir o estigma de profissionais de saúde com 

relação às pessoas com transtorno mental. Objetivo: adaptar culturalmente a OMS-HC para uso 

no Brasil em uma amostra de profissionais de saúde de Atenção Primária. Método: estudo 

metodológico aprovado pela Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto e pelo Comitê de 

Ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. O processo de adaptação cultural ocorreu por 

meio de tradução da escala original, avaliação e síntese da tradução pelo comitê de juízes, 

retrotradução e pré-teste. O pré-teste foi realizado no período de julho a agosto de 2018, em sete 

Unidades de Saúde de Ribeirão Preto. Participaram do estudo 40 profissionais de saúde 

(enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, auxiliares e técnicos bucal, 

farmacêuticos e auxiliares de farmácia). A OMS-HC é uma escala de auto-relato e consiste de 

uma série de itens, cada um com uma sequência equilibrada de resposta de valor: concordo 

totalmente, concordo, nem concordo nem discordo, discordo, discordo totalmente; sendo que para 

cada item é atribuída pontuação de 1 a 5. A OMS-HC mede cinco dimensões relacionadas ao 

estigma: Recuperação; Responsabilidade Social; Distância Social; Outros conceitos 

(periculosidade, obscurecimento de diagnóstico); e Divulgação. Resultados: o processo de 

adaptação cultural ocorreu sem intercorrências significativas, as alterações decorrentes das 

traduções e avaliações foram, de forma geral, pontuais e relacionaram-se à substituição de 

algumas palavras por outros sinônimos para melhor adaptação. Os participantes, no pré-teste, 

eram 80% do sexo feminino e 20% do sexo masculino, com média de idade de 43,6 anos. A 

média do tempo de formação foi de 16,5 anos e, em relação à especialidade, dos 40 profissionais 

de saúde, 52,5% tinham alguma especialidade e 47,5% não tinham. A média do tempo de atuação 

profissional foi de 18,2 anos. Houve prevalência (65%) de profissionais da Enfermagem 

(enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem). A prevalência da ocupação dos profissionais 

das Unidades foi de auxiliares e técnicos de enfermagem (37.5%), seguidos de enfermeiros (15%). 

A média do tempo de atuação na Unidade de Saúde foi de 5,2 anos. O tempo de aplicação da 

escala foi, para 82.5% dos profissionais de saúde, de 04 a 10 minutos. Com relação à 

aplicabilidade e compreensão dos itens, os profissionais relataram que a escala é muito 

“generalizada”, pois o termo “transtorno mental”, sem especificação, abrange experiências 

diversificadas na saúde mental. O alfa de Cronbach, no pré-teste, foi de 0,74 (consistência interna 

satisfatória). Considerações finais: a versão brasileira da OMS-HC apresentou linguagem 

adequada ao contexto brasileiro, de fácil aplicação, com formato adequado para uso, 

entendimento apropriado e consistência em relação à versão original. A versão brasileira da OMS-

HC encontra-se apropriada para o desenvolvimento de estudo para avaliação de suas propriedades 

psicométricas.  
Palavras-chaves: Estigma; Profissionais de saúde; Pessoas com transtorno mental; Adaptação 
cultural; Estudo metodológico. 
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ABSTRACT  

Introduction: stigma towards mental illness reaches people of all ages, cultures and socioeconomic 

conditions, acts as a barrier of access to health services, can seriously affect the chances of recovery 

and reinforce attitudes and negative behaviors towards people with mental illness. Health 

professionals are no less susceptible than the general public to stigmatizing beliefs and behaviors 

toward people with mental illness, as they are exposed to socialization processes which may lead to 

the internalization of stigmatizing and discriminatory attitudes. The "Opening Minds Scale for health 

care providers (OMS-HC)" seeks to measure the stigma of health professionals towards people with 

mental illness. Objective: to culturally adapt the OMS-HC for use in Brazil in a sample of Primary 

health care professionals. Method: a methodological study approved by the Municipal Health 

Department of Ribeirão Preto and by the Ethics Committee of the University of São Paulo at Ribeirão 

Preto College of Nursing. The process of cultural adaptation occurred through translation of the 

original instrument, evaluation and synthesis of the translation by the Judges Committee, back-

translation and pre-test. The pre-test was performed in the period from July to August of 2018, in 

seven Health Centres of the city of Ribeirão Preto. 40 health professionals (nurses, nursing assistants 

and technicians, doctors, dentists, oral assistants and technicians, pharmacists and pharmacy 

assistants) participated in the study. The OMS-HC is a self-report scale and consists of a series of 

items, each with a balanced sequence of value responses: I totally agree, agree, neither agree nor 

disagree, disagree, totally disagree; and for each item scores vary from 1 to 5. OMS-HC measures five 

dimensions related to stigma: Recovery; Social responsability; Social Distance; Other concepts 

(dangerousness, diagnostic overshadowing); and Disclosure. Results: the cultural adaptation process 

occurred without significant intercurrences, the changes resulting from the translations and evaluations 

were, in general, specific and related to the changes of some words by other synonyms for better 

adaptation. The participants, in the pre-test, were 80% female and 20% male, with an average age of 

43.6 years. The average training time was 16.5 years and, in relation to the specialty, of the 40 health 

professionals, 52.5% had some specialty and 47.5% did not. The average time of professional practice 

was 18.2 years. There was a prevalence (65%) of nursing professionals (nurses, nursing assistants and 

technicians). The prevalence of occupations within the Units was of nursing assistants and technicians 

(37.5%), followed by nurses (15%). The average practice time at the Health Unit was of 5.2 years. The 

time of application of the scale was, for 82.5% of health professionals, from 04 to 10 minutes. 

Regarding the applicability and understanding of the items, professionals reported that the instrument 

is very "general", as the term "mental illness", without specification, encompasses diverse experiences 

in mental health. Cronbach's alpha, in the pre-test, was 0.74 (satisfactory internal consistency). Final 

considerations: the Brazilian version of the OMS-HC presented adequate language to the Brazilian 

context, easy to apply, with adequate format for use, appropriate understanding and consistency in 

relation to the original version. The Brazilian version of OMS-HC is suitable for the development of a 

study to evaluate its psychometric properties. 

Keywords: Stigma; Health professionals; People with mental illness; Cultural adaptation; 

Methodological study. 
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RESUMÉN  

Introducción: el estigma con respecto a los trastornos mentales afecta a personas de todas las edades, 

culturas y condiciones socioeconómicas, funciona como barrera de acceso a los servicios de salud, 

puede afectar seriamente las posibilidades de recuperación y reforzar actitudes y comportamientos 

negativos con relación a las personas con trastorno mental. Los profesionales de salud no son menos 

susceptibles que el público en general en cuanto a las creencias y comportamientos estigmatizantes 

con respecto a las personas con trastorno mental, pues son expuestos a procesos de socialización que 

pueden llevar a la internalización de actitudes estigmatizantes y discriminatorias. La escala “Opening 

Minds Scale for health care providers” (OMS-HC)" busca medir el estigma de los profesionales de 

la salud con respecto a las personas con trastorno mental. Objetivo: adaptar culturalmente a la OMS-

HC para uso en Brasil en una muestra de profesionales de salud de Atención Primaria. Método: 

estudio metodológico aprobado por la Secretaría Municipal de Salud de Ribeirão Preto y por el 

Comité de Ética de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto. El proceso de adaptación cultural 

ocurrió por medio de traducción del instrumento original, evaluación y síntesis de la traducción por el 

Comité de Jueces, retrotraducción y pre-test. El pre-test fue realizado en el período de julio a agosto de 

2018, en siete Unidades de Salud de Ribeirão Preto. En el estudio participaron 40 profesionales de 

salud (enfermeros, auxiliares y técnicos de enfermería, médicos, dentistas, auxiliares y técnicos bucal, 

farmacéuticos y auxiliares de farmacia). La OMS-HC es una escala de auto-relato y consiste en una 

serie de ítems, cada uno con una secuencia equilibrada de respuesta de valor: concuerdo totalmente, 

estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo ni de desacuerdo, discuerdo, discuerdo totalmente; y para cada 

ítem se asigna puntuación de 1 a 5. La OMS-HC mide cinco dimensiones relacionadas al estigma: 

Recuperación; Responsabilidad social; Distancia Social; Otros conceptos (periculosidad, 

oscurecimiento del diagnóstico); y Divulgación. Resultados: el proceso de adaptación cultural ocurrió 

sin intercurrencias significativas, las alteraciones resultantes de las traducciones y evaluaciones 

fueron, en general, puntuales y se relacionaron con la sustitución de algunas palabras por otros 

sinónimos para mejor adaptación. Los participantes, en el pre-test, eran el 80% del sexo femenino y el 

20% del sexo masculino, con una media de edad de 43,6 años. La media del tiempo de formación fue 

de 16,5 años y, en relación a la especialidad, de los 40 profesionales de salud, el 52,5% tenían alguna 

especialidad y el 47,5% no tenían. El promedio del tiempo de actuación profesional fue de 18,2 años. 

Hubo prevalencia (65%) de profesionales de Enfermería (Enfermeros, Auxiliares y Técnicos en 

Enfermería). La prevalencia de ocupación de los profesionales de las Unidades fue de Auxiliares y 

Técnicos de Enfermería (37.5%), seguidos de Enfermeros (15%). El promedio del tiempo de actuación 

en la Unidad de Salud fue de 5,2 años. El tiempo de aplicación de la escala fue, para el 82.5% de los 

profesionales de salud, de 04 a 10 minutos. En cuanto a aplicabilidad y comprensión de los ítems, los 

profesionales relataron que el instrumento es muy "generalizado", pues el término "trastorno mental", 

sin especificación, abarca experiencias diversificadas en salud mental. El alfa de Cronbach, en el pre-

test, fue de 0,74 (consistencia interna satisfactoria). Consideraciones finales: la versión brasileña de 

la OMS-HC presentó un lenguaje adecuado al contexto brasileño, de fácil aplicación, con formato 

adecuado para uso, entendimiento apropiado y consistencia en relación a la versión original. La 

versión brasileña de la OMS-HC está apropiada para el desarrollo de estudio para la evaluación de sus 

propiedades psicométricas. 

Palabras claves: Estigma; Profesionales de salud; Personas con trastorno mental; Adaptación cultural; 

Estudio metodológico. 
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APRESENTAÇÃO 

 

“Aconteceu em uma praça, dessas de cidade pequena de interior. Ela tinha dois, no 

máximo três anos. Esses andarilhos, sabe!? Mendigo. Assustou a Bruna, que estava no colo 

de uma prima. O andarilho carregava uma cruz e chegou perto delas, falando alto, 

assustando. A prima saiu gritando e correndo com a Bruna no colo, com medo do andarilho. 

A Bruna chegou em casa chorando, aterrorizada, e à noite só dizia: ‘O hómi suzo, o hómi 

suzo... O hómi suzo...’. Depois deste dia, a Bruna passou a ter medo de tudo – tudo que era 

diferente, sujo, fora do comum. Mas a Bruna, com o tempo, ressignificou o episódio em sua 

vida. Alguma coisa sempre tentou sinalizar que, no viver, algumas pessoas sofrem muito mais 

que outras. Então, com o tempo, o olhar de Bruna se atentou para essas pessoas, para o 

diferente, o sujo, o fora do comum. Bruna escolheu olhar para quem fica à margem”.  

 

Escolhi fazer Psicologia e, durante todo o curso, tive muitas oportunidades para 

estudar e trabalhar com quem “fica à margem”. Realizei vários estágios que proporcionaram 

ressignificar cada vez mais o episódio dos meus dois/três anos de idade. No primeiro ano do 

curso, em 2009, por meio das disciplinas “Fundamentos em Pesquisa”, com a profª. Patrícia 

Espírito Santo, e “Antropologia”, com a profª. Maria Esther Fernandes, conheci a pesquisa 

científica e me encantei. Em Fundamentos em Pesquisa, me interessei pelos 

métodos/caminhos; com a Antropologia, me apaixonei pela cultura/história/contexto do 

“outro”.   

Em 2010 realizei a primeira Iniciação Científica com a profa. Carla Ventura, com 

projeto de revisão integrativa sobre saúde, desenvolvimento e desenvolvimento humano. Em 

2011 e 2012, houve a realização de outras duas Iniciações Científicas com a profa. Patrícia 

Espírito-Santo, a primeira sobre representação social da depressão em idosos 

institucionalizados e a segunda sobre a percepção de idosos institucionalizados a respeito de 

sua identidade. O Trabalho de Conclusão de Curso, em 2013, foi uma integração das duas 

últimas pesquisas. 

O universo acadêmico e científico causou contínuo encantamento e a percepção de que 

a Ciência, uma vez que coloca um pesquisador em ação, o leva ao risco de adquirir um vício: 

o vício de pesquisar. Portanto, as pesquisas realizadas durante a graduação proporcionaram 

questionamentos que conduziram ao interesse em pesquisar o fenômeno do “estigma na saúde 



 

 

mental”. Porém, o interesse ficou adormecido por alguns meses devido às buscas por alguma 

colocação no mercado de trabalho e angústias para um primeiro emprego. Comecei a 

trabalhar em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, o “famoso” asilo. E lá tive 

experiências incrivelmente enriquecedoras e assustadoras, que me motivaram a continuar a 

pesquisar. No asilo, o estigma era presente e gritante.  

Assim, em 2014, já Psicóloga, entrei em contato com a profa. Carla Ventura e houve 

identificação com seu projeto da época sobre estigma de profissionais de saúde com relação 

às pessoas com transtorno mental, em parceria com o Centre for Addiction and Mental Health 

(CAMH) da Universidade de Toronto no Canadá. Para maior engajamento, a profa. Carla 

apresentou o grupo de pesquisa que coordena, Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem, 

Saúde Global, Direito e Desenvolvimento (GEPESADES), e sugeriu que eu participasse em 

disciplinas como Aluno Especial, que foram cursadas em 2015 (Diplomacia em Saúde, no 1º 

semestre; Direito à Saúde, no 2º semestre).  

O ano de 2015 foi o ano de preparação para o processo seletivo para ingressar no 

Mestrado. A temática “estigma de profissionais de saúde com relação às pessoas com 

transtorno mental” exigiu, para a operacionalização do projeto, a validação de uma escala que 

busca medir o estigma em profissionais de saúde, para o Brasil. Validação de escala nunca foi 

interesse de estudo de quem abraçou a pesquisa qualitativa durante quatro anos na graduação. 

Houve, portanto, a necessidade de reconhecer e explicitar meus limites, e também, de encarar 

desafios, ultrapassar barreiras e ousar dentro do universo científico. Encarei, com a profa. 

Carla em uma forte parceria, um estudo metodológico com uma temática motivadora. Quanta 

descoberta e quantos desafios!!! 

O estudo vem sendo construído com motivação, tendo em vista sua relevância social e 

perspectivas futuras de intervenção no contexto da saúde, assim como pelas descobertas em 

relação à pesquisa quantitativa e metodológica. Há o desejo de que a escala em processo de 

validação seja uma ferramenta para futuras pesquisas que provoquem (micro)transformações 

e reconstruções de realidades, reformulando ideias, atitudes e práticas dos profissionais de 

saúde com relação às pessoas com transtorno mental. Há o desejo de que pessoas com 

transtorno mental possam ter dignidade, recebendo cuidados em saúde livres de estigma (ou 

com redução de estigma) para, assim, terem possibilidades de ultrapassar outras tantas 

barreiras sociais que enfrentam diariamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução
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1.1 Estigma entre profissionais de saúde com relação às pessoas com transtorno mental 

 

Estigma é uma construção social que desvaloriza as pessoas de acordo com uma 

característica/marca indesejada socialmente (GOFFMAN, 1963; BIERNAT; DOVIDIO, 

2000). O estigma com relação aos transtornos mentais atinge pessoas de todas as idades, 

culturas e condições socioeconômicas (STUART et al., 2012), funciona como barreira de 

acesso aos serviços de saúde (CORRIGAN; WATSON, 2002), pode afetar seriamente as 

chances de recuperação e reforçar atitudes e comportamentos negativos com relação às 

pessoas com transtorno mental (SARTORIUS, 2007). 

Devido à dificuldade de definição, os modelos existentes de estigma indicam uma 

interrelação dinâmica de componentes cognitivos, afetivos e comportamentais. O modelo de 

Link e Phelan (2001) caracteriza o estigma pela co-ocorrência de reações emocionais, com 

elementos como rotulação, estereótipos, distância social e discriminação. Neste modelo, uma 

característica indesejável da pessoa com transtorno mental é identificada (rotulação), 

associada à crenças negativas (estereótipos) e ao desejo de separação/distanciamento 

(distância social) e, assim, a pessoa torna-se rejeitada e excluída (discriminação). Além da 

interrelação desses elementos, para que o estigma exista, deve ocorrer em um contexto de 

diferenças de poder social, econômico e político (LINK; PHELAN, 2001). 

O modelo de Corrigan (2005) contém elementos como estereótipos, preconceitos e 

discriminação. Uma pessoa que acredita (cognição) que uma pessoa com transtorno mental é 

perigosa, pode avaliá-la negativamente e adquirir medo (afeto), levando ao preconceito e, 

consequentemente, à discriminação (comportamento) (CORRIGAN, 2005). O modelo tri-

partite de Thornicroft (2006) propõe o estigma como termo abrangente que inclui três 

elementos: conhecimento (desinformação), atitudes (preconceito) e comportamento 

(discriminação) (THORNICROFT, 2006).    

O modelo tri-partite permite intervenções e unidades de medidas claras 

(THORNICROFT, 2006; HOKE; ROBBINS, 2011), além de ser comumente utilizado na 

educação médica, de enfermagem e de outros profissionais de saúde e, também, na promoção 

da saúde (THORNICROFT, 2006; KAJERMO et al., 2011; LA TORRE et al., 2011). É um 
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modelo adaptável na medida em que permite que as atitudes com relação às pessoas com 

transtorno mental sejam compostas por várias dimensões do estigma (THORNICROFT, 

2006). O modelo tripartite foi o adotado neste estudo, pois permite a medição de resultados 

claros, como atitudes que podem ser medidas usando as várias dimensões do estigma 

(KASSAM et al., 2012). 

O estigma é considerado, portanto, uma variável importante para as pessoas que 

precisam de tratamento em saúde mental, pois influencia o impacto das intervenções 

(CALDWELL; JORM, 2000). Para melhorar a qualidade de vida das pessoas com transtorno 

mental e sustentar seus benefícios ao longo do tempo, é preciso compreender e reduzir o 

efeito do estigma (LINK et al., 1999). No entanto, há necessidade de investigar o nível de 

estigma do público com relação às pessoas com transtorno mental por meio de escalas de 

medida, a fim de embasar a elaboração e avaliação de intervenções que visem sua redução.  

Embora o estigma seja frequentemente discutido como um construto unitário, há 

evidências de que é complexo e multidimensional, com componentes que dependem das 

medidas utilizadas e do tipo de transtorno investigado (GRIFFITHS et al., 2004; WATSON et 

al., 2005; STANSFIELD et al., 2008). Estudos variam nas dimensões do estigma examinado, 

mas os mais comuns são: estigma percebido (crença de pessoas que percebem um indivíduo 

como inaceitável socialmente), auto-estigma (percepção semelhante e internalizada de si 

mesmo levando ao medo de procurar ajuda ou revelar o transtorno mental devido ao estigma 

associado), distância social (desejo de manter distância das pessoas com transtorno mental), 

periculosidade (crença de que o indivíduo é perigoso), recuperação (crença de que as pessoas 

com transtorno mental podem ou não se recuperar), reações emocionais (falta de 

responsabilidade social, bem como falta de empatia ou compaixão com as pessoas com 

transtorno mental) (KASSAM et al., 2012). 

Estudo de scoping review investigou avaliações das atuais medidas disponíveis 

relacionadas à educação em saúde mental e psicometria, identificando 65 medidas de estigma 

(WEI et al. 2015). Ainda, estudo de revisão narrativa identificou 47 versões de uma escala 

para o estigma internalizado, a escala do Estigma Internalizado da Doença Mental (BOYD et 

al. 2014) e uma revisão sistemática, que apresentou como objetivo avaliar criticamente a 

qualidade metodológica dos estudos que avaliam a psicometria das escalas de medida do 
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estigma, determinou o nível de evidência da qualidade geral das propriedades psicométricas 

das escalas incluídas (WEI et al., 2017). 

Grande parte de estudos sobre estigma concentra-se nas atitudes e crenças do público 

em geral com relação às pessoas com transtorno mental (THORNICROFT et al., 2007), as 

quais são, frequentemente, percebidas como estranhas, assustadoras, imprevisíveis, agressivas 

e desprovidas de autocontrole (PHELAN; LINK, 1998; LINK et al., 1999; CRISP et al., 

2000). A baixa adesão das pessoas com transtorno mental ao tratamento e até sua rejeição a 

possibilidade de buscar ajuda podem ser entendidas como tentativa de evitar a estigmatização 

(CORRIGAN et al., 2003; PELUSO; BLAY, 2004; CORRIGAN, 2004; RÜSCH et al., 2005).  

Os profissionais de saúde não são menos suscetíveis do que o público em geral quanto 

às crenças e comportamentos estigmatizantes com relação às pessoas com transtorno mental 

(HODGES; INCH; SILVER, 2001; RÜSCH et al., 2005; KASSAM et al., 2012). Contudo, 

profissionais de saúde são responsáveis por possibilidades de mudança, prevenção, 

divulgação de informação, tratamento e são considerados, ainda, como grupo com grande 

potencial para reduzir o estigma na saúde mental (KASSAM et al., 2012).  

Estudos sobre atitudes estigmatizantes dos profissionais de saúde com relação às 

pessoas com transtorno mental englobam atitudes positivas ou negativas e atitudes explícitas 

ou implícitas (JORM et al., 1999; NORDT, LAUBER, RÖSSLER, 2006; PERIS et al., 2008; 

HANSSOM et al., 2013; STULL et al., 2013; CHIEN; YEUNG; CHAN, 2014; KOPERA, 

2014; REAVLEY, 2014; STUBER et al., 2014). As atitudes explícitas estão no nível 

consciente, são deliberadamente formadas e fáceis de relatar; as atitudes implícitas estão no 

nível inconsciente, são involuntariamente formadas e tipicamente desconhecidas 

(RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2005).  

Atitudes positivas podem relacionar-se a fatores como idade, treinamento e 

experiência dos profissionais de saúde com relação às pessoas com transtorno mental 

(STUBER et al., 2014; REAVLEY, 2014). Esta relação aproxima-se do conceito de contato 

social, no qual níveis mais baixos de estigma resultam da experiência de interação com as 

pessoas com transtorno mental, levando à reformulação de crenças estereotipadas sobre o 

grupo estigmatizado (CORRIGAN; WATSON, 2002). 
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O contato com as pessoas com transtorno mental é recomendado como uma estratégia 

chave para reduzir o estigma, pois pode ter impacto positivo na redução de preconceitos e 

estereótipos (NEWTON-HOWES; WEAVER; TYRER, 2008; BJÖRKMAN et al., 2008; 

VIBHA et al., 2008). No entanto, alguns estudos contrariam esta ideia, revelando níveis mais 

altos de estigma relacionados ao contato do profissional de saúde com pessoas com transtorno 

mental, pois este contato ocorre, muitas vezes, em momentos críticos, quando os sintomas 

podem ser aparentes e estão em extrema necessidade de tratamento (JORM et al., 1999; 

HANSSOM et al.,2013; CHIEN; YEUNG; CHAN, 2014; KOPERA, 2014). 

Profissionais de saúde que possuem atitudes positivas com relação às pessoas com 

transtorno mental, por serem suscetíveis ao estigma, podem revelar, também, desejo de 

distância social (NORDT; LAUBER; RÖSSLER, 2006; REAVLEY, 2014); STUBER et al., 

2014). A distância social é um dos componentes mais importantes na estigmatização porque 

reflete o desejo de uma pessoa de não se envolver em atividades com pessoas com 

determinadas características (CORRIGAN et al., 2003). O desejo de distância social 

geralmente ocorre devido a percepções distorcidas sobre as pessoas com transtorno mental, 

classificando-as como perigosas e imprevisíveis (LINK et al., 1999).  

Ainda, profissionais de saúde com atitudes positivas em relação à possibilidade de 

recuperação da saúde mental de usuários de serviços de saúde podem desenvolver o chamado 

"obscurecimento de diagnóstico", no qual os problemas físicos/orgânicos de um usuário são 

ofuscados pelo seu diagnóstico psiquiátrico (THORNICROFT et al., 2008). Ressalta-se que 

pessoas com transtorno mental têm mortalidade elevada em comparação à população em geral 

(WALKER et al., 2015). Estudos revelam que a carga global dos transtornos mentais reflete 

mais na incapacidade do que na mortalidade, demonstrando que a relação entre transtornos 

mentais e mortalidade é complexa, pois a maioria das pessoas morre devido à doenças 

cardíacas ou crônicas, e não à condição psiquiátrica (COLTON; MANDERSCHEID, 2006; 

WHITEFORD et al., 2013). 

Com relação às atitudes implícitas e explícitas dos profissionais de saúde com relação 

às pessoas com transtorno mental, estudos obtiveram resultados comparáveis (PERIS et al., 

2008; STULL et al., 2013; KOPERA, 2014). O estudo de Stull et al. (2013) utilizou o Teste 

de Associação Implícita (TAI) para medir atitudes implícitas em profissionais de saúde e 
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vinhetas que descreviam casos de esquizofrenia, a fim de identificar as atitudes explícitas dos 

profissionais. Os resultados mostraram que alguns profissionais de saúde tiveram atitudes 

mais explícitas e implícitas positivas com relação às pessoas com transtorno mental. Atitudes 

mais positivas foram associadas a níveis mais altos de educação, o que significa que os 

profissionais de saúde com treinamento avançado em saúde mental demonstraram atitudes 

menos estigmatizantes com relação às pessoas com transtorno mental. 

Kopera (2014) identificou em seu estudo atitudes explícitas mais positivas entre os 

profissionais de saúde, particularmente entre os profissionais mais velhos e com formação 

avançada. No estudo de Peris et al. (2008), atitudes implícitas e explícitas entre os 

profissionais de saúde foram comparadas com as dos estudantes de medicina e os resultados 

revelaram que ambos os grupos tiveram atitudes positivas (menos atitudes estigmatizantes). 

Há um crescente reconhecimento de que medidas explícitas podem subestimar os níveis de 

estigma. Por outro lado, atitudes implícitas, podem ser mais sensíveis à detecção de 

associações que as pessoas prefeririam não revelar (HINSHAW; STIER, 2008).   

É relevante que os profissionais de saúde estejam cientes do impacto adverso que 

atitudes estigmatizantes e comportamentos discriminatórios podem ter para os usuários dos 

serviços de saúde (CALDWELL; JORM, 2000). Assim, a importância de conhecer as atitudes 

de profissionais da saúde com relação às pessoas com transtorno mental se deve ao fato de ser 

um público que, também, encontra-se suscetível ao estigma e em exposição aos processos de 

socialização que podem levar à internalização de atitudes estigmatizantes e discriminatórias 

(HANSSOM, 2013). 

Investir em iniciativas de educação dos profissionais de saúde sobre atitudes e práticas 

estigmatizantes que possam construir e na conscientização sobre danos que podem causar em 

relação à confiança, esperança, chance de recuperação e qualidade de vida para os usuários 

dos serviços de saúde é essencial para reduzir o estigma. Além do treinamento, é fundamental 

que os profissionais de saúde se envolvam em processos que desafiem ativamente suas 

próprias crenças e atitudes pessoais para ampliar seus pontos de vista e facilitar relações 

produtivas com pessoas com transtorno mental (HANSSOM, 2013). 

As estratégias de redução de estigma tendem a ser compostas de contato, protesto 

(muitas vezes aplicado contra declarações públicas estigmatizantes, reportagens e 
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propagandas da mídia) e componentes educacionais (CORRIGAN et al., 2003; RÜSCH et al., 

2005). Campanhas de conscientização pública foram identificadas como estratégias potenciais 

para abordar o estigma e foram implementadas em muitos países para reduzir o estigma 

associado às pessoas com transtorno mental (HORSFALL; CLEARY; HUNT, 2010). Porém, 

há o alerta em relação à escassez dessas campanhas, considerando seu alcance limitado e os 

desafios para medir o impacto, tanto no público em geral quanto nos profissionais de saúde 

(NORDT; LAUBER; ROSSLER, 2006; BJÖRKMAN et al., 2008; LOCH et al., 2013).  

Medidas para reduzir o estigma, como programas educacionais, campanhas anti-

estigma e contato pessoal, são consideradas importantes e atendem a atitudes explícitas, mas 

não agem em processos não intencionais, como nas atitudes implícitas (KOPERA, 2014). 

Assim, essas medidas podem não ser completamente eficazes e, portanto, novas avaliações e 

métodos que interferem nas atitudes implícitas são necessários.  

No Canadá, a Mental Health Commission of Canada (MHCC) criou uma iniciativa 

anti-estigma, chamada “Opening Minds”, a fim de mudar atitudes e comportamentos de 

diversos grupos populacionais com relação às pessoas com transtorno mental. A “Opening 

Minds” representa o maior esforço na história do Canadá para reduzir o estigma e a 

discriminação associados aos transtornos mentais e aborda o estigma em quatro grupos-alvo 

principais: profissionais de saúde, jovens, força de trabalho e meios de comunicação. A 

iniciativa engloba vários objetivos que vão desde melhorar a compreensão dos profissionais 

de saúde às necessidades das pessoas com transtorno mental, assim como a incentivar os 

jovens a falarem abertamente sobre o transtorno mental. Assim, busca cultivar um ambiente 

no qual as pessoas com transtorno mental possam se sentir confortáveis para buscar ajuda, 

tratamento e apoio para a recuperação (MHCC, 2015).  

Para alcançar o objetivo com os profissionais de saúde, a “Opening Minds” necessitou 

de uma escala atual, confiável e válida para avaliar práticas de redução de estigma com 

relação às pessoas com transtorno mental, pois muitas escalas que existem hoje não são 

adequadas para os propósitos relacionados especificamente aos profissionais de saúde 

(KASSAM et al., 2012). Dessa forma, foi desenvolvida a Opening Minds Scale for Health 

Care Providers (OMS-HC), uma escala de auto-relato que identifica atitudes e 

comportamentos dos profissionais de saúde com relação às pessoas com transtorno mental. A 



26 

 

 

 

 

 

escala consiste de uma série de itens, cada um com uma sequência equilibrada de resposta de 

valor: concordo totalmente, concordo, nem concordo nem discordo, discordo, discordo 

totalmente; sendo que para cada item é atribuída uma pontuação de 1 a 5. Pontuações 

elevadas sugerem atitude mais estigmatizante. A OMS-HC completa contém 20 itens com 

pontuações que podem alcançar de 20 (menos estigmatizante) a 100 (mais estigmatizante). Os 

itens 3, 8, 9, 10, 11, 15, 19 da escala exigem codificação reversa. A OMS-HC mede cinco 

dimensões relacionadas ao estigma: Recuperação; Responsabilidade Social; Distância Social; 

Outros conceitos (periculosidade, obscurecimento de diagnóstico); e Divulgação (MHCC, 

2015) (ANEXO A). 

A OMS-HC foi utilizada em projeto piloto canadense liderado pelo Centre for 

Addiction and Mental Health (CAMH) a fim de explorar atitudes relacionadas ao estigma 

entre os profissionais de saúde no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS). O projeto foi 

implementado com sucesso em três Centros de Saúde Comunitários de Toronto e resultou na 

criação de uma intervenção anti-estigma abrangente. A intervenção mostrou-se eficaz em 

melhorar as atitudes estigmatizantes entre os profissionais de saúde com relação às pessoas 

com transtorno mental e com problemas de uso de substâncias.  

Este projeto canadense está sendo desenvolvido no Brasil (intitulado “Explorando 

Estigma, Discriminação e Perspectivas de Recuperação relacionados aos transtornos 

mentais e uso de substâncias junto a profissionais de Unidades Básicas de Saúde em Ribeirão 

Preto, Brasil: um Ensaio Controlado Randomizado”). Em consonância com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 3, 10 e 17 da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Plano 

de Ação de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde (OMS) 2013-2020, será o 

primeiro estudo brasileiro a avaliar uma abrangente intervenção anti-estigma direcionada aos 

profissionais de Unidades Básicas de Saúde (UBS), especificamente Unidades de Saúde da 

Família (USF), com base em uma perspectiva organizacional. Isso levará a melhor 

compreensão do estigma entre os profissionais de atenção primária e será a primeira 

intervenção anti-estigma baseada em evidências, padronizada e validada, que poderá ser 

ampliada para outras USFs e serviços de atenção primária em todo o Brasil, incluindo, mas 

não se limitando à Unidades Básicas de Saúde, Centros de Saúde, Centros de Saúde da 

Comunidade Social e Centros de Assistência Médica de Emergência nos níveis local, regional 
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e nacional. O projeto envolve autoridades de saúde locais e partes interessadas, o que 

contribuirá para a potencial disseminação e sustentabilidade da intervenção após o final do 

projeto, melhorando os resultados de saúde mental no país (VENTURA, 2017). 

Tendo em vista que os serviços de saúde são o principal meio pelo qual as pessoas 

com transtorno mental são capazes de alcançar integração na sociedade, que o estigma entre 

os profissionais de saúde existe, é fator preocupante e torna-se barreira para a busca de 

tratamentos e qualidade de vida das pessoas, diferentes esforços têm sido realizados para a 

redução do estigma. Dessa forma, o presente estudo caracteriza-se pela adaptação cultural da 

OMS-HC para uso no Brasil. Se avaliada como boa escala de medida, possibilitará futuras 

intervenções com profissionais de saúde, proporcionando capacitação e consciência do 

impacto das atuações com as pessoas com transtorno mental.   
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2 Referencial teórico-metodológico 
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2.1 Apresentação da escala 

 

Opening Minds Scale for health care providers (OMS-HC) 

 

2.1.1 Desenvolvimento 

 

O desenvolvimento da OMS-HC, no Canadá, teve início com a criação de um 

conjunto de itens referentes às dimensões de estigma, a partir de escalas existentes, bem como 

pela criação de novos itens desenvolvidos pelo pesquisador Aliya Kassam, por meio de 

consultas com pessoas que trabalham com programas de redução de estigma de profissionais 

de saúde com relação às pessoas com transtorno mental. Estas consultas resultaram em um 

questionário de 50 itens com cinco dimensões para medir o estigma: 1) Recuperação, 2) 

Responsabilidade social, 3) Distância social, 4) Outros conceitos (periculosidade, 

obscurecimento de diagnóstico) e 5) Divulgação. Os itens foram enviados para três pessoas 

que tinham algum transtorno mental e revisados por uma equipe de pesquisa composta por 

sociólogo, psiquiatra, coordenador de programa anti-estigma e pesquisadores associados, para 

darem um feedback. A partir deste feedback coletivo, alguns itens foram eliminados e 

alterados, resultando em uma escala de 42 itens (KASSAM et al., 2012). 

A escala foi reduzida para 26 itens, após entrevista cognitiva e feedback. As 

entrevistas tiveram duração de 20 minutos. Entrevista cognitiva é um método de avaliação de 

fontes de erro de resposta em questionários de pesquisa que se concentra principalmente nos 

processos cognitivos que os entrevistados usam para responder (CAMPANELLI; MARTIN; 

ROTHGEB, 1991). Para a escala OMS-HC, as entrevistas cognitivas foram conduzidas por 

um dos autores (Aliya Kassam) e realizadas com seis voluntários recrutados por amostra de 

conveniência. Todos os voluntários trabalhavam em centros de cuidados de saúde e eram do 

sexo feminino. As perguntas foram conduzidas com base no que os voluntários sentiram com 

relação a cada item, no que o questionário estava se referindo, se eles se sentiram 

pressionados para responder, se os itens faziam sentido e se estavam medindo as atitudes dos 

profissionais de saúde com relação às pessoas com transtorno mental (CAMPANELLI; 

MARTIN; ROTHGEB, 1991).  
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As questões foram revisadas novamente pela equipe de pesquisa e uma pergunta foi 

eliminada porque consideraram que não media o estigma, o que levou a uma versão inicial da 

OMS-HC. A escala inicial OMS-HC teve 25 itens, bem como questões demográficas 

adicionais. A escala usou definições de problemas de saúde mental / doenças, recuperação e 

cuidados de saúde, retiradas de documento da Mental Health Commission of Canada (MHCC, 

2015).   

Sete grupos focais de profissionais de saúde foram, então, realizados para perguntar 

sobre a linguagem da escala, sugerir novos itens, bem como para explorar as atitudes com 

relação às pessoas com transtorno mental. Para esta parte do estudo, participantes voluntários, 

que eram profissionais de saúde ou profissionais de saúde em treinamento, em Calgary, 

Canadá, foram convidados para participar dos grupos focais. Os grupos focais consistiram de 

6 a 10 pessoas. Para os grupos focais, foram recrutados os seguintes participantes: médicos 

clínicos gerais; médicos de outras especialidades, incluindo psiquiatras; cirurgiões; 

enfermeiros; enfermeiros psiquiátricos; estudantes de medicina; assistentes sociais / 

estudantes de serviço social; terapeutas ocupacionais / estudantes de terapia ocupacional; 

psicólogos; farmacêuticos. 

Os participantes, para os grupos focais, foram selecionados por amostra de 

conveniência. E-mails foram enviados para organizações comunitárias de saúde mental, 

hospitais e clínicas locais. Estudantes de medicina e médicos foram recrutados por meio de 

contatos de um dos autores (Andriyka Papish). Vários conceitos foram explorados nos grupos 

focais, como o uso do termo “transtorno mental” em oposição a um diagnóstico específico de 

transtorno mental, como depressão, a definição de transtorno mental, a definição de 

recuperação, o viés de desejabilidade social e a relevância dos itens para os profissionais de 

saúde. Os grupos focais ocorreram um após o outro e a escala apresentada para cada grupo 

focal foi com base no feedback do grupo focal anterior, a fim de que a escala fosse 

aperfeiçoada a cada vez.  

Após extensas consultas às partes interessadas, alguns itens foram incluídos na escala 

a fim de abranger as dimensões de recuperação, responsabilidade social e distância social. 

Outras dimensões do estigma, como periculosidade, tratamento de pessoas com transtorno 
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mental e revelação de um transtorno mental foram também considerados importantes. Assim, 

itens pertencentes a essas dimensões foram incluídos na escala (KASSAM et al., 2012). 

Os dados dos grupos foram transcritos e analisados. O pesquisador Aliya Kassam 

procurou consenso em respostas qualitativas sobre o termo “transtorno mental”, definição de 

transtorno mental, definição de recuperação, o viés de desejabilidade social e a relevância dos 

itens aos profissionais de saúde (REYNOLDS, 1982). Foram realizadas mudanças para escala 

final, nos casos em que houve concordância de 50% pelos membros do grupo focal a respeito 

de algum conceito. Essas mudanças resultaram na redução de 25 para 20 itens. Portanto, a 

OMS-HC é uma escala de auto-relato que identifica atitudes e comportamentos com relação 

às pessoas com transtorno mental.  

 

2.1.2 Fase teste 

 

Nesta parte, os participantes foram identificados por meio de buscas de regiões de 

saúde, organizações profissionais e departamentos acadêmicos afiliados a profissionais de 

saúde ou profissionais de saúde em treinamento para participar da conclusão da pesquisa. Os 

participantes foram contatados localmente, provincialmente e nacionalmente, por e-mail, pois 

a pesquisa foi conduzida on-line. Chefes de departamento de Universidades das áreas de 

medicina, enfermagem, assistência social, terapia ocupacional e psicologia foram contatados 

para acessar os alunos em cada grupo. Associações profissionais também foram contatadas 

em todo o Canadá para solicitar aos membros, profissionais de saúde, que completassem a 

escala. A escala estava disponível on-line para os respondentes concluírem. Qualquer 

profissional de saúde ou estagiário era elegível para participar do estudo, caso consentissem 

em participar. 

Procurou-se, também, determinar a relação entre os itens da escala e os itens de 

desejabilidade social. O viés da desejabilidade social pode ser definido como a tendência dos 

indivíduos de relatar impressões favoráveis sobre medidas que determinam variáveis 

sociológicas e psicológicas de interesse, como atitudes em relação às pessoas com transtornos 

mentais, minorias étnicas e gênero. Se os itens da escala se correlacionam altamente com os 
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escores de desejabilidade social, a escala pode ser influenciada pelo viés de desejabilidade 

social (REYNOLDS, 1982). 

Toda a análise estatística foi realizada utilizando a versão 12.0 do STATA. O 

coeficiente de correlação de Spearman ou o rho (ρ) de Spearman foi usado para determinar a 

relação entre os escores totais e a escala de Social Desirability de Marlow-Crowne e os 

escores totais de 669 profissionais de saúde.  

A confiabilidade teste-reteste da escala de 20 itens foi conduzida com uma sub-

amostra de profissionais de saúde que consentiram em ser contatados de quatro a seis semanas 

após a primeira vez que participaram da pesquisa. A correlação intraclasse que compara as 

pontuações totais nos dois períodos de tempo foi determinada. 

Os itens foram analisados e o alfa de Cronbach foi calculado para determinar a 

consistência geral da escala. As correlações item-total foram calculadas juntamente com uma 

análise fatorial dos itens. Os itens que não se correlacionaram fortemente com o escore total 

foram eliminados para a análise fatorial (seis, dos 20 itens, tiveram correlação menor que 0,2). 

A análise fatorial foi conduzida usando análise de componentes principais. Os métodos 

utilizados para os fatores de retenção foram manter os fatores que tinham valores de Eigen 

acima de 1,0 e mais de quatro itens que foram carregados em um único fator. 

Portanto, a análise fatorial dos dados da escala com 787 profissionais de saúde 

resultou em uma solução de dois fatores (fator de atitudes com relação às pessoas com 

transtorno mental e fator de revelação/divulgação de transtorno mental) com 12 itens (Quadro 

1). A pontuação das atitudes dos profissionais de saúde com relação às pessoas com 

transtorno mental pode variar de 7 (menos estigmatizantes) a 35 (mais estigmatizantes), 

enquanto a pontuação para as atitudes dos profissionais de saúde com relação à divulgação de 

transtorno mental pode variar de 5 (menos estigmatizantes) a 25 (mais estigmatizantes).  
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Quadro 1. Fatores/Subescalas identificadas na análise fatorial da OMS-HC  

Factor 1 – Attitudes of health care providers towards people with mental illness (α = 0,75 ) 

- I am more comfortable helping a person who has a physical illness than I am helping a person who has a 

mental illness. (item 1) 

 

- Eu me sinto mais confortável ao ajudar uma pessoa com doença física do que ao ajudar uma pessoa com um 
transtorno mental. 

- If a person with mental illness complains of physical symptoms (e.g. nausea, back pain or headache), I 

would likely atribute this to their mental illness. (item 2) 

 

- Se uma pessoa com transtorno mental reclama de sintomas físicos (ex.: náusea, dor nas costas ou dor de 

cabeça), eu provavelmente os atribuiria ao transtorno mental. 

- Despite my professionals beliefs, I have negative reactions towards people who have mental illness. (item 

12) 

 

- Apesar de minhas crenças profissionais, eu tenho reações negativas com relação às pessoas que têm 

transtorno mental. 

- There is little I can do to help people with mental illness. (item 13) 

 

- Há pouco que eu possa fazer para ajudar pessoas com transtorno mental. 

- More than half of people with mental illness don’t try hard enough to get better. (item 14) 

 

- Mais da metade das pessoas com transtorno mental não se esforça o suficiente para melhorar. 

- Health care providers don’t need to be advocates for people with mental illness. (item 18) 

 

- Profissionais de saúde não precisam ser defensores de pessoas com transtorno mental. 

- I struggle to feel compassions for a person with mental ilness. (item 20) 

 

- Eu tenho dificuldade em sentir compaixão por uma pessoa com transtorno mental. 

Factor 2 – Attitudes of health care providers towards disclosure of a mental illness (α = 0,72) 

- If I were under treatment for a mental illness, I would not disclose this to any of my colleagues. (item 4) 

 

- Se eu estivesse em tratamento para um transtorno mental, eu não revelaria a nenhum dos meus colegas. 

- I would be more inclined to seek help for a mental illness if my treating health care providers was not 

associate my workplace. (item 5) 

 
- Eu estaria mais propenso a buscar ajuda para um transtorno mental se o profissional de saúde que fosse me 

tratar não estivesse ligado ao meu local de trabalho. 

- I would see myself as weak if I had a mental illness and could not fix it myself. (item 6) 

 

- Eu me consideraria fraco se eu tivesse um transtorno mental que eu mesmo não pudesse lidar. 

- I would be reluctant to seek help if I had a mental illness. (item 7) 

 

- Eu relutaria em buscar ajuda se eu tivesse um transtorno mental. 

- If I had a mental illness I would tell my friends. (item 10) 

 

- Se eu tivesse um transtorno mental eu contaria para meus amigos. 
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2.2 Aspectos teóricos e metodológicos do processo de adaptação cultural e validação de 

escalas de medida  

 

Para aplicação de escala psicológica, duas estratégias são possíveis. A primeira é a 

criação de uma nova medida, processo rigoroso que exige tempo longo de pesquisa, 

disponibilidades pessoal e financeira. A segunda é a modificação de escala anteriormente 

validada em outra linguagem, por meio da adaptação cultural, processo rigoroso, mas com 

economia de tempo e recursos (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993).  

Com o crescimento de pesquisas multinacionais e multiculturais, percebe-se a 

necessidade de adaptação cultural de medidas para utilização das escalas em outros países, 

visto que a maioria das escalas foi desenvolvida em países de língua inglesa (GUILLEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON, 1993).  

Os processos metodológicos para a adaptação cultural e validação de escalas foram 

aperfeiçoados com o tempo, pois somente a tradução literal dos itens não garante a utilização 

da escala em outras culturas (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). No entanto, 

não há um consenso sobre o melhor método a ser aplicado nos processos de adaptação 

cultural e validação de escalas, porém os pesquisadores devem optar sobre o que melhor se 

adapta ao contexto da pesquisa, garantindo que as propriedades da versão original sejam 

mantidas (BEATON et al., 2000).  

Nesse sentido, as etapas cumpridas neste estudo são a seguir descritas.  

 

2.2.1 Adaptação cultural  

 

A adaptação cultural é um processo metodológico e sistemático que envolve a 

linguagem, por meio de tradução, e a adequação cultural. Tem a finalidade de disponibilizar 

escala compreensível e culturalmente relevante, preservando as características da escala 

original (BEATON et al., 2000). Assim, cinco passos devem ser seguidos, baseados nas 

recomendações padronizadas de Guillemin; Bombardier e Beaton (1993):  

 

 



35 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 Tradução  

 

Consiste em traduzir a escala original para a língua-alvo. A tradução deve ser realizada 

por dois tradutores independentes, preferencialmente nativos da língua-alvo e com profissões 

diferentes, pois permite detectar erros e interpretações divergentes. Um dos tradutores deve 

conhecer os objetivos do estudo e os conceitos envolvidos, por promover a restituição 

confiável da escala, e o outro será útil na obtenção de significados inesperados da escala 

original. O objetivo desse processo é preservar o significado de cada item entre as duas 

línguas e manter a integridade da escala de medida.  

 

2.2.1.2 Retrotradução (back-translation)  

 

Refere-se à tradução das versões obtidas na etapa anterior, novamente para a língua de 

origem. Apresenta como objetivo verificar o conteúdo da versão original e esclarecer redações 

confusas, aumentando a qualidade da escala final. Os tradutores de melhor qualidade devem 

ser nativos da língua de origem da escala, não possuírem conhecimento dos objetivos e 

conceitos envolvidos no estudo, para proporcionar liberdade de predisposições.  

 

 

2.2.1.3 Revisão da tradução por comitê de juízes  

 

Este processo constitui na produção de uma versão final da língua-alvo, a partir das 

versões obtidas nas etapas anteriores, com a finalidade de preservar a replicabilidade da 

medida. Realizada por um comitê de juízes que faz a comparação entre a escala original e a 

versão alvo, composto por pessoas bilíngues, preferencialmente, que podem ser profissionais 

da saúde, pesquisadores que conhecem a metodologia do estudo, pessoas representativas da 

população-alvo e especialistas nos conceitos a serem investigados. O comitê deve revisar a 

apresentação da escala, as instruções, as disposições dos itens e respostas, ou seja, a escala na 

íntegra. Os membros podem modificar, incluir ou eliminar itens considerados irrelevantes, 
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inadequados e ambíguos, adequando às condições da cultura-alvo, mantendo os conceitos 

gerais dos itens eliminados, realizar críticas e até solicitar a repetição das etapas anteriores.  

Para que a tradução seja compreendida integralmente, deve haver a preocupação do 

pesquisador com a equivalência cultural entre a versão original e a versão final. Assim, o 

comitê tem a função de verificar as equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual. 

A equivalência semântica diz respeito ao significado das palavras de cada item, no qual 

alterações gramaticais podem ser necessárias, mas com o propósito de manter o sentido. A 

equivalência idiomática avalia os significados das expressões cotidianas ou coloquiais, 

buscando expressões semelhantes na cultura-alvo, ou substituições. A equivalência cultural 

procura avaliar se os itens da escala expressam situações comuns de cada cultura. Na 

equivalência conceitual, a validade dos conceitos explorados é examinada, buscando a 

relação do que está sendo investigado com a cultura em questão.  

Há uma proposta, a de Ferrer et al. (1996), que recomenda que a etapa do comitê de 

juízes seja aplicada antes da retrotradução, pois permite a identificação de possíveis erros e 

dificuldades de compreensão que não poderiam ser observados posteriormente. Tem sido 

utilizada por alguns pesquisadores brasileiros (ESCHEVARRIA-GUANILO et al., 2006; 

FERREIRA et al., 2008; DANTAS; SILVA; CIOL, 2012), e foi utilizada neste estudo.  

 

2.2.1.4 Pré-teste  

 

Nesta etapa há comparação entre a versão original e a adaptada, a fim de certificar 

equivalência, clareza, compreensão, tempo de aplicação, linguagem e aplicabilidade da escala. 

É realizada por pessoas bilíngues ou por amostra da população-alvo (de 30 a 40 participantes). 

Com a população-alvo, opção mais utilizada, os participantes respondem a escala e, 

posteriormente, são questionados a respeito de cada item e da medida em geral. Caso a versão 

final não seja satisfatória, outras revisões podem ser realizadas pelo comitê de juízes.  
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2.2.1.5 Ponderação dos escores  

 

A última etapa refere-se à adaptação dos escores ao contexto cultural, realizada por 

meio do julgamento de especialistas, com procedimentos específicos de ponderação, ou por 

análise estatística a partir de amostra de participantes.  

 

2.2.2 Validação  

 

A adaptação cultural de uma escala não a torna válida, até que suas propriedades 

psicométricas sejam confirmadas (MORAIS, 2004; PASQUALI, 2009). Assim, a psicometria, 

medida das ciências psicossociais que utiliza a linguagem matemática para explicar o 

significado das respostas dadas pelos sujeitos, tem sido amplamente aplicada. As 

propriedades psicométricas das escalas de medidas são a validade (fidedignidade) e a 

confiabilidade (precisão/reprodutibilidade) (PASQUALI, 2009; POLIT; BECK, 2011).  

 

2.2.2.1 Validade  

 

Definida como a capacidade de uma escala medir o que se pretende medir, a validade 

evidencia se há coerência entre o aspecto da medida e a propriedade medida dos objetos 

(GUILLEMIN, 1995). Existem alguns critérios, medidos por meio de técnicas que 

possibilitam a validade de uma escala, como a validade de face ou aparente, de conteúdo, de 

critério e de constructo ou conceito (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004; PASQUALI, 2009).  

A validade de face ou aparente é considerada menos útil devido a falta de técnica, 

pois é um julgamento empírico quanto à pertinência, clareza e ausência de ambiguidade dos 

itens, examinando se o conceito medido é o desejado pelo pesquisador. No entanto, é um 

aspecto necessário da validação, pois se a escala parecer inadequada ou irrelevante, poderá 

comprometer todo o processo do estudo (MARTINS, 2006).  

Na validade de conteúdo, todas as questões são verificadas a fim de identificar se a 

escala é constituída por todos os componentes e dimensões do conteúdo relacionados ao 

fenômeno (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Assim como a validade de face, representa 
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julgamento empírico e deve ser realizado por dois juízes, no mínimo, que avaliam a 

relevância de cada item (PASQUALI, 2009).  

A validade de critério busca a comprovação da correlação que existe entre os escores 

da escala e algum critério externo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004), ou seja, permite a 

avaliação da escala a respeito da associação empírica com outros critérios relacionados às 

medidas de outras escalas (PASQUALI, 2009).  

Validade de constructo ou conceito refere-se à forma fundamental e complexa de 

validade das escalas psicológicas, pois avalia a relação entre a teoria e as hipóteses 

estabelecidas. É a mais complexa, pois pretende confirmar as hipóteses estabelecidas e, para a 

confirmação, os métodos de validade convergente e validade discriminante ou divergente 

podem ser utilizados (FAYERS; MACHIN, 2007; PASQUALI, 2009).  

A validade de constructo convergente relaciona-se com a forte correlação entre as 

medidas de escalas que avaliam constructos relacionados. A validade de constructo 

discriminante ou divergente analisa se duas medidas que teoricamente avaliam constructos 

diferentes apresentam baixa correlação linear (FAYERS; MACHIN, 2007).  

A análise fatorial é método que estabelece a validade de constructo a partir de testes 

psicométricos que analisam as dimensões da escala estudada. O objetivo é sintetizar as 

informações presentes em diferentes variáveis da escala e compor um conjunto menor de 

novas dimensões (fatores) com perda mínima de dados (FAYERS; MACHIN, 2007). É uma 

técnica estatística que permite ao pesquisador identificar os grupos de itens que avaliam a 

dimensionalidade da escala estudada (FAYERS; MACHIN, 2007; PASQUALI, 2009).  

 

2.2.2.2 Confiabilidade  

 

É a capacidade da escala em produzir o grau de coerência na medida de um atributo, 

quando aplicado em ocasiões diversas, com resultados reprodutíveis e consistentes 

(PASQUALI, 2009). Os aspectos relevantes que garantem a confiabilidade na coleta de dados 

quantitativos são estabilidade e consistência interna (POLI; BECK; HUNGLER, 2004).  

A avaliação da estabilidade (teste-reteste) calcula a correlação entre a distribuição de 

escores obtidos pelo mesmo teste, mesmos sujeitos e em períodos diferentes. As aplicações 
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não devem ser distantes, pois com o passar do tempo, os atributos de interesse podem se 

modificar, sendo esta uma desvantagem (PAQUALI, 2009).  

A consistência interna verifica se os itens da escala são homogêneos, por meio da 

técnica de divisão pela metade e alfa de Cronbach. Na divisão pela metade, os itens são 

divididos em duas partes, somados e os escores dos dois meios-testes são utilizados para 

computar o coeficiente de confiabilidade. Se os dois meios-testes medirem o mesmo atributo, 

o coeficiente é considerado alto. O alfa de Cronbach é a média de todos os coeficientes de 

correlação. Os índices de consistência interna variam de zero a um e, quanto mais alto o 

coeficiente, mais exata é a medida. Pode-se dizer que o alfa de Cronbach é o método mais 

sofisticado de computar a consistência interna (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 
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3 Objetivos 
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3.1 Objetivo Geral 

 

Adaptar culturalmente a Opening Minds Scale for Health Care Providers (OMS-HC) 

para o Brasil.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Descrever o processo de tradução e retrotradução da Opening Minds Scale for Health Care 

Providers (OMS-HC); 

- Avaliar a validade de face e de conteúdo da versão adaptada da Opening Minds Scale for 

Health Care Providers (OMS-HC); 

- Avaliar a confiabilidade da versão adaptada da Opening Minds Scale for Health Care 

Providers (OMS-HC), por meio da consistência interna de seus itens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Material e Método 
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4.1 Tipo de estudo e local 

 

Trata-se de um estudo metodológico, com delineamento transversal, cuja proposta foi 

adaptar culturalmente, avaliar as validades de face e de conteúdo da escala e avaliar a 

confiabilidade da versão adaptada para o português brasileiro da OMS-HC em uma amostra 

de profissionais da saúde. O estudo foi realizado em serviços de APS do município de 

Ribeirão Preto (SP), Brasil: UBSs e USFs.  

A APS, também conhecida como Atenção Básica (AB), é o caminho preferido pela 

população em geral para acessar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, 

um ótimo local para iniciar mudança relacionada ao estigma entre os profissionais de saúde 

(BRASIL, 2015). Nas UBSs e USFs são encontrados diversos problemas, assim como a 

presença frequente de pessoas com transtorno mental. Nestas configurações, os profissionais 

de saúde são altamente suscetíveis ao estigma relacionado às pessoas com transtorno mental, 

e têm o potencial para melhorar suas práticas. 

 Portanto, neste contexto, este estudo metodológico teve início na APS (UBSs e 

USFs), para a realização da adaptação cultural da escala e terá continuidade em todo o 

processo da validação.     

Os estudos metodológicos desenvolvem-se para a construção de instrumentos de 

coleta de dados em geral e para medir construtos subjetivos. São utilizadas a mensuração e a 

estatística, no que se refere à definição do construto, formulação dos itens, desenvolvimento 

das instruções para os participantes e avaliação da confiabilidade e da validade da escala 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

 

4.2 Permissão do autor para utilização da OMS-HC 

 

A utilização da OMS-HC não é de domínio público. O autor da escala original, Dr. 

Scott Patten, permitiu a utilização da OMS-HC para adaptação cultural e validação no Brasil. 

A permissão para a pesquisadora ocorreu via email (ANEXO B) por meio de representante do 

CAMH, Sireesha Bobbili.  
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Após a conclusão das etapas de tradução, avaliação do comitê de juízes e 

retrotradução, a pesquisadora encaminhou a Versão Inglês Final (VIF) para o autor da OMS-

HC, com auxílio da representante do CAMH, para comparação com a Versão Original (VO). 

Foi enviado, juntamente, o instrumento de Lino (1999) utilizado pelo comitê de juízes para a 

avaliação dos itens, adaptado para a comparação da VIF e VO. (APÊNDICE A). 

 

4.3 Proteção aos participantes do estudo 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de 

Ribeirão Preto (ANEXO C) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) – Protocolo 

CAAE: 82490918.8.0000.5393 (ANEXO D). Todos os procedimentos atenderam às 

determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regulariza as normas 

para realização de pesquisas envolvendo seres humanos. Foram assegurados aos participantes 

o sigilo dos dados e de identificação, assim como o direito de desistir de participar da 

pesquisa, a qualquer momento e sem qualquer prejuízo no exercício de sua profissão. 

Para a etapa de avaliação do comitê de juízes, os participantes (membros 

representantes da população-alvo) foram convidados via email pela pesquisadora 

(APÊNDICE B). Caso houvesse concordância em participar, foi enviado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para assinatura do participante (APÊNDICE C). 

Para o pré-teste, diferentes categorias profissionais de saúde (n = 40) de serviços de 

APS foram abordados. Foram informados sobre os objetivos da pesquisa e quando houve 

concordância em participar, o TCLE foi entregue em duas vias para assinatura dos 

participantes e da pesquisadora, sendo que uma via permaneceu com o participante 

(APÊNDICE D).  

 

4.4 Participantes 

 

O estudo contou com os seguintes participantes: 1) Membros do comitê de juízes – 

profissionais da saúde com experiência na Saúde Mental e bilíngues, que realizaram 
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avaliações das equivalências cultural, conceitual, semântica e idiomática entre a Versão 

Português Consenso 1 (VPC1) e a Versão Original (VO) da OMS-HC; e 2) Profissionais de 

saúde de serviços de APS do município de Ribeirão Preto (SP), que participaram da etapa pré-

teste, respondendo a Versão Português Final (VPF) da OMS-HC. 

Profissionais de atenção básica à saúde podem atuar como poderosos agentes de 

desestigmatização, fornecendo tratamento que facilita a reintegração social e uma abordagem 

de tratamento baseada na recuperação (ABDULLAH et al., 2011; KAWAR, 2015). 

Os critérios de seleção dos participantes da etapa pré-teste foram: profissionais de 

saúde de serviços de APS do município de Ribeirão Preto (SP) que estavam disponíveis no 

momento de abordagem. 

O estudo original da OMS-HC foi validado por diferentes categorias de profissionais 

de saúde, como: enfermeiros, médicos, assistentes sociais, farmacêuticos, terapeutas 

ocupacionais, psicólogos. Para a adaptação cultural da OMS-HC no Brasil, a diversidade de 

profissionais foi considerada de acordo com as características das Unidades de Saúde que 

participaram.   

 

4.5 Adaptação cultural da OMS-HC 

 

O processo metodológico utilizado para a adaptação cultural da OMS-HC foi seguido 

de acordo com Guillemin; Bombardier; Beaton (1993) e Ferrer et al. (1996) (Figura 1).  
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Figura 1. Fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão Original 

(VO) 

Versão 
Português 1 

(VP1) 

Versão 
Português 2 

(VP2) 

Versão Português 

Consenso 1 

(VPC1) 

Comitê de Juízes  

(Análise de Face 

e de Conteúdo) 

   Versão Português      
Consenso 2 (VP2) 

 

 

Retrotradução 

 
Versão Inglês 1 

(VI1) 

 
Versão Inglês 2 

(VI2) 

 

Versão Inglês 

Final (VIF) 

Versão 

Português final 

(VPF) 

 

 

Pré-teste 

Análise da 

Confiabilidade 

(Alpha de Cronbach) 



47 

 

 

 

 

 

4.5.1 Tradução da OMS-HC para a língua portuguesa 

 

A Versão Original (VO) da OMS-HC foi traduzida para a língua portuguesa por uma 

brasileira que leciona aulas de inglês (tradutora sem conhecimento dos objetivos do estudo) e 

por uma das pesquisadoras do presente estudo (tradutora com conhecimento dos objetivos do 

estudo). As duas traduções originaram, respectivamente, a Versão Português 1 (VP1) 

(APÊNDICE E) e Versão Português 2 (VP2) (APÊNDICE F). Com as duas versões em 

português, a pesquisadora se reuniu com a equipe de pesquisa para selecionar as melhores 

frases e, assim, obtiveram a Versão Português Consenso 1 (VPC1) (APÊNDICE G).  

 

4.5.2 Avaliação pelo comitê de juízes 

 

Nesta etapa, sete juízes foram selecionados: 1) Enfermeira e Docente do Departamento 

de Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2) Enfermeira e 

Docente do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto; 3) Psicóloga e Docente do Departamento de Psicologia do Centro Universitário de 

Franca; 4) Médico Especialista em Saúde da Família; 5) Assistente Social e Docente do curso 

de Medicina da Universidade Estadual de Montes Claros; 6) Nutricionista e Docente do curso 

de Nutrição da Universidade Estácio de Sá; 7) Terapeuta Ocupacional de Hospital 

Psiquiátrico.  

Os membros do comitê de juízes foram convidados, via email (APÊNDICE B) a 

participarem desta etapa com o intuito de avaliarem as equivalências cultural, conceitual, 

semântica e idiomática entre a VPC1 e a VO da OMS-HC. Para a avaliação, foi enviado a 

cada membro do comitê de juízes um instrumento contendo os itens da VO e da VPC1, 

adaptado conforme modelo de Lino (1999). Este instrumento solicitava a avaliação das 

equivalências semânticas e idiomáticas. Junto ao instrumento foi entregue uma orientação 

solicitando aos juízes que assinalassem -1, caso a versão em português não fosse equivalente 

ao inglês, 0 se fosse indeciso e +1, caso a versão fosse equivalente ao inglês (APÊNDICE A). 

Após todos os membros do comitê de juízes enviarem os instrumentos de avaliação 

das equivalências da OMS-HC, a pesquisadora se reuniu com a equipe de pesquisa a fim de 



48 

 

 

 

 

 

analisarem as avaliações. As modificações foram acatadas quando obtiveram 80% ou mais de 

concordância.  

Ao término deste processo, foi obtida a Versão Português Consenso 2 (VPC2) 

(APÊNDICE H).  

 

4.5.3 Retrotradução (back-translation) 

 

Para realizar a retrotradução da VPC2 da OMS-HC, dois tradutores nascidos no 

Canadá e com conhecimento da língua portuguesa realizaram as traduções individualmente. 

Um deles reside e trabalha no Brasil como professor da língua inglesa há 38 anos. O outro 

viveu no Brasil por três anos, trabalhando com a ONU Habitat. Assim, foram obtidas a 

Versão Inglês 1 (VI1) (APÊNDICE I) e a Versão Inglês 2 (VI2) (APÊNDICE J).   

Posteriormente, as retrotraduções foram comparadas entre si em reunião com a equipe 

de pesquisa, no qual chegaram à Versão Inglês Final (VIF) (APÊNDICE K). Esta versão foi 

encaminhada, via email, para o autor da OMS-HC, Dr. Scott Patten, que a avaliou por meio de 

instrumento adaptado (APÊNDICE L) e concordou, manifestando sua aprovação para 

continuidade da pesquisa (ANEXO E). 

 

4.5.4 Pré-teste 

 

A Versão Português Final (VPF) foi aplicada a uma amostra de 40 profissionais de 

saúde (Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Dentistas, Auxiliares Bucal, 

Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Médicos) em 7 Unidades de Saúde, sendo 3 UBSs e 

4 USFs. A amostra correspondeu a 20% do número estabelecido para a amostra final (200 

profissionais de saúde) (PASQUALI, 2012). 

O instrumento final foi desenvolvido em duas partes (APÊNDICE M). A primeira 

parte refere-se às características sócio-demográficas (gênero, idade, formação, tempo de 

formação, especialidade, tempo de atuação profissional, ocupação e tempo de atuação na 

Unidade de Saúde, horário de início e término de aplicação). A segunda parte consiste na 

versão adaptada da OMS-HC (VPF), com os 20 itens.  
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O contato com as Unidades de Saúde foi realizado por telefone, inicialmente, a fim de 

conversar com os gerentes para explicar a pesquisa e identificar a melhor maneira para coletar 

os dados com os profissionais de saúde de sua unidade. Após esse contato inicial e de acordo 

com a organização de cada unidade, a pesquisadora dirigiu-se às Unidades de Saúde e os 

profissionais de saúde foram convidados a participar da pesquisa por meio de amostra por 

conveniência. Aqueles que aceitavam participar, respondiam a escala no momento em que 

não estavam em atendimento. Os profissionais foram orientados que deveriam inserir as 

informações pessoais para a caracterização sócio-demográfica e, posteriormente, fazer a 

leitura de cada item da escala e assinalar as alternativas (concordo plenamente, concordo, não 

concordo e não discordo, discordo e discordo plenamente), de acordo com o que mais se 

identificavam. No final, a pesquisadora perguntava a respeito do instrumento de maneira 

geral, se os itens estavam compreensíveis e se a escala estava abordando questões 

relacionadas ao estigma.  

 

4.6 Processamento e Análise dos dados 

 

Os dados coletados no pré-teste receberam dupla digitação em planilha do Excel e 

inseridos no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0 para 

Windows. Foram realizadas análises descritivas de frequência simples para as variáveis 

categóricas e de medidas de tendência central (média e mediana) e variabilidade (desvio-

padrão) para as variáveis contínuas. A confiabilidade da escala na amostra do pré-teste, 

avaliada pela consistência interna dos itens, foi medida pelo coeficiente de alpha de Cronbach.     
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5 Resultados 
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5.1 Resultados relacionados ao processo de adaptação cultural da OMS-HC 

 

5.1.1 Tradução da OMS-HC para o português brasileiro 

 

O processo de tradução da OMS-HC foi realizado de acordo com o esquematizado na 

Figura 1. Após as duas versões traduzidas, a equipe de pesquisa se reuniu para avaliação dos 

termos utilizados em cada item. As traduções tiveram algumas variações decorrentes das 

características dos tradutores. O tradutor 1 não conhecia os objetivos do estudo e não tinha 

proximidade com a Saúde Mental. O tradutor 2 conhecia os objetivos do estudo e possuía 

familiaridade com a temática. Assim, termos mais específicos da Saúde Mental foram 

analisados pela equipe, assim como a coerência dos verbos utilizados. As variações foram 

simples, com alteração de preposições e verbos, e a versão consenso em português foi obtida. 

Os itens com variações que resultaram em discussões e análises mais profundas pela equipe 

de pesquisa estão descritos abaixo. 

No item 1, o tradutor 1 traduziu “person who has a physical illness” como “pessoa 

portadora de deficiência física”. Optou-se, inicialmente, pela tradução 2, “pessoas com 

deficiências físicas”, pois o termo “portador” não é recomendado, tendo em vista que a 

expressão pode distanciar as pessoas da inclusão social. O mais adequado é utilizar um 

substantivo seguido da preposição “com” mais o adjetivo referente à situação específica 

(“pessoa com deficiência física”, “pessoa com transtorno mental”, etc.). No entanto, na 

análise da equipe de pesquisa, o termo considerado mais fiel à Versão Original da OMS-HC 

foi “pessoa com doença física”, pois a expressão em inglês referia-se à doença orgânica, e não 

à deficiência.    

O tradutor 1 realizou tradução do termo “people with mental illness” nos itens 11, 12, 

13, 18 e 20 como “pessoas que possuem transtornos mentais”. Optou-se pela tradução 2, 

“pessoas com transtornos mentais”. No entanto, para atingir uma versão português consenso, 

a equipe de pesquisa considerou “pessoas com transtorno mental” nos itens acima referidos.  

No item 11, o termo “inspirar esperança” provocou a discussão se a expressão faz 

parte do contexto brasileiro. A equipe optou manter o termo e aguardar as avaliações do 

comitê de juízes. No item 18, a tradução 2 revelou o termo “trabalhadores de saúde” e “lutar 
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pelos direitos”, porém a equipe de pesquisa optou por “profissionais de saúde” e identificou, 

também, que a expressão “lutar pelos direitos” foi um acréscimo sem necessidade no item.  

 

Quadro 2. Modificações das traduções da OMS-HC  

Versão Português 1 (VP1) Versão Português 2 (VP2) Versão Português Consenso 

1 (VPC1) 
1. Eu me sinto mais confortável ao 
ajudar uma pessoa portadora de 
deficiência física ao invés de ajudar 

uma pessoa que possua um 
transtorno mental. 

1. Eu me sinto mais confortável em 
ajudar pessoas com deficiências 
físicas do que pessoas com algum 

transtorno mental. 
 

1. Eu me sinto mais confortável ao 
ajudar uma pessoa com doença 

física ao invés de ajudar uma 

pessoa com um transtorno mental. 

11. É responsabilidade dos 
profissionais de saúde inspirar 
esperança naqueles que possuem 
transtornos mentais. 

11. É responsabilidade dos 
profissionais de saúde encorajar a 
esperança em pessoas com 
transtornos mentais. 
 

11. É responsabilidade dos 
profissionais de saúde inspirar 

esperança em pessoas com 

transtorno mental. 

12. Apesar de minhas crenças 
profissionais, eu reajo 
negativamente diante de pessoas 
que possuem transtornos mentais. 

12. Apesar de minhas crenças 
profissionais, eu tenho reações 
negativas com relação à pessoas 
com transtornos mentais. 
 

12. Apesar de minhas crenças 
profissionais, eu tenho reações 

negativas com relação à pessoas 

que têm transtorno mental. 

13. Não há muito que eu possa 
fazer para ajudar pessoas que 
possuam transtornos mentais. 

13. Eu posso fazer muito pouco 
para as pessoas com transtornos 
mentais. 

 

13. Eu posso fazer pouco para 

ajudar pessoas com transtorno 

mental. 

18. Profissionais da saúde não 
precisam ser defensores de pessoas 
que possuam transtornos mentais. 

18. Trabalhadores de saúde não 
precisam “advogar” ou lutar pelos 
direitos de pessoas com transtornos 
mentais. 
 

18. Profissionais de saúde não 

precisam ser defensores de 

pessoas com transtorno mental. 

20. Eu me esforço para sentir 
compaixão por uma pessoa que 
possua algum transtorno mental. 

20. Eu tenho dificuldade em sentir 
compaixão por pessoas com 
transtornos mentais. 
 

20. Eu tenho dificuldade em 

sentir compaixão por uma pessoa 

com transtorno mental. 

 

5.1.2 Avaliação do comitê de juízes 

 

Foi seguida a proposta de Ferrer et al. (1996), que recomenda que a etapa do comitê de 

juízes deva ser aplicada antes da retrotradução para possibilitar a identificação de alguns erros 

e/ou dificuldades de compreensão que ficariam limitados posteriormente. Assim, a Versão 

Português Consenso 1 (VPC1), encaminhada para sete profissionais de saúde bilíngues e com 

experiência em Saúde Mental, sofreu algumas modificações para maior fidedignidade à 

Versão Original (VO) da OMS-HC. As mudanças, de forma geral, foram pontuais e 

relacionaram-se à substituição de algumas palavras por outros sinônimos para melhor 

adaptação. 



53 

 

 

 

 

 

Dos 20 itens, oito sofreram modificações devido à concordância de 80% entre os 

juízes. No item 1 houve a concordância em substituir “ao invés de ajudar” por “do que 

ajudar”. O item 2 recebeu a sugestão de alterar “eu geralmente os atribuo” para “eu 

provavelmente os atribuiria”. No item 4, o termo em inglês “colleagues” foi compreendido 

como “colegas”, sem relacionar às pessoas do local de trabalho. O item 6 “Eu me 

consideraria fraco se eu tivesse um transtorno mental que eu mesmo não pudesse curar” 

recebeu a sugestão de substituir o verbo “curar” por “lidar”, pois muitos transtornos mentais 

não possuem cura, levando à compreensão, na Saúde Mental, de que as pessoas passam a 

conviver e a lidar com o transtorno mental, sem obter a cura propriamente dita. 

No item 8, “sob controle” e “esta” foram substituídos por “controlado” e “ele/ela”. 

O item 13 foi melhor compreendido pelo juízes por “Há pouco que eu possa fazer” do que 

por “Eu posso fazer pouco”. Com relação ao item 15, “Pessoas com transtorno mental 

raramente oferecem risco ao público” houve o questionamento dos juízes com relação ao 

termo “ao público” não ser uma expressão adequada. Assim, foi substituído por “à outras 

pessoas”.  

 

Quadro 3. Modificações sugeridas pelo comitê de juízes para Versão Português Consenso 2  

Versão Português Consenso 1 (VPC1) Versão Português Consenso 2 (VPC2) 

1. Eu me sinto mais confortável ao ajudar uma pessoa 

com doença física ao invés de ajudar uma pessoa com 

um transtorno mental. 

1. Eu me sinto mais confortável ao ajudar uma 

pessoa com doença física do que ao ajudar uma 

pessoa com um transtorno mental. 

2. Se uma pessoa com transtorno mental reclama de 

sintomas físicos (ex: náusea, dor nas costas ou dor de 

cabeça), eu geralmente os atribuo ao transtorno 

mental 

2. Se uma pessoa com transtorno mental reclama de 

sintomas físicos (ex: náusea, dor nas costas ou dor 

de cabeça), eu provavelmente os atribuiria ao 

transtorno mental. 

4. Se eu estivesse em tratamento para um transtorno 

mental, eu não revelaria aos colegas com quem eu 

trabalho. 

4. Se eu estivesse em tratamento para um transtorno 

mental, eu não revelaria a nenhum dos meus 

colegas. 

6. Eu me consideraria fraco se eu tivesse um 

transtorno mental que eu mesmo não pudesse curar. 

6. Eu me consideraria fraco se eu tivesse um 

transtorno mental que eu mesmo não pudesse lidar. 

8. Empregadores deveriam contratar uma pessoa com 

um transtorno mental sob controle caso esta seja a 

melhor pessoa para o trabalho. 

8. Empregadores deveriam contratar uma pessoa 

com um transtorno mental controlado caso ela/ele 

seja a melhor pessoa para o trabalho. 

9. Eu iria a um médico mesmo que este já tenha sido 

tratado de um transtorno mental. 

9. Eu iria a um médico mesmo sabendo que ele já 

foi tratado de um transtorno mental. 

13. Eu posso fazer pouco para ajudar pessoas com 
transtorno mental. 

13. Há pouco que eu possa fazer para ajudar 
pessoas com transtorno mental. 

15. Pessoas com transtorno mental raramente 

oferecem risco ao público. 

15. Pessoas com transtorno mental raramente 

oferecem risco à outras pessoas. 
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5.1.3 Comparação da Versão Inglês Final com a Versão Original e envio para o autor 

 

O processo de retrotradução da Versão Português Consenso 2 (VPC2), realizado por 

dois canadenses com conhecimento da língua portuguesa, conduziu à Versão Inglês Final 

(VIF) com pequenas alterações. Ambos tradutores consideraram a escala compreensível e 

fácil de ser traduzida. A Versão Inglês 1 (VI1) utilizou o termo “mental disorder”, e optou-se, 

apenas por escolha baseada na leitura de artigos e referências da escala original, utilizar o 

termo “mental illness”, presente na Versão Inglês 2 (VI2). Da mesma forma, optou-se pelo 

termo “health care provider” ao invés de “health professional”.  

 

 Quadro 4. Modificações e comparações das versões na Retrotradução 

Versão Inglês 1 (VI1) Versão Inglês 2 (VI2) Versão Inglês Final (VIF) 

1. I feel more comfortable helping 

a person with a physical illness 

than helping a person with a 

mental disorder. 

1. I am more comfortable helping a 

person who has a physical illness 

than I am helping a person with a 

mental illness. 

1. I am more comfortable helping 

a person who has a physical 

illness than I am helping a person 

with a mental illness. 

2. If a person with a mental 

disorder complains about physical 

symptoms (e.g. nausea, back pain 

or headache), I will likely 

attribute them to the mental 

disorder. 

2. If a person with a mental illness 

complains of physical symptoms 

(eg, nausea, back pain or headache), 

I would likely attribute this to their 

mental illness. 

2. If a person with a mental 

illness complains of physical 

symptoms (eg, nausea, back pain 

or headache), I would likely 

attribute this to their mental 

illness. 

3. If a coworker tells me that he or 

she has a mental disorder that is 

under control, I would feel fine 
about continuing to work with 

him or her. 

3. If a colleague with whom I work 

told me that they have a managed 

mental illness, I would be as willing 
to work with him / her. 

 

3. If a colleague with whom I 

work told me that they have a 

managed mental illness, I would 

be as willing to work with him / 

her. 

4. If I were undergoing treatment 

for a mental disorder, I would not 

reveal this to any of my 

coworkers. 

4. If I were under treatment for a 

mental illness, I would not disclose 

this to any of my colleagues. 

4. If I were under treatment for a 

mental illness, I would not 

disclose this to any of my 

colleagues. 

5. I would be more likely to seek 

help for a mental disorder if the 

health professional who was 

treating me was not connected in 

anyway to my workplace. 

5. I would be more inclined to seek 

help for a mental illness if my 

treating health care provider was 

not associated with my workplace. 

 

5. I would be more inclined to 

seek help for a mental illness if 

my treating health care 

provider was not associated with 

my workplace. 

 

A Versão Inglês Final (VIF) foi enviada por email para o autor, Dr. Scott Patten. Ao 

responder com a aprovação, comentou que a tradução estava fidedigna à escala original. 
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5.1.4 Aplicação da Versão Português Final em profissionais de saúde de APS (Pré-teste) 

 

Para iniciar a etapa pré-teste, algumas dificuldades foram encontradas. Como o projeto 

foi realizado com profissionais de saúde de APS do município de Ribeirão Preto (SP), houve 

a necessidade de solicitar autorização da SMS do município de Ribeirão Preto para realização 

da pesquisa em Unidades de Saúde.  

Após um mês do envio do projeto para a SMS, foram solicitados esclarecimentos 

sobre o projeto em reunião com a aluna/pesquisadora e a parecerista do projeto. Foi solicitado 

um resumo do projeto, em linguagem menos técnica para o método e um reenvio do projeto. 

Assim, transcorridos cinco meses, a SMS autorizou a realização da pesquisa. Posteriormente, 

houve espera de três meses para a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP), impossibilitando o desenvolvimento 

do projeto neste período de oito meses, atrasando a realização da etapa pré-teste. 

No entanto, com as devidas autorizações, o pré-teste foi realizado com 40 profissionais 

de saúde, sendo 32 (80%) do sexo feminino e 8 (20%) do sexo masculino, com média de 

idade de 43,6 anos (DP=9,1; variação de 27,4-61,9 anos). A média do tempo de formação foi 

de 16,5 anos (DP=9,2; variação de 3-35 anos) e, em relação à especialidade, dos 40 

profissionais de saúde, 21 (52,5%) tinham alguma especialidade e 19 (47,5%) não tinham. A 

média do tempo de atuação profissional foi de 18,2 anos (DP=9,95; variação de 3-40 anos). 

Houve prevalência de profissionais da Enfermagem (Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos em 

Enfermagem) (65%).  
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Tabela 1. Caracterização sócio-demográfica dos profissionais de saúde de Unidades de 

Atenção Primária (n=40), Ribeirão Preto 2018. 

Características dos Participantes do Estudo % dos respondentes 

n=40 Gênero 

Feminino 80 

Masculino 20 

Idade  

27-39 anos 37.5 

40-49 anos 32.5 

50 ou mais anos 30 

Formação  
Enfermagem 30 

Auxiliar/Técnico em Enfermagem 35 

Odontologia 5 

Auxiliar/Técnico Bucal 5 

Medicina 

Farmácia 

Outra 

15 

7.5 

2.5 

Tempo de Formação  

3-9 anos 27.5 

10-19 anos 37.5 

20 ou mais anos 35 

Especialidade  

Sim 52.5 
Não 47.5 

Tempo de Atuação Profissional   

3-9 anos 20 

10-19 anos 37.5 

20 ou mais anos 42.5 

 

Das Unidades de APS, as USFs foram a maioria (62.5%). Nesse sentido, a prevalência 

da ocupação dos profissionais das Unidades foi de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem 

(37.5%), seguidos de Enfermeiros (15%). A média do tempo de atuação na Unidade de Saúde 

foi de 5,2 anos (DP=7,2; variação de 0-30 anos). O tempo de aplicação da escala foi, para 

82.5% dos profissionais de saúde, de 04 a 10 minutos.  
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Tabela 2. Caracterização sócio-demográfica e aplicação da OMS-HC profissionais de saúde 

de Unidades de Atenção Primária (n=40), Ribeirão Preto, 2018. 

Características dos Participantes do Estudo % dos respondentes 

n=40 

Unidade de Saúde  

UBS 37.5 

USF 62.5 

Ocupação na Unidade  

Gerente 7.5 

Enfermeira 15 

Auxiliar de Enfermagem 27.5 

Técnico de Enfermagem 10 

Médico Clínico Geral 5 

Médico Ginecologista e Obstetra 2.5 

Médico de Estratégia de Saúde da Família 5 

Médico Pediatra 2.5 

Dentista 2.5 

Cirurgião Dentista 2.5 

Auxiliar Bucal 5 

Farmacêutico 5 

Tempo de Atuação na Unidade  

Menos de 1  35 

1-5 27.5 

6-15 30 

16 ou mais 7.5 

Tempo de aplicação da Escala  

4 a 10 minutos 82.5 

11 a 23 minutos 17.5 

  

 

Após os profissionais de saúde responderem a escala, foram questionados a respeito da 

aplicabilidade e compreensão dos itens. Alguns (n=9) relataram que a escala é muito 

“generalizada”, pois o termo “transtorno mental”, sem especificação, abrange experiências 

diversificadas na saúde mental. Como exemplo, houve o relato de que as respostas seriam 

diferentes caso o transtorno mental fosse especificado como “depressão” ou como 

“esquizofrenia”.  

Cinco profissionais compartilharam que este tipo de escala (Likert) às vezes provoca 

confusão no momento de assinalar, mas isso não estava interferindo na compreensão dos 

itens. Além disso, relataram que a escala proporciona reflexão sobre as próprias atitudes com 

relação ao transtorno mental e às pessoas com transtorno mental.    
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O pré-teste foi fundamental, também, para analisar a aplicação do questionário sócio-

demográfico. Durante a análise dos dados, percebeu-se a necessidade de incluir itens sobre 

experiências dos profissionais de saúde com transtornos mentais, como: “Você tem algum 

amigo ou membro da família com transtorno mental?”; “Você já cuidou de alguém com 

transtorno mental?”. Assim, o questionário será modificado para posterior aplicação em 200 

profissionais e avaliação das propriedades psicométricas para completa validação. Estes 

acréscimos serão importantes para futuras investigações e avaliações, devido à relevância de 

variáveis como experiência, nível de educação/formação e contato social para a identificação 

e compreensão do estigma de profissionais de saúde com relação às pessoas com transtorno 

mental.  
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6 Discussão 
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Este estudo teve como finalidade adaptar culturalmente uma escala canadense que 

busca medir atitudes estigmatizantes de profissionais de saúde com relação às pessoas com 

transtorno mental para o Brasil, a OMS-HC (KASSAM et al., 2012).  

Nenhuma escala específica de mensuração do estigma em profissionais de saúde com 

relação às pessoas com transtorno mental havia sido desenvolvida no Canadá. Assim, a OMS-

HC foi desenvolvida e testada com 787 profissionais de saúde do Canadá, para avaliar 

intervenções anti-estigma em grupos de profissionais de saúde. O desenvolvimento da escala 

foi guiada pelo modelo tripartite de estigma, resultante de revisões de literatura focadas no 

estigma e em como as atitudes com relação às pessoas com transtorno mental poderiam ser 

medidas. O modelo tripartite foi adotado, pois permite a medição de resultados claros, como 

atitudes que podem ser medidas usando várias dimensões do estigma (KASSAM et al., 2012). 

Nos grupos focais para o desenvolvimento da OMS-HC original, os principais tópicos 

de discussão circulavam em torno de usar ou não e definir ou não o termo “transtorno 

mental”, assim como incluir ou não um diagnóstico específico ou especificar a gravidade do 

transtorno mental. Como não houve consenso, a escala foi mantida com o termo “transtorno 

mental” sem definições e especificações (KASSAM et al., 2012).  

Outra questão que surgiu no grupo focal com pessoas com transtorno mental (OMS-

HC original) foi a inclusão de um item que abordasse a medicação como o melhor tratamento 

para as pessoas com transtorno mental na perspectiva dos profissionais de saúde. Tal sugestão 

ocorreu porque os membros do grupo focal relataram sentirem-se estigmatizados pelos 

profissionais de saúde, pois os viam mais propensos a medicarem os pacientes em excesso e 

menos propensos a ouvirem ou fornecerem outras formas de terapia. O uso de medicamentos 

também foi percebido como meio de aumentar a distância social (KASSAM et al., 2012). 

Na OMS-HC original, a análise fatorial identificou duas subescalas que mediaram as 

atitudes com relação às pessoas com transtorno mental, utilizando várias dimensões do 

estigma e atitudes com relação à revelação de um transtorno mental e/ou busca por ajuda. 

Adotou-se a ideia de que atitudes estigmatizantes podem ser medidas sob a forma de divulgar 

se alguém tem um transtorno mental e/ou se procura ajuda, pois essa reação pode, também, 

ser um indicador de estigma relacionado ao transtorno mental (HOCKING, 2003; KASSAM 

et al., 2010). Por outro lado, a revelação de um transtorno mental pode não ser associada a 
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algo vergonhoso e, portanto, as atitudes podem ser menos estigmatizantes com relação a 

outras pessoas. Assim, a análise fatorial resultou em subescala de 7 itens para medir atitudes 

com relação às pessoas com transtorno mental e outra de 5 itens para medir atitudes de 

divulgação/revelação de um transtorno mental (KASSAM et al., 2012). 

Para a OMS-HC original, a pontuação média total para a escala de 20 itens para todos 

os profissionais de saúde foi de 57,5 (IC 95% 57,2 a 57,9). As pontuações variaram de 41,0 a 

96,0 e o desvio padrão foi de 4,8. O escore total médio para a escala de 12 itens foi de 27,0 

(IC 95%: 26,7 - 27,4), os escores variaram de 16,0 a 67,0 e o desvio padrão foi de 5,0. A 

média da pontuação total das atitudes dos profissionais de saúde em relação à subescala de 

transtornos mentais foi de 12,1 (IC 95%: 11,9 a 12,4) e para a divulgação foi de 15,0 (IC 

95%: 14,8 a 15,2). As pontuações variaram de 7,0 a 35,0 (DP = 3,6) para as atitudes dos 

profissionais de saúde em relação às pessoas com transtorno mental e de 8,0 a 23,0 (DP = 2,5) 

para as atitudes em relação à revelação de um transtorno mental. 

A escala inicial OMS-HC demonstrou boa consistência interna, alfa de Cronbach = 

0,82 e confiabilidade teste-reteste satisfatória, correlação intraclasse = 0,66 (IC 95% 0,54 a 

0,75). A OMC-HC foi apenas fracamente correlacionada com a desejabilidade social, 

indicando que o viés de desejabilidade social provavelmente não seria um dos principais 

determinantes dos escores da OMS-HC. A análise fatorial favoreceu uma estrutura de dois 

fatores que respondeu por 45% da variância, utilizando 12 dos 20 itens testados. 

A OMS-HC foi validada na Itália por Destrebecque et al. (2017), a fim de obter uma 

versão italiana da escala e de investigar o estigma entre estudantes da área da saúde. Portanto, 

um estudo multicêntrico, observacional e transversal foi realizado com uma amostra de 

estudantes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Nutrição, da 

Universidade de Milão. Participaram do estudo 561 estudantes (80,6% do número total de 

alunos de todos os cursos), 191 estudantes de enfermagem (97,9%), 260 estudantes de 

Fisioterapia (75,4%), 55 estudantes de Terapia Ocupacional (83%) e 55 estudantes de 

Nutrição (61,%). 

A OMS-HC original foi traduzida para o italiano por duas enfermeiras com 

conhecimento da língua inglesa e uma versão consenso foi obtida. Seis enfermeiros com cinco 

anos ou mais de experiência em Psiquiatria e estigma avaliaram a escala e o índice de 
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validade de conteúdo foi calculado (IVC = 0,96). Assim, a escala foi traduzida para o inglês 

(Retrotradução) por um professor de línguas e a versão final foi enviada para o autor, com sua 

aprovação. A versão italiana foi impressa e distribuída, com autorização, para todos os alunos 

de duas escolas de Enfermagem, quatro de Fisioterapia, uma de Nutrição e uma de Terapia 

Ocupacional. Os estudantes devolviam a escala em uma caixa lacrada presente em cada uma 

das escolas durante os anos de 2015 e 2016 (DESTREBECQUE et al., 2017). 

Os dados da versão italiana foram analisados por meio de estatística descritiva, com 

média e desvio padrão, se distribuídos normalmente, ou faixa mediana e interquartil, se não 

distribuídos normalmente. A normalidade foi avaliada com o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Quanto à validação, foi realizada análise fatorial; adequação da amostra foi avaliada com o 

critério de Kaiser-Mayer-Olkin e o teste de esfericidade de Bartlett. O critério de Kaiser foi 

aplicado para reter fatores, que foram girados com o algoritmo Varimax. O coeficiente alfa de 

Cronbach foi usado para avaliar a consistência interna e, para estudar o relacionamento entre 

os escores dos estigmas e as características dos entrevistados, a análise de covariância 

(ANCOVA) foi utilizada (DESTREBECQUE et al., 2017). 

Os valores do alfa de Cronbach para a OMS-HC (versão italiana), nas duas subescalas 

da versão de 12 itens foram 0,74 e 0,86 respectivamente. No geral, a escala mostrou boa 

consistência interna com valores semelhantes ou até melhores que os obtidos pelo autores. A 

versão italiana da OMS-HC revelou boas características psicométricas. A estrutura da escala 

original foi mantida na tradução italiana, com consistência interna satisfatória. A versão 

italiana sustentou a versão original composta por duas subescalas (atitudes dos profissionais 

de saúde com relação às pessoas com transtorno mental e atitudes dos profissionais de saúde 

para a revelação/divulgação de um transtorno mental) para um total de 12 itens. A escala foi 

testada em amostra de 561 estudantes da área da saúde e a taxa de resposta foi alta, fatores 

importantes para avaliação das características da OMS-HC italiana em pessoas com formação 

educacional e experiências diferentes (DESTREBECQUE et al., 2017).  

No presente estudo, o processo de adaptação cultural da OMS-HC foi desenvolvido 

com base na metodologia proposta por Guillemin; Bombardier; Beaton (1993) e Ferrer et al. 

(1996). A etapa da avaliação do comitê de juízes realizada antes da retrotradução, por 

recomendação de Ferrer et al. (1996), foi importante para uma análise criteriosa das traduções 
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de cada item, a fim de obter as modificações necessárias e a manutenção das equivalências 

semântica, idiomática, cultural e conceitual entre a versão original da OMS-HC e a versão 

adaptada. Este método foi utilizado, também, no processo de validação da versão italiana da 

OMS-HC e tem sido seguido em outras validações no Brasil (ESCHEVARRIA-GUANILO et 

al., 2006; FERREIRA et al., 2008; DANTAS; SILVA; CIOL, 2012).   

O processo de tradução e adaptação cultural de escalas é importante para comparação 

entre estudos de diferentes países pois possibilita melhor entendimento e compreensão da 

dimensão dos fenômenos avaliados (FALCÃO; CICINELLI; FERRAZ, 2003). No entanto, a 

qualidade da escala não é garantida apenas pela tradução linguística dos itens, sendo 

necessária a adaptação cultural para preservar o significado conceitual da escala. A tradução e 

a adaptação cultural de uma escala necessitam de metodologia específica, mantendo o sentido 

e qualidade da escala original, reduzindo as chances de ocorrência de traduções tendenciosas 

(BEATON et al., 2000).  

Na etapa pré-teste da versão adaptada da OMS-HC para uso no Brasil, os profissionais 

de saúde, após responderem a escala, abordaram a mesma questão relacionada à especificação 

e/ou gravidade do transtorno mental que foi discutida nos grupos focais durante o 

desenvolvimento da escala original. O relato de que o termo “transtorno mental” é muito 

amplo e, até, subjetivo, nos faz entender que a diferenciação dos transtornos mentais em uma 

escala que busca medir o estigma dos profissionais de saúde pode ser uma maneira de não 

lidar diretamente com a presença de atitudes estigmatizantes, ou ainda, atitudes 

estigmatizantes agravadas com relação a determinados transtornos mentais.  

Compreende-se o estigma como um fenômeno complexo e considera-se que os 

profissionais de saúde possuem atuação chave em sua redução com relação às pessoas com 

transtorno mental. Os enfermeiros, categoria profissional que possui grande e próximo contato 

com as pessoas com transtorno mental em diferentes serviços de saúde, mas especialmente na 

APS, foram a maioria dos participantes deste estudo. Além disso, os enfermeiros são 

reconhecidos pela capacidade de compreenderem as necessidades e expectativas dos usuários 

que buscam atendimento nos serviços de saúde. Nesse sentido, foram fundamentais no 

processo de adaptação cultural da OMS-HC para uso no Brasil e serão importantes em todo o 

processo de validação.   
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O pré-teste do presente estudo foi realizado seguindo a recomendação de Guillemin; 

Bombardier; Beaton (1993), de que a população-alvo, opção mais utilizada 

metodologicamente, responde a escala e, posteriormente, é questionada a respeito dos itens e 

da medida em geral. Portanto, para os 40 profissionais de saúde que responderam a versão 

adaptada da OMS-HC para uso no Brasil, a escala foi considerada compreensível e aplicável. 

Com esta amostra, os valores do alfa de Cronbach foram calculados pelas duas subescalas 

apresentadas (atitudes dos profissionais de saúde com relação às pessoas com transtorno 

mental e atitudes dos profissionais de saúde para a revelação/divulgação de um transtorno 

mental), seguindo as versões original e italiana, e os resultados obtidos no pré-teste foram 

0,57 e 0,71 respectivamente. O valor total do alfa foi 0,74, revelando consistência interna 

satisfatória para esta amostra da população-alvo.  

No entanto, ressalva-se que o objetivo do presente estudo foi adaptar culturalmente a 

OMS-HC para uso no Brasil e, portanto, os valores correspondentes ao pré-teste do estudo 

não foram analisados e comparados, profundamente, com os valores das versões original e 

italiana. Assim, considerando que o processo de adaptação cultural não é suficiente para que 

uma escala seja utilizada em um determinado contexto (PASQUALI, 2009), a validação 

completa, com a avaliação das propriedades psicométricas da OMS-HC brasileira, será 

realizada com 200 profissionais de saúde de APS do município de Ribeirão Preto, em futura, 

e próxima, investigação.      

 

6.1 Limitação 

O estudo apresenta como limitação a adaptação cultural ter sido realizada localmente, 

sem abranger outras regiões do Brasil.  
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7 Considerações Finais 
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Estudos sobre estigma em profissionais de saúde com relação às pessoas com 

transtorno mental são pouco desenvolvidos no Brasil, sobretudo estudos metodológicos, de 

construção/validação de escalas. Há, apenas, o estudo de Ronzani et al. (2009) que realizou a 

validação da Internalized Stigma of Mental Illness scale (ISMI), que busca medir o estigma 

internalizado. 

A versão da OMS-HC, desenvolvida originalmente no Canadá, foi adaptada 

culturalmente com uma amostra de profissionais de saúde brasileiros de serviços de APS e 

seguiu as recomendações metodológicas da literatura internacional e nacional. 

De acordo com os objetivos deste estudo, considera-se que a versão brasileira da 

OMS-HC manteve as equivalências semântica, cultural, idiomática e conceitual por meio do 

processo de tradução, da validade de face e de conteúdo realizada por um comitê de juízes e 

pelo processo de retrotradução. Além disso, a versão adaptada foi aplicada em uma amostra 

de 40 profissionais de saúde de APS (Pré-teste), apresentando linguagem adequada ao 

contexto brasileiro, de fácil aplicação, com formato adequado para uso, entendimento 

apropriado e consistência em relação à versão original. A versão brasileira da OMS-HC 

encontra-se, portanto, apropriada para o desenvolvimento de estudo para avaliação das 

propriedades psicométricas e validação. 

Espera-se que, após a validação completa, a OMS-HC brasileira seja uma escala que 

avalie a eficácia da prevista intervenção anti-estigma no contexto da APS, que estimule a 

reflexão dos profissionais de saúde sobre suas atitudes estigmatizantes com relação às pessoas 

com transtorno mental, ou mesmo que identifique que os profissionais de saúde não 

conhecem ou reconhecem o estigma em suas práticas de cuidado.  
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ANEXO B – Permissão do autor para utilização do instrumento 
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ANEXO D – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto (CEP – EERP/USP) 
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ANEXO E – Aprovação do autor do instrumento após retrotradução 
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APÊNDICE A - Instrumento de avaliação de validade de face e de conteúdo 

encaminhado aos juízes 

 

Prezado (a): ___________________________________________________________ 

 

As frases a seguir correspondem às versões original e traduzida da Opening Minds Scale for Health 

Care Providers (OMS-HC), instrumento de medida do estigma em pessoas com transtorno mental 

entre profissionais de saúde, desenvolvido por Scott, psicólogo canadense. Em virtude das diferenças 

culturais existentes entre a realidade canadense e a nossa, estamos realizando a validação do referido 

instrumento para uso no contexto da saúde, seguindo metodologia padronizada pela literatura. Este 

trabalho tem como objetivo final disponibilizar instrumento para identificação de atitudes 

estigmatizantes de profissionais da saúde com relação às pessoas com transtorno mental.  

Solicitamos, assim, a sua colaboração na avaliação das equivalências semântica e idiomática entre as 

versões original e traduzida do referido instrumento, considerando as seguintes orientações: 

- A letra A corresponde a frase a em sua forma original e a B à versão traduzida para o português; 

- Equivalência semântica e equivalência idiomática referem-se à correspondência no significado das 

palavras e no uso das expressões equivalentes em ambos os idiomas. 

Utilize a escala abaixo para designar a sua avaliação de equivalência, assinalando com um X no 

campo correspondente: 

 
Escala de equivalência: 

-1 = não equivalente 

0 = indeciso 

+1 = equivalente 

 

Caso assinale -1 ou 0, por favor, faça sugestões quanto as alterações que julgar mais pertinente no 

espaço reservado abaixo a cada um dos itens. 

 

Atenciosamente, 

                        

_____________________________________________________________________ 

Pesquisadoras responsáveis: Bruna Sordi Carrara (mestranda) e Carla Aparecida Arena Ventura 

(orientadora). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – EERP-USP. 

Sala 46 / Telefone: (16) 3315-3422. 
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A1. I am more comfortable helping a person who has a physical illness than I am helping a person 

who has a mental illness.  
 

B1. Eu me sinto mais confortável ao ajudar uma pessoa com doença física ao invés de ajudar uma 

pessoa com um transtorno mental. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A2. If a person with a mental illness complains of physical symptoms (e.g., nausea, back pain or 

headache), I would likely attribute this to their mental illness.  
 

B2. Se uma pessoa com transtorno mental reclama de síntomas físicos (ex: náusea, dor nas costas ou 

dor de cabeça), eu geralmente os atribuo ao transtorno mental. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A3. If a colleague with whom I work told me they had a managed mental illness, I would be just as 

willing to work with him/her.  
 

B3. Se um colega com quem eu trabalho me dissesse que possui um transtorno mental sob controle, eu 

me sentiria disposto a trabalhar com ele/ela da mesma forma. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A4. If I were under treatment for a mental illness I would not disclose this to any of my colleagues.  
 

B4. Se eu estivesse em tratamento para um transtorno mental, eu não revelaria aos colegas com quem 

eu trabalho. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A5. I would be more inclined to seek help for a mental illness if my treating healthcare provider was 

not associated with my workplace.  
 

B5. Eu estaria mais propenso a buscar ajuda para um transtorno mental se o profissional de saúde que 

fosse me tratar não estivesse ligado ao meu local de trabalho. 

-1 0 +1 
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A6. I would see myself as weak if I had a mental illness and could not fix it myself.  
 

B6. Eu me consideraria fraco se eu tivesse um transtorno mental que eu mesmo não pudesse curar. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A7. I would be reluctant to seek help if I had a mental illness.  
 

B7. Eu relutaria em buscar ajuda se eu tivesse um transtorno mental. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A8. Employers should hire a person with a managed mental illness if he/she is the best person for the 

job.  
 

B8. Empregadores deveriam contratar uma pessoa com um transtorno mental sob controle caso esta 

seja a melhor pessoa para o trabalho. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A9. I would still go to a physician if I knew that the physician had been treated for a mental illness.  
 

B9. Eu iria a um médico mesmo que este já tenha sido tratado de um transtorno mental. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A10. If I had a mental illness, I would tell my friends.  
 

B10. Se eu tivesse um transtorno mental eu contaria para meus amigos. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A11. It is the responsibility of health care providers to inspire hope in people with mental illness.  
 

B11. É responsabilidade dos profissionais de saúde inspirar esperança em pessoas com transtorno 

mental. 

-1 0 +1 
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A12. Despite my professional beliefs, I have negative reactions towards people who have mental 

illness.  
 

B12. Apesar de minhas crenças profissionais, eu tenho reações negativas com relação à pessoas que 

têm transtorno mental. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A13. There is little I can do to help people with mental illness.  
 

B13. Eu posso fazer pouco para ajudar pessoas com transtorno mental. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A14. More than half of people with mental illness don’t try hard enough to get better.  
 

B14. Mais da metade das pessoas com transtorno mental não se esforça o suficiente para melhorar. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 A15. People with mental illness seldom pose a risk to the public.  
 

B15. Pessoas com transtorno mental raramente oferecem risco ao público. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A16. The best treatment for mental illness is medication.  
 

B16. O melhor tratamento para transtorno mental é a medicação. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A17. I would not want a person with a mental illness, even if it were appropriately managed, to work 

with children.  
 

B17. Eu não gostaria que uma pessoa com um transtorno mental trabalhasse com crianças, mesmo que 

o transtorno estivesse apropriadamente controlado. 



86 

 

 

 

 

 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A18. Healthcare providers do not need to be advocates for people with mental illness.  
 

B18. Profissionais de saúde não precisam ser defensores de pessoas com transtorno mental. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A19. I would not mind if a person with a mental illness lived next door to me.  
 

B19. Eu não me importaria se uma pessoa com um transtorno mental morasse ao lado da minha casa. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A20. I struggle to feel compassion for a person with mental illness.  
 

B20. Eu tenho dificuldade em sentir compaixão por uma pessoa com transtorno mental. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - CONVITE AO COMITÊ DE JUÍZES 

 

Estou desenvolvendo projeto de Mestrado, sob orientação da profª. Carla Ventura, sobre 

validação de instrumentos. O título do projeto é: 

- “Opening Minds Scale for health care providers (OMS-HC): adaptação cultural e 

validação para o português brasileiro”  

O instrumento busca medir o estigma de profissionais de saúde com relação às pessoas com 

transtornos mentais. 

Existem várias etapas no processo de validação, entre elas, COMITÊ DE JUÍZES. Esta 

etapa tem como objetivo identificar se o sentido do instrumento original foi mantido na 

versão em português (obtida na etapa TRADUÇÃO). E essa identificação acontece por meio 

da análise dos significados das palavras, do conteúdo, da relação com a cultura brasileira. 

Gostaria, portanto, de convidá-la para participar como membro da etapa COMITÊ DE 

JUÍZES, por ser representante do público-alvo da pesquisa e, supostamente, ter algum 

domínio do inglês. 

Caso aceite participar, estamos enviando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e o instrumento em modelo de um questionário, desenvolvido para facilitar a 

sua avaliação dos itens. 

Se preferir, nos disponibilizamos para realizar a aplicação pessoalmente. Fique à vontade para 

qualquer escolha! 

Estou à disposição para maiores esclarecimentos! 

Desde já, muito obrigada! 

Aguardo retorno! 

   

Contatos das pesquisadoras: 

Carla Ventura (email: caaventu@gmail.com ; telefone: (16) 3315-3422 ) 

Bruna Sordi (email: brunasordi.c@hotmail.com ; telefone: (16) 99452-5665 ) 

 

 

mailto:caaventu@gmail.com
mailto:brunasordi.c@hotmail.com
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Comitê de Juízes 
(Frente) 

 

Eu, Bruna Sordi Carrara, pesquisadora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, 

estou desenvolvendo a pesquisa intitulada: Opening Minds Scale for Health Care Providers 

(OMS-HC): adaptação cultural e validação para o português brasileiro, que tem como objetivo 

validar, para a cultura brasileira, a escala “OMS-HC” – escala de mensuração de estigma para 

profissionais de saúde. Assim gostaria de convidá-lo(a) a participar deste estudo. Sua 

participação, na etapa Comitê de Juízes, consistirá em atividades que incluem: analisar o 

instrumento que contém 20 itens, avaliando e comparando os itens da versão original (língua 

inglesa) com os da versão em português, julgando se o instrumento consegue identificar atitudes 

do profissional de saúde com relação às pessoas com transtorno mental. Essas atividades serão 

enviadas por email, por meio de um instrumento para a sua avaliação, e terão duração de, no 

máximo, 20 minutos. As atividades servirão apenas para análise da pesquisadora, para fins desta 

investigação, podendo ser divulgadas em trabalhos ou eventos científicos, mas garantindo-lhe a 

não identificação. Ressalto que sua recusa na participação não acarretará qualquer interferência na 

sua atuação profissional.  

Os resultados desta pesquisa não trarão benefícios diretos para você neste momento, mas 

poderão contribuir para a construção de alternativas de redução de estigma com relação às pessoas 

com transtornos mentais. Não haverá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras por 

sua participação. Sobre os riscos envolvidos na sua participação, informo que o(a) senhor(a) 

poderá sentir algum tipo de desconforto, mas receberá apoio da pesquisadora se isso acontecer. 

Está garantida indenização por parte da pesquisadora e das instituições envolvidas, diante de 

eventuais danos decorrentes desta pesquisa. Sendo sua participação voluntária, o(a) senhor(a) 

poderá a qualquer momento recusar a responder qualquer pergunta ou desistir de participar desta 

pesquisa. Por fim, ao aceitar participar desta pesquisa o senhor receberá uma via assinada pela 

pesquisadora deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Comprometo-me, também, a 

garantir a apresentação dos resultados obtidos após término da pesquisa.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto (CEP – EERP) que tem a finalidade de proteger eticamente os participantes de 

pesquisa. Para informações adicionais ou reclamações, o(a) senhor(a) poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, situado na av. 

Bandeirantes, n° 3900, Campus Universitário, Ribeirão Preto, ou pelo telefone (16) 3315 9197, ou 

e-mail cep@eerp.usp.br. (Comitê de Ética em Pesquisa da EERP/USP - Horário de atendimento: 

segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 h e das 14 às 16 h.)  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
(verso) 

 

Agradeço a sua colaboração e coloco-me à disposição para qualquer informação que considerar 

necessária.  

 

 

Atenciosamente,  

_________________________________________.  

Bruna Sordi Carrara  

 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / USP  

Av. Bandeirantes, n° 3900, Campus Universitário, Ribeirão Preto  

CEP: 14040-902  

Tel: (16) 994525665  

 

 

Eu, _________________________________________________________________________, 

declaro estar ciente do inteiro teor deste consentimento e estou de acordo em participar da 

pesquisa, sabendo que dela poderei desistir a qualquer momento sem sofre quaisquer punições ou 

constrangimentos.  

 

 

Ribeirão Preto, ______ de ______________________, 20_____.  

 

 

___________________________________________.  

Assinatura 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Pré-teste 
(Frente) 

 

Eu, Bruna Sordi Carrara, pesquisadora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, 

estou desenvolvendo a pesquisa intitulada: Opening Minds Scale for Health Care Providers 

(OMS-HC): adaptação cultural e validação para o português brasileiro, que tem como objetivo 

validar, para a cultura brasileira, a escala “OMS-HC” – escala de mensuração de estigma para 

profissionais de saúde. Assim gostaria de convidá-lo(a) a participar deste estudo. Sua 

participação, na etapa Pré-teste, consistirá em atividades que incluem: responder um instrumento 

contendo 20 itens que buscam identificar atitudes estigmatizantes do profissional de saúde com 

relação à pessoas com transtorno mental e, posteriormente, participar de uma reunião com a 

pesquisadora para esclarecer aspectos relacionados ao instrumento. Essas atividades serão 

agendadas conforme sua disponibilidade de data e horário, serão desenvolvidas na unidade de 

saúde na qual você trabalha e terão duração de, no máximo, 20 minutos. As atividades servirão 

apenas para análise da pesquisadora, para fins desta investigação, podendo ser divulgadas em 

trabalhos ou eventos científicos, mas garantindo-lhe a não identificação. Ressalto que sua recusa 

na participação não acarretará qualquer interferência na sua atuação profissional.  

Os resultados desta pesquisa não trarão benefícios diretos para você neste momento, mas 

poderão contribuir para a construção de alternativas de redução de estigma com relação às pessoas 

com transtornos mentais. Não haverá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras por 

sua participação. Sobre os riscos envolvidos na sua participação, informo que o(a) senhor(a) 

poderá sentir algum tipo de desconforto, mas receberá apoio da pesquisadora se isso acontecer. 

Está garantida indenização por parte da pesquisadora e das instituições envolvidas, diante de 

eventuais danos decorrentes desta pesquisa. Sendo sua participação voluntária, o(a) senhor(a) 

poderá a qualquer momento recusar a responder qualquer pergunta ou desistir de participar desta 

pesquisa. Por fim, ao aceitar participar desta pesquisa o senhor receberá uma via assinada pela 

pesquisadora deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Comprometo-me, também, a 

garantir a apresentação dos resultados obtidos após término da pesquisa.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto (CEP – EERP) que tem a finalidade de proteger eticamente os participantes de 

pesquisa. Para informações adicionais ou reclamações, o(a) senhor(a) poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, situado na av. 

Bandeirantes, n° 3900, Campus Universitário, Ribeirão Preto, ou pelo telefone (16) 3315 9197, ou 

e-mail cep@eerp.usp.br. (Comitê de Ética em Pesquisa da EERP/USP - Horário de atendimento: 

segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 h e das 14 às 16 h.)  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
(verso) 

 

Agradeço a sua colaboração e coloco-me à disposição para qualquer informação que considerar 

necessária.  

 

 

Atenciosamente,  

_________________________________________.  

Bruna Sordi Carrara  

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / USP  

Av. Bandeirantes, n° 3900, Campus Universitário, Ribeirão Preto  

CEP: 14040-902  

Tel: (16) 994525665  

 

 

Eu, _________________________________________________________________________, 

declaro estar ciente do inteiro teor deste consentimento e estou de acordo em participar da 

pesquisa, sabendo que dela poderei desistir a qualquer momento sem sofre quaisquer punições ou 

constrangimentos.  

 

 

 

Ribeirão Preto, ______ de ______________________, 20_____.  

 

 

 

___________________________________________.  

Assinatura   
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APÊNDICE E – Versão Português 1 

 
 
Comissão de Saúde               Escala Opening Minds para Profissionais da Saúde 

Mental do Canadá 

 

 
Discordo 

plenamente 
Discordo 

Não 

concordo 

ou 

discordo 

Concordo 
Concordo 

plenamente 

1.Eu me sinto mais confortável ao ajudar uma pessoa portadora de 

deficiência física ao invés de ajudar uma pessoa que possua um 

transtorno mental.  

     

2. Se uma pessoa com transtorno mental se queixar de sintomas 

físicos (náusea, dor nas costas ou dor de cabeça) eu provavelmente os 

considerariam causas do transtorno mental.   

     

3. Se um colega de trabalho me dissesse que possui um transtorno 

mental sob controle, eu me sentiria disposto a trabalhar com ele/ela 

da mesma forma.  

     

4. Se eu estivesse em tratamento para um transtorno mental, eu não 

iria revelar aos meus colegas de trabalho. 

     

5. Eu estaria mais propenso a buscar ajuda para o meu transtorno 

mental caso o profissional de saúde envolvido não possuísse relação 

com meu local de trabalho. 

     

6. Eu me consideraria fraco se eu possuísse um transtorno mental que 

eu próprio não pudesse curá-lo.  

     

7. Eu seria resistente para buscar ajuda caso possuísse um transtorno 

mental.  

     

8. Empregadores deveriam contratar uma pessoa que possua um 

transtorno mental sob controle caso esta seja a melhor pessoa para 

executar o trabalho. 

     

9. Eu iria a um médico mesmo que este já tenha passado por um 

tratamento de transtorno mental.  

     

10. Se eu tivesse algum transtorno mental eu revelaria aos meus 

amigos. 

     

11. É responsabilidade dos profissionais de saúde inspirar esperança 

naqueles que possuem transtornos mentais.  

     

12. Apesar de minhas crenças profissionais, eu reajo negativamente 

diante de pessoas que possuem transtornos mentais.  

     

13. Não há muito que eu possa fazer para ajudar pessoas que 

possuam transtornos mentais.  

     

14. Mais da metade das pessoas com transtornos mentais não se 

esforçam o suficiente para melhorar.  

     

15. Pessoas com transtornos mentais raramente oferecem risco ao 

público. 

     

16. O melhor tratamento para transtornos mentais é a medicação.       

17. Eu não gostaria que uma pessoa com um transtorno mental 

trabalhasse com crianças, mesmo que a doença esteja 

apropriadamente controlada.  

     

18. Profissionais da saúde não precisam ser defensores de pessoas 

que possuam transtornos mentais. 

     

19. Eu não me importaria se uma pessoa com transtorno mental 

morasse ao lado de minha casa. 

     

20. Eu me esforço para sentir compaixão por uma pessoa que possua 

algum transtorno mental.  
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APÊNDICE F – Versão Português 2 

 

        Escala de resposta: Discordo plenamente / Discordo / Não concordo ou discordo / Concordo / 

Concordo plenamente         

 

1. Eu me sinto mais confortável em ajudar pessoas com deficiencias físicas do que pessoas com 
algum transtorno mental. 

2. Se uma pessoa com transtorno mental reclama de síntomas físicos (ex: náusea, dor nas 
costas ou dor de cabeça), eu geralmente os atribuo ao transtorno mental. 

3. Se um colega de trabalho me conta que já foi acometido por um transtorno mental, eu 
continuaria trabalhando com ele da mesma forma que antes. 

4. Se eu estivesse fazendo algum tratamento para um transtorno mental, eu não contaria a 
nenhum dos meus colegas. 

5. Eu estaria mais aberto a buscar tratamento para um transtorno mental se o profissional de 
saúde com o qual tratasse não estivesse ligado ao meu local de trabalho. 

6. Eu me acharia fraco se tivesse um transtorno mental e não conseguisse lidar com ele 
sozinho. 

7. Eu relutaria em buscar ajuda se tivesse um transtorno mental. 
8. Empregardores deveriam empregar uma pessoa que tivesse lidado com um transtorno 

mental se ele/ela forem os melhores/mais indicados para o trabalho. 
9. Eu continuaria indo a um médico mesmo que soubesse que este médico já se tratou de um 

transtorno mental. 
10. Se eu tivesse um transtorno mental, eu contaria para meus amigos. 
11. É responsabilidade dos profissionais de saúde encorajar a esperança em pessoas com 

transtornos mentais. 
12. A pesar de minahs crenças profissionais, eu tenho reações negativas com relação à pessoas 

com transtornos mentais. 
13. Eu posso fazer muito pouco para as pessoas com transtornos mentais. 
14. Mais de metade das pessoas com transtornos mentais não fazem o mlehor que podem para 

melhorarem. 
15. As pessoas com transtornos mentais são um risco para os outros. 
16. O melhor tratamento para o transtorno mental é a medicação. 
17. Eu não gostaria que uma pessoa com transtorno mental, mesmo que fosse liderada 

apropriadamente, trabalhasse com crianças. 
18. Trabalhadores de saúde não precisam “advogar” ou lutar pelos direitos de pessoas com 

transtornos mentais. 
19. Eu não me importaria se uma pessoa com transtorno mental morasse ao lado da minha casa. 
20. Eu tenho dificuldade em sentir compaixão por pessoas com transtornos mentais. 
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APÊNDICE G - Versão Português Consenso 1 (VPC1) 

 

1. Eu me sinto mais confortável ao ajudar uma pessoa com doença física ao invés de ajudar 

uma pessoa com um transtorno mental. 

2. Se uma pessoa com transtorno mental reclama de sintomas físicos (ex: náusea, dor nas 

costas ou dor de cabeça), eu geralmente os atribuo ao transtorno mental 

3. Se um colega com quem eu trabalho me dissesse que possui um transtorno mental sob 

controle, eu me sentiria disposto a trabalhar com ele/ela da mesma forma. 

4. Se eu estivesse em tratamento para um transtorno mental, eu não revelaria aos colegas com 

quem eu trabalho. 

5. Eu estaria mais propenso a buscar ajuda para um transtorno mental, se o profissional de 

saúde que fosse me tratar não estivesse ligado ao meu local de trabalho. 

6. Eu me consideraria fraco se eu tivesse um transtorno mental que eu mesmo não pudesse 

curar. 

7. Eu relutaria em buscar ajuda se eu tivesse um transtorno mental. 

8. Empregadores deveriam contratar uma pessoa com um transtorno mental sob controle caso 

esta seja a melhor pessoa para o trabalho. 

9. Eu iria a um médico mesmo que este já tenha sido tratado de um transtorno mental. 

10. Se eu tivesse um transtorno mental eu contaria para meus amigos. 

11. É responsabilidade dos profissionais de saúde inspirar esperança em pessoas com 

transtorno mental. 

12. Apesar de minhas crenças profissionais, eu tenho reações negativas com relação à 

pessoas que têm transtorno mental. 

13. Eu posso fazer pouco para ajudar pessoas com transtorno mental. 

14. Mais da metade das pessoas com transtorno mental não se esforça o suficiente para 

melhorar. 

15. Pessoas com transtorno mental raramente oferecem risco ao público. 

16. O melhor tratamento para transtorno mental é a medicação. 

17. Eu não gostaria que uma pessoa com um transtorno mental trabalhasse com crianças, 

mesmo que o transtorno estivesse apropriadamente controlado. 

18. Profissionais de saúde não precisam ser defensores de pessoas com transtorno mental. 

19. Eu não me importaria se uma pessoa com um transtorno mental morasse ao lado da 

minha casa. 

20. Eu tenho dificuldade em sentir compaixão por uma pessoa com transtorno mental. 
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APÊNDICE H - Versão Português Consenso 2 (Comitê de Juízes) 

 

1. Eu me sinto mais confortável ao ajudar uma pessoa com doença física do que ao ajudar uma 

pessoa com um transtorno mental. 

2. Se uma pessoa com transtorno mental reclama de síntomas físicos (ex: náusea, dor nas costas ou 

dor de cabeça), eu provavelmente os atribuiria ao transtorno mental. 

3. Se um colega com quem eu trabalho me dissesse que possui um transtorno mental sob controle, 

eu me sentiria disposto a trabalhar com ele/ela da mesma forma. 

4. Se eu estivesse em tratamento para um transtorno mental, eu não revelaria a nenhum dos meus 

colegas. 

5. Eu estaria mais propenso a buscar ajuda para um transtorno mental se o profissional de saúde que 

fosse me tratar não estivesse ligado ao meu local de trabalho. 

6. Eu me consideraria fraco se eu tivesse um transtorno mental que eu mesmo não pudesse lidar. 

7. Eu relutaria em buscar ajuda se eu tivesse um transtorno mental. 

8. Empregadores deveriam contratar uma pessoa com um transtorno mental controlado caso ela/ele 

seja a melhor pessoa para o trabalho. 

9. Eu iria a um medico mesmo sabendo que ele já foi tratado de um transtorno mental. 

10. Se eu tivesse um transtorno mental eu contaria para meus amigos. 

11. É responsabilidade dos profissionais de saúde inspirar esperança em pessoas com transtorno 

mental. 

12. Apesar de minhas crenças profissionais, eu tenho reações negativas com relação às pessoas que 

têm transtorno mental. 

13. Há pouco que eu possa fazer para ajudar pessoas com transtorno mental. 

14. Mais da metade das pessoas com transtorno mental não se esforça o suficiente para melhorar. 

15. Pessoas com transtorno mental raramente oferecem risco à outras pessoas. 

16. O melhor tratamento para transtorno mental é a medicação. 

17. Eu não gostaria que uma pessoa com um transtorno mental trabalhasse com crianças, mesmo que 

o transtorno estivesse apropriadamente controlado. 

18. Profissionais de saúde não precisam ser defensores de pessoas com transtorno mental. 

19. Eu não me importaria se uma pessoa com um transtorno mental morasse ao lado da minha casa. 

20. Eu tenho dificuldade em sentir compaixão por uma pessoa com transtorno mental.  
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APÊNDICE I – Versão Inglês 1 (VI1) 

 

Comissão de Saúde Escala  
 
Opening Minds para Profissionais da 
Saúde  
 
Discordo plenamente  
Discordo  
Não concordo ou discordo  
Concordo  
Concordo plenamente  
 
1. Eu me sinto mais confortável ao ajudar 
uma pessoa com doença física do que ao 
ajudar uma pessoa com um transtorno 
mental.  
2. Se uma pessoa com transtorno mental 
reclama de síntomas físicos (ex: náusea, 
dor nas costas ou dor de cabeça), eu 
provavelmente os atribuiria ao transtorno 
mental.  
3. Se um colega com quem eu trabalho 
me dissesse que possui um transtorno 
mental sob controle, eu me sentiria 
disposto a trabalhar com ele/ela da 
mesma forma.  
4. Se eu estivesse em tratamento para 
um transtorno mental, eu não revelaria a 
nenhum dos meus colegas.  
5. Eu estaria mais propenso a buscar 
ajuda para um transtorno mental se o 
profissional de saúde que fosse me tratar 
não estivesse ligado ao meu local de 
trabalho.  
6. Eu me consideraria fraco se eu tivesse 
um transtorno mental que eu mesmo não 
pudesse lidar.  
7. Eu relutaria em buscar ajuda se eu 
tivesse um transtorno mental.  
8. Empregadores deveriam contratar uma 
pessoa com um transtorno mental 
controlado caso ela/ele seja a melhor 

Health Commission Scale  
 
Opening Minds for Health Professionals 
 
I totally disagree  
I disagree  
I do not agree or I disagree 
I agree  
I completely agree 
 
1. I feel more comfortable helping a 
person with a physical illness than 
helping a person with a mental disorder. 
2. If a person with a mental disorder 
complains about physical symptoms 
(e.g. nausea, back pain or headache), I 
will likely attribute them to the mental 
disorder. 
 
3. If a coworker tells me that he or she 
has a mental disorder that is under 
control, I would feel fine about continuing 
to work with him or her. 
4. If I were undergoing treatment for a 
mental disorder, I would not reveal this to 
any of my 
coworkers. 
5. I would be more likely to seek help for 
a mental disorder if the health 
professional who was treating me was 
not connected in anyway to my 
workplace. 
6. I would consider myself weak if I had a 
mental disorder that I myself could not 
cope with. 
 
7. I would be reluctant to seek help if I 
had a mental disorder. 
8. Employers should hire a person with a 
controlled mental disorder if he or she 
are the best person for the job. 



97 

 

 

 

 

 

pessoa para o trabalho.  
9. Eu iria a um médico mesmo sabendo 
que ele já foi tratado de um transtorno 
mental.  
10. Se eu tivesse um transtorno mental 
eu contaria para meus amigos.  
11. É responsabilidade dos profissionais 
de saúde inspirar esperança em pessoas 
com transtorno mental.  
12. Apesar de minhas crenças 
profissionais, eu tenho reações negativas 
com relação às pessoas que têm 
transtorno mental.  
13. Há pouco que eu possa fazer para 
ajudar pessoas com transtorno mental.  
14. Mais da metade das pessoas com 
transtorno mental não se esforça o 
suficiente para melhorar.  
15. Pessoas com transtorno mental 
raramente oferecem risco à outras 
pessoas.  
16. O melhor tratamento para transtorno 
mental é a medicação.  
17. Eu não gostaria que uma pessoa com 
um transtorno mental trabalhasse com 
crianças, mesmo que o transtorno 
estivesse apropriadamente controlado.  
18. Profissionais de saúde não precisam 
ser defensores de pessoas com 
transtorno mental. 19. Eu não me 
importaria se uma pessoa com um 
transtorno mental morasse ao lado da 
minha casa.  
20. Eu tenho dificuldade em sentir 
compaixão por uma pessoa com 
transtorno mental. 
 

 
9. I would go to a doctor even though I 
knew that he or she had already been 
treated for a mental disorder. 
10. If I had a mental disorder, I would tell 
my 
friends. 
11. It is the responsibility of health 
professionals to inspire hope in people 
with mental disorders. 
 
12. Despite my professional beliefs, I 
react negatively to people who have 
mental disorders. 
 
13. There is little I can do to help people 
with 
mental disorders. 
 
14. More than half the people with 
mental disorders do not make enough 
effort to improve. 
 
15. People with mental disorders seldom 
pose a risk to other people. 
16. The best treatment for mental 
disorders is medication.  
17. I would not like a person with a 
mental disorder working with children, 
even if the disorder was appropriately 
controlled. 
 
18. Health professionals do not need to 
be  defenders of people with mental 
disorders. 
19. I would not mind at all, if a person 
with a mental disorder lived next door. 
 
20. I have difficulty in feeling compassion 
for a person with a mental disorder. 
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APÊNDICE J – Versão Inglês 2 (VI2) 
 
 
                                          Opening Minds Scale for Health Care   Providers 

 

 I strongly 

disagree 

I disagree I do not agree or 

disagree 

I agree I strongly 

agree 

1. I am more comfortable 

helping a person who has a 

physical illness than I am 

helping a person with a mental 

illness. 

     

2. If a person with a mental 

illness complains of physical 

symptoms (eg, nausea, back 

pain or headache), I would 

likely attribute this to their 

mental illness. 

     

3. If a colleague with whom I 

work told me that they have a 

managed mental illness, I 

would be as willing to work 

with him / her. 

     

4. If I were under treatment for a 

mental illness, I would not 

disclose this to any of my 

colleagues. 

     

5. I would be more inclined to 

seek help for a mental illness 

if my treating health care 

provider was not associated 

with my workplace. 

     

6. I would see myself as weak if 

I had a mental illness and 

could not fix it myself. 

     

7. I would be reluctant to seek 

help if I had a mental illness. 

     

8. Employers should hire a 

person with a managed mental 

illness if he / she is the best 

person for the job. 

     

9. I would still go to a physician 

if I knew that the physician 
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had been treated for a mental 

illness. 

10. If I had a mental illness, I 

would tell my friends. 

     

11. It is the responsibility of 

health care providers to 

inspire hope in people with 

mental illness. 

     

12. Despite my professional 

beliefs, I have negative 

reactions towards people who 

have mental illness. 

     

13. There is little I can do to help 

people with mental illnesses. 

     

14. More than half of people with 

mental illness do not try hard 

enough to get better. 

     

15. People with mental illness 

seldom pose a risk to the 

public. 

     

16. The best treatment for mental 

illness is medication. 

     

17. I would not want a person 

with a mental illness, even if it 

were appropriately managed, 

to work with children. 

     

18. Health care providers do not 

need to be advocates for 

people with mental illness. 

     

19. I would not mind if a person 

with a mental illness lived 

next door to me. 

     

20. I struggle to feel compassion 

for a person with a mental 

illness. 
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APÊNDICE K – Versão Inglês Final (VIF) 

 

1. I am more comfortable helping a person who has a physical illness than I am 

helping a person with a mental illness. 

2. If a person with a mental illness complains of physical symptoms (eg, nausea, 

back pain or headache), I would likely attribute this to their mental illness. 

3. If a colleague with whom I work told me that they have a managed mental illness, 

I would be as willing to work with him / her. 

4. If I were under treatment for a mental illness, I would not disclose this to any of 

my colleagues. 

5. I would be more inclined to seek help for a mental illness if my treating health 

care provider was not associated with my workplace. 

6. I would see myself as weak if I had a mental illness and could not fix it myself. 

7. I would be reluctant to seek help if I had a mental illness. 

8. Employers should hire a person with a managed mental illness if he / she is the 

best person for the job. 

9. I would still go to a physician if I knew that the physician had been treated for a 

mental illness. 

10. If I had a mental illness, I would tell my friends. 

11. It is the responsibility of health care providers to inspire hope in people with 

mental illness. 

12. Despite my professional beliefs, I have negative reactions towards people who 

have mental illness. 

13. There is little I can do to help people with mental illness. 

14. More than half of people with mental illness do not try hard enough to get better. 

15. People with mental illness seldom pose a risk to the public. 

16. The best treatment for mental illness is medication. 

17. I would not want a person with a mental illness, even if it were appropriately 

managed, to work with children. 

18. Health care providers do not need to be advocates for people with mental illness. 

19. I would not mind if a person with a mental illness lived next door to me. 

20. I struggle to feel compassion for a person with a mental illness. 
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APÊNDICE L - Instrument of evaluation of the author of the scale 

 

Dr. Scott, 

 

The phrases bellow are from the original version of the Opening Minds Scale for health care 

providers (OMS-HC) and from the back translation done in Brazil. In view of the cultural 

differences between Canada and Brazil, we are performing the validation of the Opening 

Minds Scale for health care providers (OMS-HC) to use in the health context, according to the 

methodology from the literature. This work has the objective of providing an instrument to 

identify stigmatizing attitudes of health professionals toward people with mental illness.   

We request your cooperation in the evaluation of the semantic and idiomatic equivalences 

between the original and translated versions of this instrument, considering the following 

guidelines: 

- The letter A corresponds to the original form and the letter B corresponds to the translated 

version for portuguese;  

- Semantic equivalence and idiomatic equivalence refer to the correspondence in the meaning 

of words and the use of equivalent expressions in both languages. 

Please, use the scale bellow to designate your equivalence assessment by ticking with an X in 

the corresponding field: 

 

Equivalence scale: 

-1 = not equivalent 

0 = undecided 

+1 = equivalent 

 

If you tick -1 or 0, please, make suggestions as to the changes that you deem most relevant in 

the space below that exists in each of the items. 

Lastly, if you have any questions, please, contact us. 

 

Thank you! 

 

Best regards, 

 

_____________________________________________________________________ 

Responsible researchers: Bruna Sordi Carrara (Master Student) and Carla Aparecida Arena 

Ventura (Associate Professor and Master’s Advisor). University of São Paulo at Ribeirão 

Preto College of Nursing - PAHO/WHO Collaborating Centre for Nursing Research 

Development-Brazil. 

E-mail: brunasordi.c@hotmail.com/caaventu@gmail.com. 
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A1. I am more comfortable helping a person who has a physical illness than I am helping a person 

who has a mental illness.  
 

B1. I am more comfortable helping a person who has a physical illness than I am helping a person with 

a mental illness. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A2. If a person with a mental illness complains of physical symptoms (e.g., nausea, back pain or 

headache), I would likely attribute this to their mental illness.  
 

B2. If a person with a mental illness complains of physical symptoms (eg, nausea, back pain or 

headache), I would likely attribute this to their mental illness. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A3. If a colleague with whom I work told me they had a managed mental illness, I would be just as 

willing to work with him/her.  
 

B3. If a colleague with whom I work told me that they have a managed mental illness, I would be as 

willing to work with him / her. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A4. If I were under treatment for a mental illness I would not disclose this to any of my colleagues.  
 

B4. If I were under treatment for a mental illness, I would not disclose this to any of my colleagues. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A5. I would be more inclined to seek help for a mental illness if my treating healthcare provider was 

not associated with my workplace.  
 

B5. I would be more inclined to seek help for a mental illness if my treating health care provider was 

not associated with my workplace. 

-1 0 +1 
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____________________________________________________________________________ 

 

 

 

A6. I would see myself as weak if I had a mental illness and could not fix it myself.  
 

B6. I would see myself as weak if I had a mental illness and could not fix it myself. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

A7. I would be reluctant to seek help if I had a mental illness.  
 

B7. I would be reluctant to seek help if I had a mental illness. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A8. Employers should hire a person with a managed mental illness if he/she is the best person for the 

job.  
 

B8. Employers should hire a person with a managed mental illness if he / she is the best person for the 

job. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A9. I would still go to a physician if I knew that the physician had been treated for a mental illness.  
 

B9. I would still go to a physician if I knew that the physician had been treated for a mental illness. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A10. If I had a mental illness, I would tell my friends.  
 

B10. If I had a mental illness, I would tell my friends. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 
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A11. It is the responsibility of health care providers to inspire hope in people with mental illness.  
 

B11. It is the responsibility of health care providers to inspire hope in people with mental illness.  

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

A12. Despite my professional beliefs, I have negative reactions towards people who have mental 

illness.  
 

B12. Despite my professional beliefs, I have negative reactions towards people who have mental 

illness. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A13. There is little I can do to help people with mental illness.  
 

B13. There is little I can do to help people with mental illness. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A14. More than half of people with mental illness don’t try hard enough to get better.  
 

B14. More than half of people with mental illness do not try hard enough to get better. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 A15. People with mental illness seldom pose a risk to the public.  
 

B15. People with mental illness seldom pose a risk to the public. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A16. The best treatment for mental illness is medication.  
 

B16. The best treatment for mental illness is medication. 
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-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A17. I would not want a person with a mental illness, even if it were appropriately managed, to work 

with children.  
 

B17. I would not want a person with a mental illness, even if it were appropriately managed, to work 

with children. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A18. Healthcare providers do not need to be advocates for people with mental illness.  
 

B18. Health care providers do not need to be advocates for people with mental illness.  

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A19. I would not mind if a person with a mental illness lived next door to me.  
 

B19. I would not mind if a person with a mental illness lived next door to me. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

A20. I struggle to feel compassion for a person with mental illness.  
 

B20. I struggle to feel compassion for a person with a mental illness. 

-1 0 +1 

 

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE M – Versão português final (VPF) 

 

 

Questionário para caracterização sócio-demográfica 

 

Data: ___/___/___                Início: ________ Término: ________  Duração: ________ 

Serviço de Saúde: _______________________________________________________ 

 

 

Nome/Iniciais: .............................................................................................................. ...... 

 

Gênero: ............................................................................................................................... 

 

Data de Nascimento: ........./............/............. 

 

Formação: ...............................................           Mês: .........................  Ano: .................... 

 

Especialidade: .............................................................................................................. ....... 

 

Tempo de atuação profissional: .......................................................................................... 

 

Unidade de Saúde: ........................................................................................................... ... 

  

Ocupação na Unidade: ........................................................................................................ 

 

Tempo de atuação na Unidade: .......................................................................................... 
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