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RESUMO

Introdução:  O  processo  de  tomada  de  decisão  em saúde  deve  ter  como  eixo  a  decisão

centrada no paciente. O Conflito Decisional nos remete à ambiguidade ou oscilação entre

opções que causam estresse e dificuldade em decidir. A Decisional Conflict Scale (DCS) é o

instrumento utilizado para mensurar o nível de Conflito Decisional entre os decisores.  Na

reabilitação de pessoas com lesão medular, as decisões perpassam por situações de conflito,

principalmente  naquelas  relacionadas  à  reabilitação vesical.  Auxiliar  os  pacientes  a  tomar

decisões de qualidade ajudaria a obter melhores resultados no planejamento do programa de

reabilitação.  A DCS é  um instrumento  já  traduzido  e  utilizado  em várias  línguas,  sendo

necessário  a  sua  adaptação  transcultural  para  o  Português  Brasileiro  para  ser  utilizada.

Objetivo:  Realizar  a  adaptação  transcultural  e  análise  das  propriedades  psicométricas da

versão brasileira da DCS. Método: A DCS foi adaptada transculturalmente para o Português

do Brasil, seguindo diretrizes internacionais. Para avaliar a validade de constructo e a validade

convergente  do  instrumento,  a  DCS,  o  Melbourne  Decision  Making  Questionnaire e  o

Inventário de Depressão de Beck foram aplicados em 40 pacientes com lesão medular. Foi

avaliado o Conflito Decisional frente à proposta de implementação do cateterismo vesical

intermitente  limpo  como  medida  de  reeducação  vesical  para  a  bexiga  neuropática.  A

consistência interna do instrumento foi avaliada para fins de confiabilidade. Coeficientes de

correlação de Spearman foram utilizados para avaliar as correlações entre o escore total e os

escores  das  subescalas  do  DCS com o  escore  total  e  diferentes  domínios  do  Melbourne

Decision Making Questionnaire e com o escore total do Inventário de Depressão de Beck.

Alpha de Cronbach foi calculado para a DCS e para suas subescalas. Resultados: A DCS não

apresentou  boa  validade  convergente  quando  comparamos  os  scores  com  os  obtidos  no

Inventário de Depressão de Beck, mas apresentou correlação importante com o  Melbourne

Decision Making Questionnaire, sendo observada sua validade de constructo. O instrumento

apresentou uma excelente confiabilidade com Alfa de Cronbach=0,90. Conclusão: A DCS é

um instrumento robusto e possui ampla utilidade para auxiliar medir o Conflito Decisional.

Implementar auxiliares de decisão em reabilitação de pacientes em lesão medular é um passo

importante na construção de uma assistência humanizada e centrada no paciente.

Palavras-chave: Conflito decisional. Reabilitação. Lesão Medular. Bexiga Neuropática



ABSTRACT

Introduction: The health decision-making process must focus on patient-centered decision.

The decisional conflict leads us to the ambiguity or oscillation between options that cause

stress and difficulty in deciding. The Decisional Conflict Scale (DCS) is the instrument used

to measure the level of decision conflict between decision-makers. In the rehabilitation of

people with spinal  cord injuries,  decisions go through conflict  situations,  especially  those

related to bladder rehabilitation. Assisting patients in making quality decisions would help

achieve better results in planning the rehabilitation program. DCS is an instrument already

translated and used in several languages, requiring its cross-cultural adaptation to Brazilian

Portuguese to be used. Objective: to carry out the cross-cultural adaptation and analysis of the

psychometric  properties  of  the  Brazilian  version  of  the  DCS.  Method:  DCS  was  cross-

culturally adapted to Brazilian Portuguese, following international guidelines. To assess the

construct  validity  and the convergent  validity  of  the instrument,  the DCS, the Melbourne

Decision  Making  Questionnaire  and  the  Beck  Depression  Inventory  were  applied  to  40

patients with spinal cord injury. The Decisional Conflict was evaluated against the proposal

for the implementation of clean intermittent bladder catheterization as a measure of bladder

reeducation for the neuropathic bladder. The instrument's internal consistency was assessed

for  reliability  purposes.  Spearman's  correlation  coefficients  were  used  to  assess  the

correlations between the total score and the DCS subscale scores with the total score and

different domains of the Melbourne Decision Making Questionnaire and with the total score

of the Beck Depression Inventory. Cronbach's alpha was calculated for DCS and its subscales.

Results: DCS did not present good convergent validity when comparing the scores with those

obtained in the Beck Depression Inventory, but it did show an important correlation with the

Melbourne Decision Making Questionnaire, with its construct validity being observed. The

instrument showed excellent reliability with Cronbach's Alpha = 0.90. Conclusion: DCS is a

robust  instrument  and is  widely  used to  help  measure Decisional  Conflict.  Implementing

decision aids in the rehabilitation of patients with spinal cord injury is an important step in

building humanized and patient-centered care.

Keywords: Decisional conflict. Rehabilitation. Spinal Cord Injury. Neurogenic Bladder.
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1 INTRODUÇÃO

O ser humano adquiriu a capacidade de realizar suas escolhas como um ser racional no

decorrer da evolução. Nossa vida é permeada por decisões que, desde as mais simples às mais

complexas, nos exigem utilizar de diferentes estratégias: desde uma simples escolha, como

sobre qual prato pedir em um restaurante, a escolhas complexas como a emblemática Escolha

de Sofia do romance de William Styron, onde uma mãe presa num campo de concentração,

durante a Segunda Guerra Mundial,  é  forçada a escolher um de seus dois filhos para ser

morto, se ela se recusasse a escolher um, os dois seriam mortos (STYRON, 2010).

O exemplo acima nos  ajuda a entender,  de forma ilustrativa,  o quanto o processo

decisório  pode  requerer  a  utilização  de  quantas  de  nossas  faculdades  mentais  forem

necessárias,  bem  como  pode  ser  fonte  de  profundo  sofrimento  psíquico.  Todos  os  dias

pedimos que os pacientes tomem decisões médicas que talvez não sejam menos angustiantes

do que a escolha de matar ou não uma pessoa para salvar outras. Os interessados em tomar

decisões médicas querem ajudar os pacientes a tomar essas decisões de forma efetiva e com

qualidade (VICKERS, 2017).

A evolução do modelo paradigmático de saúde de um polo eminentemente biomédico

em direção a um polo biopsicossocial traz consigo a necessidade de serem adotadas novas

técnicas de decisão clínica  (BENNETT; IRWIN, 1997). A avaliação do processo de decisão

ganha maior ênfase em contraponto a modelos antigos onde havia ampla defesa por parte de

profissionais  e  gestores  de  apenas  se  assegurar  que  os  procedimentos  fossem executados

(QUEIROZ; ARAUJO, 2006).

Além disso, fazer as escolhas médicas corretas é mais difícil do que nunca, uma vez

que os pacientes são sobrecarregados por informações de todos os lados: recomendações de

seus médicos, opiniões divergentes de especialistas, presença de estatísticas confusas, relatos

conflitantes  da  mídia,  conselhos  de  amigos,  reivindicações  na  Internet  e  um  fluxo

interminável de anúncios de empresas farmacêuticas (GROOPMAN; HARTZBAND, 2012) .

Com base nesses princípios, toma corpo a tomada de decisão centrada no paciente,

também como qualidade intrínseca e fundamental para o seu pleno exercício do autocuidado.

E aliado às dificuldades enfrentadas por ele e o sofrimento psíquico vivenciado no processo

decisório, surge o constructo do Conflito Decisional como iniciativa para entender e auxiliar o

paciente.



12

Inicialmente, o Conflito Decisional foi definido como ambiguidade ou oscilação entre

opções  que  causam estresse  e  dificuldade  em decidir  entre  elas  (JANIS;  MANN,  1977).

Posteriormente, ele foi adicionado a uma taxonomia clínica e definido como um estado de

incerteza  sobre  qual  curso  de  ação  tomar  quando  a  escolha  entre  as  ações  concorrentes

envolvia  risco,  perda,  arrependimento  ou  desafio  aos  valores  da  vida  pessoal.  Além  da

incerteza  verbalizada,  outras  manifestações  comumente  relatadas  de  conflito  de  decisão

incluem  questionar  valores  pessoais,  preocupar-se  com  resultados  indesejados,  angústia,

preocupação  com  a  decisão,  sinais  físicos  de  estresse,  atraso  na  decisão  e  vacilação

(O'CONNOR et al., 2003).

Embora o conflito seja uma resposta normal quando os indivíduos tomam consciência

de  que  enfrentam  uma  decisão  inerentemente  difícil,  outras  necessidades  de  decisão

exacerbam a incerteza e a angústia da decisão, prejudicando a tomada de decisão oportuna,

informada e com base em valores e implementação (GARVELINK et al., 2019). Exemplos de

necessidades  de  decisão  modificáveis  são  déficits  no  conhecimento,  expectativas  irreais,

valores  pessoais  pouco  claros,  suporte  e  recursos  inadequados,  estágio  de  decisão  não-

receptivo  devido à  negação,  emoções  fortes,  fechamento prematuro  e  outras  necessidades

pessoais e clínicas.

A  Decisional  Conflict  Scale (DCS)  foi  desenvolvida  em  1995  para  medir  as

percepções de um indivíduo sobre sua incerteza ao fazer uma escolha sobre as opções de

assistência médica, os fatores modificáveis que contribuem para a incerteza e a qualidade da

decisão tomada (O'CONNOR, 1995).

A DCS é uma escala de 16 itens, medindo 5 dimensões da tomada de decisão: sentir-se

incerto (3 itens), sentir-se desinformado (3 itens), sentir-se pouco claro sobre valores (3 itens)

e sentir-se sem suporte (3 itens), bem como tomada de decisão ineficaz (4 itens). A DCS

quantifica  essas  5  dimensões  durante  o  processo  de  deliberação  e  após  a  escolha

(O’CONNOR, 2005). Isso é útil para avaliar o impacto das intervenções de apoio à decisão

(IAD’s) e para determinar como adaptar as IAD’s para as necessidades específicas de cada

paciente (SUN, 2005).

A DCS é um instrumento capaz de avaliar o Conflito Decisional e nos apresenta os

fatores que podem ser modificados para se obter melhorias no processo de apoio à decisão do

paciente para que esta seja tomada de forma segura e satisfatória.

Apesar de haver um trabalho de adaptação transcultural e validação da DCS para o

Português de Portugal (MARTINHO; DA SILVA; ANGELO, 2013) se faz necessário realizar

esse processo para o Português  Brasileiro,  pois,  segundo Beaton et  al.,  (2000),  não basta
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realizar  a  tradução  do  instrumento  para  a  língua  em  que  se  pretende  aplicá-lo,  sendo  a

tradução  apenas  o  primeiro  passo  para  o  processo  de  adaptação  transcultural,  que  deve

considerar os aspectos culturais, idiomáticos, linguísticos e contextuais concernentes à sua

tradução (BEATON et al., 2000).

Vale ressaltar que o trabalho acima citado foi realizado seguindo outra metodologia

(REICHENHEIM; MORAES, 2007), onde não foi solicitada a permissão da autora da DCS

para  sua  realização.  O  modelo  do  instrumento  traduzido  para  o  Português  de  Portugal,

portanto,  não  está  disponibilizado  no  site  do  grupo  de  trabalho  da  DCS

(https://decisionaid.ohri.ca/eval_dcs.html).

O’Connor, 1995, sugere que sejam realizados novos trabalhos de avaliação e validação

da escala em diferentes ambientes e com diferentes decisões (O'CONNOR, 1995).

Face à escassez de estudos no Brasil com essa temática, acredita-se que a validação e

adaptação transcultural da DCS fornecerá um instrumento importante para o aprofundamento

dos estudos sobre a tomada de decisão de saúde sob a ótica do cuidado centrado no paciente.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Realizar a adaptação transcultural da DCS para o Português Brasileiro e avaliar suas

propriedades clinimétricas

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar a tradução e adaptação da DCS para a língua portuguesa do Brasil.

Realizar  a  análise  teórica  dos  itens  que  compõem o instrumento,  considerando  os

aspectos semânticos e a pertinência de cada item na composição do instrumento.

Avaliar a validade de constructo do instrumento por meio da correlação dos escores

obtidos na DCS com os escores obtidos no Melbourne Decision Making Questionnaire.

Avaliar a validade convergente do instrumento por meio da correlação dos escores

obtidos na DCS com os escores obtidos no Inventário de Depressão de Beck – II (BDI-II).

Avaliar a confiabilidade da DCS na população brasileira e sua aplicabilidade em um

ambiente de serviço de reabilitação físico-motora.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A LESÃO MEDULAR

3.1.1 Definição e Epidemiologia

A lesão medular é um mal avassalador que aflige cada vez mais indivíduos ao redor do

mundo.  Ela  altera  drasticamente  a  vida  do  indivíduo  acometido,  gerando  desastrosas

consequências ao lesado, à família e à sociedade.

Caracteriza-se  pela  injúria  às  estruturas  contidas  no  canal  medular  (medula,  cone

medular e cauda equina), podendo levar a alterações motoras, sensitivas e autonômicas que se

manifestam  principalmente  como  paralisia  ou  paresia  dos  membros,  alteração  de  tônus

muscular, alteração dos reflexos superficiais e profundos, alteração ou perda das diferentes

sensibilidades  (tátil,  dolorosa,  de  pressão,  vibratória  e  proprioceptiva),  perda  de  controle

esfincteriano (bexiga e  intestino  neuropáticos),  disfunção sexual  e  alterações  autonômicas

como vasoplegia, alteração de sudorese, controle de temperatura corporal entre outras (WHO,

2013).

Sua  etiologia  pode  ser  traumática  (acidentes  de  trânsito,  acidentes  ocupacionais,

quedas, acidentes por mergulho ou violência) ou não-traumática (doenças do sistema nervoso

central, causas vasculares, neoplasias, síndromes congênitas ou adquiridas, etc).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os anos, em todo o mundo,

entre 250.000 e 500.000 indivíduos sofrem uma lesão medular  (WHO, 2013).  No Brasil,

apesar da escassez de estudos epidemiológicos, estima-se a ocorrência de 71 novos casos por

1  milhão de habitantes/ano,  ou seja,  cerca  de  11mil  novos casos  anualmente  (MASSINI,

2001).  Dados  do  Ministério  da  Saúde  (MS)  relacionados  ao  Traumatismo  Raquimedular

(TRM)  revelam  que  a  maioria  das  vítimas  (até  80%  dos  casos)  são  homens  e  60%  se

encontram entre 10 e 30 anos de idade (SAÚDE, 2015). Indivíduos com lesão medular têm

duas  a  cinco  vezes  mais  chances  de  morrer  prematuramente  do  que  aqueles  sem  lesão

medular, com piores taxas de sobrevivência em países de baixa e média renda (WHO, 2013).



16

A lesão  medular  está  associada  a  taxas  mais  baixas  de  matrícula  escolar  e  participação

econômica, além de gerar custos individuais e sociais substanciais (WHO, 2013).

Além da perda motora e da dependência de cuidadores nas atividades de vida diária

(AVD’s),  o  portador  de  lesão  medular  está  sujeito  ao  desenvolvimento  de  condições

secundárias que variam conforme a gravidade da lesão, tais como: trombose venosa profunda,

infecções do trato urinário (ITU’s), espasmos musculares, osteoporose, lesões por pressão, dor

crônica  (neuropática  ou  nociceptiva),  complicações  respiratórias  e  psíquicas  como  a

depressão.

Todas essas alterações provocam um forte impacto negativo na qualidade de vida do

indivíduo com lesão medular, além de uma drástica mudança na sua dinâmica familiar e em

sua condição socioeconômica.

Neste sentido, a reabilitação cumpre papel fundamental na melhoria da qualidade de

vida do indivíduo e de seus familiares, além de auxiliar na reinserção social do indivíduo com

lesão medular.

3.1.2 Reabilitação na Lesão Medular

A reabilitação é definida de forma ampla pelo  World Report on Disability da OMS

(WHO, 2011), conforme a seguir:

Entende-se por reabilitação como um conjunto medidas apropriadas, inclusive por
meio  do  apoio  de  pares,  para  permitir  que  pessoas  com deficiência  alcancem e
mantenham  o  máximo  de  independência,  sua  mais  completa  capacidade  física,
mental,  social  e  vocacional,  além  de  total  inclusão  e  participação  em  todos  os
aspectos da vida (WHO, 2011).

A reabilitação é  um processo cíclico  que envolve  a  identificação dos  problemas e

necessidades  do  indivíduo,  o  relacionamento  dos  transtornos  aos  fatores  relevantes  do

indivíduo e do ambiente, a definição de metas de reabilitação, planejamento e implantação de

medidas, além da avaliação de seus efeitos (WHO, 2011).

Na reabilitação de indivíduos com lesão medular, conforme orientado pelo Consortium

for Spinal Cord Medicine (WING, 2008), os cuidados devem iniciar ainda na fase aguda com
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início precoce das mobilizações, ainda na primeira semana após a lesão medular, e as mesmas

devem ser realizadas durante toda a fase hospitalar (WING, 2008). Ressaltam a importância

de um programa de controle da hipotensão postural e posicionamento do paciente na postura

sentada o mais rapidamente possível. Já na fase pós hospitalar, as atividades são focadas na

aquisição de funcionalidade com a promoção do maior nível de independência possível para

as  AVD’s  e  do  autocuidado,  prevenção  de  condições  secundárias  e  controle  daquelas

alterações já instaladas, além de acompanhamento psicológico, apoio familiar e social para

favorecer  a  reinserção  social  e  melhoria  da  qualidade de  vida  (ANDRADE et  al.,  2010;

WING, 2008).

De uma forma mais ampla,  podemos considerar que o processo de reabilitação do

indivíduo com lesão medular se constitui de atividades de promoção da saúde, prevenção e

redução da deficiência, incapacidade e desvantagem, onde as potencialidades pré-existentes

são  restauradas,  proporcionando  uma  oportunidade  para  uma  vida  com  mais  qualidade,

autoestima e independência (ANDRADE et al., 2010).

Esta perspectiva abre um extenso leque de possibilidades de intervenção por parte dos

profissionais.  Dentre  esses  aspectos,  daremos  ênfase,  no  presente  estudo,  ao  estímulo  ao

autocuidado com foco no processo decisório do paciente inserido em um planejamento de

reabilitação vesical (abordagem da bexiga neuropática).

O Autocuidado na Perspectiva da Reabilitação em Lesão Medular

Em  2014,  a  Organização  Não  Governamental  (ONG)  Health Foundation em  seu

relatório intitulado “Helping measure personcentred care”, considera o cuidado centrado no

paciente  como  uma  filosofia  que  enxerga  o  paciente  como  parceiro  no  planejamento,

desenvolvimento e utilização do cuidado, para ter certeza de que este é apropriado às suas

necessidades (DE SILVA, 2014).

Neste sentido destacamos o autocuidado, que pode ser definido como uma atividade

do indivíduo aprendida pelo mesmo e orientada para um objetivo. É uma ação desenvolvida

em situações concretas da vida, e que o indivíduo dirige para si mesmo ou para regular os

fatores que afetam seu próprio desenvolvimento e atividades em benefício da vida, saúde e

bem-estar (OREM, 2001).

Na perspectiva da reabilitação, o autocuidado é peça chave na busca da independência

do paciente em relação aos seus limites físicos, cognitivos e comportamentais impostos pela

incapacidade (LEITE; FARO, 2005). 

Abaixo  destacamos,  de  maneira  prática,  algumas  atividades  onde  se  trabalha  o

autocuidado com os pacientes na reabilitação em lesão medular (SAÚDE, 2015):
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 Treinamento  de  AVD’s,  que  são  definidas  como  a  capacidade  de  alimentar-se,

aprontar-se, banhar-se, vestir-se, ter continência vesical e intestinal, usar o banheiro e

higienizar-se e transferir-se (ANDRADE et al., 2010);

 Atividades de educação em saúde, individuais e em grupo, onde os pacientes e seus

familiares são auxiliados a entender melhor as mudanças clínicas e físico-funcionais

ocorridas no corpo de um indivíduo com lesão medular.  São estimulados a cuidar

melhor  de  seu  corpo  e  de  sua  mente;  a  entender  melhor  sua  patologia  e  o  seu

prognóstico.

O autocuidado pode ser considerado um importante elemento da reabilitação com o

qual o indivíduo se empodera e reforça o seu protagonismo, que o auxilia a se tornar sujeito

ativo  na  vida,  nos  seus  atos  e  nas  suas  decisões,  rumo  ao  cumprimento  das  metas

estabelecidas em seu programa de reabilitação.

3.1.3 A Reabilitação Vesical

A bexiga neuropática pode ser definida como disfunção vésico-esfincteriana por causa

neurológica.  A bexiga  e  esfíncteres  uretrais  perdem  em  graus  variados  a  capacidade  de

controle  voluntário,  evoluindo  para  situações  como  perda  urinária,  dificuldade  de

esvaziamento vesical,  resíduos urinários,  infecções e,  em última instância,  refluxo vesico-

ureteral levando a hidronefrose e insuficiência renal.

Entre as décadas de 1940-1950, as lesões do trato urinário superior (ITU e lesão renal)

configuravam como a principal causa de morbidade e mortalidade em indivíduos com lesão

medular. Raramente uma criança com lesão medular atingia a vida adulta (CAPOOR; STEIN,

2005). Apesar dos avanços no seu manejo clínico e na reabilitação vesical que resultaram na

diminuição expressiva da mortalidade,  as complicações decorrentes da bexiga neuropática

continuam figurando como algumas das principais causas de internação dos pacientes com

lesão medular, chegando a afetar até 87% dos pacientes (DE SOUSA, 2013).

O  impacto  econômico,  quando  combinadas  as  condições  de  saúde  sujeitas  ao

desenvolvimento  de  bexiga  neuropática,  chegou à  casa dos  $250 bilhões  de  dólares  num

período de 17 anos nos Estados Unidos (DIELEMAN et al., 2016). No Brasil, não há estudos

semelhantes.
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As complicações mais comuns relacionadas à bexiga neuropática são a ITU e a doença

renal crônica (DRC).

A falha no esvaziamento vesical provocada pelo defeito no controle neural da bexiga

decorrente da lesão medular, propicia o acúmulo de resíduo urinário. Este resíduo favorece a

colonização bacteriana que por sua vez predispõe o indivíduo a um risco aumentado de ITU.

A ITU possui uma alta morbidade em indivíduos com lesão medular podendo chegar a 78%

(DE RUZ; GARCIA LEONI; HERRUZO CABRERA, 2000). Os pacientes estão sujeitos a

uma alta recorrência de ITU ao longo da vida, cerca de um a dois episódios por ano (GAO;

DANFORTH;  GINSBERG,  2017).  Além  de  consequências  clínicas  (septicemia  e

insuficiência renal) a ITU produz um impacto negativo na qualidade de vida e na reabilitação

de  pacientes,  aumentando  a  espasticidade,  exigindo  maior  tempo  em repouso  no  leito  e

prolongando sua internação (VIGIL; HICKLING, 2016).

Indivíduos  com lesão  medular  possuem um risco  de  cinco  a  oito  vezes  maior  de

desenvolver DRC quando comparados com a população geral (LAWRENSON et al., 2001),

com uma prevalência que chega a 22,4%, sendo os principais fatores de risco o baixo volume

vesical e a ITU recorrente (SUNG et al., 2018).

O principal  objetivo da reabilitação vesical  é  promover  o esvaziamento da bexiga

lançando  mão  do  método  menos  invasivo  e  mais  adequado  às  necessidades  clínicas  do

paciente.  Desta  forma,  considera-se o  cateterismo vesical  intermitente  (CVI)  com técnica

limpa  como  o  “padrão  ouro”  para  o  manejo  da  bexiga  neuropática;  este  se  destaca  por

aproximar o esvaziamento das condições fisiológicas, bem como preservar a integridade do

esfíncter da bexiga e evitar a presença constante de um corpo estranho na uretra (KINNEAR

et al., 2020). O papel do CVI na prevenção de ITU e da DRC, na promoção da continência

urinária, bem como sua contribuição na melhoria da qualidade de vida de pacientes com lesão

medular  já  tem sido amplamente  discutido  na  literatura  (ASSIS;  FARO,  2011;  BOTHIG;

BURGDORFER,  2012;  DE  RUZ;  GARCIA  LEONI;  HERRUZO  CABRERA,  2000;

FUMINCELLI et al., 2017; GAO; DANFORTH; GINSBERG, 2017; KINNEAR et al., 2020;

SUNG et al., 2018; VIGIL; HICKLING, 2016).
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3.2 O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

A tomada de decisão é um aspecto característico dos seres humanos que, por sua vez,

são tomadores de decisão imperfeitos (JANIS; MANN, 1977).

Entendemos o homem não como um peixe frio, mas sim como um mamífero de
sangue quente;  não como uma calculadora racional sempre pronta para ofertar a
melhor solução, mas um tomador de decisão relutante – envolvido em conflitos,
dúvidas, preocupações, lutando contra anseios incongruentes, antipatias, lealdades,
buscando  alívio  por  meio  da  procrastinação,  racionalização,  ou  renegando  a
responsabilidade pelas suas próprias escolhas (JANIS; MANN, 1977).

As interferências comportamentais e emocionais estão presentes na maneira pela qual

os seres humanos tomam decisões. Os tomadores de decisão têm habilidades limitadas para

processar  as  informações  necessárias  para  a  tomada  de  decisão,  não  agindo  de  forma

absolutamente racional, mas sim fazendo o melhor que podem, dadas as limitações que estão

sujeitos (LUPPE; ANGELO, 2010). A escolha de soluções perfeitas pode demandar esforços e

tempo relativamente longo na busca da maximização dos resultados, levando o tomador de

decisão a optar pelo que seja “satisfatório” ao invés de perseverar na busca pelo que seja

“ótimo”,  portanto  talvez  não existam decisões  perfeitas,  uma vez  que elas  se  limitam às

opções apresentadas.

“...Coletar  e  examinar  a  grande  massa  de  informações  requerida  para  usar  uma
estratégia de otimização para se chegar a uma decisão é muito custoso em tempo,
esforço  e  dinheiro.  Além disso,  tomadores  de  decisão  estão  frequentemente  sob
severa pressão de tempo, que os impedem de executar pesquisa e avaliação de forma
cuidadosa...”(JANIS; MANN, 1977)

Esta característica do tomador de decisão em buscar opções que satisfaçam requisitos

mínimos em detrimento de uma análise dispendiosa que buscaria a otimização da solução, foi

chamada  por  Simom,  (1970)  de  “racionalidade  limitada”.  Os  processos  decisórios,  por



21

exemplo, são limitados, entre outros fatores, pela rapidez dos processos mentais  (SIMON,

1970).

A  estratégia  de  “satisfação”  pode  ser  mais  ou  menos  utilizada  a  depender  da

importância da decisão a ser tomada. Segundo Jannis & Mann, (1977), podemos considerar

dois tipos básicos de decisão: as que seriam caras para se mudar, e as que não seriam. Ou seja,

a decisão seria mais ou menos importante a depender de seus efeitos e da possibilidade de

voltarmos atrás após um arrependimento. Supostamente, processos decisórios que visassem

um  processamento  vigilante  de  informações  em  busca  de  soluções  ótimas  seriam  mais

aplicáveis  à  primeira  categoria  de  decisões.  Contudo,  os  autores  comprovaram  que  a

abordagem  de  utilizar  uma  estratégia  de  “satisfação”  somente  para  decisões  menos

importantes, e vice-versa, era inapropriada, já que os executivos utilizam estratégias mistas,

com processamento de informações mais ou menos intensos. Concluíram também, por outro

lado, que não é esperado que a mesma estratégia seja utilizada para todos os tipos de decisão.

Daí a necessidade de criação de uma teoria que seja capaz de explicar diferentes estratégias de

tomada de decisão que possa ser capaz de servir como instrumento para estudar diferentes

processos decisórios praticados (JANIS; MANN, 1977).

3.2.1 A Teoria de Decisões em Situações de Conflito

A teoria das decisões em situações de conflito foi proposta por Janis e Mann (1977).

Ela busca explicar como as pessoas lidam com decisões que envolvem algum tipo de conflito.

Ela pode ser aplicável a decisões relacionadas a escolha de carreira, casamentos e divórcios,

atividades relacionadas a saúde, programas de bem-estar da comunidade, gestão de pequenas

e grandes empresas, políticas governamentais e uma variedade de outros tipos de escolhas

significativas (JANIS; MANN, 1977).

Trata-se do conflito  interno ao decisor,  que emerge de um processo de tomada de

decisão individual. Este conflito interno é causado pelo stress psicológico gerado pela decisão

e pela dúvida em relação às vantagens e desvantagens das opções vigentes.

O conceito  baseia-se  no  fato  de  que  o  stress  psicológico  gerado  por  situações  de

conflito impõe limites na racionalidade do tomador de decisão; por sua vez, estas limitações

impactam o processo de tomada de decisão e, eventualmente, a qualidade da decisão tomada

(JANIS; MANN, 1977).
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Janis e Mann (1977) desenvolveram a teoria a partir do questionamento: como avaliar

a  qualidade  de  uma  decisão  tomada?  Esta  interrogação  pressupõe  um desafio,  já  que  as

decisões  geralmente  possuem  múltiplos  objetivos.  Sendo  impossível  definir  indicadores

quantitativos para todas as consequências (positivas ou negativas) de uma decisão, e pelo fato

de qualquer tipo de avaliação qualitativa sofrer de subjetividade, a solução passa a considerar

a qualidade dos procedimentos utilizados pelo tomador de decisão, em detrimento de seus

resultados. A qualidade da decisão estaria, portanto, relacionada à qualidade do processo de

tomada de decisão utilizado.

Desta forma, uma boa decisão seria aquela obtida a partir de um processo que satisfaça

sete critérios  presentes  no processo “ideal” de tomada de decisão – também chamado de

processo vigilante de tomada de decisão (JANIS; MANN, 1977).

1. Exame minucioso de uma ampla gama de opções;

2. Levantamento de objetivos a cumprir e os valores implicados pela escolha;

3. Ponderação cuidadosa de tudo o que se sabe sobre os custos e riscos relacionados a

consequências positivas e negativas de cada opção;

4. Pesquisa intensiva por novas informações relevantes para continuar a  avaliação de

opções;

5. Assimilação correta de novas informações ou julgamentos de especialistas,  mesmo

quando estas não convirjam para a decisão preferida inicialmente;

6. Reexame das consequências positivas e negativas de todas as opções elencadas antes

de tomar uma decisão final;

7. Planejamento detalhado para implementação ou execução da  decisão tomada,  com

especial atenção a planos de contingência que venham ser necessários caso os riscos

conhecidos se materializem.

Quando um tomador de decisão cumpre todos os sete  critérios,  sua orientação em

encontrar uma alternativa é caracterizada como um processamento vigilante de informações

que caracteriza procedimento ideal para tomada de decisão efetiva.

Uma situação de conflito é aquela em que o indivíduo, responsável pela tomada de

decisão, possui simultaneamente a tendência em rejeitar ou aceitar determinada opção. São

sintomas desta situação: hesitação, vacilo, sentimentos de incerteza, stress emocional agudo,

aflição,  apreensão,  ansiedade  e  desejo  de  escapar  da  responsabilidade  pela  decisão.

Geralmente,  os  sintomas  de  stress  dependem  da  magnitude  percebida  quanto  às  perdas

potenciais que a tomada de ação pode significar. A teoria da decisão em situações de conflito
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busca  especificar  as  condições  que  determinam  a  interferência  do  stress  psicológico  no

processamento vigilante de informações para tomada de decisão (JANIS; MANN, 1977).

A relação entre o stress emocional e as decisões em situações de conflito resulta em

cinco padrões básicos, conforme Janis e Mann, (1977):

 Quanto maior a expectativa de objetivos não-realizados, e quanto mais importantes

forem as consequências destes objetivos, maior será o nível de stress. Portanto, quando

não há ameaça de perda ou falha, não há stress. O padrão de tomada de decisão neste

cenário é o da inércia sem conflito;

 Quando  o  indivíduo  encontra  novas  ameaças  ou  oportunidades  que  o  motivem a

considerar novas opções de decisão, o nível de stress é uma função do quanto estas

novidades se aderem à situação presente. Sempre que o tomador de decisão é tentado a

mudar  o status quo, o risco de falhar  constitui  a principal fonte de ameaça que o

desencoraja a tomar uma decisão de mudança que conflite com a situação anterior;

quanto maior o compromisso com uma decisão anterior, maior o nível de stress. O

padrão de tomada de decisão neste cenário é o da mudança sem conflito; o tomador de

decisão buscará uma opção que não conflite com a situação vigente;

 Quando cada uma das opções representa uma ameaça com riscos sérios, a perda de

esperança em achar uma melhor solução levará o tomador de decisão a uma postura

que se defenda das ameaças. O padrão de tomada de decisão neste cenário é o que

evita defensivamente (defensive avoidance), que inclui ações como falta de atenção

seletiva  a  sinais  de  ameaça,  esquecimento  seletivo,  distorção  dos  significados  das

mensagens  de  alerta  e  construção  de  explicações  “racionais”  que  minimize  as

consequências negativas;

 Em um conflito  de decisão severo,  quando os sinais de ameaça são evidentes e o

tomador de decisão possui tempo insuficiente para prevenir-se de perdas sérias, seu

nível de stress figura extremamente alto. O padrão de tomada de decisão neste cenário

é o da hipervigilância, que na sua forma mais extrema é chamado de pânico. O decisor

em estado de hipervigilância falha ao reconhecer todas as opções possíveis;

 Um nível moderado de stress motivado por um desafio oriundo de uma ameaça induz

a  um  esforço  de  vigilância  (no  qual  estarão  presentes  as  já  mencionadas  sete

características do processo ideal de tomada de decisão).  Se o nível de conflito for

muito pequeno, o nível de stress será tão baixo que o indivíduo não estará motivado a

buscar as informações que caracterizam o perfil vigilante.
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O tomador de decisão se torna motivado a trabalhar em uma boa solução quando um
nível moderado de stress é provocado por um dilema decisório (JANIS; MANN,
1977).

Níveis muito baixos de stress resultam em baixo interesse nas consequências, levando

o tomador de decisão a adotar os padrões de inércia sem conflito ou mudança sem conflito;

será sempre preferível evitar o stress. Níveis de stress muito intensos levarão o tomador de

decisão à postura daquele que evita defensivamente ou hipervigilância,  com interferências

negativas ao processo decisório. Um nível ótimo e equilibrado de stress levará ao estado de

vigilância, no qual será possível aplicar os sete critérios que determinam o processo “ideal”

para tomada de decisão.

A adoção de um dos outros quatro padrões diferentes de vigilância em assuntos de

menor  importância  ou  rotineiras  não  irá  ocasionar  efeitos  relevantes  e  serão  úteis  para

preservação  de  tempo,  esforço  e  desgaste  emocional;  no  entanto,  podem  trazer  sérias

consequências quando o tomador de decisão está lidando com situações vitais para si próprio,

família ou organização (JANIS; MANN, 1977).

A Figura 1 ilustra os modelos de perfis de tomadores de decisão. É possível observar 5

padrões básicos,  sendo que o padrão que evita defensivamente é desdobrado em 3 outros

perfis:  procrastinador,  passando-o-bastão  e  reforço  enviesado ou racionalização,  conforme

definido por Janis e Mann (1977).
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Fonte: Adaptado de (JANIS; MANN, 1977)

O perfil  de  procrastinação ocorre  em casos  em que a  postergação da  decisão  não

implica em sérios riscos; o tomador de decisão, com o objetivo de não enfrentar o conflito,

acredita que a melhor opção seja a de parar de pensar sobre o assunto, evitar discuti-lo com

outras pessoas e não proporcionar situações que o coloque sob pressão para decidir (JANIS;

MANN, 1977).

Todavia,  se  o  responsável  pela  decisão  sabe  que  existe  um  limite  de  tempo  que

implique em riscos consideráveis, a tendência defensiva fará com que ele tome a postura

chamada  de  passando-o-bastão.  Ele  acredita  que  uma  terceira  parte  tem  condições  mais

favoráveis para tomar a decisão e, por conta disso, acaba adotando uma postura de delegação,

evitando assim o conflito pessoal (JANIS; MANN, 1977).

Uma outra opção para o caso de conflitos é a adoção de uma tendência defensiva

denominada  racionalização  (ou  reforço  enviesado).  Neste  caso,  o  tomador  de  decisão

continuará a pensar e conversar sobre o problema que está gerando o conflito, mas se protege

Figura 1 - Modelo dos perfis de tomadores de decisão, Jannis & Mann, (1977)
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do stress por meio de atenção seletiva ou por processamento distorcido de informações; ele

escapa  da  preocupação da  decisão  não  se  expondo aos  detalhes  que lhe  causam conflito

pessoal (JANIS; MANN, 1977).

Os dois  primeiros  perfis  (inércia  e  mudança sem conflito)  são perfis  associados a

“fugas” da responsabilidade de decidir e, por esta razão, não foram inclusos nos instrumentos

de mensuração do Conflito  Decisional,  conforme será  visto mais  adiante.  Os três  demais

perfis,  foram  detalhadamente  explanados  mais  recentemente  por  Mann  e  colaboradores,

(1998) (MANN et al., 1998).

O tomador de decisão vigilante procura cuidadosamente por informações relevantes.
Assimila  as  informações  de  uma  maneira  imparcial,  e  avalia  alternativas
cuidadosamente antes de fazer uma escolha. [...] O tomador de decisão que evita
defensivamente busca escapar de decisões  importantes  procrastinando,  delegando
responsabilidade  para  outra  pessoa,  ou  racionalizando  fantasiosamente  para
justificar alternativas menos evidentes. [...] O tomador de decisão hipervigilante (ou
em pânico) procura freneticamente por uma solução para os dilemas. Tende a ser
impulsivo,  buscando  soluções  que  prometem  aliviá-lo  do  conflito  de  modo
apressado e apreensivo (MANN et al., 1998).

Embora a Teoria das Decisões em Situações de Conflito seja aplicável a qualquer tipo

de ser humano, hipoteticamente existem aspectos culturais que influenciam na predominância

dos  perfis  citados.  Em países  com culturas  mais  individualistas,  por  exemplo,  a  decisão

vigilante é  aplicada de maneira  mais  planejada  e  cuidadosa,  sendo mais  predominantes  e

frequentes.  Culturas  ocidentais  tendem  a  criticar  perfis  procrastinadores  ou  passando-o-

bastão; já culturas asiáticas encorajam o envolvimento de mais pessoas na decisão, tornando a

postergação de decisões uma opção mais comum (MANN et al., 1998).

3.2.2 Transtorno Depressivo e Conflito Decisional

Os transtornos depressivos afetam cerca de 1/5 da população mundial ao longo da

vida,  podendo  provocar  comprometimento  importante  nas  atividades  de  vida  diária  e  no

desempenho profissional, sendo que a depressão maior ocupa o quarto lugar no ranking dos



27

transtornos  incapacitantes,  podendo  atingir  o  primeiro  lugar  até  2030  (BARGER;

MESSERLI-BURGY N FAU - BARTH; BARTH, 2014).

Estudos longitudinais revelam que o transtorno depressivo maior é primariamente uma

patologia com elevada taxa de recorrência e cronicidade, tornando-se um sério problema de

saúde pública (BLANCO et al., 2010; RUBIO et al., 2011).

As pesquisas tradicionais argumentam que os seres humanos tomam decisões baseados

na sua racionalidade e o seu principal objetivo na decisão é maximizar a utilidade. Inúmeros

são os estudos para melhor compreender o processo de tomada de decisão, no entanto, muitos

se limitam à influência da racionalidade nos processos decisórios, sem considerar a influência

dos fatores emocionais (BECHARA; DAMASIO; DAMASIO, 2000).

Quando falamos do papel da emoção influenciando nossas decisões, sempre se pensa

que a tomada de decisão sob o efeito  de estados afetivos  provocaria  um viés  negativo  e

desvantajoso.  Damasio  e  colaboradores,  (2000),  baseado  na  análise  comportamental  de

pacientes  com  lesões  no  córtex  pré-frontal  ventromedial  ou  na  amígdala,  revelou  que  a

emoção tem um papel fundamental na tomada de decisão e que uma disfunção neste circuito

promoveria tomada de decisões desvantajosas (DAMASIO et al., 2000).

Um dos sintomas menos conhecidos e estudados na depressão e que pode ser causa de

inúmeros problemas sociais e econômicos, é a indecisão. Indivíduos com depressão podem ter

problemas para tomar decisões devido a vários fatores, como a diminuição da concentração, a

forma  negativa  como  veem  as  coisas,  e  a  diminuição  na  motivação  e  na  autoconfiança

(HARLE;  ALLEN;  SANFEY,  2010;  VAN  RANDENBORGH;  DE  JONG-MEYER;

HUFFMEIER, 2010; ZHANG; SUN; LEE, 2012).

Considerando  o  papel  da  depressão  no  Conflito  Decisional,  van  Randenborgh  e

colaboradores  (2010),  demonstraram  em  seu  estudo  que  indivíduos  com  depressão

vivenciavam maior Conflito Decisional do que aqueles sem sintomas depressivos. Eles ainda

observaram que a preocupação com a tarefa era o único fator “gerador” de conflito entre os

participantes saudáveis e sugeriram que, entre os portadores de sintomas depressivos, outros

fatores como baixa concentração, cognições negativas, baixa auto-estima, déficit motivacional

e  ruminação  (tendência  de  pensamentos  repetitivos),  poderiam  contribuir  para  o  maior

Conflito Decisional (VAN RANDENBORGH; DE JONG-MEYER; HUFFMEIER, 2010).
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3.2.3 O Inventário de Depressão de Beck na análise de sintomas depressivos

As escalas de depressão de Beck visam avaliar a gravidade dos sintomas depressivos,

sendo consideradas ferramentas importantes no diagnóstico, no prognóstico e na evolução da

sintomatologia dos pacientes, bem como na uniformização da comunicação entre profissionais

(POOLE;  BRAMWELL;  MURPHY,  2009).  A primeira  versão  do  inventário  (BDI-I)  foi

desenvolvida por Beck et al., (1961) (BECK et al., 1961), sendo adaptada para a população

brasileira por Cunha, (2001)  (CUNHA et al.,  2001). A segunda versão,  o BDI-II  (BECK;

STEER; BROWN, 1996) baseou-se na revisão da primeira edição com a finalidade de se

alinhar aos critérios para os transtornos depressivos fornecidos pelo Manual Diagnóstico e

Estatístico  de  Transtornos  Mentais  -  Quarta  Edição  (DSM-IV;  Associação  Americana  de

Psiquiatria,  1995)  (APA,  2002).  Essa  versão  foi  adaptada  à  população  brasileira  por

Gorenstein e colaboradores, (2011) (GORENSTEIN et al., 2011).

Trata-se  de  uma  escala  sintomática  em  que  cada  um  dos  seus  21  itens  permite

diferentes alternativas de respostas que correspondem a níveis crescentes de gravidade da

depressão, com escore de zero a três. A soma dos escores dos itens individuais fornece um

escore  total,  que  constitui  uma  medida  da  intensidade  dos  sintomas  depressivos.  Esta,

conforme normas americanas, pode classificar-se como mínima ou ausente (escores de 0 a

13), leve (escores de 14 a 19), moderada (escores de 20 a 28) ou grave (escores de 29 a 63).
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3.3 OS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE CONFLITO DECISIONAL

3.3.1 O Melbourne Decision Making Questionnaire (MDMQ)

De modo a mensurar os aspetos associados à Teoria das Decisões em Situação de

Conflito,  Mann,  (1997),  desenvolveu  o  “Flinders  Decision  Making  Questtionnaire”,  aqui

denominado  escala  Flinders.  Trata-se  de  um  questionário  com  31  itens,  desenhado  para

mensurar a predominância de três padrões da teoria: vigilância, hipervigilância e que evita

defensivamente,  este  último  diagnosticado  por  meio  das  três  subdivisões  do  padrão:

procrastinação,  passando-o-bastão e  racionalização ou reforço enviesado.  Qualquer  padrão

diferente de vigilância manifesta-se como uma maneira do tomador de decisão escapar ou

evitar uma situação de conflito, não sendo, por este motivo, incorporado à escala Flinders. Eis

a Escala Flinders (Quadro 1), conforme relatado por Mann, (1997) (MANN et al., 1997):
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Quadro 1 - Flinders Decision Making Questtionnaire

Instructions: People differ in the way they go about making decisions. Please indicate how you make decisions

by ticking for each question the response when best fits your usual style:

When making decisions

1. I feel as if I'm under tremendous time pressure when making decisions. (H)

2. I feel better about choosing if I can convince myself that the decision is not all that important. (R)

3. I like to consider all of the alternatives. (V)

4. When I have a decision to make I try not to think about it. (D)

5. I prefer to leave decisions to others. (B)

6. Whenever I get upset by having to make decisions I choose on the spur of the moment. (H)

7. I try to find out the disadvantages of all alternatives. (V)

8. I am inclined to blame others when decisions turn out badly. (B)

9. I waste a lot of time on trivial matters before getting to the final decision. (P)

10. I feel uncomfortable about making decisions. (D)

11. I consider how best to carry out the decision. (V)

12. Even after I have made a decision I delay acting upon it. (P)

13. After making a decision I am inclined to undervalue the worth os the alternatives I did not choose. (R)

14. When making decisions I like to collect lots of information. (V)

15. I avoid making decisions. (D)

16. I only want to hear information about my preferred alternative. (R)

17. When I have to make a decision I wait for a long time before starting to think about it. (P)

18. I don't like to take responsibility for making decisions. (B)

19. I try to be clear about my objectives before choosing. (V)

20. I forget to overlook important information about choice alternatives. (R)

21. The possibility that some small thing might go wrong causes me to swing abruptly in my preferences. (H)

22. If a decision can be made by me or another person I let the other person make it. (B)

23. Whenever I face a difficult decision I feel pessimistic about finding a good solution. (D)

24. I take a lot of care before choosing. (V)

25. I choose on the basis of some small thing. (H)

26. I don't make decisions unless I really have to. (D)

27. I delay making decisions until it is too late. (P)

28. I prefer that people who are better informed decide for me. (B)

29. After a decision is made I spend a lot of time convincing myself it was correct. (R)

30. I put off making decisions. (P)

31. I can't think straight if I have to make decisions in a hurry. (H)

Code:

(V) = Vigilance

(H) = Hypervigilance

(D) = Defensive avoidance

(B) = Buck-Passing

(P) = Procrastionation

(R) = Rationalization
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A escala  Flinders, com um total de 31 assertivas, mensura seis estilos de tomada de

decisão em conflito: vigilância (6 itens), hipervigilância (5 itens), que evita defensivamente (5

itens, “passando-o-bastão”, chamado também como “buck-passing”, 5 itens), procrastinação

(5 itens) e racionalização (5 itens). Conforme visualizado no capítulo anterior, “passando-o-

bastão”, procrastinação e racionalização são subcategorias de que evita defensivamente. Os

estilos  de  inércia  sem  conflito  e  mudança  sem  conflito  não  são  tratados  nesta  escala

(SCUCUGLIA, 2015).

A existência de um instrumento como este abriu um leque de oportunidades de estudos

para  compreender  fenômenos  psicológicos,  sociais  e  organizacionais  à  luz  de  diferentes

estilos de tomada de decisão.

Até  o  início  da  década  de  80  as  publicações  utilizando  a  escala  Flinders ficaram

limitadas  à  Austrália,  Estados  Unidos  e  Espanha.  Não  havia  nenhum  tipo  de  dado  que

permitisse a verificação da validade da escala em diferentes contextos culturais (MANN et al.,

1998).

Diante desta problemática, Mann (1997) realiza um estudo para verificar a validação

fatorial e possível adaptação da escala Flinders. Neste estudo, seis países foram considerados

na  amostra  (Austrália,  Estados  Unidos,  Nova  Zelândia,  Japão,  Hong  Kong  e  Taiwan),

permitindo  a  análise  intercultural  na  utilização  do  instrumento.  Os  questionários  foram

traduzidos para o japonês e mandarim usando os métodos de “backward translation” e “group

translation”. A abrangência da amostra compôs um total de 2050 preenchimentos, sempre

com  estudantes  de  graduação  do  primeiro  ano  de  cursos  de  psicologia  ou  ciências  do

comportamento (MANN et al., 1998).

Após  intensas  discussões  e  adaptações,  incluindo  a  exclusão  das  nove  assertivas

detalhadas nos itens 2 e 5 anteriormente citados (o que resultou em um instrumento de 22

questões), Mann (1998) validou uma nova escala para mensuração de estilos de decisão em

situação  de  conflito,  batizando-a  de  Melboune  Decision  Making  Questionnaire,  com  as

seguintes assertivas finais (Quadro 2).
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Quadro 2 - Melboune Decision Making Questionnaire (MDMQ)

When making decisions:

1. I feel as if I'm under tremendous time pressure when making decisions.

2. I like to consider all of the alternatives.

3. I prefer to leave decisions to others.

4. I try to find out the disadvantages of all alternatives.

5. I waste a lot of time on trivial matters before getting to the final decision.

6. I consider how best to carry out the decision.

7. Even after I have made a decision I delay acting upon it.

8. When making decisions I like to collect lots of information.

9. I avoid making decisions.

10. When I have to make a decision I wait for a long time before starting to think about it.

11. I don't like to take responsibility for making decisions.

12. I try to be clear about my objectives before choosing.

13. The possibility that some small thing might go wrong causes me to swing abruptly in my preferences.

14. If a decision can be made by me or another person I let the other person make it.

15. Whenever I face a difficult decision I feel pessimistic about finding a good solution.

16. I take a lot of care before choosing.

17. I don't make decisions unless I really have to.

18. I delay making decisions until it is too late.

19. I prefer that people who are better informed decide for me.

20. After a decision is made I spend a lot of time convincing myself it was correct.

21. I put off making decisions.

22. I can't think straight if I have to make decisions in a hurry.

As respostas são dadas em um formato de três opções (MANN et al., 1998):

True for me (score 2)

Sometimes true (score 1)

Not true for me (score 0)

As assertivas 2, 4, 6, 8, 12 e 16 (6 itens) se referem ao perfil Vigilância. As assertivas

3, 9, 11, 14, 17 e 19 (6 itens) se referem ao perfil Passando-o-Bastão. As assertivas 5, 7, 10,

18, e 21 (5 itens) se referem ao perfil de Procrastinação. E, finalmente, as assertivas 1, 13, 15,

20 e 22 (5 itens) se referem ao perfil de Hipervigilância (MANN et al., 1998).

No  Brasil,  o  MDMQ  teve  sua  adaptação  e  validação  testados  para  a  área  da

administração  por  Scucuglia,  (2015),  (SCUCUGLIA,  2015),  bem  como  foi  adaptado

transculturalmente  e  validado  para  a  área  da  saúde  por  Cotrena  e  colaboradores,  (2018)

(COTRENA; BRANCO; FONSECA, 2018). A versão no Português Brasileiro resultante dos

trabalhos acima conta com 18 itens ante aos 22 da versão original em Inglês e, após ter sua
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validade fatorial testada, todos os itens foram divididos entre os quatro domínios originais do

MDMQ  (Vigilância,  Passando-o-Bastão  ou  “Buck-passing”,  Procrastinação  e

Hipervigilância), conforme o Quadro 3.
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Quadro 3 - Tradução Final do Melbourne Decision Making Questionnaire para o Português Brasileiro

Versão Original Versão Final Domínio Relacionado

1. When making decisions I like to

collect a lot of information

1.  Quando  tomo  uma  decisão,  eu
gosto de reunir uma quantidade de
informações

Vigilância

2. After a decision is made I spend

a  lot  of  time  convincing  myself  it

was correct.

2.  Depois  de  tomar  uma  decisão,
passo  bastante  tempo  me
convencendo que fiz a escolha certa

Hipervigilância

3. I put off making decisions. 3. Eu adio minhas decisões sobre as
coisas

Procrastinação

4. I do not make decisions unless I

really have to.

4. Eu não tomo decisões a não ser
que seja realmente preciso

Buck-passing

5.  Even  after  I  have  made  a

decision I delay acting upon it.

5.  Mesmo  após  ter  me  decidido,
demoro  para  agir  conforme  minha
decisão

Procrastinação

6.  I  prefer  to  leave  decisions  to

others.

6. Eu prefiro deixar  que os  outros
decidam por mim

Buck-passing

7. I avoid making decisions. 7. Eu evito tomar decisões, porque
para mim é difícil resolver

Buck-passing

8.  I  take  a  lot  of  care  before

choosing.

8. Eu tenho bastante cuidado antes
de tomar uma decisão

Vigilância

9. When I have to make a decision I

wait a long time before starting to

think about it.

9. Quando eu preciso tomar alguma
decisão,  espero  bastante  tempo
antes de pensar sobre ela

Procrastinação

10. I cannot think straight if I have

to make a decision in a hurry.

10.  Não  consigo  pensar  direito
quando preciso tomar uma decisão
com pressa

Hipervigilância

11.  I  prefer  that  people  who  are

better informed decide for me.

11.  Eu  prefiro  que  pessoas  que
estejam mais informadas tomem as
decisões por mim

Buck-passing

12. I consider how best to carry out

a decision

12. Eu levo em consideração qual a
melhor maneira de fazer a decisão

Vigilância

13.  I waste a lot of time on trivial

matters  before  getting  to  the  final

decision

13.  Eu  perco  bastante  tempo  com
coisas de menos importância antes
de chegar a uma decisão final

Procrastinação

14.  I  like  to  consider  all  of  the

alternatives.

14.  Gosto  de  pensar  em  todas  as
alternativas

Vigilância

15. I delay making decisions until it

is too late.

15. Eu espero para tomar decisões
até que seja tarde demais

Procrastinação

16. If a decision can be made by me

or  another  person  I  let  the  other

person make it.

16.  Se uma decisão  pode ser  feita
por mim ou por outra pessoa, deixo
a outra pessoa decidir

Buck-passing

17.  I  try  to  be  clear  about  my

objectives before choosing.

17. Eu gosto de ter  objetivos bem
claros antes de tomar uma decisão

Vigilância

18.  I  feel  as  if  I  am  under

tremendous  time  pressure  when

making decisions.

18. Me sinto como se estivesse sob
muita  pressão  de  tempo  quando
tomo decisões

Hipervigilância

Adaptado de Cotrena, et al., (2018) (COTRENA; BRANCO; FONSECA, 2018)
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Os três formatos de respostas às questões foram considerados como SEMPRE (escore

2), ÀS VEZES (escore 1) e NUNCA (escore 0).

A interpretação  dos  resultados  dos  escores  obtidos  no  MDMQ é  realizada  com a

análise de seus domínios em separado.

A Vigilância é relacionada aos itens 1, 8, 12, 14 e 17, sendo que seu escore total pode

variar  entre  0  (baixa  ou  nenhuma  vigilância)  a  um  máximo  de  10  (alta  vigilância).  A

vigilância se mostra inversamente proporcional ao Conflito Decisional, ou seja, quanto maior

a vigilância observada, menor o Conflito Decisional e maior a probabilidade de tomada de

decisão efetiva.

A Hipervigilância é relacionada aos itens 2, 10 e 18, sendo que seu escore total pode

variar  entre  0  (baixa  hipervigilância)  a  um  máximo  de  06  (alta  hipervigilância).  A

hipervigilância se mostra diretamente proporcional ao Conflito Decisional, ou seja, quanto

maior a hipervigilância observada, maior será o nível de stress psicológico do decisor e maior

o Conflito Decisional.

O domínio Passando-o-bastão ou “Buck-passing” é relacionado aos itens 4, 6, 7, 11 e

16, sendo que seu escore total pode variar entre 0 (baixo ou nenhum buck-passing) e 10 (alto

buck-passing). O buck-passing ou Passando-o-bastão se mostra diretamente proporcional ao

Conflito Decisional, ou seja, quanto maior o  buck-passing observado, maior será o Conflito

Decisional do decisor.

O domínio Procrastinação é relacionado aos itens 3,  5,  9,  13 e 15,  sendo que seu

escore total pode variar entre 0 (baixa ou nenhuma procrastinação) e 10 (alta procrastinação).

A procrastinação está ligada de forma diretamente proporcional ao Conflito Decisional, ou

seja, quanto maior for a procrastinação, maior será o Conflito Decisional do decisor.

3.3.2 A Decisional Conflict Scale

A  Decisional  Conflict  Scale (DCS)  foi  desenvolvida  por  O’Connor,  (1995)

(O'CONNOR, 1995) para medir as percepções de um indivíduo sobre sua incerteza ao fazer

uma escolha sobre as opções de assistência médica, os fatores modificáveis que contribuem

para a incerteza e a qualidade da decisão tomada (O'CONNOR, 1995).

A DCS (Quadro 4) é composta de 16 itens. Cada item pode ser respondido conforme

uma escala de concordância do tipo Likert (05 opções) variando desde Concordo fortemente
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(Strongly Agree), score 0 a Discordo fortemente (Strongly Disagree), score 4. O score total da

escala é obtido somando os 16 itens, dividindo por 16 e multiplicando por 25. A pontuação

obtida na escala pode variar entre 0 e 100, considerando-se que quanto maior o score obtido,

maior o nível de conflito frente à decisão tomada.

Quadro 4 - Decisional Conflict Scale

Traditional Decisional Conflict Scale (DCS) - Statement Format: 16 item 5 response categories.

This is our most tested version. Many people like the personal response format. However it is more difficult to

respond to than questions in those with limited reading and response skills. Note: We always precede the DCS

with an option preference question, which is not included in scoring. [See item ‘A’ below].

Scale

My difficulty in making this choice

A. Which [insert treatment/screening] option do you prefer? Please check  one.

          [Option 1]

         [Option 2]

        [Option 3]

        Unsure

B. Considering the option you prefer, please answer the following questions:

Strongly

Agree

[0]

Agree

[1]

Neither

Agree or

Disagree

[2]

Disagree

[3]

Strongly

Disagree

[4]

1. I know which options are available to me.

2. I know the benefits of each option.

3. I know the risks and side effects of each option.

4. I am clear about which benefits matter most to me.

5. I am clear about which risks and side effects matter most.

6.  I  am clear  about  which  is  more  important  to  me (the

benefits or the risks and side effects).

7. I have enough support from others to make a choice.

8. I am choosing without pressure from others.

9. I have enough advice to make a choice.

10. I am clear about the best choice for me.

11. I feel sure about what to choose.

12. This decision is easy for me to make.

13. I feel I have made an informed choice.

14. My decision shows what is important to me.

15. I expect to stick with my decision.

16. I am satisfied with my decision.

Fonte: O’Connor, (1995), revised (2005)

A DCS ainda pode ser dividida em cinco sub-escalas, a saber:
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1 –  Incerteza  na  escolha  de  opções  (itens  10,  11  e  12):  os  escores  são  somados,

divididos por 03 e multiplicados por 25 para se obter a variação de 0 (o tomador da decisão se

sente  extremamente  certo  sobre  sua  escolha)  a  100  (o  tomador  da  decisão  se  sente

extremamente incerto sobre sua escolha);

2 – Informação sobre as opções, riscos e benefícios (itens 1, 2 e 3): os escores são

somados, divididos por 03 e multiplicados por 25 para se obter a variação de 0 (o tomador da

decisão se sente extremamente informado sobre as opções, seus riscos e benefícios) a 100 (o

tomador da decisão se sente extremamente desinformado sobre obre as opções, seus riscos e

benefícios);

3 – Clareza de valores (itens 4, 5 e 6): os escores são somados, divididos por 03 e

multiplicados  por  25  para  se  obter  a  variação  de  0  (o  tomador  da  decisão  se  sente

extremamente claro acerca de seus valores pessoais sobre benefícios e riscos/efeitos adversos

inerentes à decisão tomada) a 100 (o tomador da decisão se sente extremamente confuso

acerca de seus valores pessoais sobre benefícios e riscos/efeitos adversos inerentes à decisão

tomada);

4 – Suporte/apoio e pressão de outros na tomada de decisão (itens 7, 8 e 9): os escores

são somados, divididos por 03 e multiplicados por 25 para se obter a variação de 0 (o tomador

da decisão se sente extremamente apoiado sem ter sido pressionado por outros no processo de

tomada  de  decisão)  a  100  (o  tomador  da  decisão  se  sente  extremamente  sem  apoio  e

pressionado por outros no processo de tomada de decisão);

5 – A percepção do respondente sobre a qualidade do processo de decisão (itens 13,

14, 15 e 16): os escores são somados, divididos por 04 e multiplicados por 25 para se obter a

variação  de  0  (o  tomador  da  decisão  percebe  que  tomou  uma  boa  decisão  e  se  mostra

completamente satisfeito com a mesma) a 100 (o tomador da decisão percebe que não tomou

uma boa decisão e se mostra extremamente insatisfeito com a mesma).

A DCS quantifica  essas  5  dimensões  durante  o  processo  de  deliberação  e  após  a

escolha. Isso é útil para avaliar o impacto das intervenções de apoio à decisão (IAD’s) e para

determinar como adaptar as IAD’s para as necessidades específicas de cada paciente  (SUN,

2005).

A  DCS  já  foi  adaptada  transculturalmente  para  outros  oito  idiomas  (francês,

dinamarquês,  chinês  simplificado,  espanhol,  alemão,  japonês,  italiano  e  malaio)  e  sua

validade também já foi amplamente testada em diversos níveis.
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3.3.2.1 Aplicações da Decisional Conflict Scale

Historicamente, a DCS tem sido utilizada de forma ampla desde sua criação em 1995.

Seus principais  propósitos  têm sido de avaliar  as  necessidades  de decisão antes  e após  a

decisão ser tomada, bem como de avaliar o impacto das IAD’s na qualidade das decisões

tomadas por indivíduos em situação de conflito.

Garvelink,  e  colaboradores,  (2019),  realizou um estudo de  revisão  de escopo com

pesquisa de citação reversa guiada pelo arcabouço metodológico de 6 etapas de Arksey e

O'Malley (ARKSEY; O'MALLEY, 2005) para avaliar trabalhos que utilizaram a DCS durante

20 anos (1995 a 2015), onde foram encontrados 394 trabalhos que utilizaram a DCS para

avaliar  os  aspectos  acima citados.  Os principais  contextos  de  utilização foram oncologia,

atenção primária em saúde, ginecologia e obstetrícia, nos quais foram tomadas decisões de

tratamento e de teste (GARVELINK et al., 2019).

Dentre os trabalhos que avaliaram as propriedades clinimétricas da DCS, 114 estudos

relataram  algumas  informações  psicométricas  básicas,  mais  frequentemente  associadas  à

confiabilidade da escala (consistência interna medida com o alfa de Cronbach); destes, 21

estudos  tiveram  como  objetivo  principal  validar  versões  da  DCS  e  relataram  extensas

características psicométricas.

Com relação à confiabilidade os alfas médios de Cronbach () das diferentes versões

do DCS variaram de 0,71 a 0,88, sendo que para o DCS tradicional, todos os idiomas, exceto

a versão chinesa, pontuaram > 0,90.

Foram encontrados também estudos que testaram a validade de constructo da DCS.

Um estudo descobriu que os escores do DCS estavam relacionados a traços de personalidade.

Os  entrevistados  com menos  necessidades  de  decisão  apresentaram  níveis  mais  altos  de

quatro traços de personalidade (mais agradáveis, mais conscientes, emocionalmente estáveis e

abertos  a  experiências)  (KNAPP et  al.,  2009).  Outros  estudos  constataram  que  maiores

necessidades  de  decisão  foram  associadas  positivamente  à  ansiedade  pós-decisória  dos

pacientes e depressão, bem como negativamente associadas à satisfação do paciente com a

consulta médica (LAM et al., 2015).
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4 METODOLOGIA

Foi  realizado  um estudo  transversal  com duas  etapas  distintas:  1ª  –  tradução  e  a

adaptação transcultural da  Decisional Conflict Scale (DCS) da língua inglesa para a língua

portuguesa do Brasil; 2ª – avaliação da validade e confiabilidade da DCS.

4.1 PROCESSO DE ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL

O processo de adaptação transcultural foi desenvolvido, após autorização da autora da

DCS,  de  acordo  com  as  diretrizes  internacionais  (BEATON et  al.,  2000),  onde  foram

transcorridas quatro etapas:

4.1.1 Tradução para a língua portuguesa

Foi realizada a tradução da versão original do instrumento para a língua portuguesa do

Brasil por dois tradutores independentes bilíngues, o primeiro com experiência na área da

saúde e conhecimento do tema do trabalho e o segundo sem experiência na área da saúde ou

conhecimento sobre o tema do trabalho, resultando assim em duas versões (T1 e T2). Em

seguida,  um  comitê  de  juízes  composto  por  15  profissionais,  sendo  um  médico,  duas

psicólogas e 12 enfermeiros, todos atuantes na área de reabilitação de indivíduos com lesão

medular, cientes do tema e dos objetivos do trabalho, foram apresentados às duas versões (T1

e  T2)  foram  apresentadas  e,  após  sua  avaliação  semântica,  conceitual  e  cultural,  foram

resolvidas as discrepâncias de tradução observadas entre as versões T1 e T2 e obtida a versão

de consenso/síntese T12.
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4.1.2 Retrotradução – Tradução da versão T12 para o idioma de origem

Foi realizada a retrotradução da versão T12 para a língua inglesa por dois tradutores

fluentes  na  língua  portuguesa  do  Brasil  e  tendo  a  língua  inglesa  como  língua  materna

(www.traduciencia.com.br), gerando as versões RT1 e RT2.

4.1.3 Revisão do comitê de especialistas

Nesta  fase  todos  os  participantes  do  processo,  incluindo  a  autora  do  instrumento,

avaliaram todos os documentos produzidos (T1, T2, T12, RT1 e RT2) e desenvolveram a

versão pré-final do instrumento.

4.1.4 Pré-teste do instrumento

Após a avaliação pelo comitê de especialistas, a versão pré-final foi ainda submetida

ao pré-teste para análise da compreensibilidade dos itens. A amostra foi constituída por 30

participantes;  destes,  15  indivíduos  portadores  de  lesão  medular  acompanhados  em  um

serviço de Reabilitação Físico Motora de um hospital de Belo Horizonte/MG (Unidade Belo

Horizonte  da  Rede  SARAH  de  Hospitais  de  Reabilitação)  e  15  profissionais  da  mesma

instituição envolvidos no atendimento destes indivíduos.

Foi avaliado o Conflito Decisional frente à proposta de implementação do cateterismo

vesical intermitente limpo como medida de reeducação vesical para a bexiga neuropática.

Vale ressaltar  que os profissionais foram orientados a mimetizarem a posição de paciente

frente  à  decisão  a  ser  tomada.  Após  a  aplicação  do  instrumento,  os  participantes  foram

entrevistados para determinar o nível de compreensão de cada item. Eles responderam a um

questionário onde declararam se compreenderam ou não o enunciado das questões e foram
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solicitadas  sugestões  de  possíveis  mudanças  nos  itens  que  não  foram  compreendidos.  O

objetivo do pré-teste foi verificar se houve dificuldade de entendimento das questões e não,

necessariamente,  avaliar  o  conflito.  Foi  estabelecido  o  valor  de,  pelo  menos,  80%  de

concordância  dos  participantes  no  entendimento  do  questionário  para  o  mesmo  ser

considerado aceitável.

Após  conclusão  de  todas  as  etapas  do  processo  de  adaptação  transcultural  do

instrumento, todas as versões produzidas foram encaminhadas à autora da versão original para

dar ciência do processo.

4.2 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES CLINIMÉTRICAS DO INSTRUMENTO

Nesta fase foram analisadas a validade e confiabilidade da versão final do instrumento

para  a  população  brasileira  numa  amostra  de  40  participantes.  Vale  ressaltar  que  os

participantes do pré-teste foram excluídos desta fase.

Para aplicação do instrumento foi avaliado o conflito decisional frente à proposta de

implementação do cateterismo vesical intermitente limpo como medida de reeducação vesical

para a bexiga neuropática. Uma amostra de pacientes com lesão medular, acompanhados no

serviço  de  Reabilitação  Físico  Motora  da  Rede  SARAH  de  Hospitais  de  Reabilitação  –

Unidade Belo Horizinte/MG, foi selecionada por conveniência. Como critérios de inclusão

foram considerados aptos a participar da pesquisa todos os indivíduos com lesão medular

(traumática  ou  não-traumática),  que  estivessem em tratamento  no  Hospital  SARAH Belo

Horizonte e que possuíssem indicação de realizar o cateterismo vesical intermitente limpo

para a abordagem da bexiga neuropática, mas que ainda não havia iniciado o procedimento.

Ambas  as  modalidades  de  realização  do  cateterismo  foram  incluídas  (autocateterismo  e

cateterismo assistido).  Foram excluídos aqueles que apresentaram alterações cognitivas ou

que fossem analfabetos. 

A coleta de dados foi realizada seguindo a rotina do programa de reabilitação vesical

dos  pacientes  internados  em  Enfermaria,  a  saber:  após  serem  realizadas  as  orientações

individuais,  em grupos informativos sobre bexiga neuropática e a propedêutica clínica ser

concluída, os pacientes são abordados sobre a proposta do cateterismo e a eles é atribuída a

responsabilidade da decisão em realizar  ou não o procedimento.  O paciente se decide no

mesmo dia em que é abordado. Para os que  optam por realizar o cateterismo, o mesmo  é
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iniciado três dias após a decisão. Para os que optam por não realizar o cateterismo, é mantido

o acompanhamento longitudinal com reavaliações clínicas periódicas e a equipe se mantém à

disposição do paciente, caso mude sua decisão no futuro.

4.2.1 Procedimentos

A entrevista  foi realizada  no  terceiro  dia  após  o  participante  ter  se  decidido.  Foi

utilizado um Tablet como ferramenta de coleta de dados, onde as opções eram marcadas pelo

participante diretamente na tela. A plataforma do Google Forms® foi utilizada como interface

de coleta. Inicialmente, eles respondiam a um questionário contendo dados sociodemográficos

e econômicos e ao DCS, para medir o Conflito Decisional. Em seguida eram aplicados o

Melbourne Decision Making Questionnaire e o Inventário de Depressão de Beck – II, para

avaliar as validades de constructo e convergente, respectivamente.

4.2.1.1 Instrumentos de medida

Decisional  Conflict  Scale (DCS):  este  instrumento  é  utilizado  para  medir  as

percepções  de  uma pessoa  sobre  sua  incerteza  ao  fazer  uma escolha  sobre  as  opções  de

assistência médica. A DCS (Quadro ) é composta de 16 itens. Cada item pode ser respondido

conforme uma escala de concordância do tipo Likert (05 opções) variando desde Concordo

fortemente,  escore  0  a  Discordo  fortemente,  escore  4.  O escore  total  da  escala  é  obtido

somando os 16 itens, dividindo por 16 e multiplicando por 25. A pontuação obtida na escala

pode variar entre 0 e 100, considerando-se que quanto maior o escore obtido, maior o nível de

conflito frente à decisão tomada. A DCS ainda pode ser dividida em cinco subescalas, a saber:

1  –  Incerteza  na  escolha  de  opções  (itens  10,  11  e  12):  os  escores  são  somados,

divididos por 03 e multiplicados por 25 para se obter a variação de 0 (o tomador da decisão se

sente  extremamente  certo  sobre  sua  escolha)  a  100  (o  tomador  da  decisão  se  sente

extremamente incerto sobre sua escolha);
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2 – Informação sobre as opções, riscos e benefícios (itens 1, 2 e 3): os escores são

somados, divididos por 03 e multiplicados por 25 para se obter a variação de 0 (o tomador da

decisão se sente extremamente informado sobre as opções, seus riscos e benefícios) a 100 (o

tomador da decisão se sente extremamente desinformado sobre obre as opções, seus riscos e

benefícios);

3 – Clareza de valores (itens 4, 5 e 6): os escores são somados, divididos por 03 e

multiplicados  por  25  para  se  obter  a  variação  de  0  (o  tomador  da  decisão  se  sente

extremamente claro acerca de seus valores pessoais sobre benefícios e riscos/efeitos adversos

inerentes à decisão tomada) a 100 (o tomador da decisão se sente extremamente confuso

acerca de seus valores pessoais sobre benefícios e riscos/efeitos adversos inerentes à decisão

tomada);

4 – Suporte/apoio e pressão de outros na tomada de decisão (itens 7, 8 e 9): os escores

são somados, divididos por 03 e multiplicados por 25 para se obter a variação de 0 (o tomador

da decisão se sente extremamente apoiado sem ter sido pressionado por outros no processo de

tomada  de  decisão)  a  100  (o  tomador  da  decisão  se  sente  extremamente  sem  apoio  e

pressionado por outros no processo de tomada de decisão);

5 – A percepção do respondente sobre a qualidade do processo de decisão (itens 13,

14, 15 e 16): os escores são somados, divididos por 04 e multiplicados por 25 para se obter a

variação  de  0  (o  tomador  da  decisão  percebe  que  tomou  uma  boa  decisão  e  se  mostra

completamente satisfeito com a mesma) a 100 (o tomador da decisão percebe que não tomou

uma boa decisão e se mostra extremamente insatisfeito com a mesma).

Para medir o Conflito Decisional, foi considerado como Baixo Conflito Decisional o

intervalo de scores entre 0 e 21, Médio Conflito Decisional o intervalo entre 22 e 41 e Alto

Conflito Decisional o intervalo entre 42 e 64.

Na  subescala  de  incerteza  da  DCS,  foram considerados  como  Baixa  incerteza  na

decisão os escores de 0 a 33, como Média incerteza na decisão os escores de 34 a 66 e Alta

incerteza na decisão os escores de 67 a 100.

Na  subescala  de  informação  da  DCS,  foi  considerado  como  sentir-se  altamente

informado os escores de 0 a 33, como Medianamente informado os escores de 34 a 66 e

Pouco ou nada informado os escores de 67 a 100.

Na  subescala  de  clareza  de  valores  da  DCS,  foi  considerado  como  sentir-se

extremamente  claro  sobre  seus  valores  pessoais  acerca  dos  benefícios  e  riscos  ou efeitos

adversos inerentes à sua decisão aqueles participantes que obtiveram escores entre 0 e 33, os

que se sentiram apenas claros os que obtiveram os escores compreendidos entre 34 e 66 e os
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que se sentiram pouco ou nada claros acerca de seus valores pessoais os que obtiveram os

escores entre 67 e 100.

Na subescala de suporte da DCS, foram considerados como se sentirem extremamente

apoiados em suas decisões aqueles participantes que obtiveram os escores entre 0 e 33, se

sentiram  apoiados  aqueles  com  escores  compreendidos  entre  34  e  66  e  pouco  ou  nada

apoiados os que obtiveram escores entre 67 e 100.

Na subescala de decisão efetiva foram considerados como se sentissem ter tomado

uma boa decisão aqueles participantes que obtiveram os escores entre 0 e 33, os sentissem ter

tomado uma decisão razoável aqueles com escores compreendidos entre 34 e 66 e os que

sentissem ter tomado uma decisão ruim os que obtiveram escores entre 67 e 100.

Melbourne  Decision  Making  Questionnaire (MANN et  al.,  1997),  instrumento

desenvolvido e validado por Jannis & Mann, (1997) sob o mesmo constructo do Conflito

Decisional e já traduzido,  adaptado e validado para o Português Brasileiro por Cotrena e

colaboradores,  (2018)  (COTRENA;  BRANCO;  FONSECA,  2018).  Foram  avaliados  seus

quatro domínios:  vigilância,  variando entre escore 0 (baixa ou nenhuma vigilância)  a  um

máximo de 10 (alta vigilância); hipervigilância variando entre 0 (baixa hipervigilância) a um

máximo de  06  (alta  hipervigilância);  procrastinação variando entre  0  (baixa  ou  nenhuma

procrastinação) e 10 (alta procrastinação);  buck-passing  variando entre 0 (baixo ou nenhum

buck-passing) e 10 (alto buck-passing).

Inventário de Depressão de Beck – II (Anexo B)  (BECK; STEER; BROWN, 1996).

Este  instrumento avalia  a  ocorrência de sintomas depressivos  e,  no Brasil,  é  amplamente

utilizado  na  prática  clínica  e  na  pesquisa,  tendo  sido  devidamente  traduzido  e  adaptado

transculturalmente para o português brasileiro  (GORENSTEIN et al., 2011). O instrumento

classifica os indivíduos em: depressão mínima ou ausente (escores de 0 a 13), depressão leve

(escores de 14 a 19), depressão moderada (escores de 20 a 28) ou depressão grave (escores de

29 a 63).

O presente estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Associação das Pioneiras Sociais com sede em Brasília/DF, órgão gestor e mantenedor da

Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação (Anexo A). Todos os participantes assinaram o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e uma via do termo foi fornecida aos mesmos.
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4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

As características dos participantes foram descritas por meio de frequência absoluta e

relativa. A confiabilidade da DCS foi avaliada calculando-se o Alfa de Cronbach para a escala

total  e  para  as  subescalas.  Coeficientes  de  Spearman foram  utilizados  para  avaliar  a

correlação entre  os  escores  da  DCS (total  e  subescalas),  do  Melbourne Decision  Making

Questionnaire (total e subescalas) e do Inventário de Depressão de Beck – II (BDI-II).  Em

todas as análises, valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Foi

utilizado o software IBM®-SPSS® Statistics versão 22 para a análise dos dados.
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5 RESULTADOS

5.1 TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA DECISIONAL CONFLICT 

SCALE (DCS) DA LÍNGUA INGLESA PARA A LÍNGUA PORTUGUESA DO BRASIL

5.1.1 Processo de Tradução e obtenção da Versão T12

Após serem obtidas as versões T1 e T2, foi realizada a análise semântica entre as duas

versões  do  enunciado  da  DCS,  das  graduações  tipo  Likert,  bem  como  das  assertivas

separadamente pelos 15 juízes a fim de que fosse obtida a versão T12.

Entende-se por equivalência semântica a transferência de significados, alcançando um

efeito  similar  nos  respondentes  brasileiros,  mesmo  que  utilizando  palavras  ou  termos

diferenciados (HERDMAN; FOX-RUSHBY; BADIA, 1998).

Após  serem realizadas  as  análises  semântica,  conceitual  e  cultural  pelo  comitê  de

juízes, foi construída a versão de síntese T12.

5.1.2 Retrotradução (Back-translation)

A tradução da DCS de volta para o idioma de origem resultou nas versões BT1 e BT2.

Ambas foram enviadas para a autora da escala Profª Drª Annette M. O'Connor da University

of Toronto, Canadá. Após discussão com a mesma, foi solicitado que houvesse uma correção

apenas na assertiva de número 09, na qual a palavra “orientado” deveria ser substituída por

“aconselhado” para melhor adequação conceitual da assertiva.

Feito isso, foi considerada a versão final da DCS como pronta para ser utilizada e foi

dado prosseguimento para a fase de pré-teste.
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5.1.3 Pré-teste

O pré-teste foi realizado apenas para se testar a compreensibilidade da versão final da

DCS. Dos 15 participantes  profissionais,  dentre eles,  12 enfermeiros,  02 psicólogas e um

médico,  obteve-se  uma  concordância  média  de  87%  em  relação  ao  entendimento  das

assertivas  da  escala  e  as  sugestões  de  mudança  foram:  substituir  a  palavra  “UMA”  por

“ESTA” nos itens 07 e 09 para facilitar a compreensão dos respondentes. Com relação aos

pacientes, houve uma média de 83% de entendimento das assertivas e todas as dúvidas foram

esclarecidas no momento de aplicação do questionário, sem necessidade de serem realizadas

maiores correções.

Terminadas  as  modificações,  obteve-se  a  Versão  Brasileira  da  Decisional  Conflict

Scale (Quadro 5).
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Quadro 5 - Versão Brasileira da Decisional Conflict Scale

Escala de Conflito Decisional (DCS) – Instrução: 16 itens, 5 categorias de resposta
Esta é a nossa versão mais amplamente testada.  Muitas  pessoas gostam do formato de respostas  pessoais.
Contudo, ele é mais difícil de responder para pessoas com habilidades de leitura e resposta limitadas.
Observação: Sempre precedemos a DCS com uma pergunta de preferência, a qual não é incluída na pontuação.
[Veja o item “A” abaixo.]
Minha Dificuldade ao fazer esta escolha

A. Qual (insira o tratamento/exame) opção você prefere? Por favor, marque          uma
         (Opção 01)    
      
         (Opção 02)
      
         (Opção 03)
      
        Não tenho certeza

B. Considerando a opção de sua preferência, por favor, responda às seguintes questões

Concordo
totalmente

[0]

Concordo

[1]

Nem concordo,
nem discordo

[2]

Discordo

[3]

Discordo
totalmente

[4]

1. Estou ciente das opções disponíveis para mim

2. Estou ciente dos benefícios de cada opção

3. Estou ciente dos riscos e efeitos colaterais de
cada opção

4. Tenho clareza sobre quais benefícios são mais
importantes para mim

5.  Tenho  clareza  sobre  quais  riscos  e  efeitos
colaterais são mais importantes para mim

6. Tenho clareza sobre o que é importante para
mim  (os  benefícios  ou  os  riscos  e  efeitos
colaterais)

7. Eu tenho apoio suficiente de outras pessoas
para fazer esta escolha

8.  Estou  decidindo  sem  pressão  de  outras
pessoas

9.  Fui  suficientemente  aconselhado  para  fazer
esta escolha

10. Tenho clareza da melhor opção para mim

11. Tenho certeza quando à minha opção

12. Tomar esta decisão é fácil para mim

13. Eu sinto que fiz uma escolha estando bem
informado (a)

14. Minha decisão demonstra o que é importante
para mim

15. Eu espero permanecer coma minha decisão

16. Eu estou satisfeito (a) com a minha decisão

x
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5.2 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES CLINIMÉTRICAS

Quarenta  indivíduos  participaram do estudo.  A maioria  era  do  sexo masculino  27

(67,5%) e a média de idade foi 36,7 (±13,2) anos.

A renda média dos participantes foi de um salário-mínimo (considerando o salário-

mínimo no Brasil vigente em 2019 de R$998,00), sendo que 07 (17,5%) estavam aposentados

regularmente,  05  (12,5%)  não  trabalhavam e  os  demais  28  (70%)  estavam afastados  do

trabalho  recebendo  auxílio  previdenciário,  mas  sem  aposentadoria  definitiva.  Desses,  17

(42,5%) não completaram o ensino fundamental e apenas 01 (2,5%) participante possuía o

ensino superior completo.

Já  sobre  a  incidência  de  sintomas  depressivos  na  amostra,  foi  observado  que  27

(67,5%) dos participantes não apresentavam sintomas depressivos, 06 (15%) apresentavam

depressão  leve,  05  (12,5%)  apresentavam depressão  moderada  e  02  (05%)  apresentavam

depressão considerada grave.

Os escores obtidos na DCS e das cinco subescalas podem ser visualizados na Tabela 1.

Tabela 1 - Conflito Decisional descrito segundo o escore total da DCS seguido pelos escores das subescalas na
amostra de 40 pacientes portadores de lesão medular frente à tomada de decisão.

Baixa Média Alta

n % n % n %

DCS 33 82,5 05 12,5 02 5,0

Subescala de incerteza 31 77,5 06 15 03 7,5

Subescala de informação 04 10 16 40 20 50

Subescala de clareza de valores 05 12,5 16 40 19 47,5

Subescala de suporte 01 2,5 07 17,5 32 80

Subescala de decisão efetiva 0 0 06 15 34 85
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5.2.1 Consistência Interna da DCS

A consistência interna da DCS, medida através do índice Alpha de Cronbach, foi de

0,90 para um valor de p<0,001. Na Tabela 2 estão descritos os itens com a média de escore, o

desvio padrão da média e suas respectivas influências no índice de Alpha de Cronbach, caso

sejam removidos do instrumento.

Tabela 2 - Média e desvio padrão dos escores da DCS e as alterações no Alpha de Cronbach, caso o item seja
retirado da escala.

Item Média Desvio
Padrão

Alpha se
item

excluído

1. Estou ciente das opções disponíveis para mim 0,80 0,85 0,89

2. Estou ciente dos benefícios de cada opção 0,83 0,98 0,89

3. Estou ciente dos riscos e efeitos colaterais de cada opção 2,00 1,59 0,90

4. Tenho clareza sobre quais benefícios são mais importantes para mim 0,68 0,89 0,89

5. Tenho clareza sobre quais riscos e efeitos colaterais são mais importantes
para mim

2,03 1,58 0,90

6. Tenho clareza sobre  o que é importante  para mim (os  benefícios  ou os
riscos e efeitos colaterais)

1,20 1,22 0,88

7. Eu tenho apoio suficiente de outras pessoas para fazer esta escolha 0,90 1,43 0,89

8. Estou decidindo sem pressão de outras pessoas 0,18 0,59 0,90

9. Fui suficientemente aconselhado para fazer esta escolha 0,70 1,04 0,89

10. Tenho clareza da melhor opção para mim 0,65 0,83 0,89

11. Tenho certeza quando à minha opção 0,73 1,06 0,88

12. Tomar esta decisão é fácil para mim 1,20 1,29 0,89

13. Eu sinto que fiz uma escolha estando bem informado (a) 0,88 1,07 0,88

14. Minha decisão demonstra o que é importante para mim 0,40 0,67 0,89

15. Eu espero permanecer com a minha decisão 0,35 0,74 0,89

16. Eu estou satisfeito (a) com a minha decisão 0,43 0,87 0,89
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A Tabela 3 descreve o Alpha de Cronbach para as subescalas da DCS.

Tabela 3 - Índice Alpha de Cronbach das subescalas da DCS

Subescala Alpha de Cronbach Valor de p

Subescala de incerteza 0,87 p=0,001

Subescala de informação 0,63 p<0,001

Subescala de clareza de valores 0,80 p<0,001

Subescala de suporte 0,63 p=0,006

Subescala de decisão efetiva 0,78 p=0,008

5.2.2 Validade de Constructo da DCS

Sobre os resultados obtidos no  Melbourne Decision Making Questionnaire,  que foi

utilizado para testar a validade de Constructo da DCS, os dados estão representados na Tabela

4.

Tabela  4 - Escores dos quatro domínios do MDMQ na amostra de 40 pacientes portadores de lesão medular
frente à tomada de decisão.

Baixa Média Alta

n % n % n %

Vigilância 01 2,5 05 12,5 34 85

Procrastinação 25 62,5 11 27,5 04 10

Hipervigilância 18 45 16 40 06 15

Buck-passing 23 57,5 12 30 05 12,5

A análise da correlação entre as subescalas da DCS e os domínios do MDMQ são

apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 - Correlação entre as subescalas da DCS e os domínios do MDMQ na amostra dos 40 participantes do
estudo. Coeficientes de correlação significativos estão destacados com ** para um valor de p<0,01 e valores
destacados com * para um valor de p<0,05.

Vigilância Procrastinação Hipervigilância Buck-passing

Escore total da DCS -0,33* 0,48** 0,20 0,44**

Subescala Incerteza -0,21 0,49** 0,19 0,20

Subescala Informação -0,47** 0,28 0,07 0,38*

Subescala Clareza de Valores -0,40* 0,36* 0,18 0,41**

Subescala Suporte -0,03 0,43** 0,08 0,28

Subescala Decisão Efetiva -0,18 0,43* 0,24 0,34*
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5.2.3 Validade Convergente da DCS

Sobre os  resultados  obtidos  no  BDI-II,  que  foi  utilizado para  testar  a  validade de

convergente da DCS, os dados estão representados na Tabela 6.

Tabela 6 - Sintomas depressivos obtidos pelos escores do BDI-II na amostra de 40 pacientes portadores de lesão
medular

n %

Depressão ausente 27 67,5

Depressão leve 6 15

Depressão moderada 5 12,5

Depressão grave 2 5

Total 40 100

A análise da correlação entre o escore total obtido no BDI-II e os escores obtidos na

DCS e suas subescalas é apresentada na Tabela 7.

Tabela 7 - Coeficientes de correlação de  Spearman entre os escores obtidos no BDI-II e os escores da DCS e
suas subescalas na amostra de 40 pacientes portadores de lesão medular

Escore total BDI-II
Escore total da DCS 0,02
Subescala Incerteza 0,12

Subescala Informação -0,008
Subescala Clareza de Valores -0,062

Subescala Suporte -0,006
Subescala Decisão Efetiva 0,193



53

6 DISCUSSÃO

A versão brasileira da DCS apresentou uma boa consistência interna com Alpha de

Cronbach de 0,90, o que corresponde a um valor maior do que aquele obtido na DCS original

que foi de 0,78 conforme descrito em seu manual (O’CONNOR, 2005). O valor também está

dentro da média encontrada por Garvelink e colaboradores,  (2019) que encontrou, em uma

revisão de escopo, 54 estudos que avaliaram a consistência interna da DCS, em sua versão

tradicional,  com  uma  média  de  Alfa  de  Cronbach  de  0,88,  variando  de  0,70  a  0,97

(GARVELINK et al., 2019).

Ainda em comparação com o estudo original da DCS (O'CONNOR, 1995), podemos

destacar  que,  neste  trabalho,  foi  avaliada  uma  decisão  com  maior  dificuldade  de

enfrentamento  dos  participantes  do  que  aquelas  avaliadas  originalmente  (proposta  de

imunização contra  Influenza  e  aceitar,  ou  não,  participar  de  investigação para  Câncer  de

mama); que poderia submeter o tomador de decisão a uma maior possibilidade de conflito

decisional.

Ampliando a análise da consistência interna (Tabela  2), observamos que apenas os

itens 03, 05 e 08 não foram capazes de provocar mudanças no Alpha, caso fossem removidos

do instrumento, mas tal fato, por si só, não nos permite removê-los da DCS, já que eles são

importantes  na  composição  das  subescalas  de  Informação,  Clareza  de  Valores  e  Suporte,

respectivamente.

As  subescalas  também apresentaram uma boa consistência  interna  com valores  de

Alpha de Cronbach até melhores do que aqueles obtidos por Mancini e colaboradores, (2005)

(MANCINI et al., 2006) em seu trabalho de análise das propriedades clinimétricas da versão

Francesa  da  DCS.  Apenas  as  Subescalas  de  Informação  (α=0,63)  e  Suporte  (α=0,62)

apresentaram índices abaixo de 0,70, mas que ainda podem ser considerados com consistência

interna aceitável (BLAND; ALTMAN, 1997).

Considerando  a  correlação  entre  os  escores  da  DCS e  do  MDMQ,  na  análise  da

Validade de Constructo, observamos que apenas o domínio Hipervigilância não foi capaz de

se correlacionar com as subescalas da DCS, o que já poderia ser esperado, já que os domínios

da DCS não possuem o objetivo de identificar e quantificar tal atributo, onde em um conflito

de decisão severo, quando os sinais de ameaça são evidentes e o tomador de decisão possui

tempo insuficiente para prevenir-se de perdas sérias, seu nível de stress figura extremamente
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alto. Neste caso, o decisor, em estado de hipervigilância, falha ao reconhecer todas as opções

possíveis.

A  Subescala  de  Incerteza  se  correlacionou  positivamente  com  o  domínio

Procrastinação. Aqui os tomadores de decisão, plenos de incerteza, demonstram que postergar

sua decisão ajudaria a não enfrentar o conflito. Tal correlação é consistente com a proposta

por  Ferrari  e  colaboradores  (1995),  que  postula  sobre  a  procrastinação  como medida  de

tendência à incerteza (FERRARI; JOHNSON; MCCOWN, 1995). 

A Subescala de Informação se correlacionou negativamente com o perfil Vigilância e

positivamente com o perfil Buck-passing. Vale relembrar que, para melhor interpretação dessa

subescala, quanto maior for seu escore, mais desinformado está o indivíduo. Tal correlação

possui fundamento na teoria de Mann e colaboradores, (1977), onde o tomador de decisão

esclarece os objetivos a serem alcançados pela decisão, analisa uma variedade de alternativas,

pesquisa minuciosamente informações relevantes, assimila informações de maneira imparcial

e avalia cuidadosamente as alternativas antes de fazer uma escolha (JANIS; MANN, 1977).

Por outro lado, transferir a responsabilidade para outra pessoa (Buck-passing), está associado

à  avaliação  incompleta  e  muitas  vezes  tendenciosa  das  informações,  levando  a  decisões

erradas (MANN et al., 1997).

A Subescala de Clareza de Valores se correlacionou negativamente com o domínio de

Vigilância  e  positivamente  com  os  domínios  de  Procrastinação  e  Buck-passing. Davis  e

colaboradores  (1990),  já  demonstraram  em  seu  estudo  que  pessoas  com  personalidade

sensitiva,  consubstanciadas  em  valores  pessoais,  apresentavam  melhor  desempenho  em

tarefas de decisão (DAVIS; GROVE; KNOWLES, 1990).

A  Subescala  de  Suporte  se  correlacionou  positivamente  com  o  domínio  de

Procrastinação. Brim e colaboradores (1962) já postulavam que tomadores de decisão com

personalidade dependente tendiam habitualmente a adotar condutas evasivas no processo de

tomada de decisão (BRIM, 1962).

A Subescala  de  Decisão  Efetiva  se  correlacionou  positivamente  com os  domínios

Procrastinação  e  Buck-passing. Esta  correlação  é  bastante  consistente  com  o  achado  do

trabalho  original  de  O’Connor,  (1995)  que  encontrou  que  aqueles  indivíduos  que

apresentavam atraso na  decisão,  apresentavam piores  resultados  na Subescala  em questão

(O'CONNOR, 1995). 

As  correlações  acima  identificadas  nos  permitem  chegar  a  uma  boa  validade  de

constructo da DCS, pois, conforme afirma Pasquali, (2004), a correlação de um teste com

outro teste do mesmo constructo constitui uma das técnicas utilizadas para se testar a Validade
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de Constructo do mesmo (PASQUALI, 2004). Não foram encontrados dados na literatura de

trabalhos que correlacionaram a DCS com o MDMQ para testar a validade de constructo da

DCS,  sendo  que  predominam  estudos  que  utilizaram  Análise  Fatorial  Exploratória  e

Confirmatória, além de outros que utilizaram correlações entre as próprias subescalas da DCS

(KOEDOOT et al., 2001; MANCINI et al., 2006; MARTINHO; DA SILVA; ANGELO, 2013;

SONG; SEREIKA, 2006).

Em relação à influência de sintomas depressivos no processo de tomada de decisão, a

presença da depressão nos pacientes da amostra não mostrou correlação significativa com o

Conflito  Decisional.  Portanto,  esta  técnica,  por  si  só,  não  foi  capaz  de  testar  a  validade

convergente da DCS. Este achado vai  em contraponto aos obtidos  por  van Randenborgh,

2010,  que  observou  em  seu  trabalho  a  influência  de  sintomas  depressivos  no  Conflito

Decisional  da  amostra  estudada  (VAN  RANDENBORGH;  DE  JONG-MEYER;

HUFFMEIER, 2010).

Dentre as limitações do presente estudo, podemos destacar:

 O estágio  da  tomada  de  decisão  pode ter  influenciado a  avaliação do

Conflito  Decisional  na  amostra.  A  DCS  foi  administrada  após  as

intervenções de auxílio à decisão serem implementadas. Aplicar a DCS

em um estágio inicial de decisão, onde se supõe que o paciente carece de

auxílios, e reaplicá-la novamente após a implementação de tais auxílios,

poderia  nos trazer resultados mais robustos e mais consistentes com o

propósito da DCS. Poucos estudos lançaram mão dessa estratégia, em seu

processo de validação  (GARVELINK et al., 2019) e, segundo Pasquali,

(2004),  o uso da intervenção experimental  aparece,  logicamente,  como

uma das melhores técnicas para se decidir a validade de constructo de um

teste (PASQUALI, 2004);

 O tamanho da amostra, devido à situação e à rotina do serviço em que a

pesquisa foi desenvolvida. Talvez estudos com amostras maiores possam

exibir uma maior força de evidência;

 A análise da confiabilidade da DCS apenas na medida da consistência

interna, não sendo possível realizar a comparação “teste-reteste” devido

ao viés imposto pelo início do cateterismo vesical três dias após a decisão

ser tomada;
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 O  tamanho  da  amostra  também  prejudicou  a  realização  de  Análise

Fatorial Exploratória/Confirmatória, para tornar mais robusta a validade

do constructo, apesar de não haver consenso sobre o tamanho ideal da

amostra para proceder tal técnica analítica (LAROS, 2012). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tomada  de  decisão  em saúde  é  um tema  complexo  e  entender  suas  nuances  é

fundamental para prestar uma assistência em saúde resolutiva e humanizada. A DCS é um

instrumento importante para identificar as necessidades de auxílio para tornar  as decisões

efetivas e com índices de arrependimento cada vez menores. Os testes de validação de um

instrumento de medida são importantes para torná-lo cada vez mais robusto e seus resultados

cada vez mais fidedignos.

A Versão Brasileira da DCS se mostrou um instrumento confiável, sendo capaz de se

comparar,  nas  características  clinimétricas  testadas,  com  a  sua  versão  original  e  com as

versões já adaptadas para outras culturas. Ressaltando que ela apresentou melhor consistência

interna do que a versão original em Inglês e boa validade de constructo.

Podemos  considerar  como  desdobramentos  deste  trabalho  o  desenvolvimento  de

auxiliares de decisão específicos para a reabilitação de indivíduos com lesão medular, bem

como utilizar  a  DCS para,  efetivamente,  avaliar  o  impacto  de  tais  auxiliares  de  decisão,

medindo o Conflito Decisional na linha de base e após a intervenção. Apesar de a DCS ser

utilizada há mais de 20 anos, existem poucos trabalhos que comparam o Conflito Decisional

em diferentes estágios de decisão (GARVELINK et al., 2019).
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9 APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pesquisador Responsável: ROGÉRIO MARTINS PEREIRA
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Adaptação transcultural e
análise  das  propriedades  clinimétricas  da  versão  brasileira  da  Decisional  Conflict  Scale
(DCS)”. Nosso convite deve-se ao fato de você apresentar lesão medular (traumática ou não
traumática) e possuir indicação para realizar o cateterismo vesical intermitente limpo para a
abordagem da bexiga neuropática.
A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá
desistir  e  retirar  seu  consentimento.  Sua  recusa  não  trará  nenhum  prejuízo  para  o
prosseguimento do seu tratamento ou para o seu relacionamento com os pesquisadores.
O objetivo da pesquisa é o de avaliar a versão brasileira da Decisional Conflict Scale (Escala
de Conflito Decisional). Caso decida aceitar o convite, responderá ao questionário da DCS
relacionado à  decisão de  realizar  ou  não o cateterismo vesical  intermitente  limpo para  o
tratamento da sua bexiga neuropática. Não avaliaremos se você tomou a decisão correta, mas
sim a  qualidade da  sua  decisão,  se  ela  foi  tomada  de  forma clara,  com o conhecimento
necessário, de acordo com seus valores pessoais e suportada por outras pessoas. Você também
responderá a mais dois questionários: o Inventário de Depressão de Beck – II (BDIII) que irá
avaliar se você apresenta sintomas depressivos e o Questionário de Tomada de Decisão de
Melbourne (MDMQ) que também avaliará sua decisão.
O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente 20 minutos. Os questionários
serão respondidos na presença do pesquisador e em ambiente reservado.
Existem dois potenciais riscos relacionados à sua participação, que são os de identificação e
de constrangimento ao responder as perguntas dos questionários utilizados. Para minimizar o
risco de constrangimento será garantido a você o direito de se recusar a responder quaisquer
perguntas  ou  deixar  de  participar  da  pesquisa  a  qualquer  momento.  Em  relação  à
confidencialidade,  os  pesquisadores  se  comprometem  a  seguir  as  melhores  práticas  para
garantir o sigilo da sua identidade em todas as etapas da realização da pesquisa.
Não há benefício direto para os que participam da pesquisa. Ao participar desta pesquisa, você
contribuirá para a disponibilização, em Português Brasileiro, de um importante instrumento de
coleta de dados para as práticas clínicas e pesquisas.
Além de  publicações  escritas,  os  resultados  desta  pesquisa  poderão  ser  apresentados  em
seminários,  congressos  e  similares.  Reafirmamos  o  compromisso  de  preservar  a
confidencialidade das suas informações pessoais.
Não há remuneração para a sua participação, bem como para todas as partes envolvidas.
Você  receberá  uma  via  deste  termo  onde  constam  o  telefone  e  o  email  do  pesquisador
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sobre sua participação agora ou em
qualquer momento.
Esta  pesquisa  é  coordenada  pelo  pesquisador  Rogério  Martins  Pereira  e  contará  com  a
colaboração das Professoras Juliana Nunes Santos e Alessandra de Carvalho Bastone e do
Pesquisador Leonardo Tadeu de Andrade.
Pesquisador responsável: Rogério Martins Pereira E-mail: rogerioufmg@uol.com.br Telefone:
31-997973079
Este estudo foi  aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação das Pioneiras
Sociais, que poderá ser contatado em caso de questões éticas, pelo telefone: (61) 3319-1494
ou e-mail: comiteeticapesquisa@sarah.br
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10 APENDICE B – LINK DO GFORMS COM O FORMULÁRIO DE COLETA DE 

DADOS

https://forms.gle/8K5knDQpG2GteDJb8
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO B – INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK
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