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INTRODUÇÃO
Mindfulness
Mindfulness (em português traduzido como atenção plena), visto como a habilidade de
prestar atenção à própria experiência no momento presente, com aceitação e de forma
não-julgadora (Kabat-Zinn, 1990), pode ser compreendido tanto como um traço ou
disposição, cuja prática leva ao desenvolvimento de competências autorregulatórias em
aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais (Bishop, et al., 2006). Estudos
recentes indicam a relação entre mindfulness e bem estar de crianças e adolescentes
(Dove, C. & Costello, S. 2017; Waldemar, et al. 2016).
A Child and Adolescent Mindfulness
Measure (CAMM) (Greco, Baer e
Smith,
2011)
foi
o
primeiro
instrumento
de
mindfulness
específico para jovens. É uma escala
unifatorial composta por dez itens.

OBJETIVO

Relevância do instrumento
Com
reconhecimento
internacional,
foi
traduzida e validada para o uso em diferentes
países, sendo constatadas boas propriedades
psicométricas em várias adaptações (Pallozzi,
R., Wertheim, E., Paxton, S, & Ong, Ben. 2017).
Seu uso possibilita a padronização de medidas
em estudos com mindfulness.

O objetivo deste estudo é realizar a
tradução e a adaptação transcultural da
CAMM para uso no Brasil. Com este,
possibilita-se acessar mindfulness enquanto
um traço, bem como contribuir na
investigação de efeitos, riscos e benefícios
de intervenções baseadas em mindfulness.

MÉTODO
Utilizou-se o método apresentado por
Borsa, Damásio e Bandeira (2012) para
adaptação e tradução de instrumentos,
um processo de seis etapas sequenciais:

Tradução
do inglês para o
português, feita
por um psicólogo
da área e uma
tradutora
profissional

Tradução reversa
Avaliação por experts
duas psicólogas com
conhecimento de
mindfulness, sendo uma
especialista em avaliação
psicológica e a outra em
infância e adolescência

por uma psicóloga e
uma tradutora
profissional que não
tiveram contato
prévio com o
instrumento original

Síntese
das versões
traduzidas feita
pela equipe de
pesquisa

Avaliação pelo
público alvo
por dez adolescentes
de 13 a 15 anos,
estudantes de duas
escolas públicas de
Porto Alegre

Estudo piloto
com dez
adolescentes de 13
a 15 anos de uma
escola estadual de
Porto Alegre

CONSIDERAÇÕES
O objetivo do estudo foi
alcançado ao verificar a
similaridade nas traduções
realizadas, que mantiveram
simetria nas versões das
diferentes
etapas
do
estudo. Além disso, as
avaliações realizadas pelo
público alvo indicaram que
os itens do instrumento
eram de fácil compreensão,
rápido preenchimento e
pertinentes à realidade dos
jovens.

A publicação da CAMM versão brasileira favorece:
➔
campo de avaliação psicológica;
➔
avaliação de processo clínico;
➔
futuros estudos para promoção de saúde em
contextos escolares, clínicos e de saúde pública
com populações infanto-juvenis;
➔
futuras intervenções para a promoção de
mindfulness;
Próximos estudos são necessários para investigar as
características
psicométricas
para
validação
do
instrumento. Também são desejáveis estudos adicionais
com diferentes faixas etárias, de diferentes condições
socioeconômicas e explorar diferenças entre gêneros.
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