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RESUMO 

A gestação é caracterizada por uma série de adaptações físicas, fisiológicas, 

emocionais e sociais, podendo ser considerada uma etapa crítica para a imagem 

corporal da mulher. Estas adaptações ocasionam ansiedade, medos e desconfortos 

musculoesqueléticos e podem comprometer o enfrentamento cognitivo da gestante. 

Na literatura nacional há escassez de trabalhos que apontam instrumentos para 

mensuração do enfrentamento cognitivo em gestantes, considerando-se que a 

gestação e futuramente o parto podem trazer situações estressantes.O objetivo 

deste estudo é traduzir, adaptar culturalmente e validar para a Língua Portuguesa no 

Brasil o “COGNITIVE COPING STRATEGIES INVENTORY”, em gestantes 

brasileiras. O estudo está sendo elaborado em duas fases: (1) tradução e Adaptação 

Cultural da escala para a Língua Portuguesa e (2) Validação da escala, realizando a 

análise psicométrica do instrumento por meio de testes multivariados – análise 

fatorial confirmatória. Para avaliar as propriedades psicométricas será utilizado 

testes estatísticos multivariados. Para confirmar a validade dos instrumentos será 

realizada a Análise Fatorial Confirmatória. A primeira fase do estudo foi efetuada. A 

segunda fase está em andamento. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Sagrado Coração (USC), em consonância com o 

princípio anunciado na Declaração de Helsinque e nos termos da resolução 196/96 e 

251/97 do Conselho Nacional de Saúde e aprovada sob o protocolo n° 499.984 

Palavras Chave: Gestação; Enfrentamento Cognitivo; Desconforto 

musculoesquelético, Stress. 

INTRODUÇÃO: A gravidez é considerada uma fase crítica para a imagem corporal 

da mulher e do casal,podendo originar opções  de  não  engravidar  e,  então,  

conter  a  vivencia  de  maternidade.  As adaptações corporais vivenciadas pela 

gestante deveriam ser integradas a sua imagem corporal,significando aceitabilidade 

e enfrentamento positivo (CAIROLLI, 2009). 

 As repercussões da gravidez  no  sistema  musculoesquelético  contribuem  

para  relatos constantes de desconfortos e  resultam em grandes ajustes na postura 

estática e dinâmica das mulheres (ALMEIDA e SOUZA 2002; ARTAL et al. 1999; DE 

CONTI et al. 2003; DE CONTI et al.  2003).  Os desconforto musculoesquelético são 

considerados relatos de percepção física desagradável relacionados a dor,  



sensação de peso,  formigamento ou parestesia  (DE VITTA,2001). Esses sintomas 

associados à ansiedade do período gestacional podem comprometer o 

enfrentamento cognitivo da gestante e assim, tolher possíveis sensações prazerosas 

da gestação (CONSONNI et al. 2010). A COGNITIVE COPING STRATEGIES 

INVENTORY(CCSI) é uma escala composta por 70 itens que mede as estratégias 

de enfrentamento da dor (THORN, 2007). O presente estudo se justifica pela 

escassez, na literatura nacional, de instrumentos que avaliem o enfrentamento 

cognitivo durante a gestação. 

OBJETIVO: Traduzir, adaptar culturalmente e validar para a Língua Portuguesa no 

Brasil a “Cognitive Coping Strategies Inventory” em gestantes brasileiras. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo prospectivo de natureza quantitativa e a 

coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de dois instrumentos: um 

questionário de caracterização das entrevistadas e o Cognitive Coping Strategies 

Inventory (THORN, 2007). A amostra é composta por 350 gestantes brasileiras, 

recrutadas em Hospitais e Unidades Básicas de Saúde de Bauru e região, mediante 

assinatura do termo de consentimento de participação da pesquisa.  

DESENVOLVIMENTO: Na primeira etapa da pesquisa realizou-se a tradução e 

adaptação cultural da escala, que consta de cinco passos: tradução (T1-T2), síntese 

das traduções, retrotradução, comitê de peritos e pré-teste. Na segunda fase, 

realizar-se-á o estudo psicométrico da escala para verificar a validade de constructo 

e confiabilidade do instrumento. 

RESULTADOS PRELIMINARES: No processo de tradução e reunião de síntese, os 

resultados apresentaram várias divergências entre T1 (tradução 1) e T2 (tradução 2) 

praticamente em todos os 70 itens, incluindo título e introdução. Sendo assim 

buscou-se uma versão simples, clara, adequada ao público alvo, considerando todos 

os níveis educacionais. 

 Na reunião de perito composta por: pesquisadora, orientadora, tradutoras, 

retrotradutoras, juiz de síntese, uma profissional da área de saúde, uma profissional 

da área de linguística, uma metodologista e uma gestante(representante da 

população alvo), novas alterações foram realizadas. Chegando-se enfim, a uma 

versão final traduzida. Posteriormente foi realizado o pré-teste em 6 gestantes, para 



que fossem relatado dúvidas e dificuldades encontradas enquanto respondiam. 

Constatou-se dificuldade de compressão na introdução da escala e em um dos itens, 

necessitando de um novo ajuste até que não houvesse nenhuma dúvida. 

Atualmente, o estudo encontra-se com 60% de dados coletados para a finalização 

da segunda fase - Validação do instrumento. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA 

ALMEIDA, L. C.; SOUZA E. L. B. L. Alterações do Sistema Musculoesquelético e 

suas Implicações. In: BARACHO E. Fisioterapia Aplicada a Obstetrícia: Aspectos 

de Ginecologia e Neonatologia.Rio de Janeiro: Medsi, 2002. 

ARTAL, R.; WISWELL, R.A.; DRINKAWATER, B.L. O exercício na gravidez.2ªed. 

São Paulo: Manole 1999. 

CAIROLLI, P.B. Avaliação da imagem corporal e da (in)insatisfação com o corpo 

grávido pela escala de medida em imagem corporal em gestantes inscritas no 

Programa de Pré-natal da Rede Básica de Saúde de Vinhedo – SP. [Dissertação]. 

Campinas: Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas, 

2009.DE CONTI, M.H.S.; CALDERON, I.M.P.; CONSONNI, E.B.; PREVEDEL, 

T.T.S.; DALBEN, I.;RUDGE, M.V.C. Efeitos de técnicas fisioterapêuticas sobre os 

desconfortos musculoesquelético da gestação. Rev. BrasGinecolObstet, 2003; v. 

25, p. 647–654. 

DE CONTI, M.H.S.; CALDERON,I.M.P.; RUDGE, M.V.C: Desconfortos 

Musculoesqueléticos da Gestação: uma visão obstétrica e fisioterapêutica. Femina, 

2003; v.31, p. 531-535. 

CONSONNI E.B.; CALDERON I.M.P., CONSONNI M., DE CONTI M.H.S., 

PREVEDEL T.T.S.; RUDGE M.V.C. Effects of a multidisciplinary program of 

preparation for delivery and motherhood: maternal anxiety and perinatal results.  

Journal:Reproductive Health, 2010; v.7, n.28, p. 1-21. 

THORN, B.E. Evidence-based practice in psychology.Journal of Clinical 

Psychology, 2007, 68(7): 607-610. 

 

 


