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VALIDAÇÃO DA “PREGNANCY EXPERIENCE SCALE” PARA A LINGUA 

PORTUGUESA: UM ESTUDO EM GESTANTES BRASILEIRAS. 

RESUMO 

A gravidez representa uma das maiores transições humana, envolve a 

reorganização de todas as dimensões de vida da mulher. Avaliar o papel do estresse 

psicossocial materno durante a gravidez pode ser uma ferramenta de intervenção 

importante para a saúde da mãe e do bebê, entretanto, a indisponibilidade de um 

instrumento de medida que capte a experiência relatada da mulher grávida é um 

desafio particular no cenário científico nacional para o desenvlvimento de estudos 

envolvendo essa temática. Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo é Traduzir, 

adaptar culturalmente e validar para a Língua Portuguesa no Brasil a “Pregnancy 

Experience Scale”- Short-Form, em gestantes brasileiras.  Para isso, o estudo será 

elaborado em duas fases: (1) tradução e Adaptação Cultural da escala para a 

Língua Portuguesa, utilizando as recomendações propostas no Guia de Beaton et al. 

(2002) e (2) Validação da escala, realizando a análise psicométrica do instrumento 

por meio de testes multivariados – análise fatorial confirmatória. A tradução, 

adaptação cultural e validação da “Pregnancy Experience Scale” resultarão num 

instrumento para avaliar a Experiência da mulher com a gravidez, especialmente, o 

nível de estresse psicossocial, contribuindo para ampliar as pesquisas nessa área e 

subsidiar estratégias de enfrentamento para essa população e políticas de saúde da 

mulher.  

INTRODUÇÃO 

A gravidez é uma das mais complexas experiências corporais vivenciada pela 

mulher que resulta em uma reorganização de todos os níveis: biológico, cognitivo, 

emocional, relacional e social, transformando a relação da mulher com seu corpo, no 

meio onde vive (MEIRELES, COSTA, 2005). Dentre as alterações que acomotem a 

gestante, destaca-se a de ordem fisiológica que podem desencadear instabilidade 

emocional e problemas relacionais.  

Evidências científicas apontam que, o estado emocional da mãe durante a 

gravidez pode influenciar no desenvolvimento do feto. Há ainda hipótese de que 

mulheres que experimentam altos níveis de estresse psicossocial durante a 

gestação pode estar suscetível a um parto prematuro (WADHWA et al., 2011). 



Avaliar o papel do estresse materno durante a gravidez pode ser uma 

ferramenta de intervenção importante para a saúde da mãe e do bebê que se 

desenvolve. Entretanto, existem poucos instrumentos disponíveis que meçam como 

as experiências específicas da gravidez podem contribuir ou impactar o estado 

psicológico da mãe, expecificamente no cenário brasileiro, não há disponível, 

instrumentos que avaliam o impacto destas experiencias no estado psicólógico da 

mãe. Desse modo, o objetivo deste estudo é traduzir, adaptar e validar para a língua 

portuguesa a “Pregnacy Experience Scale” – Short-Form (DiPietro, Christensen, 

Costigan, 2008) para gestantes brasileiras.  

 

OBJETIVOS 

Traduzir, adaptar culturalmente e validar para a Língua Portuguesa no Brasil a 

“Pregnancy Experience Scale-Short-Form” em gestantes brasileiras. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo metodológico prospectivo de natureza quantitativa. O 

estudo foi composto por duas etapas. A primeira, a tradução e adaptação cultural da 

escala “Pregnancy Experiency Scale”( DIPIETRO, CHRISTENSEN, COSTIGAN, 

2008). A segunda etapa será realizada a avaliação psicométrica para a validação do 

instrumento. A amostra foi composta por 200 gestantes brasileiras recrutadas em 

hospitais e unidades básicas de saúde mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento de participação na pesquisa. O tamanho amostral foi calculado 

seguindo as recomendações de Malhotra (2006) para validação de escalas que 

determina um número de 5 a 10 sujeitos para cada item existente no instrumento. 

Para avaliar as propriedades psicométricas do instrumento traduzido serão 

utilizados testes estatísticos multivariados. Os testes estatísticos serão realizados 

nos softwares SPSS® 12.0 e LISREL® 8.51. A fim de confirmar a validade dos 

instrumentos, utilizaremos a Análise Fatorial Confirmatória. Os resultados serão 

gerados indicando a estimação dos parâmetros do modelo de mensuração dos 

constructos. 

DESENVOLVIMENTO 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizada a tradução e adaptação cultural 

da escala que conteve cinco passos: tradução, síntese das traduções, retrotradução, 



comitê de peritos e pré-teste, seguindo as recomendações do Guia proposto por 

Beaton et al. (2002). 

Na segunda fase da pesquisa, será realizado o estudo psicométrico da escala 

onde será verificada 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) em alguns dos 20 itens 

da escala. Após todos os procedimentos de análise dos itens, buscou-se uma 

versão simples, clara, adequada ao público alvo, considerando todos os níveis 

educacionais. 

            A reunião de peritos composta por: pesquisadora, orientadora, as tradutoras, 

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

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

da população alvo, avaliou as equivalências semânticas, cultural, idiomática e 

conceitual de cada item da escala. Todos os materiais produzidos pelos peritos 

foram consolidados em uma única versão, submetida ao pré-teste e finalmente 

elaborada a versão final para coleta de dados e análise psicométrica do instrumento. 

A coleta de dados para a validação do instrumento está em fase de conclusão, 

perfazendo um total de 200 gestantes, onde serão verificadas as propriedades 

psicométricas da escala.  
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