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RESUMO 

Introdução: O período gestacional humano normal tem duração de 40 semanas, tempo 

essencial para a adaptação psicossocial materna, no qual acontece a intensa 

transformação de uma vida sem filho para uma vida com filho ou com mais um filho. O 

Pregnancy Self-Evaluation Questionnaire (PSEQ) possui 79 itens, sendo subdividido 

em sete sub-escalas: aceitação da gravidez, identificação com o papel materno, bem-

estar da mãe e do bebê, preparação para o trabalho de parto, controle no trabalho de 

parto, relacionamento com a mãe e relacionamento com o companheiro. Objetivo: 

Traduzir e adaptar transculturalmente o instrumento PSEQ para ser usado em gestantes 

brasileiras. Métodos: Estudo observacional de corte transversal. Para a adaptação 

transcultural desse instrumento de medida foram seguidas as seguintes etapas 

metodológicas: tradução, síntese, back translation, análise do comitê de especialistas e 

pré-teste. Para caracterização sócio-demográfica e clínica das gestantes (n=36), outro 

questionário foi aplicado. A estatística descritiva foi feita através da média, desvio 

padrão (Dp), freqüência absoluta e relativa. O teste estatístico usado para análise da 

consistência interna foi o coeficiente alfa de Cronbach, por meio do SPSS versão 17.0. 

Resultados: As voluntárias apresentaram baixo nível sócio-econômico, média de idade 

de 25,1 anos (± 5,52), idade gestacional média de 25,9 semanas (± 8,11). Destas, 58,3% 

não haviam planejado a atual gravidez. O pré-teste mostrou que 75% das gestantes 

consideraram o questionário de fácil entendimento. Houve uma média de 76,9 (±3,23) 

itens respondidos entre as participantes. Quanto ao instrumento PSEQ, a identificação 

com o papel materno foi a sub-escala que apresentou maior média 24,8 (±5.6), enquanto 

o relacionamento com a mãe apresentou a menor média 15,4 (±7.7). A consistência 

interna variou entre 0.52-0.89. Conclusão: A tradução e adaptação transcultural do 

PSEQ para o português foram realizadas com rigor metodológico, mostrando ser um 

instrumento com boa consistência interna. 

Palavras-chave: assistência pré-natal; adaptação; gravidez; tradução; avaliação em 

saúde.  

 

 

 

 



 
 

ix 

 

 

ABSTRACT 
 
Introduction: The human gestation period is 40 weeks. This is the essential time for 

maternal psychosocial adaptation, in which there is the intense transformation of a life 

without offspring into a life with one or more children. The Pregnancy Self-Evaluation 

Questionnaire (PSEQ) has 79 items, subdivided into seven subcategories: acceptance of 

pregnancy, identification with the maternal role, well-being of mother and baby, 

preparing for labor, control in labor, relationship with the mother and the relationship 

with the partner. Objective: To translate and cross-culturally adapt the instrument 

PSEQ to be used with Brazilian women. Methods: It is a cross-sectional observational 

study. We followed some methodological steps to achieve the cross-cultural adaptation 

of this measuring instrument. They are: translation, synthesis, back translation, analysis 

of the committee of specialists and pre-test. Another questionnaire was applied to 

characterize the socio-demographic and clinical status of the pregnant women (n = 36). 

The descriptive statistics was gotten through the average, standard deviation (SD), 

absolute and relative frequency. The statistical test used for the analysis of the internal 

consistency was Cronbach's alpha coefficient, using SPSS version 17.0. Results: The 

volunteers had low socioeconomic status, average age of 25.1 years (± 5.52), and 

average gestational age of 25.9 weeks (± 8.11). 58.3% of these volunteers had not 

planned their current pregnancy. The pretest showed that 75% of pregnant women 

found the questionnaire easy to understand. There was an average of 76.9 (± 3.23) 

answered items among the participants. Regarding the instrument PSEQ, the 

identification with the maternal role was the subcategory which showed the highest 

average 24.8 (± 5.6), while the relationship with the mother had the lowest average 15.4 

(± 7.7). The internal consistency ranged from 0.52-0.89. Conclusion: The translation 

and cross-cultural adaptation of the PSEQ to Portuguese language were carried out with 

methodological rigor and can be considered an instrument with good internal 

consistency. 

Keywords: prenatal care; adaptation; pregnancy; translating; health evaluation. 
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Durante o período gestacional, não só a mulher, mas todos aqueles que 

compõem o seio familiar se envolvem com as mudanças inerentes à gestação. Essas 

alterações se desenvolvem, de forma temporária ou definitiva, na vida pessoal, 

profissional e social de cada indivíduo independentemente da situação econômica e 

cultural em que se vive1.   

O processo do nascimento de uma criança permanece o mesmo desde o início da 

humanidade, o que mudando com o passar dos anos a percepção das pessoas diante 

desse evento2. Um estudo qualitativo mostra que a experiência do nascimento é definida 

pelo desenvolvimento dos papéis paternos e maternos3
. 

O período gestacional humano normal tem duração de 40 semanas4
. Nesta etapa, 

acontece uma intensa transformação de uma vida sem filho para uma vida com filho (s). 

A adaptação feminina no período gestacional é influenciada por três fatores da vida da 

mulher: seu bem-estar psicossocial, sua família e a sociedade em que ela vive5
.  De 

acordo com Wilson e Daly (1997), a maternidade é muito mais complexa do que mesmo 

a ideia de conceber, gerar e educar uma criança6. 

 

1.1 Prenatal Self-Evaluation Questionnaire (PSEQ) 

Buscando analisar o desenvolvimento do papel materno no período pré-natal, foi 

criado o instrumento de avaliação Prenatal Self-Evaluation Questionnaire (PSEQ), em 

1984, pela enfermeira norte-americana Regina Lederman7. 

Esse instrumento considera sete dimensões da adaptação materna no período 

pré-natal, sendo estas: aceitação da gravidez (14 itens), identificação com o papel 

materno (15 itens), bem-estar da mãe e do bebê (10 itens), preparação para o trabalho de 

parto (10 itens), controle no trabalho de parto (10 itens), relacionamento com a mãe (10 

itens) e relacionamento com o companheiro (10 itens). 

O PSEQ trata-se de um questionário auto-administrável com escala do tipo 

Likert que apresenta as seguintes opções de respostas: bastante (4), moderadamente (3), 

um pouco (2) e de forma alguma (1). Este protocolo é composto de afirmativas positivas 

e negativas, nas quais as gestantes devem classificar a intensidade de concordância. A 

soma dos escores deve ser feita de forma reversa em caso de afirmativas positivas. 

A pontuação total pode variar de 79-316, sendo que quanto maior a pontuação 

menor é a adaptação materna. A variação do escore por sub-escala é dada da seguinte 

forma: bem-estar da mãe e do bebê (10-40), aceitação da gravidez (14-56), identificação 
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com o papel materno (15-60), preparação para o trabalho de parto (10-40), controle no 

trabalho de parto (10-40), relacionamento com a mãe (10-40) e relacionamento com o 

companheiro (10-40).  Diversos autores têm avaliado a consistência interna dos itens 

presentes no PSEQ com achados diversos, como mostra a tabela 1. 

 

1.2 Adaptação Psicossocial Materna 

A adaptação psicossocial materna é um intenso processo na vida da mulher, 

sendo relevante o acompanhamento e observação clínica de alguns fatores envolvidos, 

como: aceitação da gravidez, identificação com o papel materno, bem-estar da mãe e do 

bebê, preparação para o trabalho de parto, controle no trabalho de parto, relacionamento 

com a mãe e relacionamento com o companheiro. 

A aceitação da gravidez é uma variável de caráter multifatorial. Para a análise do 

construto Aceitação da Gravidez, a autora do instrumento PSEQ considerou que este 

está associado às seguintes características: a) a gravidez foi planejada e desejada 

conscientemente, b) a mulher está predominantemente feliz, e não deprimida, durante a 

gravidez, c) ela sente desconfortos, mas consegue suportá-los, d) ela aceita ou rejeita as 

mudanças em seu corpo, e) ela se sente confusa e passa por conflitos sobre a gravidez 

perto da hora do parto18. 

De acordo com Lederman (2009), se uma mulher quer ser mãe, invariavelmente 

aceita a gravidez. Contudo, o contrário não é verdade; se a mulher aceita a gravidez, não 

se pode afirmar que ela queira, verdadeiramente, a criança e a maternidade no 

momento18. Dessa forma, aceitar a gravidez não significa que a mulher esteja preparada 

para ser mãe. 

O início da gestação parece ser uma fase conturbada na vida de muitas mulheres. 

Weis (2006) encontrou que conflitos com a aceitação da gravidez são significativamente 

maiores no primeiro trimestre, havendo, logo após, um declínio destes com a progressão 

da gravidez17. Já Lederman (2009) afirma que se a ambivalência ainda é prevalente e 

intensa no terceiro trimestre deve existir conflitos mal resolvidos18. 

Geralmente, espera-se que mulheres com menores recursos financeiros e baixa 

escolaridade apresentem maior prevalência de gravidez não-planejada, em relação 

àquelas de maior poder aquisitivo e nível educacional. No entanto trabalhos recentes 

mostram um alto índice de gravidez não planejada, não só entre mulheres brasileiras de 

baixa renda (40,7%)19, mas também nos Estados Unidos da América, onde metade  
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Tabela 1: Confiabilidade do PSEQ por meio do coeficiente α de Cronbach em alguns estudos. 

Subescala E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Bem-estar da mãe e do bebê 0.83 0.85 0.85 0.83 0.84 0.87 0.82 0.84 0.69 0.84 0.84 

Aceitação da gravidez 0.90 0.92 0.90 0.82 0.94 0.91 0.86 0.89 0.84 0.86 0.89 

Identificação com o papel materno 0.79 0.75 0.76 0.67 0.90 0.79 0.70 0.81 0.88 0.76 0.78 

Preparação para o trabalho de parto 0.80 0.77 0.80 0.82 0.89 0.89 0.74 0.85 0.76 0.77 0.86 

Controle no trabalho de parto 0.75 0.74 0.75 0.70 0.83 0.81 0.75 0.77 0.89 0.70 0.78 

Relacionamento com a mãe 0.92 0.87 0.91 0.85 0.86 0.89 0.89 0.92 0.74 0.94 0.93 

Relacionamento com o companheiro 0.82 0.85 0.83 0.76 0.91 0.79 0.79 0.84 0.81 0.89 0.85 

 

E1:Lederman, (1996)8; E2:Lederman, (1990)9; E3:Lederman et al., (1992)10; E4:Zachariah, (1984)11; E5:Schachman et al., (2001)12; E6: Kiehl e 
White, (2003)5; E7:Curry, (1987)13; E8:Stark, (1997)14; E9: Crook, (1986)15; E10:Hyle, (1993)16; E11:Weis, (2006)17.  
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 (49%) das gestações não são planejadas20.  

O planejamento da gestação permite à mulher adotar hábitos de vida mais 

saudáveis e se prevenir de vários fatores teratogênicos como: tabagismo, depressão, uso 

de álcool e drogas ilícitas, entre outros, antes mesmo de engravidar21. Muitos trabalhos 

associam a intenção de engravidar a uma mudança positiva no comportamento da 

mulher durante o pré-natal22,23. 

Contudo, o planejamento da gravidez parece não ser fundamental para o estado 

de humor da mulher durante a gestação. Estudos têm mostrado que nem todas as 

mulheres que não pretendiam engravidar ou não planejaram a gravidez estavam 

infelizes com a gestação24, 25. 

 Outro fator importante para se analisar a aceitação da gestação é a forma da mulher 

lidar com os desconfortos durante o período gestacional. Muitos destes incômodos são 

relatados pelas mulheres durante a gravidez, entre eles a presença de sintomas como 

náusea e vômito. O estudo de Kuo et al. (2007), na escala da versão chinesa do PSEQ, 

encontrou associação significativa entre a severidade da náusea e vômito com a 

aceitação da gravidez. 26
. 

 Uma característica própria do período gestacional é o aumento do acúmulo de 

gordura corporal, paralelamente ao aumento da idade gestacional. Haedt e Kell (2007) 

observaram uma relação entre insatisfação com o corpo durante a gestação e a idade 

gestacional27. Pauls (2008) observou um prejuízo na percepção da imagem corporal no 

período pós-parto28. 

 Outro construto relacionado à adaptação materna ao período gestacional é a 

percepção materna quanto à sua própria saúde no período gestacional e a saúde do bebê 

que parece estar relacionada aos medos e preocupações em relação ao desenvolvimento 

fetal normal e às complicações ou intercorrências que podem acontecer no trabalho de 

parto18
. 

  A Organização Mundial de Saúde (2005) considera o bem-estar humano 

multifatorial, incluindo bens materiais, saúde, liberdade de escolha, relações sociais 

satisfatórias e segurança29
.
  

 Para Regina Lederman (2009), o desenvolvimento do papel materno está associado a 

fatores como: a motivação pela qual a mulher deseja a gestação e a preparação da 

mulher para a vida como mãe18. 
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 Há muitos anos se discute outros fatores relevantes que envolvem o pensamento das 

mulheres no período gestacional, entre eles: o momento do parto e os cuidados com seu 

novo filho30. Tudo isso faz com que o nível de ansiedade materna sofra flutuações 

durante a gravidez, podendo desencadear respostas fisiológicas, como o aumento da 

contratilidade uterina e, consequentemente, o parto prematuro31.  

 O controle no trabalho de parto se reporta ao pensamento da mulher quanto às suas 

atitudes diante de situações, tais como: perda de controle sobre o seu próprio corpo no 

momento do parto e sobre as suas emoções, à confiança na equipe médica e à 

preocupação com seu estado de consciência (tipo de anestesia)18. 

 O planejamento para o trabalho de parto é um item que precisa ser avaliado quanto: à 

busca por informações sobre o assunto, percepção sobre esse momento, dúvidas, medos 

e presença de sonhos relacionados ao trabalho de parto18
. 

 A preparação para o parto é uma forma de garantir promoção em saúde e 

engrandecer a assistência materno-infantil, o que envolve a mudança de comportamento 

e adoção de um estilo de vida mais saudável, através do conhecimento do processo da 

gravidez e dos cuidados básicos de saúde32
. 

 Um estudo recente comparou gestantes saudáveis, que participaram de uma 

abordagem interdisciplinar de preparação para o parto e maternidade com um grupo 

controle, quanto à qualidade de vida materna, utilizando o SF-36. A análise intergrupos, 

após a intervenção, apresentou uma diferença significante em três domínios: saúde 

geral, capacidade funcional e vitalidade, com maior qualidade de vida no grupo 

experimental33
.  

 Para Helman (2000) a gestação é um período de vulnerabilidade e ambiguidade de 

papéis na vida das mulheres que pode ser amenizado diante o apoio social, familiar ou 

não34. Vários pesquisadores têm estudado o papel do suporte social na saúde da mulher 

durante a gravidez35,36,37.  

 O relacionamento entre a gestante e sua própria mãe tem sido estudado ao longo dos 

anos. Alguns estudos apontam o relacionamento positivo entre mãe e filha como fator 

importante para uma boa adaptação materna durante o pré-natal e o pós-parto38,39. 

 Nesse contexto, acredita-se que alguns fatores podem influenciar tal relacionamento, 

dentre eles: disponibilidade da mãe desde a infância até a descoberta da gestação de sua 

filha, reação materna à gestação de sua filha, respeito à autonomia da filha no período 
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gestacional e o compartilhamento de experiências relacionadas ao nascimento da 

gestante por sua mãe18.  

 O relacionamento da gestante com seu companheiro permeia vários aspectos da vida 

da mulher, tanto em relação à gestação, da progressão saudável da gravidez ao seu 

desfecho satisfatório, quanto à vida sexual e afetiva do casal40.    

 Em estudo prévio foram abordadas algumas áreas para avaliar o impacto da gravidez 

na vida do casal, tais como: a apreensão do marido com as necessidades da companheira 

grávida, a preocupação da esposa com seu marido na iminência da paternidade, os 

efeitos da gravidez no relacionamento do casal e a preparação do homem para a 

paternidade40. 

  Deave et al. (2008) afirmam que, em geral, os homens não se preparam para a 

paternidade, surpreendendo-se com as mudanças no relacionamento com suas parceiras 

no período gestacional. Este estudo revela também que a maioria dos pais não se 

envolve com o aprendizado para a paternidade e para os cuidados com o bebê40.  

 O relacionamento harmonioso do casal antes da gestação e o planejamento da 

gravidez são fatores protetores do declínio na satisfação da vida conjugal durante a 

gestação, apesar de haver uma intensa transformação no relacionamento dos cônjuges 

no decorrer desta fase 41. Outro estudo revela que o tipo de relação entre o casal, antes 

da noticia de uma gravidez não-planejada, é decisivo para o estabelecimento do 

comportamento masculino em relação à mulher e à criança42
. 

 

1.3 Referencial Teórico Metodológico 

 

1.3.1 Tradução e Adaptação Transcultural de Instrumentos de Medida 

 A literatura aponta algumas etapas como fundamentais para a tradução e adaptação 

transcultural de instrumentos de medida, são estas: tradução, síntese, back translation, 

análise de um comitê de especialistas e o pré-teste. 

Tradução 

 A tradução de um instrumento de medida deve ser realizada por dois tradutores 

independentes, que tenham como língua-mãe aquela para a qual o questionário será 

traduzido e bom domínio da língua na qual o instrumento foi desenvolvido43
. 

Síntese 
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 A síntese (APÊNDICE A) consiste na formação de uma única versão do instrumento 

a partir das duas versões apresentadas pelos tradutores, após consenso entre eles em 

reunião com o pesquisador43. 

Back Translation 

 A back translation ou retro tradução (APÊNDICE B) deve ser realizada, a partir da 

versão desenvolvida na síntese, por outros dois tradutores independentes, que tenham 

como língua-mãe aquela na qual o instrumento foi desenvolvido e que dominem bem a 

língua para a qual se deseja traduzi-lo. Preferentemente, esses indivíduos não devem ter 

conhecimento sobre o tema em questão, nem serem profissionais da área de saúde. 

Posteriormente, deve ser realizada uma reunião entre esses indivíduos e o pesquisador, 

para que seja formada, através de consenso entre eles, apenas uma versão da retro 

tradução43. Essa versão deve ser encaminhada para a o autor do instrumento para 

avaliação. 

 
Comitê de Especialistas 

 A composição do comitê ou painel de especialistas é fundamental para a plena 

adaptação cultural do instrumento (APÊNDICE C). Devem fazer parte deste comitê 

pesquisadores que tenham conhecimento da área de saúde, de metodologia, de 

lingüística e que conheçam bem os dois idiomas envolvidos44. O comitê deverá obter 

consenso quanto à equivalência semântica, idiomática, funcional e conceitual. 

 Conforme alguns autores, a sinonímia destes itens é a seguinte43,44,45: 

� A equivalência semântica refere-se ao significado das palavras ou a correta 

tradução dos itens e conceitos, e deve responder a perguntas como “as palavras 

querem dizer a mesma coisa?”, “há ambigüidade em algum item?”, “há 

dificuldade gramatical na tradução de algum item?” 

� A equivalência idiomática refere-se a palavras coloquiais ou expressões 

idiomáticas, que, em geral são difíceis de serem traduzidas, devendo ser feita a 

tradução de forma equivalente no idioma-alvo; 

� A equivalência cultural refere-se à análise da coerência entre as experiências 

diárias retratadas no instrumento original e naquele traduzido, para ambas as 

populações envolvidas; 
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� A equivalência conceitual deve verificar se determinadas palavras ou expressões 

possuem significado conceitual semelhante, ou mesmo se possuem a mesma 

importância em diferentes culturas, apesar da equivalência semântica. 

 
Pré-Teste 

É feita uma pré-testagem do questionário com os sujeitos envolvidos. Esse estágio é 

desenvolvido com o intuito de analisar a receptividade do questionário por parte das 

participantes, e, por conseguinte, sondar possíveis dificuldades de interpretação das 

questões (clareza das questões), forma de preenchimento das informações (observar se 

aparecerão questões com mais de uma resposta e presença de muitas questões em 

branco). Além disso, é interessante verificar a melhor forma de aplicação, seqüência e 

elaboração do enunciado das questões. Também deve ser verificado se as respostas 

fornecidas pelas gestantes atendem ao enunciado de cada questão e se são passíveis de 

categorização e interpretação. Da mesma forma, solicita-se que as mulheres analisem 

possíveis dificuldades de entendimento de algum(s) termo(s), bem como da formulação 

das questões, com relação à clareza e objetividade.  

Com base nos resultados obtidos no pré-teste, deve ser analisada a necessidade de 

mudança na formulação de algumas questões e categorias das respostas, principalmente 

aquelas que apresentarem um grande número de respostas em branco e/ou com mais de 

uma resposta. Dá-se, assim, a versão final do instrumento traduzido e adaptado 

transculturalmente (APÊNDICE D).  

 

1.4 Justificativa 

O período gestacional representa uma fase de diversas transformações na vida da 

mulher onde, mesmo a gestação saudável, é capaz de gerar desconfortos físicos e 

emocionais que podem alterar o cotidiano materno.  

Esse estudo mostra sua relevância ao adaptar transculturalmente um instrumento que 

possa analisar a adaptação psicossocial materna e possíveis fatores que podem ser 

avaliados e acompanhados durante o período pré-natal, contribuindo, dessa forma, para 

uma melhor assistência na saúde da mulher na fase gestacional. 

O tema em questão contribuirá para alertar a sociedade sobre hábitos e condições 

que podem interferir na qualidade de vida de mulheres durante a gestação. 

Adicionalmente, servirá de incentivo aos profissionais de saúde, para inserir esse tipo de 

avaliação em suas práticas clínicas.  
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O estudo da adaptação psicossocial na gravidez normal desperta o interesse 

científico, clínico, social e pessoal, uma vez que, apesar de não estar relacionada a um 

diagnóstico clínico, trata-se de um valioso indicador de mudança no processo saúde-

doença. Além do mais, sinaliza para a necessidade de uma intervenção primária, meio 

menos dispendioso e mais eficaz de se promover saúde.    

O interesse na saúde materno-infantil se justifica pela reorientação das políticas de 

saúde atuais e todo o investimento focado no complexo mãe e filho, uma vez que se 

trata de um determinante social da saúde. Isto contribui de forma contundente na 

construção de uma comunidade mais saudável no presente e no futuro46. 

A Fisioterapia em saúde da mulher pode contribuir substancialmente na assistência 

obstétrica, inclusive, através da atenção básica. Esse trabalho apontará caminhos para a 

atuação fisioterapêutica em obstetrícia, a partir da avaliação da adaptação psicossocial 

de mulheres durante a gravidez.  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1Objetivo geral 

Traduzir e adaptar transculturalmente o instrumento Pregnancy Self-Evaluation 

Questionnaire (PSEQ) para ser usado em gestantes brasileiras e testar suas propriedades 

psicométricas em uma amostra de gestantes residentes em Natal (RN). 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

� Realizar a tradução do instrumento Pregnancy Self-Evaluation Questionnaire 

para o português. 

� Realizar a adaptação transcultural do instrumento Pregnancy Self-Evaluation 

Questionnaire para uso no Brasil. 

� Traçar o perfil sócio-demográfico e clínico das participantes do pré-teste para 

caracterização da amostra. 

� Verificar a adaptação psicossocial materna no período gestacional, quanto aos 

sete domínios do PSEQ. 

� Verificar a confiabilidade, por meio da consistência interna, do instrumento 

proposto pelo Comitê de Especialistas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1  Processo de tradução e adaptação transcultural do PSEQ 

  Para a realização da tradução e adaptação do PSEQ, foram realizadas as etapas 

metodológicas descritas anteriormente no referencial teórico metodológico e 

esquematizadas abaixo. 

 Antes de iniciar o processo de adaptação transcultural do PSEQ, houve o contato 

com a autora do instrumento, Regina Lederman, por meio de carta (ANEXO B), para 

obtenção da autorização para realizar a tradução e adaptação do PSEQ, bem como para 

ter acesso à versão original.  

 

2.2 Tipo e Local do Estudo 

A pesquisa é do tipo observacional de corte transversal. Realizou-se a coleta de 

dados em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) situadas na cidade do Natal, Rio 

Grande do Norte, escolhidas aleatoriamente, por meio de sorteios entre as vinte e cinco 

UBS´s do município. 

 

2.3 Sujeitos 

O instrumento foi aplicado com gestantes usuárias dos serviços ginecológicos e 

obstétricos das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da cidade do Natal, em 

acompanhamento pré-natal. O número de participantes no pré-teste foi de 36 gestantes. 

Os critérios de inclusão na pesquisa consistem em: faixa etária de 18 a 40 anos, 

capacidade de leitura na língua portuguesa, realização de acompanhamento pré-natal em 

UBS´s da cidade do Natal, aceitação em participar da pesquisa e ausência de 

intercorrências clínicas ou obstétricas até o momento da avaliação. 

 

2.4 Comitê de Especialistas 

  O Comitê de especialistas foi composto por quatro profissionais especialistas em 

saúde da mulher (1 médica, 1 fisioterapeuta, 1 psicóloga e 1 enfermeira), além da 

pesquisadora, que responderam a um questionário sobre o conteúdo do instrumento 

PSEQ, fazendo seu julgamento técnico a respeito da necessidade de alteração dos itens 

no mesmo. 

 Foi considerada uma margem mínima de 80% de concordância entre os 

especialistas para a alteração de termos presentes no instrumento traduzido47. 

2.5 Seleção e Treinamento dos Avaliadores 
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Figura 1 _ Etapas do processo metodológico de tradução para o português e adaptação 
transcultural do instrumento PSEQ para uso no Brasil.  

VP1: versão em português 1; VP2: versão em português 2; VP3: versão em português 3; 
BT1: back translation 1; BT2: back translation 2; BT3: back translation 3; VP4: versão 

em português 4; VO: versão original. 

PSEQ II EM INGLÊS (VERSÃO ORIGINAL) 

TRADUÇÃO PARA O 

PORTUGUÊS POR UMA 

TRADUTORA OFICIAL COM 

ESPECIALIDADE EM 

LINGUISTICA (VP1) 

TRADUÇÃO PARA O 

PORTUGUÊS PELA 

PESQUISADORA 

 

TRADUÇÃO PARA O 

PORTUGUÊS POR UMA 

PROFESSORA COM 

PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 

(VP2) 

SÍNTESE DAS TRADUÇÕES PARA A LÍNGUA 

PORTUGUESA (VP3) 

BACK TRASLATION POR 

UMA PROFESSORA COM 

LÍNGUA MÃE INGLESA 

(BT1) 

BACK TRASLATION POR 

UMA PROFESSORA COM 

LÍNGUA MÃE INGLESA 

(BT2) 

SÍNTESE DAS BACK TRANSLATIONS (BT3) 

AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DA SÍNTESE DA BACK 

TRANSLATION PELA AUTORA DO PSEQ  

AVALIAÇÃO DA VO, VP3 E DA BT3 PELO COMITÊ DE 

ESPECIALISTAS COM SUGESTÕES. SURGIU O VP4 DO 

PSEQ  

PRÉ-TESTE DO VP4 DO PSEQ  

VERSÃO FINAL DO PSEQ  EM PORTUGUÊS 
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 A seleção dos avaliadores (n=4) que participaram da pesquisa ocorreu após 

treinamento onde estes conheceram os objetivos desse estudo e o instrumento testado, 

bem como os procedimentos para a coleta de dados, conforme descrito pela autora do 

instrumento Regina Lederman (2009)18. 

 

2.6 Instrumentos de Coleta de Dados 

� Ficha de identificação sócio-demográfica e clínica (APÊNDICE E). 

� Questionário de avaliação qualitativa do PSEQ (APÊNDICE F). 

 Os questionários aplicados no pré-teste tiveram como objetivos: a) coletar dados 

relacionados às características clínicas e sócio-demográficas da amostra, por meio de 

um questionário semi-estruturado; b) pesquisar a aceitação e entendimento do 

questionário PSEQ, por meio de um questionário com perguntas discursivas e c) 

analisar a adaptação psicossocial materna. 

 O questionário de caracterização da amostra foi composto pelas seguintes variáveis: 

idade, idade gestacional, ocupação, renda familiar, escolaridade, hábitos e vícios, 

situação conjugal, estado nutricional48, paridade e planejamento gestacional.   

 O questionário para análise e sugestões das participantes sobre a aceitação e o 

entendimento do PSEQ aborda questões discursivas e contém espaço para comentários 

sobre o instrumento. 

 

2.7 Procedimentos de Análise 

A análise estatística descritiva foi feita através da média, desvio padrão (Dp), 

freqüência absoluta e relativa.  

Foi realizada a análise do coeficiente Alfa de Cronbach para verificação da 

consistência interna do PSEQ. Essa medida analisa a homogenidade de itens de uma 

dimensão do instrumento, ou seja, verifica se todos os itens medem a mesma 

característica49.  

O software de escolha para elaboração de base de dados, gerenciamento de dados e 

análise estatística neste estudo foi o Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS©), em sua versão 17.0 para Windows©.  

 

2.8 Procedimentos Éticos 
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Antes do início da pesquisa, o projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética 

em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob protocolo 329/09 (ANEXO 

C). 

Todas as voluntárias foram informadas a respeito dos objetivos e procedimentos da 

pesquisa e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE G) 

de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Foi mantida a possibilidade de esclarecimentos antes e durante a pesquisa sobre a 

metodologia adotada no estudo, sendo permitida a retirada do consentimento, sem 

qualquer tipo de penalização, assim como foram garantidos o sigilo e a privacidade, 

uma vez que as voluntárias tiveram seus dados utilizados apenas de forma científica, 

através do anonimato das respondentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados e discussão do presente estudo estão apresentados neste capítulo 

em forma de artigo, conforme determinado pelas normas do curso de Mestrado em 

Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

O artigo será submetido para publicação na Revista Brasileira de Ginecologia e 

Obstetrícia. 
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Resumo 

Objetivo: Traduzir e adaptar transculturalmente o instrumento PSEQ para ser usado em 

gestantes brasileiras. Métodos: Estudo observacional de corte transversal. Para a 

adaptação transcultural desse instrumento de medida foram seguidas as seguintes etapas 

metodológicas: tradução, síntese, back translation, análise do comitê de especialistas e 

pré-teste. Para caracterização sócio-demográfica e clínica das gestantes (n=36), outro 

questionário foi aplicado. A estatística descritiva foi feita através da média, desvio 

padrão (Dp), freqüência absoluta e relativa. O teste estatístico usado para análise da 

consistência interna foi o coeficiente alfa de Cronbach, por meio do SPSS versão 17.0. 

Resultados: As voluntárias apresentaram baixo nível sócio-econômico, média de idade 

de 25,1 anos (± 5,52), idade gestacional média de 25,9 semanas (± 8,11). Destas, 58,3% 

não haviam planejado a atual gravidez. O pré-teste mostrou que 75% das gestantes 

consideraram o questionário de fácil entendimento. Houve uma média de 76,9 (±3,23) 

itens respondidos entre as participantes. Quanto ao instrumento PSEQ, a identificação 

com o papel materno foi a sub-escala que apresentou maior média 24,8 (±5.6), enquanto 

o relacionamento com a mãe apresentou a menor média 15,4 (±7.7). A consistência 

interna variou entre 0.52-0.89. Conclusão: A tradução e adaptação transcultural do 

PSEQ para o português foram realizadas com rigor metodológico, mostrando ser um 

instrumento com boa consistência interna. 

 

Palavras-chave: assistência pré-natal; adaptação; gravidez; tradução; avaliação em 

saúde. 
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Abstract 

Purpose: To translate and cross-culturally adapt the instrument PSEQ to be used with 

Brazilian women. Methods: It is a cross-sectional observational study. We followed 

some methodological steps to achieve the cross-cultural adaptation of this measuring 

instrument. They are: translation, synthesis, back translation, analysis of the committee 

of specialists and pre-test. Another questionnaire was applied to characterize the socio-

demographic and clinical status of the pregnant women (n = 36). The descriptive 

statistics was gotten through the average, standard deviation (SD), absolute and relative 

frequency. The statistical test used for the analysis of the internal consistency was 

Cronbach's alpha coefficient, using SPSS version 17.0. Results: The volunteers had low 

socioeconomic status, average age of 25.1 years (± 5.52), and average gestational age of 

25.9 weeks (± 8.11). 58.3% of these volunteers had not planned their current pregnancy. 

The pretest showed that 75% of pregnant women found the questionnaire easy to 

understand. There was an average of 76.9 (± 3.23) answered items among the 

participants. Regarding the instrument PSEQ, the identification with the maternal role 

was the subcategory which showed the highest average 24.8 (± 5.6), while the 

relationship with the mother had the lowest average 15.4 (± 7.7). The internal 

consistency ranged from 0.52-0.89. Conclusions: The translation and cross-cultural 

adaptation of the PSEQ to Portuguese language were carried out with methodological 

rigor and can be considered an instrument with good internal consistency. 

 

Keywords: prenatal care; adaptation; pregnancy; translating; health evaluation. 
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Tradução e adaptação transcultural do instrumento de avaliação Prenatal Self-

Evaluation Questionnaire 

 

Translation and cross-cultural adaptation of the assessment instrument - Prenatal Self-

Evaluation Questionnaire  

 

Introdução 

Durante o período gestacional, não só a mulher, mas todos aqueles que 

compõem o seio familiar se envolvem com as mudanças inerentes à gestação. Essas 

alterações se desenvolvem, de forma temporária ou definitiva, na vida pessoal, 

profissional e social de cada indivíduo independentemente da situação econômica e 

cultural em que se vive1.   

Leighton (1981) conceituou cultura como “conhecimentos, valores, percepções e 

práticas que são compartilhadas pelos membros de uma determinada sociedade e 

passados de uma geração para a seguinte” 2.  

O processo do nascimento de uma criança permanece o mesmo desde o início da 

humanidade, o que mudou com o passar dos anos foi a percepção das pessoas diante 

desse evento3. Um estudo qualitativo mostra que a experiência do nascimento é definida 

pelo desenvolvimento dos papéis paternos e maternos4
. 

O período gestacional humano normal tem duração de 40 semanas5
. Nesta etapa 

acontece uma intensa transformação de uma vida sem filho para uma vida com filho ou 

com mais um filho. A adaptação feminina no período gestacional é influenciada por três 

fatores da vida da mulher: seu bem-estar psicossocial, sua família e a sociedade em que 

ela vive6
.  De acordo com Wilson e Daly (1997), a maternidade é muito mais complexa 

do que mesmo a ideia de conceber, gerar e educar uma criança7.  
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Diante essa complexidade, o olhar voltado para a saúde materno-infantil, que se 

caracteriza como determinante social da saúde, justifica-se pela reorientação das 

políticas de saúde atuais e todo o investimento focado no complexo mãe-filho. Isto 

contribui de forma contundente na construção de uma comunidade mais saudável no 

presente e no futuro8. 

Não se têm conhecimento, atualmente, de instrumento de avaliação de adaptação 

psicossocial materna no pré-natal para uso no Brasil, havendo, dessa forma, a 

necessidade da tradução e adaptação transcultural de um questionário desenvolvido em 

outro idioma.  

O uso de um instrumento de avaliação desenvolvido em uma língua e para uma 

cultura diferente daquela de origem, requer um processo metodológico rigoroso de 

tradução e adaptação transcultural. O objetivo desse processo é garantir as 

características conceituais do instrumento original.  

A tradução de um instrumento de medida deve ser realizada por dois tradutores 

independentes, que tenham como língua-mãe aquela para a qual o questionário será 

traduzido e bom domínio da língua na qual o instrumento foi desenvolvido9. Deve ser 

realizada uma síntese que consiste na formação de uma única versão do instrumento, a 

partir das duas versões apresentadas pelos tradutores, após consenso entre eles em 

reunião com o pesquisador10. Posteriormente, segue-se a back translation ou retro 

tradução, a partir da versão desenvolvida na síntese por outros dois tradutores 

independentes, que tenham como língua-mãe aquela na qual o instrumento foi 

desenvolvido e que dominem bem a língua para a qual se deseja traduzi-lo10. 

Preferentemente esses indivíduos não devem ter conhecimento sobre o tema em questão 

e nem serem da área de saúde9.  A partir daí, realiza-se uma reunião entre esses 

indivíduos e o pesquisador para que seja formada, através de consenso entre eles, 
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apenas uma versão da retro tradução, que deve ser encaminhada para a o autor do 

instrumento para avaliação. 

 Após a etapa de tradução, é fundamental para a plena adaptação transcultural do 

instrumento, a composição de um comitê ou painel de especialistas. Devem fazer parte 

deste comitê pesquisadores que tenham conhecimento da área de saúde, de metodologia, 

de lingüística e que conheçam bem os dois idiomas envolvidos. O comitê deverá obter 

consenso quanto à equivalência semântica, idiomática, funcional e conceitual11. 

 O instrumento de avaliação Prenatal Self-Evaluation Questionnaire (PSEQ) foi 

criado em 1984, pela autora norte-americana Regina Lederman, buscando analisar o 

desenvolvimento do papel materno no período pré-natal12. 

 O PSEQ se trata de um questionário auto-administrável com escala do tipo Likert, 

que apresenta as seguintes opções de respostas: bastante (4), moderadamente (3), um 

pouco (2) e de forma alguma (1). Há afirmativas positivas e negativas, nas quais as 

gestantes devem classificar a intensidade de concordância.  

 Os itens são afirmativas que estão subdivididas em sete sub-escalas: bem-estar da 

mãe e do bebê (10 itens), aceitação da gravidez (14 itens), identificação com o papel 

materno (15 itens), preparação para o trabalho de parto (10 itens), controle no trabalho 

de parto (10 itens), relacionamento com a mãe (10 itens) e relacionamento com o 

companheiro (10 itens).  

 A pontuação total pode variar de 79-316, sendo que quanto maior a pontuação menor 

é a adaptação materna. A variação de escore por sub-escala é dada da seguinte forma: 

bem-estar da mãe do bebê (10-40), aceitação da gravidez (14-56), identificação com o 

papel materno (15-60), preparação para o trabalho de parto (10-40), controle no trabalho 

de parto (10-40), relacionamento com a mãe (10-40) e relacionamento com o 

companheiro (10-40). 
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 O PSEQ foi traduzido em várias línguas, dentre elas: espanhol, italiano, alemão, 

grego, chinês, sueco e norueguês, sendo utilizado por pesquisadores em obstetrícia de 

várias partes do mundo. 

 O objetivo desse estudo foi traduzir e adaptar transculturalmente o instrumento de 

avaliação Pregnancy Self-Evaluation Questionnaire (PSEQ) para ser usado em 

gestantes brasileiras. 

Todas as voluntárias foram informadas a respeito dos objetivos e procedimentos da 

pesquisa e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de 

acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Esse estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN) sob o registro 329/09. 

 

Materiais e métodos 

 Esse estudo caracterizou-se como do tipo observacional de corte transversal. 

Inicialmente foi realizado o contato com a autora do instrumento original, obtendo-se a 

permissão da tradução para o português e adaptação transcultural do PSEQ para o uso 

no Brasil. 

Após as etapas de tradução e adaptação transcultural preconizadas pela literatura, o 

instrumento de avaliação PSEQ, versão em português, foi submetido a um Comitê de 

Especialistas, composto por quatro profissionais especialistas em saúde da mulher (1 

médica, 1 fisioterapeuta, 1 psicóloga e 1 enfermeira), além da pesquisadora. Esse comitê 

constituído, respondeu a um questionário sobre o conteúdo do instrumento PSEQ, 

fazendo seu julgamento técnico a respeito da necessidade de alteração dos seus itens. 

Foi considerada uma margem mínima de 80% de concordância entre os especialistas 

para a alteração de termos presentes no instrumento traduzido13. 
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Para a aplicação do instrumento foi realizada a seleção e treinamento dos 

avaliadores (n=4), sendo realizado o esclarecimento dos objetivos do estudo, do 

instrumento testado, bem como dos procedimentos para a coleta de dados, conforme 

descrito pela autora do instrumento Regina Lederman (2009)14. 

 A coleta de dados foi realizada com gestantes em quatro Unidades Básicas de Saúde 

(UBS´s), situadas na cidade do Natal, Rio Grande do Norte, escolhidas aleatoriamente, 

por meio de sorteios entre as vinte e cinco UBS´s do município. O número de 

participantes para a etapa de adaptação transcultural foi de 36, selecionadas de acordo 

com a ordem de chegada para o atendimento pré-natal. 

 Como critérios de inclusão na pesquisa, foram adotados os seguintes requisitos: faixa 

etária de 18 a 40 anos, capacidade de leitura na língua portuguesa, realização de 

acompanhamento pré-natal em UBS´s da cidade do Natal e ausência de intercorrências 

clínicas ou obstétricas até o momento da avaliação, além da aceitação em participar da 

pesquisa. 

 Os questionários aplicados no pré-teste tiveram como objetivo de: a) coletar dados 

relacionados às características clínicas e sócio-demográficas da amostra, por meio de 

um questionário semi-estruturado; b) pesquisar a aceitação e entendimento do 

questionário PSEQ, por meio de um questionário com perguntas discursivas e c) 

analisar a adaptação psicossocial materna, por meio da versão em português proposta 

pelo Comitê de Especialistas. 

 O questionário de caracterização da amostra constou das seguintes variáveis: idade, 

idade gestacional, ocupação, renda familiar, escolaridade, hábitos e vícios, situação 

conjugal, estado nutricional15, paridade e planejamento gestacional.   
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 O questionário para análise e sugestões das participantes sobre a aceitação e o 

entendimento do PSEQ aborda questões discursivas e contém espaço para comentários 

sobre o instrumento. 

A análise estatística descritiva foi feita através da média, desvio padrão (Dp), 

freqüência absoluta e relativa. Foi realizada a análise do coeficiente Alfa de Cronbach 

para verificação da consistência interna, da versão em português do PSEQ, proposta 

pelo Comitê de Especialistas. O software de escolha para elaboração de base de dados, 

gerenciamento de dados e análise estatística neste estudo foi o Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS©), em sua versão 17.0 para Windows©.  

 

Resultados  

 Após as etapas de tradução, retro tradução e a análise por parte do comitê de 

especialistas para a adaptação transcultural do PSEQ, surgiram algumas sugestões em 

relação aos 79 itens. Houve alterações de alguns itens para garantir uma linguagem mais 

informal ou para evitar a ambigüidade dos termos (Quadro 1). 

 O item 8 “Posso lidar bem com a dor” foi alterado para “Posso lidar bem com a dor 

do parto”, uma vez que poderia ser entendido como referente ao período gestacional. O 

item 12 “Acho que o meu trabalho de parto e o parto serão normais” ficou da seguinte 

forma: “Acho que o meu trabalho de parto e o parto não terão complicações”, já que no 

Brasil o termo “normal” também é utilizado como sinônimo de parto vaginal. Em 

relação ao item 25 ”Entendo como lidar com as contrações durante o trabalho de parto” 

optou-se por substituí-lo por “Entendo como lidar com as dores durante o trabalho de 

parto”, já que o termo “contrações” é mais utilizado em linguagem científica. Quanto ao 

item 26 “Estou ansiosa para dar à luz”, houve alteração para “Estou ansiosa para o 

nascimento do meu filho (a)” uma vez que o termo “dar à luz” é caracteristicamente 
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regional. O item 71 “Estou certa que terei um parto normal” ficou mais bem descrito 

como “Estou confiante que terei um parto sem complicações” pelo mesmo motivo 

relatado no item 12. Já o item 72 “Sinto que é emocionante dar à luz um filho” foi 

alterado da seguinte forma “Sinto que é emocionante o nascimento de um filho” para 

evitar o regionalismo.  

 Passaram por alterações apenas os itens que apresentaram concordância mínima de 

80% entre as participantes. 

  Outras sugestões consideradas pelo comitê relacionaram-se à apresentação gráfica do 

instrumento (tamanho da fonte e formatação), objetivando garantir maior conforto e 

segurança na escolha das respostas. Entretanto, apenas a formatação em tabela obteve 

consenso entre as participantes. 

 A análise do perfil sócio-demográfico e clínico, da amostra (n=36), observada no 

pré-teste, mostra que 58,3% das participantes não haviam planejado a atual gravidez e 

haviam realizado uma média de 4,3 (± 2,79) consultas de pré-natal até o momento da 

aplicação do instrumento. Destas, 86,1% receberam assistência pré-natal 

exclusivamente pública, 69,4% eram multíparas e 30,5% tinham mãe ausente ou 

falecida. Outros resultados estão descritos na tabela 1. 

 O resultado da pesquisa qualitativa realizada com as voluntárias participantes do pré-

teste, quanto ao questionário proposto pelo comitê de especialistas, encontra-se 

demonstrado no quadro 2. 

 As sugestões dadas pelas voluntárias, foram consideradas pertinentes, determinando 

alteração das questões 2 e 44. O item 2 “Gosto de observar outros pais com seus filhos” 

foi reescrito assim: “Eu gosto de observar outros pais com seus próprios filhos”, uma 

vez que as voluntárias questionaram se a referência na afirmativa era aos filhos destes 

pais ou aos seus próprios filhos. No item 44 “Quando estamos juntas, minha mãe e eu 
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costumamos discutir” houve dúvidas em relação ao termo “discutir”, então também foi 

necessária uma mudança nessa afirmativa para “Quando estamos juntas, minha mãe e 

eu costumamos discordar”.  

 Adicionalmente foi acatada a sugestão de aumento no tamanho da fonte, permitindo 

uma melhor visualização do instrumento. Essas sugestões já haviam sido abordadas 

pelo comitê de especialistas ou apresentaram repetição entre as participantes. Do mesmo 

modo houve sugestões para alterações de algumas afirmativas negativas, com 

justificativa pautada na difícil compreensão das questões e escolha das respostas, sendo 

considerado que essa é uma característica própria do instrumento original e, como tal, 

deve ser mantida. No entanto, esses itens (13. “Acredito que não posso fazer nada para 

me preparar para o trabalho de parto” e 62. “Gostaria de não ter engravidado agora”) 

foram reestruturados para destacar a negativa da afirmação e facilitar a compreensão 

dos mesmos, ficando conforme descrito: 13. “Eu não acredito que posso fazer algo para 

me preparar para o trabalho de parto” e 62. “Eu não gostaria de ter engravidado agora”. 

 O pré-teste mostrou que 75% das gestantes consideraram o questionário PSEQ de 

fácil entendimento. Houve uma média de 76,97 (±3,23) itens respondidos (69-79) entre 

as participantes. Dessa forma, nenhuma participante atingiu taxa de não-resposta 

superior a 20%. 

 A identificação com o papel materno foi a subescala que apresentou maior média 

24,8 (±5.6), enquanto o relacionamento com a mãe apresentou a menor média 15,4 

(±7.7). A consistência interna variou entre 0.52-0.89, sendo que três subescalas 

apresentaram o alfa de Cronbach menor que 0.70: identificação com o papel materno, 

preparação para o trabalho de parto e bem-estar da mãe e do bebê. 
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 As questões com maiores índices de não-resposta foram aquelas referentes à 

subescala de relacionamento com a mãe. Estes itens (14,20,21,28,31,37,44,55,59,65) 

foram respondidos por uma média de 31,4 (±1,07) participantes (30-33).  

 As médias, os desvios padrões dos escores de cada subescala e a consistência interna, 

no pré-teste, podem ser observados concomitantemente aos dados encontrados pela 

autora do questionário original (Tabela 2). 

 

Discussão 

 A avaliação da adaptação psicossocial materna no período pré-natal no Brasil, ainda 

apresenta uma carência de instrumentos disponíveis. 

 O instrumento Prenatal Self-Evaluation Questionnaire (PSEQ) foi traduzido para o 

português como Questionário de Auto-avaliação do Pré-natal. Pode-se considerar que o 

instrumento apresentou boa aceitação pelas voluntárias, sendo considerado de fácil 

entendimento pela grande maioria das respondentes. 

 As questões com maiores índices de não-resposta foram relacionadas à subescala 

relacionamento com a mãe. Esta ocorrência pode ser atribuída ao fato de que 30,5% das 

participantes terem mães falecidas ou ausentes, acarretando o impedimento ou inibição 

do preenchimento das respostas. 

 As características sócio-demográficas e clínicas das gestantes deste estudo mostram 

baixo nível sócio-econômico e que mais da metade delas não haviam planejado a atual 

gravidez. Trabalhos recentes mostram um alto índice de gravidez não planejada, não só 

entre mulheres brasileiras de baixa renda (40,7%)16, mas também nos Estados Unidos 

da América, onde metade (49%) das gestações não é planejada17. 

 O planejamento da gestação permite à mulher adotar hábitos de vida mais saudáveis 

e se prevenir de vários fatores teratogênicos como: tabagismo, uso de álcool e drogas 
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ilícitas, depressão, entre outros, antes mesmo de engravidar18. Muitos trabalhos 

associam a intenção de engravidar a uma mudança positiva no comportamento da 

mulher durante o pré-natal19,20. Contudo, o planejamento da gravidez parece não ser 

fundamental para o estado de humor da mulher durante a gestação. Estudos prévios têm 

mostrado que nem todas as mulheres que não pretendiam engravidar ou não planejaram 

a gravidez estavam infelizes com a gestação21,22. 

 Os dados obtidos neste estudo mostraram que o domínio com melhor adaptação 

materna foi o relacionamento com a mãe, diferindo de Lederman (1996), onde a 

preparação para o trabalho de parto mostrou-se como o de melhor adaptação. Da mesma 

forma, o domínio com pior adaptação encontrado neste estudo foi a identificação com o 

papel materno, enquanto que para a autora do PSEQ foi a aceitação da gravidez. 

 A preparação para o trabalho de parto é um item que precisa ser avaliado quanto: à 

busca por informações sobre o assunto, percepção sobre esse momento, dúvidas, medos 

e presença de sonhos relacionados ao trabalho de parto14. Sabe-se que, culturalmente, as 

mulheres grávidas norte-americanas se preparam para o parto e a maternidade, 

diferentemente das gestantes brasileiras. A promoção em saúde durante a gestação é um 

meio de mudança de comportamento e adoção de um estilo de vida mais saudável, 

através do conhecimento do processo da gravidez e dos cuidados básicos de saúde23
.
  

 Um estudo recente comparou 26 gestantes brasileiras saudáveis, que participaram de 

uma abordagem interdisciplinar de preparação para o parto e para a maternidade com 

um grupo controle (n=20), quanto à qualidade de vida materna, utilizando o SF-36. A 

análise intergrupos, após a intervenção, apresentou uma diferença significante em três 

domínios: saúde geral, capacidade funcional e vitalidade, com maior qualidade de vida 

no grupo experimental24. Isso mostra a importância desse tipo de abordagem terapêutica 

no período pré-natal, independentemente da nacionalidade materna. 
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 A adaptação materna quanto ao relacionamento com a mãe se mostrou ser mais 

satisfatória entre as gestantes brasileiras nos dados encontrados neste estudo. Alguns 

fatores podem influenciar tal relacionamento, dentre eles: disponibilidade da mãe desde 

a infância até a descoberta da gestação de sua filha, reação materna à gestação de sua 

filha, respeito à autonomia da filha no período gestacional e o compartilhamento de 

experiências relacionadas ao nascimento da gestante por sua mãe. Estes componentes 

definem a empatia entre mãe e filha, que é avaliada, no período da gravidez, como um 

ponto relevante para a adaptação materna. O relacionamento entre a gestante e sua 

própria genitora tem sido estudado por vários pesquisadores ao longo dos anos. Alguns 

estudos apontam o relacionamento positivo entre mãe e filha como fator importante para 

uma boa adaptação materna durante o pré-natal e o pós-parto25,26. 

 Neste estudo observou-se alta taxa de gravidez não planejada referida pelas 

voluntárias, o que se pode associar com a baixa identificação com o papel materno. A 

aceitação da gravidez é considerada uma variável de caráter multifatorial. Os resultados 

deste estudo corroboram o estudo de Lederman (1996), onde não houve boa adaptação 

materna em relação a este construto.  

 Para a autora, se uma mulher quer ser mãe, ela, invariavelmente, aceita a gravidez, 

contudo, o contrário não é verdade: mesmo se a mulher aceita a gravidez, não se pode 

afirmar que ela queira, verdadeiramente, a criança e a maternidade no momento14. 

Dessa forma, aceitar a gravidez não significa que a mulher esteja preparada para ser 

mãe, pois o desenvolvimento do papel materno está associado a fatores como: 

motivação pela qual a mulher deseja a gestação e sua preparação para a vida como 

mãe14.  

 Os resultados obtidos neste estudo confirmam, em parte, aqueles referidos por 

Lederman (1996). Em três subescalas do PSEQ, entretanto, o valor do coeficiente alfa 
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de Cronbach ficaram abaixo de 0.70, valor preconizado como aceitável na literatura9. 

Em alguns estudos de validação do PSEQ, este valor oscilou em relação a três 

subescalas: bem estar mãe e filho (0.69-0.83) identificação com o papel materno (0.67-

0.88) e preparação para o trabalho de parto (0.74-0.82)28,29,30. Em tais estudos, o número 

amostral foi menor do que o apresentado pelas autoras do instrumento original, o que 

pode ter influenciado a análise fidedigna da confiabilidade do instrumento.  

 A tradução e adaptação transcultural do PSEQ para a língua portuguesa foram 

realizadas com rigor metodológico e mostraram que este instrumento tem boa 

consistência interna.   

 A versão final, em português, do Questionário de Auto-avaliação do Pré-natal, em 

português, encontra-se em fase de validação para uso no Brasil, considerando um maior 

número amostral e a análise das propriedades psicométricas.  

 Este estudo destacou a importância da avaliação psicossocial materna no pré-natal, 

como uma forma de acompanhar a progressão da gestação e intervir por meio de ações 

de promoção e prevenção no bem-estar materno-infantil. 
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Quadro 1: Avaliação do PSEQ  pelo Comitê de especialista 

 

Comitê de 
Especialistas 

Item Tradução Sugestão 

Membro 1 5 ...me critica durante esta.. ...me critica por esta... 
 8 ...com a dor. ... com a dor do parto. 
 18 ...vai terminar... ...vai passar... 
 25 ...com as contrações... ...com as dores... 
 39 ...me descontrolar.. ...perder o controle... 
 44 ...discutir... ...discordar... 
 66 ...me adaptar... ...me acostumar... 
 74 ... é gratificante... ... é prazerosa... 
Membro 2 3 ...incomodos que tenho 

sofrido.. 
...desconfortos que estou 
sentindo... 

 6 ...um prazer... ...gratificante... 
 11 ...me sair bem.. ...ajudar.. 
 14 Gosto de.. Sinto-me bem... 
 34 ...dar conta... ...para mim, cuidar e 

educar... 
 50 ...noção... ...ideia... 
 51 ... ocorram.. ...podem ocorrer... 
 60 ... o jeito como nos 

adaptamos... 
...nossas adaptações... 

 63 ...preocupo-me que... ...eu penso que vou... 
 71 ... certa... ...confiante... 
 72 ...dar a luz... ... o nascimento de... 
 76 ...agora... ...nesse momento... 

Membro 3 1 ...bom momento. ...boa hora. 
 5 ... me critica... ... tem me criticado... 
 7 Sinto... Eu sinto.. 
 12 ...trabalho de parto e parto.. ...trabalho de parto... 
 17 Penso... Eu acho... 
 28 ...meus... ...os meus.. 
 46 Acho.. um peso... Eu acho...um fardo... 
 48 Sei.. Eu sei... 
 50 Tenho noção.. Eu tenho uma idéia.. 
 51 Tenho...ocorram.. Eu tenho.. ocorrem.. 
 53 Acho..aguentar incômodo.. Eu acho.. suportar 

desconforto.. 
 56 Sinto-me... a respeito de.. Eu me sinto.. sobre o que 

acontecerá.. 
 68 Fico... podem... Eu fico... poderiam.. 

 69 ...um motivo de frustração.. ..... frustrante 
 72 Sinto...dar a luz um filho Eu sinto..ter um bebê 
 74 Acho... Penso que... 
Membro 4 8 ...com a dor. ...com a dor do parto. 
 26 ...dar a luz. ..o nascimento do meu 

bebê. 
 71 ...parto normal. ...parto sem complicações. 
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Quadro 2: Avaliação qualitativa do PSEQ  no pré-teste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Dúvidas e sugestões 
 

27 Consideraram o questionário de fácil 
entendimento. 

7 Gostaram de participar da pesquisa. 
2 Relataram dificuldade de visualização, 

devido tamanho da fonte. 
4 Consideraram o questionário interessante 

ou muito bom. 
6 Consideraram o questionário longo, 

repetitivo ou cansativo.  
2 Relataram dúvida no item 2  
2 Relataram dúvida no item 13 
2 Relataram dúvida na questão 44 
1 Relatou dúvida na questão 3 
1 Relatou dúvida na questão 42 
1 Relatou dúvida na questão 50 
1 Relatou dúvida na questão 62 
1 Questionou se o “de modo algum” 

significava “não” 
1 Sugeriu mais questões sobre o 

relacionamento com companheiro 
1 Sugeriu retirar as questões sobre o 

relacionamento com a mãe. 
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 Tabela 1: Dados sócio-demográficos e clínicos das participantes (n=36) do pré-teste 

para validação do PSEQ por médias, desvio padrão e freqüências absoluta e relativa. 

 
Variáveis 

 
 

 

 
 
 

Idade (anos)* 25,1  (±) 5,52 
Idade Gestacional 
(semanas)* 

25,9 (±) 8,11 

Renda Familiar (salários 
mínimos)* 

1,7  (±) 0,78 

Escolaridade**   
        Ens. Fundamental 18  (50%) 
        Ens. Médio 15  (41,67%) 
        Ens. Superior 3  (8,33%) 
Ocupação**   
         Desempregada 11  (30,55%) 
         Do lar 15  (41,6%) 
         Estudante  2  (5,55%) 
         Autônoma 5  (13,88%) 
         Outra 3  (8,33%) 
Situação conjugal**   
         Vive c/ companheiro 30  (83,33%) 
         Vive s/ companheiro 6  (16,66%) 
Estado Nutricional**   
         Baixo Peso  8  (23,54%) 
         Peso Adequado 18  (52,9%) 
         Sobrepeso 6  (17,64%) 
         Obesidade 2  (5,88%) 
Nível de atividade física**   
         Sedentarismo 25  (69,4%) 
          Ativ. Física Regular 5 (13,88%) 
          Ativ. Física Recreativa 6  (16,66%) 
Tabagismo**   
         Tabagista 2  (5,55%) 
         Ex-tabagista 3  (8,33%) 
         Nega tabagismo 28  (77,77%) 
        Tabagista passiva 3  (8,33%) 
Etilismo**   
         Etilista 1  (2,77%) 
         Nega etilismo 35  ( 97,2%) 

*Média e desvio padrão 

** Frequência absoluta e relativa 
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Tabela 2: Análise da adaptação psicossocial e consistência interna dos itens pelo PSEQ na versão em português (pré-teste) e versão original. 

 Pré-teste  Lederman,1996   
Subescala Média (DP*) α Cronbach (n) Média (DP*) α Cronbach (n) 
Aceitação da gravidez 24.2 (7.8) 0.85 (36) 22.3 (7.0) 0.90 (119) 
Identificação com o papel materno 24.8 (5.6) 0.64 (36) 20.2 (4.6) 0.79 (119) 
Relacionamento com a mãe 15.4 (7.7) 0.83(30) 17.3 (6.9) 0.92(115) 
Relacionamento com o companheiro 16.9 (7.6) 0.89 (35) 16.2 (5.1) 0.82(115) 
Preparação para o trabalho de parto 19.1(4.2) 0.52(36) 15.9 (4.5) 0.80(119) 
Controle no trabalho de parto 22.6 (5.6) 0.71(36) 18.2 (4.2) 0.75(118) 
Bem-estar da mãe e do bebê 24.3 (5.9) 0.66(36) 16.5 (4.8) 0.83 (119) 

*D.P= Desvio Padrão 
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4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A análise da adaptação psicossocial materna por meio de fatores que podem ser 

avaliados e acompanhados durante o período pré-natal, é capaz de contribuir para uma 

melhor assistência na saúde da mulher na fase gestacional. 

O PSEQ se mostrou um instrumento de avaliação relevante para o uso em pesquisas 

científicas na área de saúde da mulher e na prática clínica de profissionais de saúde, 

sendo um instrumento divulgado e conhecido em diversos países. 

Para a utilização de um instrumento desenvolvido em língua estrangeira, é 

importante seguir o processo metodológico de tradução e adaptação transcultural 

preconizado na literatura, e assim garantir as características do instrumento original. 

A tradução e adaptação transcultural do PSEQ para a língua portuguesa foram 

realizadas seguindo o rigor metodológico e mostrou, ao final, ser um instrumento com 

boa consistência interna, para a utilização em estudos brasileiros, contudo faz-se 

necessário também a análise de suas propriedades psicométricas em uma amostra 

significativa para a população estudada. 

Este estudo destacou a importância da avaliação psicossocial materna no pré-natal, 

como uma forma de acompanhar a progressão da gestação e intervir por meio de ações 

de promoção e prevenção no bem-estar materno-infantil. 
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ANEXO A 
Prenatal Self-evaluation Questionnaire  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO B 
Carta da professora Regina Lederman com aprovação para validação do questionário 

PSEQ 

 



 
 

 

 

 

 
 

ANEXO C 
Aprovação do Comitê de Ética 
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APÊNDICE A 
Síntese da tradução do PSEQ para o português 

QUESTIONÁRIO LEDERMAN DE AUTOAVALIAÇÃO DO PRE-NATAL  

Instruções 

As afirmações abaixo foram feitas por gestantes para se autodescreverem. Leia cada afirmação 
e decida qual a resposta que melhor descreve seus sentimentos. Em seguida, circule a letra 
apropriada ao lado de cada afirmação. 
  (4) (3) (2) (1) 
  

B
as

ta
n

te
 

M
o

d
er

ad
am

en
te

 

U
m

 p
o

u
co

 

D
e 

fo
rm
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1. Esta gravidez veio em um bom momento. A B C D 

2. Gosto de observar outros pais com seus filhos. A B C D 

3. Consigo aguentar os incômodos que tenho sofrido nesta gravidez. A B C D 

4. Meu marido/companheiro e eu conversamos sobre o bebê que vai chegar. A B C D 

5. Meu marido/companheiro me critica durante esta gravidez. A B C D 

6. Sinto que é um prazer criar os filhos.  A B C D 

7. Sinto que preciso saber o que acontece durante o trabalho de parto. A B C D 

8. Posso lidar bem com a dor. A B C D 

9. É difícil a gente se acostumar com as mudanças que ocorrem na gravidez. A B C D 

10. Meu marido/companheiro é compreensivo (me acalma) quando fico chateada. A B C D 

11. Acho que posso me sair bem durante o trabalho de parto. A B C D 

12. Acho que o meu trabalho de parto e o parto serão normais. A B C D 

13. Acredito que não posso fazer nada para me preparar para o trabalho de parto. A B C D 

14. Minha mãe se interessa pelo bebê que vai nascer. A B C D 

15. Estou certa de que posso manter o controle emocional durante o trabalho de parto. A B C D 

16. Estou preocupada que o bebê não seja normal. A B C D 

17. Penso o pior quando sinto uma dor. A B C D 

18. Saber que o trabalho de parto vai terminar, vai me ajudar a manter o controle. A B C D 

19. Estou ansiosa para cuidar do bebê. A B C D 

20. Minha mãe está feliz com minha gravidez. A B C D 

21. Minha mãe dá sugestões que me ajudam. A B C D 

22. Estou satisfeita com esta gravidez. A B C D 

23. Meu marido/companheiro se interessa em conversar comigo sobre a gravidez. A B C D 

24. Faço uma boa ideia do que devo esperar durante o trabalho de parto e o parto. A B C D 

25. Entendo como lidar com as contrações durante o trabalho de parto. A B C D 

26. Estou ansiosa para dar à luz. A B C D 

27. Tenho medo que os médicos e enfermeiros não escutem minhas queixas durante o 
trabalho de parto. 

A B C D 

28. É fácil falar com minha mãe sobre meus problemas. A B C D 

29. Fico imaginando se serei uma boa mãe. A B C D 

30. Fico preocupada com todos os problemas que o bebê possa ter. A B C D 



 
 

 

 

31. Minha mãe espera ansiosamente por este neto(a). A B C D 

32. Estou feliz por estar grávida. A B C D 

33. Gosto de ter crianças ao meu redor. A B C D 

34. Vai ser difícil dar conta da criança e de todas as coisas que faço. A B C D 

35. Meu marido/companheiro me ajuda em casa quando preciso. A B C D 

36. Meu marido/companheiro está disposto a discutir comigo as mudanças em nossa 
vida sexual. 

A B C D 

37. Sinto-me bem quando estou com minha mãe. A B C D 

38. Estou me preparando para o trabalho de parto. A B C D 

39. Estou preocupada em me descontrolar durante o trabalho de parto. A B C D 

40. Posso contar com o apoio do meu marido/companheiro durante o trabalho de parto. A B C D 

41. Tenho medo de me machucar durante o parto. A B C D 

42. Sinto que cuidar de bebês pode não ser tão divertido. A B C D 

43. Meu marido/companheiro acha que eu o incomodo com meus sentimentos e 
problemas. 

A B C D 

44. Quando estamos juntas, minha mãe e eu costumamos discutir. A B C D 

45. Será difícil, para mim, dar atenção suficiente ao bebê. A B C D 

46. Acho que o bebê será um peso para mim. A B C D 

47. Sinto-me preparada para o que acontece durante o trabalho de parto. A B C D 

48. Sei de algumas coisas que posso fazer para me ajudar durante o trabalho de parto. A B C D 

49. Quando chegar a hora do parto, poderei fazer força, mesmo sentindo dor. A B C D 

50. Tenho noção do tipo de mãe que pretendo ser. A B C D 

51. Tenho medo das complicações que ocorram no trabalho de parto. A B C D 

52. Sinto que, para mim, será demais lidar com o estresse no trabalho de parto. A B C D 

53. Acho que posso aguentar o incômodo do trabalho de parto. A B C D 

54. Estou preocupada que para tomar conta de um bebê eu fique com pouco tempo 
livre para mim. 

A B C D 

55. Minha mãe me tranquiliza quando tenho dúvidas sobre minha pessoa. A B C D 

56. Sinto-me bem informada a respeito do trabalho de parto. A B C D 

57. Preocupo-me que alguma coisa possa dar errado durante o parto. A B C D 

58. É difícil aceitar esta gravidez. A B C D 

59. Minha mãe me dá apoio para fazer as coisas do meu jeito. A B C D 

60. Acho que meu marido/companheiro diria que está satisfeito com o jeito como nos 
adaptamos sexualmente durante esta gravidez. 

A B C D 

61. Está gravidez está sendo fácil. A B C D 

62. Gostaria de não ter engravidado agora.  A B C D 

63. Preocupo-me que eu possa perder o bebê durante o trabalho de parto. A B C D 

64. Se eu perder o controle durante o trabalho de parto, ficarei com vergonha. A B C D 

65. Minha mãe critica minhas decisões. A B C D 

66. Estou tendo dificuldade para me adaptar a esta gravidez. A B C D 

67. Fico imaginando se o bebê vai gostar de mim. A B C D 

68. Fico pensando em todas as coisas terríveis que podem acontecer no trabalho de 
parto. 

A B C D 

69. Esta gravidez tem sido para mim um motivo de frustração. A B C D 



 
 

 

 

70. Posso contar com meu marido/companheiro para dividir comigo os cuidados com o 
bebê. 

A B C D 

71. Estou certa que terei um parto normal. A B C D 

72. Sinto que é emocionante dar à luz um filho. A B C D 

73. Sinto que já amo o bebê. A B C D 

74. Acho esta gravidez gratificante. A B C D 

75. Acredito que posso ser uma boa mãe. A B C D 

76. Arrependo-me de estar grávida agora. A B C D 

77. Acho que há muitas coisas desagradáveis na gravidez. A B C D 

78. Sinto que vou gostar do bebê. A B C D 

79. Estou feliz com esta gravidez. A B C D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

APÊNDICE B 
Síntese da backtranslation do PSEQ  

LEDERMAN PRENATAL SELF-EVALUATION QUESTIONAIRE  
Instructions 

The affirmations below were made for pregnant women to describe themselves. Read each 
statement and decide which response best describes your feelings. Then circle the appropriate 
letter beside each affirmation.  
  (4) (3) (2) (1) 
  

V
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1. This pregnancy came at a good time. A B C D 

2. I like to observe other parents with their children. A B C D 

3. I can stand the discomforts caused by this pregnancy. A B C D 

4. My husband/partner and I talk about the baby that is coming. A B C D 

5. My husband/partner has criticized me during this pregnancy. A B C D 

6. I feel it’s a pleasure to raise children.  A B C D 

7. I feel I need to know what happens during labor. A B C D 

8. I can handle pain well. A B C D 

9. It’s hard for me to get used to the changes that happen in pregnancy. A B C D 

10. My husband/partner is understanding (calms me down) when I get upset. A B C D 

11. I think I’ll do all right during labor. A B C D 

12. I think my labor and delivery will be normal. A B C D 

13. I believe I can’t do anything to prepare myself for labor. A B C D 

14. My mother is interested in the baby that is coming. A B C D 

15. I’m sure I’ll be able to maintain emotional control during labor. A B C D 

16. I’m worried that the baby won’t be normal. A B C D 

17. I think the worst when I feel pain. A B C D 

18. Knowing that labor is going to end is going to help me maintain control. A B C D 

19. I’m anxious to take care of the baby. A B C D 

20. My mother is happy about my pregnancy. A B C D 

21. My mother gives me helpful suggestions. A B C D 

22. I’m satisfied with this pregnancy. A B C D 

23. My husband/partner is interested in talking with me about the pregnancy. A B C D 

24. I have a good idea of what to expect of the labor and delivery. A B C D 

25. I understand how to deal with the contractions during labor. A B C D 

26. I’m anxious to deliver. A B C D 

27. I’m afraid that the doctors and nurses won’t listen to my complaints during labor. A B C D 

28. It’s easy to talk to my mother about my problems. A B C D 

29. I wonder if I will be a good mother. A B C D 

30. I worry about all the possible problems the baby could have. A B C D 

31. My mother is anxiously awaiting this grandchild. A B C D 



 
 

 

 

32. I’m happy to be pregnant. A B C D 

33. I like to be around children. A B C D 

34. It’s going to be hard taking care of a child and everything else I do. A B C D 

35. My husband /partner helps me at home when I need it. A B C D 

36. My husband /partner is willing to discuss the changes in our sex life. A B C D 

37. I feel good when I’m with my mother. A B C D 

38. I’m preparing myself for labor. A B C D 

39. I’m worried about losing control during labor. A B C D 

40. I can count on my husband/partner’s support during labor. A B C D 

41. I’m afraid of being hurt during delivery. A B C D 

42. I feel that taking care of babies may not be so much fun. A B C D 

43. My husband /partner thinks I bother him with my feelings and problems.  A B C D 

44. When we’re together, my mother and I usually argue. A B C D 

45. It’ll be hard for me to give enough attention to the baby. A B C D 

46. I think the baby will be a burden to me. A B C D 

47. I feel prepared for whatever happens during labor. A B C D 

48. I know some things that I can do to help me during labor. A B C D 

49. When it comes time to deliver, I’ll be strong enough, even though in pain. A B C D 

50. I have an idea of the type of mother I hope to be. A B C D 

51. I’m afraid of the complications which occur during labor. A B C D 

52. I feel that I won´t be able to deal with the stress of labor. A B C D 

53. I think that I can withstand the discomfort of labor. A B C D 

54. I’m worried that taking care of a baby will leave me little free time. A B C D 

55. My mother eases any worries I have concerning myself. A B C D 

56. I feel well informed about labor. A B C D 

57. I’m worried that something could go wrong during delivery. A B C D 

58. It’s difficult to accept this pregnancy. A B C D 

59. My mother supports me to do things my way.  A B C D 

60. I think that my husband /partner would say he is satisfied with the way that we’ve 
adapted sexually during this pregnancy. 

A B C D 

61. This pregnancy has been easy. A B C D 

62. I would have preferred not getting pregnant now. A B C D 

63. I’m worried that I could lose the baby during labor. A B C D 

64. If I lose control during labor, I’ll be embarrassed. A B C D 

65. My mother criticizes my decisions. A B C D 

66. I’m finding it hard to adapt to this pregnancy. A B C D 

67. I’m wondering if the baby is going to like me. A B C D 

68. I keep thinking of all the terrible things that could happen during labor. A B C D 

69. This pregnancy has been frustrating for me. A B C D 

70. I can count on my husband/partner to help care for the baby. A B C D 

71. I’m sure I’ll have a normal delivery. A B C D 

72. I feel that it’s thrilling to have a baby. A B C D 

73. I feel I already love the baby. A B C D 



 
 

 

 

74. I think this is a rewarding pregnancy. A B C D 

75. I believe I can be a good mother. A B C D 

76. I regret being pregnant now. A B C D 

77. I think there are a lot of unpleasant things in pregnancy. A B C D 

78. I feel I’m going to like the baby. A B C D 

79. I’m happy with this pregnancy. A B C D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

APÊNDICE C 
Proposta do Comitê de Especialistas 

QUESTIONÁRIO LEDERMAN DE AUTOAVALIAÇÃO DO PRE-NATAL  

Instruções 

As afirmações abaixo foram feitas por gestantes para se autodescreverem. Leia cada afirmação 
e decida qual a resposta que melhor descreve seus sentimentos. Em seguida, circule a letra 
apropriada ao lado de cada afirmação. 

  (4) (3) (2) (1) 
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1 Esta gravidez veio em um bom momento. A B C D     

2 Gosto de observar outros pais com seus filhos. A B C D 

3 Consigo aguentar os desconfortos que tenho sentido nesta gravidez. A B C D 

4 Meu marido/companheiro e eu conversamos sobre o bebê que vai chegar. A B C D 

5 Meu marido/companheiro me critica durante esta gravidez. A B C D 

6 Sinto que é um prazer criar os filhos.  A B C D 

7 Sinto que preciso saber o que acontece durante o trabalho de parto. A B C D 

8 Posso lidar bem com a dor. A B C D 

9 É difícil a gente se acostumar com as mudanças que ocorrem na gravidez. A B C D 

10 Meu marido/companheiro é compreensivo (me acalma) quando fico chateada. A B C D 

11 Acho que posso me ajudar durante o trabalho de parto. A B C D 

12 Acho que o meu trabalho de parto e o parto não terão complicações. A B C D 

13 Acredito que não posso fazer nada para me preparar para o trabalho de parto. A B C D 

14 Minha mãe se interessa pelo bebê que vai nascer. A B C D 

15 Estou certa de que posso manter o controle emocional durante o trabalho de 
parto. 

A B C D 

16 Estou preocupada que o bebê não seja normal. A B C D 

17 Penso o pior quando sinto uma dor. A B C D 

18 Saber que o trabalho de parto vai passar me ajudará a manter o controle. A B C D 

19 Estou ansiosa para cuidar do bebê. A B C D 

20 Minha mãe está feliz com minha gravidez. A B C D 

21 Minha mãe dá sugestões que me ajudam. A B C D 

22 Estou satisfeita com esta gravidez. A B C D 

23 Meu marido/companheiro se interessa em conversar comigo sobre a gravidez. A B C D 

24 Faço uma boa ideia do que devo esperar durante o trabalho de parto e o A B C D 



 
 

 

 

parto. 

25 Entendo como lidar com as contrações durante o trabalho de parto. A B C D 

26 Estou ansiosa para o nascimento do meu filho(a). A B C D 

27 Tenho medo que os médicos e enfermeiros não escutem minhas queixas 
durante o trabalho de parto. 

A B C D 

28 É fácil falar com minha mãe sobre meus problemas. A B C D 

29 Fico imaginando se serei uma boa mãe. A B C D 

30 Fico preocupada com todos os problemas que o bebê possa ter. A B C D 

31 Minha mãe espera ansiosamente por este neto (a). A B C D 

32 Estou feliz por estar grávida. A B C D 

33 Gosto de ter crianças ao meu redor. A B C D 

34 Vai ser difícil dar conta da criança e de todas as coisas que faço. A B C D 

35 Meu marido/companheiro me ajuda em casa quando preciso. A B C D 

36 Meu marido/companheiro está disposto a discutir comigo as mudanças em 
nossa vida sexual. 

A B C D 

37 Sinto-me bem quando estou com minha mãe. A B C D 

38 Estou me preparando para o trabalho de parto. A B C D 

39 Estou preocupada em me descontrolar durante o trabalho de parto. A B C D 

40 Posso contar com o apoio do meu marido/companheiro durante o trabalho de 
parto. 

A B C D 

41 Tenho medo de me machucar durante o parto. A B C D 

42 Sinto que cuidar de bebês pode não ser tão divertido. A B C D 

43 Meu marido/companheiro acha que eu o incomodo com meus sentimentos e 
problemas. 

A B C D 

44 Quando estamos juntas, minha mãe e eu costumamos discutir. A B C D 

45 Será difícil, para mim, dar atenção suficiente ao bebê. A B C D 

46 Acho que o bebê será um peso para mim. A B C D 

47 Sinto-me preparada para o que acontece durante o trabalho de parto. A B C D 

48 Sei de algumas coisas que posso fazer para me ajudar durante o trabalho de 
parto. 

A B C D 

49 Quando chegar a hora do parto, poderei fazer força, mesmo sentindo dor. A B C D 

50 Tenho ideia do tipo de mãe que pretendo ser. A B C D 

51 Tenho medo das complicações que ocorram no trabalho de parto. A B C D 

52 Sinto que, para mim, será demais lidar com o estresse no trabalho de parto. A B C D 

53 Acho que posso suportar o incômodo do trabalho de parto. A B C D 

54 Estou preocupada que para tomar conta de um bebê eu fique com pouco 
tempo livre para mim. 

A B C D 



 
 

 

 

55 Minha mãe me tranquiliza quando tenho dúvidas sobre minha pessoa. A B C D 

56 Sinto-me bem informada a respeito do trabalho de parto. A B C D 

57 Preocupo-me que alguma coisa possa dar errado durante o parto. A B C D 

58 É difícil aceitar esta gravidez. A B C D 

59 Minha mãe me dá apoio para fazer as coisas do meu jeito. A B C D 

60 Acho que meu marido/companheiro diria que está satisfeito com nossas 
adaptações sexuais durante esta gravidez. 

A B C D 

61 Esta gravidez está sendo fácil. A B C D 

62 Gostaria de não ter engravidado agora.  A B C D 

63 Preocupo-me que eu possa perder o bebê durante o trabalho de parto. A B C D 

64 Se eu perder o controle durante o trabalho de parto, ficarei com vergonha. A B C D 

65 Minha mãe critica minhas decisões. A B C D 

66 Estou tendo dificuldade para me acostumar com esta gravidez. A B C D 

67 Fico imaginando se o bebê vai gostar de mim. A B C D 

68 Fico pensando em todas as coisas terríveis que podem acontecer no trabalho 
de parto. 

A B C D 

69 Esta gravidez tem sido um motivo de frustração para mim. A B C D 

70 Posso contar com meu marido/companheiro para dividir comigo os cuidados 
com o bebê. 

A B C D 

71 Estou confiante que terei um parto sem complicações. A B C D 

72 Sinto que é emocionante o nascimento de um filho. A B C D 

73 Sinto que já amo o bebê. A B C D 

74 Acho esta gravidez prazerosa. A B C D 

75 Acredito que posso ser uma boa mãe. A B C D 

76 Arrependo-me de estar grávida agora. A B C D 

77 Acho que há muitas coisas desagradáveis na gravidez. A B C D 

78 Sinto que vou gostar do bebê. A B C D 

79 Estou feliz com a gravidez. A B C D 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

APÊNDICE D 
Versão final em português do PSEQ 

QUESTIONÁRIO LEDERMAN DE AUTOAVALIAÇÃO DO PRE-NATAL 

Instruções 

As afirmações abaixo foram feitas por gestantes para se autodescreverem. Leia cada afirmação e decida 
qual a resposta que melhor descreve seus sentimentos. Em seguida, circule a letra apropriada ao lado 
de cada afirmação. 

  (4) (3) (2) (1) 
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1. Esta gravidez veio em um bom momento. A B C D     

2. Eu gosto de observar outros pais com seus próprios filhos. A B C D 

3. Eu consigo agüentar os desconfortos que tenho sentido nesta gravidez. A B C D 

4. Meu marido/companheiro e eu conversamos sobre o bebê que vai chegar. A B C D 

5. Meu marido/companheiro me critica durante esta gravidez. A B C D 

6. Eu sinto que é um prazer criar os filhos.  A B C D 

7. Eu sinto que preciso saber o que acontece durante o trabalho de parto. A B C D 

8. Eu posso lidar bem com a dor do parto. A B C D 

9. É difícil a gente se acostumar com as mudanças que ocorrem na gravidez. A B C D 

10 Meu marido/companheiro é compreensivo (me acalma) quando fico chateada. A B C D 

11 Eu acho que posso me ajudar durante o trabalho de parto. A B C D 

12 Eu acho que o meu trabalho de parto e o parto não terão complicações. A B C D 

13 Eu não acredito que posso fazer algo para me preparar para o trabalho de 
parto. 

A B C D 

14 Minha mãe se interessa pelo bebê que vai nascer. A B C D 

15 Eu estou certa de que posso manter o controle emocional durante o trabalho 
de parto. 

A B C D 

16 Eu estou preocupada que o bebê não seja normal. A B C D 

17 Eu penso o pior quando sinto uma dor. A B C D 

18 Saber que o trabalho de parto vai passar me ajudará a manter o controle. A B C D 

19 Eu estou ansiosa para cuidar do bebê. A B C D 

20 Minha mãe está feliz com minha gravidez. A B C D 

21 Minha mãe dá sugestões que me ajudam. A B C D 

22 Eu estou satisfeita com esta gravidez. A B C D 
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23 Meu marido/companheiro se interessa em conversar comigo sobre a gravidez. A B C D 

24 Eu faço uma boa ideia do que devo esperar durante o trabalho de parto e o 
parto. 

A B C D 

25 Eu entendo como lidar com as dores durante o trabalho de parto. A B C D 

26 Eu estou ansiosa para o nascimento do meu filho (a). A B C D 

27 Eu tenho medo que os médicos e enfermeiros não escutem minhas queixas 
durante o trabalho de parto. 

A B C D 

28 É fácil falar com minha mãe sobre os meus problemas. A B C D 

29 Eu fico imaginando se serei uma boa mãe. A B C D 

30 Eu fico preocupada com todos os problemas que o bebê possa ter. A B C D 

31 Minha mãe espera ansiosamente por este neto (a). A B C D 

32 Eu estou feliz por estar grávida. A B C D 

33 Eu gosto de ter crianças ao meu redor. A B C D 

34 Vai ser difícil dar conta da criança e de todas as coisas que eu faço. A B C D 

35 Meu marido/companheiro me ajuda em casa quando preciso. A B C D 

36 Meu marido/companheiro está disposto a conversar comigo sobre as 
mudanças em nossa vida sexual. 

A B C D 

37 Eu me sinto bem quando estou com minha mãe. A B C D 

38 Eu estou me preparando para o trabalho de parto. A B C D 

39 Eu estou preocupada em me descontrolar durante o trabalho de parto. A B C D 

40 Eu posso contar com o apoio do meu marido/companheiro durante o trabalho 
de parto. 

A B C D 

41 Eu tenho medo de me machucar durante o parto. A B C D 

42 Eu sinto que cuidar de bebês pode não ser tão divertido. A B C D 

43 Meu marido/companheiro acha que eu o incomodo com meus sentimentos e 
problemas. 

A B C D 

44 Quando estamos juntas, minha mãe e eu costumamos discordar. A B C D 

45 Será difícil, para mim, dar atenção suficiente ao bebê. A B C D 

46 Eu acho que o bebê será um peso para mim. A B C D 

47 Eu me sinto preparada para o que acontece durante o trabalho de parto. A B C D 

48 Eu sei de algumas coisas que posso fazer para me ajudar durante o trabalho de 
parto. 

A B C D 
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49 Quando chegar a hora do parto, poderei fazer força, mesmo sentindo dor. A B C D 

50 Eu tenho ideia do tipo de mãe que pretendo ser. A B C D 

51 Eu tenho medo das complicações que ocorrem no trabalho de parto. A B C D 

52 Sinto que, para mim, será demais lidar com o estresse no trabalho de parto. A B C D 

53 Eu acho que posso aguentar o incômodo do trabalho de parto. A B C D 

54 Eu estou preocupada que, para tomar conta de um bebê, eu fique com pouco 
tempo livre para mim. A B C D 

55 Minha mãe me tranquiliza quando tenho dúvidas sobre minha pessoa. A B C D 

56 Eu me sinto bem informada sobre o que acontecerá no trabalho de parto. A B C D 

57 Eu me preocupo que alguma coisa possa dar errado durante o parto. A B C D 

58 É difícil aceitar esta gravidez. A B C D 

59 Minha mãe me dá apoio para fazer as coisas do meu jeito. A B C D 

60 Acho que meu marido/companheiro diria que está satisfeito com nossas 
adaptações sexuais durante esta gravidez. 

A B C D 

61 Esta gravidez está sendo fácil. A B C D 

62 Eu não gostaria de ter engravidado agora.  A B C D 

63 Eu me preocupo que eu possa perder o bebê durante o trabalho de parto. A B C D 

64 Se eu perder o controle durante o trabalho de parto, ficarei com vergonha. A B C D 

65 Minha mãe critica minhas decisões. A B C D 

66 Eu estou tendo dificuldade para me acostumar com esta gravidez. A B C D 

67 Eu fico imaginando se o bebê vai gostar de mim. A B C D 

68 Eu fico pensando em todas as coisas terríveis que podem acontecer no 
trabalho de parto. 

A B C D 

69 Esta gravidez tem sido frustrante para mim. A B C D 

70 Posso contar com meu marido/companheiro para dividir comigo os cuidados 
com o bebê. 

A B C D 

71 Eu estou confiante que terei um parto sem complicações. A B C D 

72 Eu sinto que é emocionante o nascimento de um filho. A B C D 

73 Sinto que já amo o bebê. A B C D 

74 Acho esta gravidez prazerosa. A B C D 

75 Acredito que posso ser uma boa mãe. A B C D 
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76 Eu me arrependo de estar grávida agora. A B C D 

77 Acho que há muitas coisas desagradáveis na gravidez. A B C D 

78 Eu sinto que vou gostar do bebê. A B C D 

79 Estou feliz com a gravidez. A B C D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

APÊNDICE E 
Ficha de Avaliação clínica, obstétrica e sócio-demográfica 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

APÊNDICE F 
Questionário de avaliação qualitativa do PSEQ. 

 

AVALIAÇÃO DO PSEQ 

Nº :____________ 
DATA :____________ 

1. VOCÊ COMPREENDEU TODOS OS ITEMS DO QUESTIONÁRIO? 
□ SIM    □ NÃO 

2. ALGUM ITEM FICOU CONFUSO OU AMBÍGUO?  
□ SIM    □ NÃO 

3.QUAL? 
_____________________________________________________________________ 
4. QUAL A SUA DÚVIDA? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. AS RESPOSTAS SÃO CLARAS E FÁCEIS DE SERES ESCOLHIDAS? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. VOCÊ MUDARIA ALGUM ITEM DO QUESTONÁRIO?  

□SIM    □ NÃO 
7.QUAL?______________________________________________________________ 
8. POR QUE? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
OUTRAS SUGESTÕES 
____________________________________________________________________ 
COMENTÁRIOS 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
APÊNDICE G 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

 

 


