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RESUMO  

 

A Cambridge Worry Scale é uma escala multidimensional elaborada para avaliar o tipo e 

a intensidade da preocupação de gestantes com bons índices de validade e confiabilidade. 

Desta forma o objetivo geral desta pesquisa foi adaptar e analisar as evidências 

psicométricas da Cambridge Worry Scale, que avalia preocupações maternas em 

gestantes. Os objetivos específicos foram: a) fazer a adaptação semântica dos itens da 

Cambridge Worry Scale do inglês para o português brasileiro b) avaliar evidências de 

validade de conteúdo através do Coeficiente de Validade de Conteúdo (Etapa 1); c) 

verificar elementos de validade e confiabilidade da Cambridge Worry Scale através de 

procedimentos de avaliação psicométricos (Etapa 2). Adaptação transcultural de corte 

transversal realizada com 420 gestantes a partir de 13 anos de idade assistidas em 

Unidades Básicas de Saúde de Natal (RN). Utilizou-se como instrumentos: 1) 

Questionário Estruturado (dados sociodemográficos e gestacionais); 2) Cambridge Worry 

Scale (CWS); 3) Perfil Psicossocial no Pré-natal (PPP); e a Escala de Apoio Social. O 

projeto cumpriu os aspectos éticos tendo obtido parecer favorável (572.558/ 2014) do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. As análises dos dados foram feitas com o auxílio 

do software SPSS (21.0). Na Etapa 1 efetuou-se estatísticas descritivas (frequência e 

Coeficiente de Validação de Conteúdo - CVC) e cálculo do Kappa de Fleiss. Na Etapa 2 

usou-se análise fatorial exploratória e confirmatória, teste t, ANOVA, correlações de 

Pearson; e cálculo do alfa de Cronbach. Na Etapa 1 obteve-se a autorização formal dos 

autores; preparação e consolidação da versão preliminar; e validação de conteúdo acerca 

dos critérios Clareza, Pertinência Prática e Relevância Teórica, cujos CVC foram maiores 

que 0,8 na maior parte dos itens. A Dimensão Teórica apresentou concordância 

substancial (k=0,7164). A Etapa 2 refere-se à coleta de dados de 420 gestantes. A média 

de idade foi 26,85 (±8,93) anos, a maioria apresentou baixa escolaridade e renda, era dona 

de casa, católica, e vivia em união estável. Predominaram multíparas, com baixo histórico 

de aborto e não planejamento da gestação. Os resultados da Análise Fatorial Exploratória 

com rotação Oblimin, seguida de Análise Fatorial Confirmatória para a versão de 16 itens 

e 13 itens (reduzida), indicaram bons indicadores de validade e confiabilidade para ambos 

modelos. Houve diferenças na estrutura fatorial dos 2 modelos. A versão de 16 itens 

apresentou 5 fatores, a maioria organizados conforme a original. A versão reduzida se 

mostrou similar ao modelo original, por isso se indica seu uso. A escala presentou 

validade convergente, divergente e de construto confirmada pelas correlações entre os 

fatores da CWS e os escores de estresse (convergente), autoestima e apoio social 

(divergente). A validade de critério foi observada pelas diferenças do valor total e fatores 

da CWS entre grupos de gestantes (primíparas/multíparas; adolescentes/adultas 

jovens/tardias). A confiabilidade avaliada através da consistência interna da escala foi 

satisfatória (valor α=0,825) bem como dos fatores (α=0,64-0,74). Os resultados 

psicométricos com relação à validade e confiabilidade da versão brasileira da CWS 

indicam que a escala é apropriada para ser utilizada. Instrumento útil e de fácil aplicação 

que pode ser usado por pesquisadores e clínicos para avaliar preocupações de gestantes. 

 

Palavras-chave: preocupações maternas; gestantes; propriedades psicométricas; 

Cambridge Worry Scale. 
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ABSTRACT  

 

The Cambridge Worry Scale is a multidimensional scale created to evaluate the type and 

intensity of pregnant worry with good rates of validation and trustworthiness. This 

research’s main objective was to adapt and analyze the psychometric evidences of the 

Cambridge Worry Scale, which evaluates maternal worries on pregnant women.  The 

specific goals were: a) adapt the semantic items in the Cambridge Worry Scale from 

English to Brazilian Portuguese b) evaluate content validation evidences through the 

content validation coefficient (stage 1); c) verify validation and trustworthiness elements 

of the Cambridge Worry Scale  through psychometric evaluation procedures (stage 2).  

Transcultural adaptation of transversal cut done with 420 pregnant women from the age 

of 13 assisted in Basic Health Units in Natal (RN). It was used as instruments: 1) 

Structured quiz (socio-demographic and pregnancy data); 2) Cambridge Worry Scale 

(CWS); 3) Psychosocial profile in pre-birth (PPP); and the social support scale. The 

project fulfilled the ethnic aspects having a favorable juridical decision (572.558/ 2014) 

from the UFRN’s Ethics and Research Committee. The data analysis were done with the 

help from the SPSS (21.0) Software. On stage 1 descriptive statistics were done 

(frequency and validation coefficient of the content - CVC) and Kappa’s Fleiss calculus. 

On stage 2 we used the exploratory and confirmatory factorial analysis, t test, ANOVA, 

Pearson Correlation; and Cronbach’s alpha calculus. On stage 1 we had the formal 

authorization from the authors; preparation and consolidation of the preliminary version; 

and content validation about the Clarity criteria, Practical Pertinence and Theoretical 

Relevance, which CVCs were higher than 0.8 in most of the items. The Theoretical 

Dimension presented a substantial conformity (k=0.7164). Stage 2 refers to the collection 

of data from 420 pregnant women.  The average age was 26.85 (±8,93) years old, most 

of them presented low education and income level, they were house wives, catholic, and 

married. Women with multiple kids predominated, low abortion rate history and there 

weren’t a pregnancy planning. The exploratory factorial analysis with Oblimin rotation, 

followed by the confirmatory factorial analysis for the 16 items and 13 items (reduced), 

pointed good validity indicators and trustworthiness for both models. There were 

differences in the factorial structure of both models. The 16 items presented 5 factors, 

most of them organized according to the original. The reduced version showed itself 

similar to the original model, and that’s why its usage is indicated. The scale presented 

convergent validation, divergent and confirmed construct by the correlation between 

CWS factors and stress scores (convergent), self-esteem and social support (divergent). 

The criteria validation was observed through the difference of the total score and factors 

of the CWS amongst pregnant groups (first pregnancy/multi pregnancy; teenagers and 

adults young/late). The evaluated trustworthiness through the internal consistency of the 

scale was good (valor α=0.825) as so did the factors (α=0.64-0.74).  The psychometric 

results regarding the validity and trustworthiness of the Brazilian version of the CWS 

points out that the scale is appropriate to use. It’s a useful and easy to apply instrument 

that can be used by researchers and clinics to evaluate pregnant worries.   

         
Key words: maternal worries; pregnant women; psychometrics properties; Cambridge 

Worry Scale.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Gravidez e Preocupações maternas  

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a 

população brasileira é composta por mais de 190 milhões de habitantes, dos quais 97 

milhões são mulheres, o que representa mais da metade da população brasileira. Esse 

aumento da proporção de mulheres em relação a homens é uma tendência demográfica 

atual no Brasil, observada também na região Nordeste e na cidade de Natal-RN. E acerca 

da taxa de fecundidade no Brasil a média encontrada é de 26,80 anos, embora se destaque 

que o índice de gestantes adolescentes (a partir de 10 anos) em Natal está em torno de 

20%. 

Assim, tecer comentários acerca da maior quantidade de mulheres significa 

discorrer sobre gravidez. A gravidez, para a Psicologia da Gravidez, é um evento que 

implica em mudanças físicas, fisiológicas e emocionais na vida da mulher, as quais 

interferem também no cotidiano de toda a família, constituindo uma experiência repleta 

de sentimentos intensos (Benute, Nomura, Pereira, Lucia, & Zugaib, 2009; Maldonado, 

2002). Já a Psicologia do Desenvolvimento entende o processo gestacional como um 

momento marcante na vida da mulher, pois constitui parte do ciclo vital feminino por 

trazer mudanças significativas no desenvolvimento maturacional (Papalia, Olds, & 

Feldman, 2009).  
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Desta forma, Maia, Almondes e Oliveira (2012), ao se basearem nas duas áreas 

citadas anteriormente, afirmam que a gravidez é considerada um período de transição 

existencial e biológica que inclui mudanças significativas, reorganizações e 

aprendizagens, além de ansiedades específicas de duração variável, peculiares de cada 

período, que podem facilitar o desenvolvimento de sintomatologia própria da gravidez. 

Este quadro, por sua vez, requer da gestante readaptação intrapsíquica e interpessoal. 

Salienta-se que a gravidez, para ter um curso adequado, depende de uma 

multiplicidade de fatores. Dentre esses, cita-se os vários ajustamentos para resolver 

tarefas desenvolvimentais peculiares e viver crises próprias, que implicam na necessidade 

de reorganização, e ainda acarretam várias preocupações de caráter normativo, próprias 

do período.  

Dentre os fatores que influenciam a gravidez elenca-se: desenvolvimento e 

aceitação do papel materno, alterações do esquema corporal e sua funcionalidade, 

mudanças socioeconômicas, alterações no eixo familiar, que podem até ocasionar uma 

interrupção abrupta desses processos no pré-parto e puerpério. Dentre as consequências 

de tais mudanças, o ciclo gravídico-puerperal é vivenciado como um momento 

ansiogênico, permeado de fantasias e expectativas (Conde & Figueiredo, 2003). 

Outra característica comum é a ambivalência afetiva com relação ao feto e às 

consequências que a gestação provocará. A ambivalência afetiva consiste em tendências, 

atitudes e sentimentos opostos que se apresentam simultaneamente em relação ao mesmo 

objeto. Na gravidez, esta é observada através das díades querer ou não querer, poder ou 

não poder, estar ou não grávida (Maia, Almondes & Oliveira, 2012). 

Tais autoras ainda ressaltam que, com o passar das semanas, o ciclo gravídico-

puerperal pode ainda ser caracterizado por aspectos emocionais peculiares, conforme as 

mudanças que a gestante enfrenta. Porém, é necessário enfatizar que nem todas as 
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características citadas serão vivenciadas por todas as gestantes, bem como também é 

variável a intensidade dos sentimentos por estas acarretados, de forma que fatores 

emocionais se mostram inter-relacionados com fatores hormonais e psicológicos, muitas 

vezes não sendo possível discriminar o que é biológico ou psicológico (Maia, Almondes 

& Oliveira, 2012). Portanto, a assistência oferecida à gestante precisa contemplar tais 

aspectos. 

Nesse sentido, o profissional da psicologia que atua com gestantes deve buscar 

facilitar o processo de mudança da pessoa, seja aliviando a ansiedade ou visando o 

autoconhecimento. E ainda deve empenhar-se em reestruturar posturas existenciais ou 

ampliar recursos para lidar com situações novas (Maldonado, 2002). 

Em suma, faz-se necessário o entendimento das particularidades que envolvem os 

aspectos psicológicos, as influências econômico-socioculturais que a futura mãe está 

imersa, para que se tenha um quadro mais próximo do real (Maia, Almondes & Oliveira, 

2012). Desse modo, é possível disponibilizar uma assistência realmente global à gestante, 

que não contemple apenas os aspectos biológicos e fisiológicos da gestação. 

Pelo fato da gestação constituir-se enquanto período de transição na vida da 

mulher, todo o processo também está relacionado a níveis de emoção e ansiedade 

elevados. Logo, Green et al. (2003) sugerem que monitorar os níveis de afetos positivos 

e negativos é importante, uma vez que descobertas apontam que a ansiedade durante a 

gravidez pode influenciar mudanças biológicas que, por sua vez, influenciam resultados 

subsequentes, geralmente desfavoráveis para a gestante e/ou feto. 

Assim, estar grávida é um processo que requer mudanças e ajustamentos, 

permeado geralmente por um quadro de emoções ambíguas, fatores que exigem do 

profissional de saúde compreensão em relação às preocupações das gestantes visando o 

bom estado geral de saúde da gestante, bem como buscar amenizar quadros patológicos. 
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O conceito de preocupação, fenômeno central deste estudo, é baseado em 

Borkovec, Ray & Stober (1998) que definem o construto como uma corrente de 

pensamentos e imagens que é carregada com efeito negativo e relativamente 

incontrolável, geralmente voltada para eventos futuros incertos. A preocupação é 

considerada patológica, quando apresenta a forma de pensar perseverante, característica 

comum em alguns transtornos de ansiedade (Purdon & Harrington, 2006 citado por 

Carmona Monge, Peñacoba-Puente, Morales, & Abellán, 2012).  

Os conceitos de preocupação e ansiedade estão intimamente relacionados, logo se 

faz relevante a distinção entre eles (Davey et al., 1992). A ansiedade constitui um estado 

fisiológico e psicológico que contempla componentes cognitivo, somático, emocional e 

comportamental que se associam para formar um sentimento desagradável; enquanto que 

a preocupação é vista especificamente como o componente cognitivo da ansiedade. 

Todavia, salienta-se que a preocupação pode exercer a função tanto de acionar como de 

manter a ansiedade, sendo assim, não seria somente um componente da ansiedade, mas 

também uma de suas causas (Purdon & Harrington, 2006 citado por Carmona Monge et 

al., 2012). 

Na gravidez, dentre as preocupações mais frequentes relatadas destaca-se: a 

possibilidade de o bebê ter algum problema médico, bem como a possibilidade de ocorrer 

um aborto espontâneo (Carmona Monge et al., 2012; Conde & Figueiredo, 2007; Graça, 

2010; Green, Kafetsios, Statham, & Snowdon, 2003). Posteriormente, acontecem as 

preocupações com o parto e a interação com o bebê à proporção que se aproxima a data 

prevista para o nascimento. Todas essas preocupações são comuns e transversais às 

gestantes e não dependem de outras variáveis como idade, escolaridade ou situação 

profissional da gestante (Carmona Monge et al., 2012; Green et al., 2003). 
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Outro fator que pode influenciar a intensidade das preocupações são as 

experiências reprodutivas anteriores, pois existe uma tendência das multíparas 

manifestarem preocupações menos intensas relacionadas à gravidez e ao nascimento do 

bebê (Carmona Monge et al., 2012; Öhman et al., 2003), enquanto gestantes com história 

de perda reprodutiva demonstram maior probabilidade de se preocuparem com o estado 

de saúde do bebê e com a sua própria saúde (Gourounti et al., 2012; Statham et al., 1997). 

Portanto, os profissionais da psicologia podem ser os mentores de práticas 

multiprofissionais que reconheçam as peculiaridades psíquicas e emocionais da gravidez, 

embasando sua prática em atuações que busquem conhecer e trabalhar com a existência 

e com o tipo de preocupações maternas. Conhecer tais características é imprescindível 

para desenvolver um trabalho preventivo, seja de condições desfavoráveis de adaptação 

à maternidade como de patologias no período puerperal (Figueiredo et al., 2004). 

A partir de tais colocações frisa-se a escassez de instrumentos estruturados para 

avaliar a preocupação na gravidez no Brasil. A partir de revisões da literatura que 

contemplam o fenômeno, observou-se que existe um instrumento que avalia a intensidade 

e o tipo de preocupações na gestação, a Cambridge Worry Scale, que ainda não foi 

adaptada e validada para o contexto brasileiro. A escala foi elaborada por Josephine Green 

e colaboradores no Reino Unido em 2006 e desde a sua publicação tem sido traduzida e 

adaptada a vários países.  

O propósito é de contribuir para ampliar o leque de instrumentos específicos a 

serem utilizados em gestantes, visto que a maioria dos instrumentos usada durante a 

gestação no país decorre da adaptação de escalas elaboradas para a população geral. No 

tópico a seguir é apresentada uma sintética revisão sobre as versões existentes de tal 

escala. 
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1.2 Síntese sobre a Cambridge Worry Scale e suas versões validadas 

 

A Cambridge Worry Scale foi desenvolvida no âmbito do estudo Cambridge 

Prenatal Screening, com o objetivo de avaliar as preocupações de grávidas, relacionadas 

não somente à gravidez, mas também englobando tópicos como as relações interpessoais, 

a saúde ou a situação financeira. A escala se propõe a medir a intensidade da preocupação 

e os seus conteúdos (tipos); conforme Green et al. (2003), foi elaborada para avaliar não 

somente o grau das preocupações de gestantes, mas também identificar quais as suas 

preocupações.  

No estudo realizado, Green et al. (2003) enfatizaram que a intenção foi elaborar 

um instrumento que avaliasse as preocupações, mas que fosse específico para gestantes. 

A proposta era não utilizar escalas que mensuravam se as preocupações eram ou não 

patológicas e elaboradas para a população geral, já que a gravidez é permeada por 

especificidades e o foco de interesse era a preocupação enquanto uma atividade diária 

normal em vez de patologia. 

Os autores salientaram que o instrumento foi construído para contextos de 

gravidez e pré-natal, justamente com a orientação de diferenciar preocupação dos termos 

‘ansiedade’ e ‘ansiosa’ vistos como termos subclínicos, quando na verdade, as 

preocupações é que são anteriores à manifestação de sintomas ou quadros ansiosos. 

Assim, a opção pelo uso do termo 'preocupação' foi com o propósito de evitar as 

ambiguidades e prevenir futuras colocações de que o interesse da escala era as 

preocupações patológicas. Desta forma, os resultados oriundos de medições de 

preocupação geral evidenciaram forte relação com traço de ansiedade bem como valor 

preditivo discriminante (Green et al., 2003). 
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O estudo de Green et al. (2003) foi realizado com 1.207 gestantes e aplicado em 

3 tempos tendo como parâmetro o período gestacional, assim organizado: antes de 16 

semanas de gestação (tempo 1); em 22 semanas (tempo 2) e em 35 semanas (tempo 3). 

As participantes apresentaram a média de idade de 27,07 (DP 4,93), 94% eram casadas 

ou vivendo como casadas e 44,7% não tinha dado à luz antes, embora apenas 34% nunca 

tenham estado grávidas antes. 

A estrutura fatorial decorrente de análise fatorial exploratória (AFE) com rotação 

oblíqua da CWS resultou em um instrumento com 13 itens organizados em 4 fatores: 

sociomédica (itens 10, 11, 12, 13), socioeconômica (1, 2 e 8), saúde (6, 7, 9, 16) e relações 

(4 e 5). Green et al. (2003) ainda realizaram a validade convergente e divergente; a 

primeira, com o construto ansiedade traço e estado (IDATE); a segunda, com depressão 

(Escala de Depressão Pós-parto de Edinburgh); e ainda a validade de critério 

diferenciando as gestantes em subgrupos a partir da experiência fértil anterior.  

Segundo Green et al (2003) à área sociomédica contempla os itens, cujas 

preocupações estão relacionadas a aspectos de ter um bebê. A área sociomédica reúne as 

preocupações com questões sociais e/ou econômicas. Já o fator sáude contemplam 

preocupações relativas à higiene da mãe e do bebê. E o fator relações preocupações acerca 

dos relacionamentos com o parceiro, família e amigos. 

A confiabilidade da escala foi avaliada através do alfa de Cronbach (α = 0,79). 

Salienta-se que a escala é composta por 16 itens, porém existe uma versão de 13 itens, 

Green et al. (2003), denominada reduzida; ambas dispostas numa estrutura de quatro 

fatores, sendo a última tida como mais adequada por ter melhores índices de validade e 

confiabilidade. 

A CWS tem sido muito empregada desde sua publicação, em 2003, no Reino 

Unido (Green et al., 2003). Ela foi validada para outras populações: Reino Unido (Jomeen 
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& Martin, 2005), Alemanha (Petersen et al., 2009), Espanha (Carmona Monge et al., 

2012), Grécia (Gourounti et al., 2012), Portugal (Nazaré, Fonseca & Canavarro, 2012) e, 

mais recentemente, na Turquia (Gunay & Gul, 2015). Frisa-se que o estudo na Suécia 

apenas utilizou a CWS, não a adaptou (Öhman, Grunewald & Waldenström, 2003). Todas 

as versões adaptadas anteriormente citadas apresentaram boas qualidades psicométricas. 

A escala ainda não havia sido validada para o português-brasileiro, sendo o objetivo geral 

desta pesquisa. A seguir, informações sinópticas sobre as versões da CWS. 

A primeira tradução e adaptação da CWS também foi realizada no Reino Unido 

por Jomeen & Martin (2005), que replicaram o estudo também em 3 tempos.  A pesquisa 

foi realizada com 129 gestantes com média de idade de 28,35 (±5,05), já a média de idade 

gestacional foi de 13,76 (±2,54) semanas, 50% eram casadas e 34% primíparas. Para obter 

a estrutura fatorial, os autores usaram análise fatorial exploratória (rotação oblíqua) e com 

a intenção de indicar o modelo mais adequado também usaram análise fatorial 

confirmatória (AFC).  

A versão indicada como modelo ajustado por Jomeen e Martin (2005) foi a de 13 

itens, cuja estrutura fatorial foi similar à versão original (Green et al, 2003), com 

apresentação dos 4 fatores com mesma ordem de apresentação. A única diferença foi que 

2 itens saturaram igualmente em 2 fatores, sendo que confiabilidade foi adequada 

(α=0,80). A validade convergente foi feita com ansiedade e depressão (Escala de 

Ansiedade e Depressão; e Escala de Depressão Pós-parto de Edinburgh), encontrando 

correlações significativas entre ansiedade, depressão e preocupações. 

Petersen et al. (2009) validaram a versão de 13 itens para Alemanha com 344 

gestantes, tendo por base grupos de gestantes cuja média de semanas gestacionais foi de 

31,4 (±2,7). A estrutura fatorial decorrente de AFE com rotação oblíqua apresentou 4 

fatores, embora estes não tenham coincidido completamente com os dos estudos 
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anteriores. Assim, os fatores obtidos foram: Sociomédica com mesmos fatores da 

original, Socioeconômica e Relações (itens referentes aos 2 fatores da original) e o fator 

Saúde dividido em Saúde do bebê (itens 9 e 16) e Saúde da mãe/outro (itens 6 e 7). 

Apresentou boa confiabilidade (α = 0,80/escala) e validade convergente com correlações 

positivas (Sperman) com a variável ansiedade traço e estado (IDATE). 

Carmona Monge et al. (2012) validaram a versão espanhola com 285 grávidas 

com média de 14,15 (±2,27) semanas gestacionais, sendo que 46,4 % tinham nível 

secundário de educação, 63% estavam trabalhando, 51,3% eram primigestas, 86,4%: 

planejaram a gravidez e 16,9% tiveram experiência abortiva. As análises com AFE 

(rotação oblíqua) foram realizadas para as versões de 16 e 13 itens, sendo que ambas 

apresentaram boa validade e confiabilidade com 4 fatores.  

Todavia, Carmona Monge et al. (2012) indicaram a versão de 13 itens como mais 

adequada, por ter estrutura fatorial similar à original, com todos os itens e fatores bem 

como ordem de saturação dos fatores igual a de Green et al. (2003). A pesquisa apresentou 

índice de confiabilidade adequada (α = 0,83/escala) e validade convergente com 

correlações positivas com os construtos com ansiedade, depressão e neuroticismo. 

Gourounti et al. (2012) adaptaram a versão de 16 itens para Grécia, a justificativa 

para manter os 3 itens é de que a variância desses itens era elevada. Participaram da 

pesquisa 132 grávidas com média de idade de 31,1 (±4,1); 61% com escolaridade para 

além do ensino médio, 78% eram empregadas; 96%, casadas; 57% eram primíparas e 

25% tiveram experiência prévia de aborto. A AFE com rotação oblíqua exibiu 4 fatores 

similares à original, com ordem de obtenção: Saúde, Relações, Sociomédica e 

Socioeconômica. As diferenças em relação à versão original foram: 1) o enquadre dos 3 

itens adicionais excluídos por Green et al (2003), sendo que o item 15 se encaixou na 
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dimensão Sociomédica e os itens 3 e 14 na Socioeconômica; 2), o item 7 saturou no fator 

Saúde, mas não em Relações. 

Essa versão informou ter feito a validade convergente com medidas de ansiedade 

traço-estado (IDATE) e depressão (CES-D Escala do Centro de Estudos 

Epidemiológicos-Depressão), sendo todas correlações positivas. Ainda se verificou a 

validade discriminante, no que concerne a distinguir diferentes subgrupos de gestantes 

(idade, nível educacional e renda). A confiabilidade foi adequada, com valor do Alfa de 

Cronbach da escala de 0,85.  

Nazaré, Fonseca e Canavarro (2012) adaptaram e validaram a CWS para Portugal 

com 430 grávidas com média de idade de 35,67 anos (±4.11), com 13,81 anos de estudo 

(±3.95), sendo que 87,6% trabalhavam, 93,5% estavam casadas ou em união estável, 58% 

eram multíparas e 30,4% tiveram perda reprodutiva. Realizou AFC tendo como base o 

modelo de 5 fatores apresentados por Jomeen e Martin (2005), comparando as estruturas 

fatoriais das versões de Green et al.  (2003), a alemã, a espanhola e a grega.  

Assim, validou a versão de 13 itens que obteve 5 fatores: Sociomédica, Relações, 

Perda Reprodutiva, Saúde (itens 6 e 7) e Socioeconômica, sendo que os fatores iguais ao 

da versão original apresentaram os mesmos itens, a especificidade dessa versão foi a 

quantidade de fatores, já que o fator denominado Perda Reprodutiva foi formado por 2 

itens (9 e 16) que correspondem ao fator Saúde na original, o que implicou na formação 

do fator Saúde com apenas 2 itens (6 e 7) ao invés de 4 (Nazaré, Fonseca & Canavarro, 

2012). 

Efetuaram-se validades convergente e discriminante, respetivamente, com 

medidas de psicossintomatologia (BSI-18: ansiedade, depressão e somatização) e de 

ligação materno-fetal (Antenatal Emotional Attachment Scale). A validade de critério 

consistiu em distinguir dois grupos (primíparas e multíparas) e obteve bom índice de 



22 

 

confiabilidade, com valor de 0,86 no Alfa de Cronbach (Nazaré, Fonseca & Canavarro, 

2012). 

A versão mais recente é da Turquia, na qual foram entrevistadas 200 gestantes 

com média de idade de 25,92 (±5,33), sendo que 43.0% concluíram a escola primária, 

69% tinham trabalho não remunerado, 53% eram multíparas, 86,5% não tiveram nenhum 

aborto. Ao contrário das outras adaptações, utilizou apenas a CWS, contemplou gestantes 

em unidades de saúde e com nível de escolaridade e renda menor em comparação com as 

outras versões. 

Acerca das análises com AFE e AFC embora tenham apresentado 4 fatores, 

nenhum deles foi equivalente à versão original. Destarte, os autores optaram por sinalizar 

que os fatores da escala referentes a cada período de gravidez não puderam ser 

discriminados através de análise fatorial, escolhendo por apresentar os resultados 

avaliando cada item de forma independente. As análises anteriormente citadas 

apresentaram confiabilidade adequada com Alfa de Cronbach de 0,795 (Gunay & Gul, 

2015). 

De forma geral, pontua-se que as versões de Jomeen e Martin (2005) e a de 

Carmona Monge et al. (2012) foram adaptações com estrutura fatorial similares da CWS. 

Ressalta-se que a versão de Portugal usou AFC referente à validade de construto 

comparando as versões adaptadas antecedentes à sua com o modelo de 5 fatores de 

Jomeen & Martin (2005) e não com o modelo sugerido como mais adequado, no caso o 

de 4 fatores. Contudo, esta foi a única que realizou validades convergente, discriminante 

e de critério; enquanto as versões anteriores a de Portugal apresentaram apenas a estrutura 

fatorial e validade convergente.  

No estudo referente à versão grega os dados informados acerca da validade 

discriminante, na realidade, se referem à validade de critério (subgrupos de gestantes). 
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Ressalta-se que o estudo da Alemanha foi o único entre os citados que utilizou testes não 

paramétricos e a versão da Turquia foi peculiar por não apresentar nenhum fator 

equivalente a original. A partir das colocações feitas sobre a CWS e suas versões, 

confirma-se que a escala tem sido empregada mundialmente para avaliar preocupações 

em gestantes, isso demonstra sua relevância, bem como dar subsídio para este estudo que 

objetivou adaptá-la e validá-la para o Brasil. Nos tópicos seguintes, o detalhamento da 

pesquisa sobre a versão brasileira da Cambridge Worry Scale. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 Geral 

Adaptar e analisar as evidências psicométricas da Cambridge Worry Scale (CWS), que 

avalia preocupações maternas em gestantes. 

 

 

2.2 Específicos 

- Etapa 1  

a) Fazer a adaptação semântica dos itens da Cambridge Worry Scale (CWS) do inglês 

para o português-brasileiro; 

b) Avaliar evidências de validade de conteúdo através do Coeficiente de Validade de 

Conteúdo (CVC). 

 

- Etapa 2: 

c) Verificar elementos de validade e confiabilidade da Cambridge Worry Scale através 

de procedimentos de avaliação psicométricos; 

c.1) Obter evidências de validade de construto através de dados oriundos da 

análise fatorial exploratória e confirmatória da versão brasileira da Cambridge 

Worry Scale (CWS);  

c.2) Caracterizar evidências de validade convergente da CWS com o estresse no 

período gestacional;  
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c.3) Descrever evidências de validade divergente com variáveis associadas às 

preocupações maternas como autoestima e apoio social;  

c.4) Apresentar aspectos relativos à validade critério da CWS em relação a grupos 

de gestantes (primíparas/multíparas; adolescentes/adultas jovens/tardias); 

c.5) Verificar evidências de confiabilidade por meio da consistência interna. 
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3 METODOLOGIA  

 

Adaptação transcultural de corte transversal realizada na cidade de Natal (RN). 

Os procedimentos adotados para alcançar os objetivos foram executados basicamente na 

forma de 2 (duas) etapas, que se encontram detalhadas no item Procedimentos. 

A Etapa 1 consistiu no processo de tradução, adaptação e buscas de evidências de 

validade de conteúdo da Cambridge Worry Scale (objetivos ‘a’ e ‘b’). A Etapa 2 equivale 

ao uso da CWS devidamente adaptada ao Brasil com o questionário estruturado, o Perfil 

Psicossocial Pré-natal (subescalas de Estresse e Autoestima) e a Escala de Apoio Social, 

com a proposta de apresentar dados referentes à validade de construto, convergente, 

divergente e de critério (objetivos c.1; c.2; c.3; c.4) e, por fim, índice de confiabilidade 

(c.5). Frisa-se que estas duas etapas tiveram caráter sequencial. Adiante, os critérios e 

referências teórico-metodológicas utilizadas para embasar as tais etapas. 

 

 

3.1 Etapa 1: Adaptação e Coeficientes de Validade de Conteúdo (CVC) 

 

Antes de adentrar no processo de adaptação da Cambridge Worry Scale (CWS), é 

pertinente diferenciar tradução e adaptação. A adaptação diz respeito às atividades de 

decisão se o teste mede o mesmo construto em questão, embora em línguas e culturas 

distintas. Dessa forma, a tradução consiste apenas em um dos passos necessários ao 

processo de adaptação, consiste em obter palavras, conceitos e expressões que 
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representem de maneira cultural, linguística e psicológica a segunda cultura e idioma 

(Hambleton, 2005). 

Este modelo de adaptação de instrumentos psicológicos é norteado por três tipos 

de procedimentos: autorização formal do autor para a utilização do instrumento; 

adaptação - preparação e consolidação da versão preliminar; e validação do conteúdo 

(versão experimental), baseados em Pasquali (2010). Esta etapa contempla os objetivos 

‘a’ e ‘b’. 

O primeiro passo consiste na solicitação da autorização formal junto ao autor para 

a utilização do instrumento. Após a autorização por parte do autor do instrumento, 

Pasquali (2010) propõe como primeira fase para o processo de adaptação a preparação 

da versão preliminar. Tal fase é fundamental, pois a adaptação precisa considerar que o 

instrumento será aplicado em uma nova realidade, que possui variações linguísticas, 

diferenças de valores, de cultura, entre outras. 

Assim, nesta fase, o primeiro passo é realizar a tradução da versão original. Neste 

estudo optou-se pela técnica de tradução reversa (back translation), que consiste na 

realização de uma ou mais traduções independentes do instrumento para o idioma do 

estudo. Posteriormente, a versão traduzida é retraduzida para o idioma original por 

bilíngues que não participaram da primeira etapa e não conheçam o instrumento (às 

cegas). A ideia é que a versão retraduzida se aproxime muito do original. Os itens do 

instrumento estrangeiro devem ser iguais, ou pelo menos exatamente semelhantes, aos do 

instrumento retraduzido.  

O segundo passo é a consolidação da versão preliminar do instrumento. 

Executada depois da tradução do instrumento, de forma independente, por duas ou mais 

pessoas fluentes nos dois idiomas, é necessário realizar o procedimento de consolidação 

das traduções, de modo a unificar uma versão preliminar. Ressalta-se que esta parte do 
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processo foi feita pelo método de comitê (painel de especialistas), no qual cada 

especialista avaliou item por item, concluindo qual das retraduções mais se aproximou da 

original. Desse modo, foram analisados os pontos convergentes e divergentes das 

traduções. Nessa verificação, os juízes puderam fazer alterações na versão traduzida, com 

o intuito de tornar a versão mais próxima possível da original, sem ignorar as 

particularidades de cada cultura. 

Acerca das análises feitas pelos especialistas, destaca-se que estas foram 

realizadas conforme as indicações de Pasquali (2010): 

a) Cada item retraduzido para o idioma original foi comparado com a versão original do 

mesmo item. Caso as traduções fossem praticamente ou exatamente iguais (consiste 

em ter o mesmo significado), a questão traduzida foi considerada adequada e apta para 

ser usada. 

b) Verificou-se se os termos usados na tradução detêm o mesmo significado da escala 

original. Salienta-se que os juízes tiveram autonomia para alterar as traduções, caso 

necessário, para que a versão preliminar e o original tivessem o mesmo significado, 

ainda que seja com palavras diferentes. 

Por fim, após a realização de todos os passos da fase de adaptação, procedeu-se 

com a validação do conteúdo, que implica na realização de análises que investiguem a 

clareza, representatividade e relevância dos itens. Esta etapa foi realizada com o apoio de 

juízes-avaliadores, que fizeram uma avaliação subjetiva (pessoal e opinativa) com o 

objetivo de verificar se a escala em questão mede o que ela se propõe a medir, pelo viés 

do conteúdo. Tal aspecto correspondente à validade de conteúdo postulado por estudiosos 

na área de adaptação e validação de instrumentos psicológicos (Pasquali, 2010; Urbina, 

2007).  
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Esta etapa também fez uso do Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) 

proposto por Hernández-Nieto (2002) e citado por Pasquali (2010), como mecanismo 

para identificar itens que, por acaso, não estejam adequados aos objetivos da escala. Tal 

coeficiente avalia a concordância entre os juízes e é calculado com base no parecer dos 

juízes-avaliadores, cuja quantidade utilizada nesta pesquisa foram três.  

Para o cálculo do CVC foi fornecida uma planilha com todos os itens da CWS 

identificados na versão preliminar, na qual os juízes avaliaram cada item da escala em 

função de quatro critérios: clareza da linguagem, pertinência prática, relevância teórica e 

dimensão teórica. A avaliação dos itens foi feita com base numa escala do tipo Likert, que 

variou de 1 a 5, sendo que 1 representa “pouquíssima”; 2, “pouca”; 3, “média”; 4, “muita” 

e 5, “muitíssima”, no que tange a equivalência de conteúdo.  

Após cada juiz-avaliador responder à planilha com a versão preliminar, efetuou-

se o cálculo do CVC. A primeira etapa foi o cálculo da média das notas de item (Mx), 

usando a seguinte fórmula: 

Mx =
∑ 𝑥𝑖

𝑗
i=1

J
      

Onde ∑ 𝑥𝑖

𝑗

i=1

  representa a soma das notas dos juízes e J  representa o número de juízes  

que avaliaram o item. 

 

Após o cálculo da média, efetuou-se o cálculo do CVC inicial para cada item 

(CVCi): 

CVCi =
Mx

Vmáx
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Sendo Vmáx o valor máximo que o item poderia receber (no caso da Escala Likert 

de 1 a 5), seu valor seria 5. 

No intuito de descontar possíveis vieses dos juízes-avaliadores, foi feito também 

o cálculo do erro (Pei) da seguinte forma: 

Pei = (
1

𝐽
 )

J

     

A partir deste dado, calculou-se o CVC final de cada item (CVCc) da seguinte 

maneira: 

CVCc = CVCi - Pei 

 

E, por fim, foi feito o cálculo do CVC total da escala (CVCt), para cada uma das 

características (clareza de linguagem, pertinência prática e relevância teórica) com a 

fórmula a seguir: 

CVCc = MCVCi – MPei 

 

Nesta, MCVCi representa a média dos coeficientes de validade de conteúdo dos itens 

do questionário e MPei, a média dos itens do questionário. 

Após a realização desse cálculo, considerou-se aceitáveis os itens da escala que 

obtiveram CVCc  0,8. Tal procedimento foi usado para avaliar as questões referentes à 

clareza de linguagem, à pertinência prática e à relevância teórica. No que concerne à 

análise da dimensão teórica, Pasquali (2010) sugere a busca da concordância entre as 

avaliações dos juízes. Acerca da formação dos juízes, todos foram psicólogo(a)s com grau 

de mestrado ou doutorado, com experiência em adaptação de instrumentos. Por se tratar 

de uma variável categórica, também se utilizou o coeficiente Kappa, e pelo fato de serem 
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3 juízes foi usado o Kappa médio. O valor do Kappa considerado como adequado foi 0,20 

≤ κ ≤1,00. 

Concluídas todas essas etapas, a versão experimental foi obtida e aplicada a uma 

amostra piloto de 10% da amostra proposta (37 grávidas). Porém, buscando-se considerar 

de forma equitativa a variável ‘nível de escolaridade’ (Fundamental, Médio e Superior) 

foi necessário arredondar o total para 39 gestantes. A intenção de realizar essa aplicação 

foi apenas verificar se os procedimentos realizados foram adequados, se existia algum 

item que permaneceu incompreensível ou, ainda, se este se comportaria de uma forma 

diferente da esperada, conforme sugere Pasquali (2010). 

 

 

3.2 Etapa 2: Evidências de Validade (construto, convergente, divergente e de 

critério) e Confiabilidade  

 

Esta etapa foi realizada no intuito de responder ao objetivo específico ‘c’ e afins 

(c.1, c.2, c.3, c.4 e c.5). Consistiu na aplicação do Questionário Estruturado, da versão 

experimental da Cambridge Worry Scale (CWS), do Perfil Psicossocial no Pré-natal 

(PPP- subescalas Estresse e Autoestima) e da Escala de Apoio Social (EAS). 

Esta etapa corresponde ao processo de busca de evidências de validade 

(continuidade) e de confiabilidade. Assim, faz-se necessário apresentar e definir alguns 

termos para que fiquem claras as análises estatísticas realizadas para obtê-los, dentre estes 

se destaca a validade de construto, convergente, divergente, de critério e a confiabilidade. 

Hair Jr et al. (2009) define validade como grau no qual uma dada medida ou 

conjunto de medidas representa corretamente o conceito estudado, isto é, refere-se a quão 

bem o conceito é definido pela(s) medida(s), enquanto confiabilidade diz respeito à 
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consistência da medida. De maneira técnica, corresponde à habilidade dos indicadores de 

um construto mensurar com precisão o conceito estudado. Embora seja confundida com 

confiabilidade, são conceitos diferentes, porém inter-relacionados. Quanto aos tipos de 

validade ou classificações as validades são diversas, porém para escolha das validades 

apresentadas optou-se por estudos de autores relacionados à área de Psicologia e/ou 

Psicometria. 

A validade de construto visa conhecer a partir dos resultados de um dado 

instrumento se é possível encontrar um ou mais construtos teóricos das variáveis que a 

escala propõe avaliar (Urbina, 2007). Os estudiosos da área geralmente realizam esse tipo 

de validade avaliando a estrutura fatorial do instrumento, com o intuito de obter uma 

aproximação de certos itens à organização por dimensões ou subescalas equivalentes à 

versão original. A análise fatorial é uma das técnicas comumente utilizada na 

identificação de construtos subjacentes aos resultados (Laros, 2012, Borsa, Damásio & 

Bandeira, 2012).  

Validade convergente é aquela que indica a extensão da relação positiva da escala 

com outras medidas de um mesmo construto (similares) ou relacionados. Na prática, 

demonstra que existe uma correlação alta entre o teste em processo de validação e outro 

teste que mede um traço de personalidade que, de acordo com a teoria, está relacionado 

ao construto estudado (Oliveira, Walter & Bach, 2011; Pasquali, 2007). No caso da 

pesquisa, esta análise foi feita através dos resultados obtidos com a aplicação da 

Subescala de Estresse do Perfil Psicossocial Pré-natal (PPP).  

Validade divergente (discriminante) afere em que grau a medida usada não está 

relacionada com outras das quais deveria se diferenciar. A lógica adotada é oposta à 

validade convergente, pois é conseguida com o uso de testes que medem construtos 

distintos ao do teste em processo de validação. Nesse caso, antecipam-se ausência de 
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relação, isto é, correlações próximas de zero, isso implica confirmar que a escala que está 

sendo validada não está relacionada com outras das quais deveria se diferenciar (Oliveira, 

Walter & Bach, 2011; Primi, Muniz & Nunes, 2009).  

Sobre as duas últimas validades abordadas, Primi, Muniz e Nunes (2009) pontuam 

que na prática estas são feitas de forma simultânea, ou seja, através de estudos que buscam 

evidências de validade convergente e discriminante. Tais estudos empregam instrumentos 

de medida de construtos parecidos e muito pouco relacionados; logo, são esperadas 

correlações altas com os primeiros e virtualmente nulas com os últimos. O fato de se obter 

de resultados compatíveis com os esperados sinaliza que o teste, além de convergir com 

medidas parecidas, possui certo grau de especificidade (Primi, Muniz & Nunes, 2009). 

Validade de critério é conceituada por Hair Jr et al. (2009) como aquela que avalia 

o desempenho esperado do construto com referência a outras variáveis identificadas por 

meio de critérios significativos. Para Pasquali (2009), diz respeito ao fato do teste prever 

um critério externo. Esta dimensão foi mensurada através da investigação acerca da 

capacidade da CWS distinguir grupos de gestantes (primíparas/multíparas; 

adolescentes/adultas e jovens/tardias), baseando-se no processo de validação da escala 

feito em Portugal (Nazaré, Fonseca & Canavarro, 2012).  

Por fim, a confiabilidade ou fidedignidade se refere ao grau que uma variável é 

consistente com aquilo que se propõe a mensurar. Formalmente, consiste na extensão em 

que dois ou mais indicadores “compartilham” em sua medição um construto. De forma 

que construtos altamente confiáveis se mostram altamente inter-correlacionados, o que, 

por sua vez, sinaliza que eles medem o mesmo construto latente (Hair Jr et al., 2009).  

O alfa de Cronbach foi a medida diagnóstica utilizada nesta pesquisa para 

mensurar a confiabilidade através da consistência interna. Ele mensura a consistência 
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entre as variáveis de uma escala múltipla, partindo do pressuposto que os itens da escala 

devem contribuir para a medição do mesmo construto (Hair Jr et al., 2009). 

A partir do exposto, afirma-se que confiabilidade e validade são duas propriedades 

de medida estreitamente relacionadas, que desempenham papéis complementares. De 

maneira que a confiabilidade de consistência interna se relaciona à homogeneidade das 

respostas, enquanto a validade associa-se ao grau de certeza que se tem sobre o conceito 

medido. (De Bem et al., 2011). 

 

 

3.3 Participantes 

 

Gestantes primíparas e multíparas com idade a partir de 13 anos ou mais, assistidas 

pela rede assistencial ambulatorial pública de Natal (RN). Esta idade foi escolhida 

considerando a frequência de gestantes assistidas, conforme dados do SISPRENATAL 

de 2012 fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  

O cálculo da quantidade de participantes foi realizado tendo por base o número de 

gestantes com 13 anos ou mais de idade, assistidas no ano de 2012, fornecido pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal (RN). Segundo o levantamento, 4.871 gestantes, 

com faixa etária de 15 a 55 anos, foram assistidas, tal valor foi usado para o cálculo da 

amostra. Considerando o erro amostral de 5% e o nível de confiança de 95%, obteve-se 

uma amostra de acordo com a seguinte fórmula, conforme Barbetta (2010): 
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No qual N seria o tamanho da população, logo, 4.871 indivíduos; n0, o tamanho da 

população não conhecida, no qual E0
2 corresponde ao erro amostral de 5%. Ao substituir 

os dados na fórmula, obtém-se: 

 

Substituindo tais dados do tamanho da população não conhecida na fórmula 

geral: 

  

 

 

Pelo fato de se tratar de indivíduos que são seres de valores discretos e não 

contínuos, o resultado foi arredondado. Utilizando-se de regras da lógica matemática, o 

valor final foi de aproximadamente 370 gestantes.  

Teve-se como intenção obter um número equitativo baseado na incidência de 

casos, conforme as três fases do desenvolvimento (adolescente, adulta jovem e tardia), as 

quais há possibilidade de gestação. O grupo foi considerado de adolescentes na faixa 

etária de 13 a 19 anos, tendo por base a definição da OMS (1986), de adultas jovens de 

20 a 34 anos e do de tardias com 35 anos ou mais (Laopaiboon et al., 2014).  

Ressalta-se que, no total, foram entrevistadas 420 gestantes, distribuídas em três 

grupos de 140 participantes conforme a fase do desenvolvimento (adolescentes, adultas 

jovens e tardias). 

 

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão  

 

Estabeleceu-se como critérios para ser participante da pesquisa estar gestante e 

realizando o pré-natal na rede de atenção básica de Natal (RN). Já os critérios de exclusão 
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do estudo foram: ser uma gestação de alto risco, ter algum transtorno mental 

diagnosticado ou o feto ter alguma má formação congênita. Tais critérios foram 

estabelecidos através da suposição que os quadros poderiam ser agravados com a 

participação do estudo ou poderiam impossibilitar a gestante de compreender e/ou 

responder aos instrumentos da pesquisa. 

 

 

3.5 Locais de coleta  

 

Os locais de coleta de dados foram as Unidades de Saúde de Natal, cujo acesso 

foi permitido para realização da pesquisa. No que diz respeito ao arrolamento das 

unidades e/ou centros de saúde que foram locais de coleta das informações da pesquisa, 

ressalta-se que estes foram selecionados de acordo com a listagem SISPRENATAL e 

considerando o maior número de grávidas assistidas.  

Ao todo foram feitas de 6 a 10 visitas semanais a 19 (dezenove) Unidades de 

Saúde, pela pesquisadora responsável e pelos bolsistas colaboradores nos dias agendados 

para realização de consultas pré-natal ou grupos de gestantes. As visitas às unidades 

ocorreram no período de julho de 2014 a setembro de 2015. A proposta foi contemplar 

todos os distritos sanitários de saúde de Natal. Todavia, houve um predomínio de 

gestantes participantes oriundas do Distrito Oeste (54,76%) e Sul (23,81%). 

Desta forma, as unidades de saúde que constituíram locais de coleta desta pesquisa 

foram:  

 Distrito Sanitário Norte I - USF Vista Verde, Unidade de Saúde da Família 

Redinha; 
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 Distrito Norte II: UBS Pajuçara, USF Potengi; Unidade de Saúde da Família 

Parque dos Coqueiros; 

 Distrito Sul – UBS Ponta Negra, UBS Cidade Satélite, UBS Mirassol, UBS 

Pirangi, UBS Neópolis; Centro de Saúde Nova Descoberta; 

 Distrito Oeste - Unidade Mista de Felipe Camarão, Unidade de Saúde Cidade 

Nova, Unidade Mista das Quintas, Unidade de Saúde de Felipe Camarão, Clínica 

Popular KM 06, e Unidade de Saúde da Família Nazaré; 

 Distrito Leste: Unidade Mista Lagoa Seca, Centro de Saúde São João.  

O total de 19 unidades de saúde visitadas semanalmente pretendeu atingir a 

quantidade de participantes da pesquisa, distribuídas da seguinte forma, em função do 

distrito sanitário de saúde de referência: Norte (I e II), 5 unidades; Sul, 6; Oeste, 6 e Leste, 

2. 

 

 

3.6 Instrumentos 

 

Nesta pesquisa foram utilizados 4 (quatro) instrumentos, que se encontram 

detalhados adiante, sendo que as versões utilizadas encontram-se dispostas no item 

Anexos. 

 

3.6.1 Questionário estruturado 

 

Este instrumento é composto por dados sociodemográficos (idade, naturalidade, 

bairro onde mora, religião, escolaridade, renda econômica pessoal, estado civil e 

profissão) e gestacionais (período gestacional, gravidezes anteriores, existência de aborto, 
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uso de anticoncepcional, se a gravidez foi planejada e número de consultas pré-natais). 

Este questionário foi elaborado com base no instrumento utilizado por Oliveira (2012). 

 

3.6.2 Cambridge Worry Scale (CWS)  

Essa escala se propõe a avaliar as preocupações (intensidade e tipos) sentidas 

durante a gravidez, foi elaborada por Green et al. (2003). A escala foi originalmente 

elaborada com 16 itens, mas ao final do processo de avaliação das propriedades 

psicométricas os autores sugeriram uma versão com 13 itens, oriunda da exclusão dos 

itens 3, 14 e 15. 

O instrumento é formado por 4 fatores, que conforme a ordem de obtenção são: 

área sociomédica (ir ao hospital, fazer exames internos, o parto e lidar com o novo bebê 

– itens 10, 11, 12, 13), área socioeconômica (moradia, problemas financeiros e no 

emprego – itens 1, 2 e 8), saúde (a própria saúde, a saúde de alguém próximo, 

possibilidade de aborto espontâneo e identificação de problema médico no bebê – itens 

6, 7, 9, 16) e relações (relacionamento com o companheiro,  familiares e amigos – itens 

4, 5). Os itens 3, 14 e 15 apresentaram baixa comunalidade, isto é, não se aplicaram de 

forma igual a todas gestantes pesquisadas, por isso não foram incluídos em nenhum dos 

fatores propostos (Green et al., 2003).  

A escala é formada por 16 itens (ou 13) com respostas na forma de uma escala 

Likert de seis pontos que varia entre: 0 – Não é uma preocupação e 5 – É uma grande 

preocupação. Ao final contém uma questão aberta, na qual as participantes podem listar 

outras preocupações que não estejam contempladas nos itens. No que concerne à análise 

dos escores, não é necessário inverter a pontuação de nenhum dos itens, sendo que 

pontuações mais elevadas na escala traduzem preocupações em maior número e/ou de 

maior intensidade. A escala teve bons indicativos de validade de construto, convergente, 
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discriminante e de critério, como também de confiabilidade (α = 0,79 - escala) (Green et 

al., 2003). 

 

3.6.3 Perfil Psicossocial no Pré-natal (PPP) 

O instrumento Prenatal Psychoscial Profille ou Perfil Psicossocial no Pré-natal 

foi elaborado por Curry, Campbell & Christian (1994) com o objetivo de mensurar as 

percepções de gestantes sobre o estresse, apoio do companheiro, apoio de outros e 

autoestima durante a gravidez, ou seja, busca identificar elementos do perfil psicossocial. 

No Brasil, o instrumento foi adaptado e validado por Weissheimer (2007).  

É uma escala do tipo Likert composta por 44 itens, subdivididos em 4 subescalas, 

porém utilizou-se apenas as subescalas de estresse e autoestima. A primeira subescala é 

sobre estresse, que inicia com a explicação de que existem vários fatores que podem 

causar estresse e preocupação. É composta de 11 frases, as quais a gestante precisa 

responder o quanto cada uma das situações citadas lhe causa estresse. As respostas estão 

disponíveis para cada item numa escala Likert: (1) nenhum estresse, (2) algum estresse, 

(3) estresse moderado e (4) estresse intenso. Os escores podem variar de 11 a 44, maiores 

valores significando maior estresse. 

A segunda e terceira subescalas correspondem ao apoio social que repete a mesma 

série de frases duas vezes, pois averigua o apoio social recebido do companheiro e de 

outras pessoas, que não foram utilizadas nessa pesquisa. Optou-se por utilizar outra escala 

que mensura fenômeno, por ser menor e ter uma aplicação mais rápida. 

A quarta subescala é sobre autoestima também formada por 11 itens. Inicia com 

um texto explicando que todos nós carregamos algum tipo de imagem própria e que as 

afirmações constituem frases que as pessoas geralmente usam para se descrever. Dessa 

forma, a gestante deve marcar se concorda ou não com as sentenças e respostas existentes. 
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As possibilidades de respostas são: (1) concordo completamente, (2) concordo, 

(3) discordo e (4) discordo completamente. Ao somar os escores, as frases formuladas de 

maneira afirmativa (itens A, B, D, F, G e K) são avaliadas de forma reversa, visto que 

maiores escores significam maior autoestima. Então, os valores totais variam de 11 a 44. 

O PPP apresentou valores satisfatórios de validade e confiabilidade nas subescalas 

(α=0,71-0,96) (Weissheimer, 2007). 

 

3.6.4 Escala de Apoio Social (EAS) 

A Escala de Apoio Social (EAS) foi elaborada por Sherbourne & Stewart (1991), 

adaptada para o Brasil por Griep et al. (2005) e para a população de grávidas de baixa 

renda por Silva & Coutinho (2005). Esta escala mensura a frequência relativa à 

compreensão do sujeito sobre poder contar com pessoas que o apoiem em várias situações 

da vida, também constitui um dos instrumentos de aferição do apoio social percebido 

mais indicado para o uso com populações que vivem em contextos de vulnerabilidade 

(Brito, 2011). Há bons indicativos de confiabilidade e validade desse instrumento, sendo 

que a consistência interna medida pelo coeficiente α-Cronbach é de 0,91 tanto no trabalho 

de Griep et al. (2005) como no de Silva & Coutinho (2005). 

A escala é formada por 19 itens dispostos em cinco dimensões de apoio social que 

são: material (4 perguntas), afetivo (3 perguntas), emocional (4 perguntas), interação 

social positiva (4 perguntas) e informação (4 perguntas). Cada item possui cinco opções 

de resposta em uma escala tipo Likert de 5 pontos que varia de 1 (nunca) a 5 (sempre). 

Com relação ao escore tanto global quanto das dimensões, quanto mais próximo de 100 

melhor o apoio social percebido (Griep et al., 2005). 
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Acerca das 5 dimensões da escala, esclarece-se que o apoio emocional está 

relacionado à percepção de pessoas em quem confiar ou falar os seus problemas. O apoio 

afetivo, por sua vez, as demonstrações de afeto, com pessoas que o amem e o façam sentir-

se querido. A interação social positiva contempla itens alusivos a ter com quem se distrair 

e fazer coisas agradáveis, como atividades de lazer. O apoio de informação vincula-se à 

presença de esclarecimentos que podem auxiliar o indivíduo a lidar com problemas. E a 

última dimensão corresponde ao apoio material, que engloba a disponibilidade de apoio 

em serviços práticos, tópicos como pessoas para preparar suas refeições e que o levem ao 

médico (Griep et al., 2005; Sherbourne & Stewart, 1991). 

 

 

3.7 Aspectos Éticos 

 

O estudo foi submetido à análise e avaliação dos parâmetros éticos através do 

cadastramento na Plataforma Brasil, a fim de ser apreciado quanto aos critérios éticos da 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde Nº 466/12, tendo obtido parecer favorável sob 

nº 572.558/2014. A participação foi voluntária, mediante a assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, bem como foi garantido o anonimato e 

confidencialidade das informações obtidas. Ressalta-se que as gestantes consideradas 

adolescentes assinaram o Termo de Assentimento e seu representante legal um Termo de 

Consentimento específico para permitir a participação da adolescente. 
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3.8 Procedimentos  

 

 

3.8.1 Coleta dos dados 

 

 

Todas as fases de adaptação e validação de conteúdo citadas (Etapa 1) no tópico 

4 foram executadas após a apreciação da pesquisa pelo comitê de ética e somente após a 

aprovação por essa instância foi realizado o estudo piloto. O estudo piloto consistiu na 

aplicação da versão experimental da CWS a 39 grávidas, distribuídas de forma equitativa 

com base no nível de escolaridade (Ensinos Fundamental, Médio e Superior).  

Após a conclusão do estudo piloto para o qual não foram necessários ajustes na 

escala, foi iniciada a coleta de dados da Etapa 2, com a aplicação conjunta da Escala de 

Preocupação de Cambridge (Cambridge Worry Scale), do Questionário Estruturado, do 

Perfil Psicossocial no Pré-natal e da Escala de Apoio Social às gestantes durante o período 

de espera para realização da consulta Pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde elencadas.  

A aplicação dos instrumentos foi de forma individual, autoaplicável ou na forma 

de entrevista, sendo que está última forma correspondeu a 60% da coleta por solicitação 

da maioria das participantes. Todos os instrumentos foram aplicados às gestantes nas 

Unidades de Saúde citadas, de forma que todos os instrumentos da coleta foram 

respondidos pela gestante no momento, no qual ela estava aguardando o atendimento da 

consulta pré-natal. 
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3.8.2 Análise dos dados 

 

De forma geral, as análises dos dados da CWS foram feitas com o auxílio do 

software Statistical Package for Social Science versão 21.0 (IBM, 2012). Para obter os 

dados referentes à Etapa 1, realizaram-se estatísticas descritivas, cálculo do Coeficiente 

de Validação de Conteúdo (CVC) e cálculo do Kappa.  

Os dados do questionário e das escalas (CWS, PPP e EAS) – Etapa 2 -  foram 

digitados em uma planilha de dados, com os quais se realizou análises descritivas 

(organização e sumarização dos dados) e inferenciais (identificação de relação entre as 

variáveis), conforme a natureza das variáveis. Para efetuar tais análises, utilizou-se o 

software SPSS (21.0), respeitando as orientações de correção para cada instrumento.  

Sobre as estatísticas inferenciais de forma sintética, utilizou-se análise fatorial 

para obtenção dos dados referentes à estrutura fatorial que corresponde à validade de 

construto, além das correlações de Pearson entre os fatores. Correlações de Pearson entre 

dados da CWS e das Subescalas de Estresse e Autoestima do PPP e da Escala de Apoio 

Social no intuito de mensurar a validade convergente e divergente; Teste t e ANOVA 

para avaliar a validade de critério e análise da consistência interna através do alfa de 

Cronbach para conhecer o grau de confiabilidade.  
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados são apresentados e estruturados com base nas etapas propostas nesta 

pesquisa, seguindo a mesma sequência de exposição adotada no Método. 

 

 

4.1 Etapa 1: Adaptação e Coeficientes de Validade de Conteúdo (CVC) 

 

Com base no modelo de adaptação de instrumentos psicológicos proposto por 

Pasquali (2010), a Etapa 1 foi realizada considerando três tipos de procedimentos 

explicados no item Método (itens 3, 3.1 e 3.2). 

A autorização formal para a utilização do instrumento foi obtida da autora 

Josephine Green em agosto de 2013. Após a autorização por parte da autora do 

instrumento, Pasquali (2010) propõe como primeira etapa para o processo de adaptação 

a preparação da versão preliminar.  

Nesta etapa, o primeiro passo foi realizar a tradução da versão original. Neste 

estudo optou-se pela técnica de tradução reversa (back translation), tendo sido realizadas 

2 traduções independentes do instrumento para o idioma do estudo e, posteriormente, as 

versões traduzidas foram retraduzidas para o idioma original, conforme colocações 

apresentadas no item 3.1.  

O segundo passo correspondeu à consolidação da versão preliminar do 

instrumento. Essa parte do processo foi feita pelo método de comitê (painel de 

especialistas), formado por 3 avaliadores com pós-graduação (1 especialista, 1 mestrando 
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e 1 doutoranda em Psicologia com experiência em adaptação e validação de 

instrumentos). Após a análise de cada avaliador das 2 traduções e das 2 retrotraduções, 

através de uma planilha elaborada pela autora e com posterior discussão obteve-se a 

versão preliminar da Cambridge Worry Scale.  

O título, o texto explicativo da escala bem como a frase ao final escolhidos foram 

da versão são oriundos da Tradução 01 (T01). Já as informações sobre os itens que deram 

origem à versão preliminar, estão dispostos na Tabela 1.  

 

Tabela 1 

Versões de Traduções (T01 e T02) e Retrotraduções (R01 e R02) escolhidas de cada 

item da CWS para a elaboração da versão preliminar. 

Item Tradução Retrotradução Observação 

1. Your housing  T01 + T02 R01 Junção de T01 e T02 

Sua moradia/casa. 

2. Money problems  T01 / T02 - 

iguais 

R01 - 

3. Problems with the law T01 R01 - 

4. Your relationship with 

husband/partner 

T01 R01 - 

5. Your relationship with friends and 

family 

T01 / T02 - 

iguais 

R02 - 

6. Your own health  T01 / T02 - 

iguais 

R01 / R02 - 

iguais 

- 

7. The health of someone close to you T01 / T02 - 

iguais 

R01 / R02 - 

iguais 

- 

8. Employment problems T01 R01 / R02 - 

iguais 

- 

9. The possibility of something wrong 

with baby  

T01 / T02 - 

iguais 

R01 / R02 - 

iguais 

- 

10. Going to hospital  T02 R01 - 

11. Internal examinations  T01- ajustado R01 T01: Exames internos → 

Fazer exames... 

12. Giving birth  T01  R01 / R02 - 

iguais 

- 

13. Coping with the new baby T01 / T02 - 

iguais 

R01 - 

14. Giving up work T01 + T02 R01 T01/T02: (Se aplicável) 

→ (“Se for o caso”) 

15. Whether your partner will be with 

you for the birth 

T02 R01 / R02 - 

iguais 

- 

16. The possibility of miscarriage T02 R01 - 
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Por fim, após a realização de todos os passos da etapa de tradução e obtenção da 

versão preliminar, procedeu-se à validação do conteúdo com o intuito de investigar a 

clareza, a representatividade e a relevância dos itens. Esta etapa foi realizada com o apoio 

de 3 juízes-avaliadores que participaram da etapa de elaboração da versão preliminar.  

Nessa etapa cada juiz-avaliador realizou uma análise subjetiva (pessoal e 

opinativa) para verificar se a escala em questão aferia o que ela se propunha a medir, pelo 

viés do conteúdo (Pasquali, 2010). Salienta-se que também foi usado o Coeficiente de 

Validade de Conteúdo (CVC), que avaliou a concordância entre os juízes.  

Para o cálculo do CVC, foi fornecida uma planilha com todos os itens da CWS 

identificados na versão preliminar, na qual cada juiz-avaliador analisou cada item da 

escala em quatro critérios: clareza da linguagem, pertinência prática, relevância teórica e 

dimensão teórica. Após cada juiz-avaliador responder à planilha com os itens da versão 

preliminar, foi feito o cálculo do CVC, exposto de forma detalhada na seção Método. O 

modelo da planilha utilizada pode ser visualizado no item Apêndices. 

Os resultados referentes aos valores do CVCf de cada item estão dispostos de 

forma detalhada na Tabela 2. No que concerne à análise da dimensão teórica, Pasquali 

(2010) sugere a busca da concordância entre as avaliações dos juízes, tal dado também 

pode ser observado na Tabela 2. 
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Tabela 2  

Cálculo do CVCf da Clareza, Pertinência Prática e Relevância Teórica e avaliação da 

dimensão teórica 

Nº Item CVCf Dimensão teórica 

(Nº de juízes) 

  CL PP RT SM R S SE G 

1 Sua moradia/casa 0,89 0,83 0,83 - - - 3 SE 

2 Problemas financeiros 0,83 0,83 0,83 3 - - 3 SE 

3 Problemas com a lei 0,89 0,83 0,83 - - - 3 SF 

4 Seu relacionamento com 

esposo/parceiro 

0,83 0,89 0,89 - 3 - - R 

5 Seu relacionamento com amigos e 

família 

0,89 0,89 0,89 - 3 - - R 

6 Sua própria saúde 0,89 0,89 0,89 1 - 2 - S 

7 A saúde de alguém próximo a você 0,89 0,89 0,89 - 2 1 - S 

8 Problemas no emprego 0,89 0,83 0,83 1 - - 2 SE 

9 A possibilidade de algo estar errado 

com o bebê 

0,83 0,89 0,89 1 - 2 - S 

10 Ir ao hospital 0,89 0,89 0,89 3 - - - SM 

11 Fazer exames internos 0,63 0,89 0,89 1 - 2 - SM 

12 Parto 0,89 0,89 0,89 2 - 1 - SM 

13 Lidar com o novo bebê 0,89 0,89 0,89 - 3 - - SM 

14 Desistir do trabalho (se for o caso) 0,96 0,83 0,83 - - - 3 SF 

15 Se o seu parceiro estará com você 

no parto 

0,89 0,89 0,89 - 3 - - SF 

16 A possibilidade de aborto 

 

0,89 

 

0,89 

 

0,89 

 

1 1 1 - S 

 Total 0,829 0,834 0,834 - - - - - 
Legenda: Nº: número da questão; CVCf: coeficiente de validade de conteúdo; CL: clareza de linguagem; 

PP: pertinência prática; RT: relevância teórica; SM: sociomédica; R: relações; S: saúde; SE: 

socioeconômica; G: dimensão teórica proposta por Green (2003); SF: sem fator. 

 

 

Após a realização desse cálculo, considerou-se aceitáveis os itens da escala que 

obtiverem CVCc  0,8. Com relação à análise da dimensão teórica, contemplou-se a 

avaliação subjetiva dos juízes do painel de especialistas e ainda a utilização do Kappa de 

Fleiss (k), que avalia estatisticamente a confiabilidade do acordo entre os juízes na 
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avaliação, sendo que o valor do Kappa de Fleiss obtido foi 0,7164. Após a conclusão da 

validação de conteúdo, obteve-se a versão experimental da versão brasileira da CWS 

apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 

Versão experimental da Cambridge Worry Scale 

Escala de Preocupação de Cambridge  

(Oliveira, 2016) 

 

A maioria de nós se preocupa com alguma coisa. Essa lista não tem o objetivo de lhe dar mais preocupações, 

mas nós gostaríamos de saber se alguma dessas coisas está lhe preocupando de alguma maneira. Por favor, 

circule um número para cada item para mostrar quão preocupante ele é para você no momento, de 0, se não 

é uma preocupação, a 5, se é algo com o qual você está totalmente preocupada. 

 

 Não é uma 

preocupação 

    Muita 

preocupação 

1. Sua moradia/casa 0 1 2 3 4 5 

2. Problemas financeiros 0 1 2 3 4 5 

3. Problemas com a lei 0 1 2 3 4 5 

4. Seu relacionamento com esposo/parceiro 0 1 2 3 4 5 

5. Seu relacionamento com amigos e família 0 1 2 3 4 5 

6. Sua própria saúde  0 1 2 3 4 5 

7. A saúde de alguém próximo a você 0 1 2 3 4 5 

8. Problemas no emprego (se for o caso) 0 1 2 3 4 5 

9. A possibilidade de algo estar errado com o 

bebê  

0 1 2 3 4 5 

10. Ir ao hospital  0 1 2 3 4 5 

11. Fazer exames internos 0 1 2 3 4 5 

12. Parto  0 1 2 3 4 5 

13. Lidar com o novo bebê 0 1 2 3 4 5 

14. Desistir do trabalho (se for o caso) 0 1 2 3 4 5 

15. Se o seu parceiro estará com você no parto  0 1 2 3 4 5 

16. A possibilidade de aborto  0 1 2 3 4 5 

 

Se há mais alguma coisa que está lhe preocupando, ou se gostaria de dizer mais sobre algum item acima, 

por favor, use este espaço para nos contar sobre isso: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Após a realização de todas essas etapas a versão experimental obtida (Figura 1) 

foi aplicada a uma amostra piloto de 39 gestantes distribuídas de forma equitativa com 

base no nível de escolaridade (Ensinos Fundamental, Médio e Superior), no intuito de 

verificar se os itens eram adequados. De forma geral, os resultados obtidos indicaram 

compreensão de todos os itens pelas participantes, não sendo necessário realizar ajustes 

na versão adaptada. 

 

 

4.2 Etapa 2: Evidências de validade (construto, convergente, divergente e de critério) 

e confiabilidade  

 

Consistiu na aplicação do Questionário Estruturado da versão experimental da 

Cambridge Worry Scale (CWS), das Subescalas de Estresse e Autoestima do Perfil 

Psicossocial no Pré-natal (PPP) e da Escala de Apoio Social (EAS). 

Os dados apresentados são referentes à coleta de dados oriunda da aplicação dos 

instrumentos da pesquisa a 420 grávidas, estratificadas equitativamente em 140 

adolescentes, adultas jovens e tardias. Antes de expor tais aspectos é feita a caracterização 

das participantes. 

 

 

4.2.1 Características sociodemográficas e gestacionais das participantes  

 

Na Tabela 3 estão expostos os dados de caracterização das gestantes no que tange 

às variáveis sociodemográficas e relativas aos aspectos gestacionais.  
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Tabela 3  

Variáveis sociodemográficas e gestacionais das gestantes entrevistadas. 

 

Variável Média (DP)* Frequência Relativa 

Idade 26,85 (±8,93) - 

Escolaridade 10,48 (±3,20) 34,82% (Fundamental 

Incompleto) 

Nº de gestações anteriores 1,40 (±1,84) 60% (multíparas) 

Nº consultas PN** 4,25 (±2,96) 41,67% (5 ou mais) 

Renda Pessoal 372,28 (±620,80) 51,19% (Sem renda) 

Estado Civil - 50,71% União estável 

Religião  56,67% Católica 

Profissão  35,95% Do lar 

Período gestacional - 44,29% (3º trimestre) 

Nº aborto - 73,33% (Nenhum) 

Uso de Anticoncepcional - 54,81% (Nenhum) 

Planejamento da gravidez - 57,86% (Não) 

* DP: Desvio Padrão 

**PN: Pré-Natal 

 

 

4.2.2 Dados descritivos da CWS 

 

Os dados obtidos da versão brasileira da CWS são expostos tanto da versão de 16 

itens como de 13 itens na Tabela 4. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para 

verificar a normalidade dos escores para cada escala, em ambas as versões da escala 

apresentou distribuição normal ao nível de significância de 5% (CWS16: p=0,126; 

CWS13: p=0,06). 
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Tabela 4  

Valores da média, desvio padrão e amplitude da versão brasileira da Cambridge Worry 

Scale e da versão de Green et al. (2003). 

 

 CWS (n=420) Green et al. (2003) 

Versão Média (DP) Amplitude Média (DP) Amplitude 

CWS (16 itens) 2,07 (1,10) 0-79 

1,29; 1,06; 1,13* 

(0,73; 0,70; 0,65)* - 

CWS (13 itens) 2,26 (1,17) 0-65 - - 
*Dados referentes aos tempos (semanas gestacionais) utilizados na escala, respectivamente T1, T2 e T3. 

 

 

4.2.3 Distribuição da frequência para cada item da CWS 

 

Na Tabela 5 podem ser observadas as porcentagens de respostas para cada item 

da CWS, bem como a média com respectivo desvio padrão. 

 

Tabela 5 

Distribuição da frequência de respostas de cada item da CWS 
Itens 

 

0 
 

1 2 3 4 5 
 

Média 

(DP)* 

1. Sua moradia/casa 184 

(43,8%) 

14 

(3,3%) 

32 

(7,6%) 

49 

(11,7%) 

37 

(8,8%) 

104 

(24,8%) 

2,13 

(2,11) 

2. Problemas financeiros 90 

(21,4%) 

29 

(6,9%) 

62 

(14,8%) 

65 

(15,5%) 

55 

(13,1%) 

119 

(28,3%) 

2,77 

(1,89) 

3. Problemas com a lei 301 

(71,7%) 

12 

(2,9%) 

15 

(3,6%) 

16 

(3,8%) 

15 

(3,6%) 

61 

(14,5%) 

1,08 

(1,88) 

4. Seu relacionamento com esposo/parceiro 251 

(59,8%) 

30 

(7,1%) 

30 

(7,1%) 

31 

(7,4%) 

26 

(6,2%) 

52 

(12,4%) 

1,30 

(1,84) 

5. Seu relacionamento com amigos e 

família 

244 

(58,1%) 

29 

(6,9%) 

38 

(9,0%) 

31 

(7,4%) 

26 

(6,2%) 

52 

(12,4%) 

1,34 

(1,84) 

6. Sua própria saúde  144 

(34,3%) 

38 

(9,0%) 

38 

(9,0%) 

54 

(12,9%) 

20 

(4,8%) 

126 

(30,0%) 

2,35 

(2,09) 

7. A saúde de alguém próximo a você 95 

(22,6%) 

22 

(5,2%) 

29 

(6,9%) 

41 

(9,8%) 

42 

(10,0%) 

191 

(45,5%) 

3,16 

(2,05) 

8. Problemas no emprego (se for o caso) 269 

(64,0%) 

23 

(5,5%) 

16 

(3,8%) 

19 

(4,5%) 

22 

(5,2%) 

71 

(16,9%) 

1,32 

(1,98) 

9. A possibilidade de algo estar errado com 

o bebê  

127 

(30,2%) 

15 

(3,6%) 

30 

(7,1%) 

25 

(6,0%) 

24 

(5,7%) 

199 

(47,4%) 

2,95 

(2,21) 

10. Ir ao hospital  157 

(37,4%) 

24 

(5,7%) 

38 

(9,0%) 

35 

(8,3%) 

47 

(11,2%) 

119 

(28,3%) 

2,35 

(2,12) 

11. Fazer exames internos 206 

(49,0%) 

32 

(7,6%) 

27 

(6,4%) 

32 

(7,6%) 

33 

(7,9%) 

90 

(21,4%) 

1,82 

(2,08) 

12. Parto  90 

(21,4%) 

12 

(2,9%) 

29 

(6,9%) 

22 

(5,2%) 

43 

(10,2%) 

224 

(53,3%) 

3,04 

(2,04) 

13. Lidar com o novo bebê 191 

(45,5%) 

18 

(4,3%) 

42 

(10,0%) 

28 

(6,7%) 

26 

(6,2%) 

115 

(27,4%) 

2,06 

(2,15) 

14. Desistir do trabalho (se for o caso) 295 

(70,2%) 

18 

(4,3%) 

9 

(2,1%) 

16 

(3,8%) 

19 

(4,5%) 

63 

(15,0%) 

1,13 

(1,91) 

15. Se o seu parceiro estará com você no 

parto  

253 

(60,2%) 

17 

(4,0%) 

21 

(5,0%) 

31 

(7,4%) 

27 

(6,4%) 

71 

(16,9%) 

1,46 

(2,00) 

16. A possibilidade de aborto  185 

(44,0%) 

11 

(2,6%) 

21 

(5,0%) 

10 

(2,4%) 

20 

(4,8%) 

173 

(41,2%) 

2,45 

(2,35) 

* DP: Desvio Padrão 
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4.2.4 Estrutura Fatorial e Validade de Construto  

 

A opção por utilizar Análise Fatorial nessa pesquisa foi baseada nas colocações 

de alguns autores na área de Psicologia sobre o fato desta técnica estatística ser 

considerada mais adequada quando se avalia fenômenos psicológicos. Assim, o fato de a 

maioria das pesquisas em Psicologia propor-se a observar um construto latente, isto é, 

que melhor explique a inter-relação entre um grupo de itens, a Análise Fatorial constitui 

uma técnica de análise indicada (Borsa, Damásio & Bandeira, 2012; Damásio, 2012). 

A Análise Fatorial Exploratória foi empregada no intuito de se obter a estrutura 

fatorial que corresponde à validade de construto. Consiste numa técnica de 

interdependência que considera todas as variáveis de forma simultânea, como cada uma 

está relacionada com todas as outras. Tendo sido utilizada para obter a estrutura da versão 

brasileira da CWS, constitui um método de redução de dados. Com o propósito de ratificar 

os resultados obtidos com a Análise Fatorial Exploratória (estrutura fatorial), usou-se a 

Análise Fatorial Confirmatória através da Modelagem por Equações Estruturais. Adiante, 

os resultados oriundos do uso dessas análises. 

Inicialmente avaliou-se a adequação da Análise Fatorial (AF) através dos critérios 

de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) e do Teste de Esfericidade de Bartlett (Pasquali, 1999) 

tanto para a versão da CWS com 16 itens (KMO=0,839 ; χ2 = 699,370; p<0,01)  quanto 

para com 13 itens (KMO=0,826 ; χ2 = 1433,083; p<0,01). Os valores do KMO obtidos 

foram bem próximos ao do estudo original da CWS (KMO=0,87) (Green et al., 2003)  

O KMO calculado para ambas as versões foi maior que 0,8, indicando que a AF 

se adequa (classificação boa). Já o teste de esfericidade de Bartlett, nas duas versões, o 

valor p foi menor que 5%, ou seja, rejeitamos a hipótese de que a matriz de correlação é 
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igual à matriz identidade. Tais resultados indicam que os dados referentes à CWS podem 

ser submetidos à análise fatorial. 

Acerca da Análise Fatorial Exploratória (AFE), como a matriz de dados era 

passível de fatoração, prosseguiu-se escolhendo o método de extração do tipo Análise dos 

Componentes Principais, sendo um dos métodos mais utilizados por fornecer os melhores 

resultados seja com amostras de distribuição normal como não normal (Damásio, 2012).  

Com relação à escolha do número de fatores, uma das maneiras usadas para definir 

a quantidade de fatores é através do critério estabelecido por Kaiser (1960), em que 

devem-se selecionar as componentes cujos autovalores sejam maiores que 1. O critério 

utilizado no presente trabalho foi o critério de Kaiser, devido a maioria dos trabalhos 

utilizar e também porque é o default do SPSS. De forma que a versão de 16 itens 

apresentou 5 componentes, enquanto a versão de 13 itens 4 componentes.  

Com relação à rotação dos fatores optou-se pelo tipo oblíqua, (Oblimin), pois 

estudos na área de Psicologia sinalizam que este tipo é mais adequado para construtos 

psicológicos. Como o propósito de uma escala é avaliar um dado fenômeno, os fatores 

correspondem a traços latentes desse fenômeno, logo eles estão relacionados. Assim 

como a rotação oblíqua permite que os fatores sejam correlacionados entre si, mostra-se 

também mais adequada. Diferente dos métodos ortogonais, que requerem que os fatores 

não sejam correlacionados, salienta-se que os métodos oblíquos não delimitam a interação 

entre os fatores a priori. (Damásio, 2012; Laros, 2012). 

Na rotação oblíqua a interpretação da carga fatorial é vista como uma medida da 

relação única entre a variável e o fator. Em decorrência desse tipo de rotação os valores 

produzidos são correlacionados, assim as cargas fatoriais superestimam a correlação 

existente entre a variável e o fator (Laros, 2012). 
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Na Tabela 6 estão os dados referentes aos fatores e as cargas da Análise Fatorial 

Exploratória. A análise da CWS, com 16 itens, resultou em 5 fatores, que explicam 

59,97% do total da variância; enquanto a de 13 itens resultou em 4 fatores que 

representaram 60,46% do total da variância, de acordo com o critério de Kaiser (1960).  

 

Tabela 6 

Análise fatorial da versão de 16 itens e 13 itens da Cambridge Worry Scale 

Variável 
Fatores – CWS 16 Itens Fatores – CWS 13 itens 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

CWS_1  0,8070      0,8300  

CWS_2  0,8240      0,7920  

CWS_3 0,4300         

CWS_4 0,4580        0,4390 

CWS_5 0,6740        0,7140 

CWS_6 0,7680        0,7910 

CWS_7 0,5730        0,6850 

CWS_8    0,7510    0,5590  

CWS_9   0,7000    -0,6960   

CWS_10     -0,6580 0,7860    

CWS_11     -0,6690 0,7440    

CWS_12     -0,5770 0,5860    

CWS_13     -0,6790 0,6860    

CWS_14    0,8590      

CWS_15 0,5150         

CWS_16   0,8220    -0,8300   

 

Acerca dos valores (absolutos) das cargas fatoriais, são considerados 

significativos em análises exploratórias quando excedem o valor 0,30 que corresponde à 

carga mínima necessária para a variável ser representante útil do fator. De forma que 

quanto mais alto o valor da carga fatorial, melhor a variável representa o fator, isso 

implica em indicação da qualidade da variável.  

No intuito de ratificar as estruturas fatoriais obtidas, ou seja, validar os resultados 

através de uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC), Hair Jr et al. (2009) sugere a 
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Modelagem por Equações Estruturais (MEE), tendo sido feita tanto para a versão de 16 

itens como para a de 13 itens em comparação com estudo de Jomeen & Martin (2005) 

conforme Nazaré, Fonseca e Canavarro (2012). Este procedimento teve como finalidade 

avaliar o grau em que os dados satisfazem a estrutura esperada, no caso, a estrutura 

fatorial obtida através da análise fatorial exploratória.  

Hair Jr et al. (2009) conceitua a Modelagem por Equações Estruturais como uma 

técnica multivariada que estima uma série de equações de regressão múltipla separadas, 

porém interdependentes de maneira simultânea. O modelo estrutural expressa relações 

entre variáveis independentes e dependentes, mesmo se uma dada variável dependente se 

torna independente em outras relações. Os resultados dessas análises são apresentados na 

forma de Figuras (2 e 3). 

Assim, as relações propostas são expressas em uma série de equações estruturais 

– similares a equações de regressão – para cada variável dependente, que no caso desta 

pesquisa estão representadas por cada fator da CWS. Em suma, consiste em “buscar e 

definir os construtos fundamentais ou dimensões assumidas como inerentes às variáveis 

originais” (Hair Jr et al., 2009, p. 94). 

Os resultados obtidos através da Modelagem por Equações Estruturais forneceram 

as estruturas de cada versão, de forma a confirmar a estrutura fatorial obtida na AFE para 

as 2 versões da CWS. Tais modelos são representados por imagens; nessa conformidade, 

a Figura 2 corresponde à versão de 16 itens e a Figura 3 à versão de 13 itens. Frisa-se que 

mais informações oriundas da Análise Confirmatória podem ser comparadas com as 

outras adaptações da escala e visualizadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 

Comparação dos índices de ajustamento dos modelos testados através de AFC. 

 

𝝌𝟐 gl AGFI CFI RMSEA ECVI 

           

  Δ  χ² 

 

Δgla 

Green et al. 

(2003) 320.01** 59  0.89 0.87 0.10 0.90 

 

90.54** 

 

4 

Jomeen e Martin 

(2005) 229.47** 55 0.93 0.91 0.09 0.70 

 

- 

 

- 

Peterson et al 

(2009) 401.19** 59 0.87 0.83 0.12 1.08 

 

171.72** 
 

4 

Carmona Monge 

et al. (2012) 499.50** 98 0.86 0.83 0.10 1.34 

 

270.03** 

 

43 

Gourounti et al. 

(2012) 498.30** 98 0.87 0.83 0.10 1.34 

 

268.83** 

 

43 

Oliveira (2016) 140,511** 59 0,952 0,941 0,057 0,488 88.96** 4 
a

  Por comparação com o modelo de Jomeen e Martin (2005). 

** p < .001. 

 

 

a 
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Figura 2  

Modelo final da CWS (16 itens) por Modelagem por 

Equações Estruturais.  

Figura 3 

Modelo final da CWS (13 itens) por Modelagem por Equações Estruturais 
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4.2.5 Validade de Construto, Convergente e Divergente 

 

Pelo fato da versão de 13 itens ter se mostrado como modelo mais adequado, tais 

validades somente serão apresentadas referentes à tal versão. Para dar continuidade à 

validade de construto, apresentam-se na Tabela 8 os dados das correlações de Pearson 

entre os fatores obtidos nas versões da CWS, como também os resultados das correlações 

com dados referentes à Subescala de Estresse (PPP) que corresponde à validade 

convergente e da Subescala de Autoestima e a da Escala de Apoio Social, que 

correspondem à validade divergente. 

 

 

Tabela 8 

Validade de construto, convergente e divergente da Cambridge Worry Scale (versão de 

13 itens). 

Variável Estatística 
Total 

CWS 
Estresse Autoestima 

Apoio 

Social 
F1 F2 F3 F4 

Total CWS   1               

Estresse 
r ,613** 1             

Valor p p< 0.01               

Autoestima 
r -,234** -,292** 1           

Valor p p< 0.01 p< 0.01             

Apoio Social 
r -,152** -,285** ,269** 1         

Valor p 0,002 p< 0.01 p< 0.01           

Sociomédica 

(F1) 

r ,783** ,458** -,223** -,161** 1       

Valor p p< 0.01 p< 0.01 p< 0.01 0,001         

Saúde (F2) 
r -,411** -,195** 0,023 -,112* -,139** 1     

Valor p p< 0.01 p< 0.01 0,64 0,022 0,004       

Socioeconômica 

(F3) 

r ,612** ,442** -,194** -,139** ,252** -,098* 1   

Valor p p< 0.01 p< 0.01 p< 0.01 0,004 p< 0.01 0,045     

Relações (F4) 
r ,767** ,474** -,131** -,125* ,429** -,159** ,334** 1 

Valor p p< 0.01 p< 0.01 0,007 0,01 p< 0.01 0,001 p< 0.01   

*p< 0.05;** p< 0.01         
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4.2.6 Validade de Critério 

 

A validade de critério foi realizada visando a capacidade de a CWS distinguir 

grupos de gestantes com base na experiência gestacional anterior (primíparas e 

multíparas), tendo sido replicado a proposta de Green et al. (2003), bem como de versões 

de outros países (Inglaterra, Suécia, Grécia, Espanha e Portugal). Dados dispostos na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 

Validade de critério da Cambridge Worry Scale (versão 13 itens) entre primíparas e 

multíparas.  

Variável Grupo Média Desvio padrão t Valor p 

Total CWS 
Primíparas 26,93 14,65 

-2,718 0,007 
Multíparas 31,04 15,45 

Sociomédica 
Primíparas 2,31 2,151 

-1,481 0,139 
Multíparas 2,47 2,208 

Saúde 
Primíparas 2,88 2,268 

1,887 0,06 
Multíparas 2,58 2,308 

Socioeconômica 
Primíparas 1,67 1,959 

-5,654 <0,01 
Multíparas 2,34 2,122 

Relações 
Primíparas 1,73 2,012 

-4,999 <0,01 
Multíparas 2,24 2,144 

 

Também se realizou análises para saber se a CWS seria adequada para diferenciar 

grupos de gestantes considerando a fase do desenvolvimento/idade (adolescentes, adultas 

jovens e tardias), conforme Green et al. (2003). Tais dados são apresentados nas Tabelas 

10. 
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Tabela 10 

Validade de critério da Cambridge Worry Scale (versão 13 itens) entre gestantes 

adolescentes, adultas jovens e tardias. 

 

Variável Grupo Média Desvio padrão F p-valor  

Total CWS 

Adolescentes  27,49 14,57 

3,046 0,049 Adultas jovens  31,85 16,46 

Tardias  18,83 14,44 

Sociomédica 

Adolescentes  2,31 2,167 

5,093 0,006 Adultas jovens  2,65 2,218 

Tardias  2,27 2,158 

Saúde 

Adolescentes  2,99 2,3 

6,022 0,003 Adultas jovens  2,78 2,318 

Tardias 2,33 2,225 

Socioeconômica 

Adolescentes 1,56 1,937 

20,287 <0,01 Adultas jovens 2,23 2,113 

Tardias 2,43 2,103 

Relações 

Adolescentes 1,90 2,095 

4,715 0,009 Adultas jovens 2,26 2,154 

Tardias 1,96 2,057 

             

 

Utilizou-se o teste Tukey como post hoc para o teste ANOVA com os dados da 

Tabela 10; porém nenhum dos pareamentos realizados demonstraram diferenças entre os 

grupos pesquisados, seja entre gestantes adolescentes, adultas jovens e/ou tardias. A 

tabela com tais dados pode ser observada no item Anexos. 

 

 

4.2.7 Confiabilidade 

 

No que tange às análises para verificar a confiabilidade através da consistência 

interna do escore total da escala e dos fatores, procedeu-se com o α-Cronbach e os dados 

estão expostos na Tabela 11. 
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Tabela 11 

Valores do Alfa de Cronbach da versão brasileira da CWS (versão 13 itens). 

Variável Média Desvio padrão Min Máx Alfa de Cronbach 

Total CWS 2,26 2,17 0 5 0,825 

Sociomédica  2,41 2,20 0 5 0,747 

Saúde 2,70 2,30 0 5 0,704 

Socieconômica 2,07 2,08 0 5 0,642 

Relações 2,04 2,11 0 5 0,672 

 

Para complementar a análise da confiabilidade foram realizadas análises que 

contemplaram dados referentes às características distribucionais dos itens com 

respectivos valores do alfa de Cronbach, além das correlações item-total dispostos na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12  

Caraterísticas distribucionais dos itens, consistência interna e correlações item-total. 

  
Estatísticas 

Alfa de 

Cronbach 

excluindo item 

Correlação 

item-total 

Correlação 

item-total 

Corrigida  

Item Média Desvio padrão Mín Máx 
Min-

Máx 
Escala Fator     

1 2,13 2,12 0 5 -5 0,818 0,452 0,514** 0,401 

2 2,77 1,89 0 5 -5 0,813 0,448 0,562** 0,468 

3 1,3 1,85 0 5 -5 0,819 0,646 0,487** 0,386 

4 1,34 1,84 0 5 -5 0,812 0,587 0,580** 0,491 

5 2,35 2,09 0 5 -5 0,809 0,548 0,622** 0,527 

6 3,16 2,05 0 5 -5 0,815 0,633 0,554** 0,45 

7 1,32 1,99 0 5 -5 0,822 0,702 0,462** 0,351 

8 2,95 2,21 0 5 -5 0,81 - 0,610** 0,506 

9 2,35 2,13 0 5 -5 0,806 0,659 0,655** 0,563 

10 1,82 2,08 0 5 -5 0,804 0,657 0,671** 0,584 

11 3,4 2,05 0 5 -5 0,811 0,713 0,589** 0,491 

12 2,06 2,16 0 5 -5 0,813 0,723 0,580** 0,474 

13 2,45 2,35 0 5 -5 0,821 - 0,508** 0,380 

**p<0.01 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Etapa 1: Adaptação e Coeficientes de Validade de Conteúdo (CVC) 

 

A maioria dos itens escolhidos das traduções foi considerada igual na versão T01 

(Tradução 01) e T02 (Tradução 02), ao todo foram 6 itens. A segunda posição foi para 

itens da T01 (5 itens); em menor quantidade, itens da T02 e aqueles oriundos da junção 

de itens das 2 traduções (T01 e T02). 

De forma geral, pode-se destacar que ao considerar a maioria dos itens 

selecionados a Tradução 01 teve mais itens escolhidos, ao todo 11 itens. Acerca do fato, 

supõe-se que a versão tenha sido traduzida de maneira mais literal e contemplou aspectos 

formais do instrumento. 

A R01 (Retrotradução 01) obteve a maioria dos itens, tanto ao considerar apenas 

os escolhidos para a própria retrotradução como aqueles escolhidos por serem iguais nas 

duas Retrotraduções (R01 e R02), no total de 15 itens. Diante disto, pode-se inferir que a 

R01 foi mais fidedigna, sendo que o fato da maioria dos itens escolhidos na versão 

traduzida T01 também pode ser apontado como fator responsável por este resultado. 

Portanto, isso também pode ter relação com a qualidade da R02, o que pode significar 

que provavelmente a retrotradução não tenha sido boa. 

As colocações feitas pelos avaliadores estão destacadas na coluna Observação da 

Tabela 1, os posicionamentos feitos, basicamente, se voltaram para que a expressão 

representativa de cada item fosse adequada ao público proposto na pesquisa, gestantes 

assistidas pela rede de atenção básica de Natal (RN). 
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Considerando os dados dispostos na Tabela 2 pôde-se observar que a maioria dos 

itens da CWS, bem como o escore total com relação à Clareza da Linguagem (CL), 

Pertinência Prática (PP) e Relevância Teórica (RT), obteve um CVCc maior que 0,8 ponto 

de corte conforme Pasquali (2010), apenas o item 11 apresentou um CVCc abaixo do 

valor de corte (0,63); no entanto, mesmo assim este item será utilizado no instrumento 

para, posteriormente, serem feitas análises mais apuradas, especialmente, acerca do fator. 

De forma geral, a validação de conteúdo da versão preliminar da CWS obteve a 

maioria CVC com valores que podem ser considerados adequados para a utilização na 

população de gestantes  que se propõe. Ressalta-se que apenas o item 11 não obteve um 

valor do Coeficiente de Validação de Conteúdo (CVC) dentro do parâmetro, sendo 

necessário um pouco de cautela na sua utilização, o que não implica em desconsiderá-lo 

na pesquisa, pois tal valor não interferiu no CVCf do item Clareza. 

No que concerne à Dimensão Teórica dos 16 itens, apenas os itens 7, 11 e 13 

apresentaram opinião divergente dos avaliadores da dimensão proposta na CWS. O item 

7 foi alocado na dimensão Relações pelos avaliadores e na escala é proposta a dimensão 

Saúde. O item 11 obteve maior pontuação no fator Saúde, enquanto a dimensão sugerida 

por Green et al. (2003) é Sociomédica. Já o item 13 obteve pontuação dos 3 juízes para a 

dimensão Relações, enquanto na versão da autora pertence à área Sociomédica. Destaca-

se que os itens 3, 14 e 15 embora tenham sido avaliados nas dimensões propostas, eles 

não são enquadrados em nenhuma dimensão, sendo considerados Sem Fator (SF), pois 

conforme Green et al. (2003) não apresentaram carga fatorial com valor satisfatório. 

Portanto, acerca da Dimensão Teórica, 8 itens foram analisados pelos juízes-

avaliadores conforme os fatores propostos por Green et al (2003). Isso implica em mais 

da metade dos itens, já que 3 itens são classificados Sem Fator (SF). O valor do Kappa 

de Fleiss obtido indicou concordância substancial na avaliação dos juízes. A interpretação 
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do coeficiente Kappa pode ser classificada como: a) concordância quase perfeita (k= 

0,81-1,00); b) concordância substancial (k= 0,61-0,80); c) concordância moderada 

(k=0,41-0,60); d) concordância fraca ou pequena (k=0,21-0,40); e) concordância leve 

(k=0,0-0,20), e) nenhuma correlação quando forem menores do que zero (0), indicando 

ausência de acordo (Landis & Koch, 1977). 

De forma geral no estudo piloto da aplicação da versão experimental da versão 

brasileira da CWS todas as participantes informaram ter compreendido o instrumento e 

apenas uma ressalva foi feita em relação ao item 16. A colocação feita foi acerca do 

significado, aparentando uma falta de compreensão associado à falta de informação da 

gestante que ao item propriamente dito. 

 

 

5.2 Etapa 2: Evidências de validade (construto, convergente, divergente e de critério) 

e confiabilidade  

 

 

5.2.1 Características sociodemográficas e gestacionais das participantes  

 

Conforme os dados da Tabela 3 a média de idade das gestantes entrevistadas foi 

de 26,85 (±8,93), valor quase igual ao valor referente à média nacional apresentada no 

censo de 2010, que foi 26,80 anos. Tais dados ainda destacam que essa média teve um 

pequeno aumento quando comparado ao censo de 2000 (26,3 anos). A faixa etária de 25-

29 anos representou a porcentagem de 34% das gestantes.  

Quanto à categoria escolaridade, a maior porcentagem das partícipes respondeu 

que possuía o Ensino Fundamental incompleto, sendo que a média da escolaridade em 
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anos de estudo foi de 10,48 (±3,20). Essa média é considerada menor que os anos 

necessários para completar o ensino básico que são de 12 anos de estudo, o que para os 

padrões de exigências dos dias atuais - como por exemplo no quesito aquisição de 

emprego – tal dado indica escolaridade baixa. Sabe-se, também, que os níveis de instrução 

escolar é um fator que pode influenciar questões relativas tanto aos aspectos obstétricos 

como aos gestacionais (Xavier, Jannotti, Silva & Martins, 2013). 

A média de gestações anteriores foi de 1,40 (±1,84), esses dados estão abaixo dos 

valores referentes à média nacional e nordestina que, conforme o IBGE (2010), no Brasil 

foi de 1,9 filhos e no Nordeste 2,01. Ainda se destaca que 60% das gestantes eram 

multíparas, o que, segundo Gomes, Donelli, Piccinini e Lopes (2008), o fato de gestantes 

já terem vivenciado experiências gestacionais anteriores pode fazer com que elas sejam 

consideradas mães experientes e apresentem menores níveis de preocupações, ansiedades 

e expectativas em relação à própria gestação e a saúde e segurança do bebê.  

A média de consultas pré-natal foi de 4,25 (±2,96) e 41,67% das gestantes 

afirmaram ter realizado 5 ou mais consultas pré-natais, o que é considerado um valor 

razoável, visto que o Ministério da Saúde (2002) estabelece como o número mínimo seis 

consultas no terceiro trimestre de gestação, caso das participantes deste estudo, pois 

44,29% encontravam-se no 3º trimestre gestacional. 

Uma possível explicação para tal achado pode estar de acordo com o que pontua 

Coimbra et al. (2003) acerca de que mães multíparas e que têm maior experiência em 

estar gestante, sentem-se mais seguras durante a gravidez e dão menor importância ao 

pré-natal. Da mesma forma, mulheres mais jovens e primíparas podem buscar o pré-natal 

com maior frequência, devido a sua menor experiência e inseguranças. 

Parte da literatura aponta que uma assistência inadequada ao pré-natal pode estar 

associada a vários fatores indicativos da persistente desigualdade social que ocorre no 
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Brasil (Coimbra et al., 2003). Sabe-se que um bom serviço prestado por um pré-natal de 

qualidade é uma ferramenta útil no fortalecimento da assistência à saúde das gestantes, 

pois o espaço do pré-natal pode ser utilizado para a realização de ações promotoras de 

saúde como, por exemplo, a formação de grupo de gestantes, de maneira a construir um 

espaço de agregação que serviria como suprimento de informações para muitas questões 

relacionadas à gravidez, assim como fornecer maiores auxílios de saúde e apoio 

psicossocial. 

Acerca da renda salarial, a média apresentada foi de 372,28 (±620,80), valor que 

é considerado bem menor que um salário mínimo, cujo valor atual é de R$880,00, 

caracterizando, então, as participantes desta pesquisa como de baixa renda, sendo que 

51,19% das gestantes afirmaram não possuir nenhuma renda.  

A partir desses dados, questões como gravidez não planejada,  uso inadequado ou 

não de anticoncepcionais, gestações anteriores, abortos provocados, profissão e número 

de consultas pré-natais, que costumam estar associados à baixa renda e baixa 

escolaridade, pois esses fatores em conjunto podem gerar um menor acesso aos serviços 

de planejamento familiar e assistência pré-natal, de forma que essas incertezas nos 

aspectos financeiros poderão influenciar negativamente a saúde gestacional (Borges, 

Cavalhieri, Hoga, Fujimori & Barbosa, 2011). 

Quanto ao estado civil, 50,71% das gestantes se encontravam em uma união 

estável; essa porcentagem é maior que o valor nacional referente ao censo de 2010, que 

foi de 36,4%. Nesse aspecto é interessante destacar que a presença de um parceiro 

conjugal pode se constituir como um atributo que proteja as gestantes contra possíveis 

efeitos adversos na gravidez, podendo servir como uma possível fonte de suporte 

emocional e afetivo (Oliveira-Monteiro et al., 2011).  
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No que tange à religião, predominaram gestantes católicas (56,67%). Esta 

prevalência condiz com os dados da própria população brasileira na qual se constatou que 

a taxa de católicos foi de 64,6% e a de evangélicos 22,2%, o que corrobora com os dados 

nacionais; sendo que no estado do Rio Grande do Norte, a maioria também foi de 

católicos, com um índice de 76% (IBGE, 2010). Ainda se pontua que o exercício da 

espiritualidade representa desfechos positivos quanto aos aspectos relacionados à saúde 

dos indivíduos (Cucchiaro & Dalgalarrondo, 2007; Panzini et al., 2011). 

A profissão que obteve maior porcentagem foi “Do lar” (35,95%), esse valor foi 

um pouco superior ao estudo de Sousa (2015) com gestantes no município de Natal (RN), 

onde o valor apresentado foi de 23,33%. Possíveis fatores que podem ter contribuído com 

tais valores sejam, exatamente, as baixas escolaridade e renda; pois níveis baixos nesses 

dois aspectos dificultam essas mulheres de possuírem empregos com maiores 

remunerações, de ingressarem em cursos superiores, serem bem-sucedidas em concursos 

públicos e até mesmo de conseguirem empregos fixos (Carvalho, Morais & Freitas, 

2009). 

A maioria das gestantes (44,29%) estava no terceiro trimestre gestacional; 

partindo do pressuposto de que cada trimestre é permeado por mudanças físicas e 

psicológicas, estar no último trimestre também pode estar associado ao aumento dos 

níveis de ansiedade, expectativas e preocupações maternas em relação à chegada do parto 

que se aproxima (Maldonado, 2002). Uma das implicações positivas dos trimestres 

gestacionais é proporcionar às gestantes uma gradação adaptativa às várias 

transformações corporais e psíquicas que ocorrem ao longo de todo o período gestacional. 

Embora a maioria das participantes (73,33%) não tenha tido histórico de abortos, 

sabe-se que o abortamento é um problema de saúde pública, além de ser responsável por 

11,4% do total das mortes maternas (Ministério da Saúde, 2004). O índice de 73,33% é 



68 

 

um pouco superior ao encontrado por Oliveira et al. (2014), o qual 62,5% da amostra não 

havia tido nenhuma ocorrência de aborto.  

Sobre o uso de anticoncepcionais, 54,81% das gestantes afirmaram não ter feito 

uso de nenhum tipo. Deve-se atentar para o que Silva e Vieira (2009) colocam sobre o 

fato de que o desuso ou uso incorreto de métodos contraceptivos está ligado muitas vezes 

a fatores como falta de informações a respeito de como funcionam e como devem ser 

usados, além de eventuais e inadequadas ações de programas de saúde e, também, de 

efeitos colaterais.  

Esse dado pode explicar também o fato de a maioria das participantes desta 

pesquisa (57,86%) não terem planejado a gravidez, e isso se põe em relevo a garantia da 

intervenção eficaz de métodos contraceptivos para reduzir o número de gestações não 

planejadas. Este aspecto precisa ser considerado ao se avaliar programas de planejamento 

familiar em funcionamento no município, sendo igualmente importante levar em conta as 

informações e conhecimentos quanto à utilização de métodos contraceptivos pela 

população feminina sexualmente ativa (Prietsch, González-Chica, Cesar, & Mendoza-

Sassi, 2011).  

 

 

5.2.2 Dados descritivos da CWS 

 

Na Tabela 4 observa-se que os valores das médias como das amplitudes obtidas 

tanto para a versão de 16 itens quanto para a de 13 itens foram um pouco maiores que os 

valores observados na escala original (Green et al., 2003). As versões que trabalharam 

com a média foram a espanhola e a portuguesa (Portugal). Ao comparar os valores com 

a espanhola, as desse estudo foram maiores (Carmona Monge et al., 2012). Já com relação 
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à portuguesa, as médias obtidas foram bem próximas (Nazaré, Fonseca e Canavarro, 

2012).  

 

 

5.2.3 Distribuição da frequência para cada item da CWS 

 

Pelos dados apresentados na Tabela 5, pode-se observar que 11 dos 16 itens 

apresentaram maior porcentagem na resposta “0” (não é uma preocupação), dos quais 2 

itens tiveram porcentagem maior que 34% (itens 6 e 10); 4 com porcentagem maior que 

43% (1, 11, 13 e 14); e 5 com porcentagem maior que 58% (3, 4, 5, 8, 14 e 15). Então, é 

perceptível que houve um predomínio de pontuações na opção de resposta que não indica 

nenhuma preocupação. Tal valor tem relação com a média obtida da CWS (2,07; ±1,10), 

considerada baixa, poiso valor do escore varia de 0-5. 

Enquanto 4 itens apresentaram a maior porcentagem na resposta 5 (Muita 

preocupação), bem como maiores médias, tendo por base a ordem decrescente das 

porcentagens obtidas, destaca-se que a maior porcentagem apresentada foi no item 12 

referente ao parto com porcentagem maior que 50%; a segunda maior foi no item 9 

relativo à possibilidade de algo estar errado com o bebê; a terceira, no item 7, que faz 

referência à saúde de alguém próximo; e por fim o item 2, com menos de 30% relativo a 

problemas financeiros. 

Os valores obtidos na versão original da CWS (Green et al., 2003) houve uma 

variabilidade das respostas, de forma que cada item da escala foi pontuado constituindo 

uma preocupação para uma ou outra gestante. Este estudo se diferiu em relação ao item 

que apresentou maior preocupação (item 12 – 53,3%), pois na versão original foi o item 

9 (90%), mas foi similar em relação ao item 3 ter menor porcentagem e média, cuja maior 
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porcentagem foi na resposta 0 (zero), pois em Green et al. (2003) representou apenas 

3,6% da porcentagem total.  

Ao considerar a porcentagem das respostas na opção “5” nos itens da escala, 

percebe-se que as gestantes estavam se preocupando. Acerca dos conteúdos das 

preocupações foram voltados a aspectos relacionados ao parto, com o fato de algo estar 

errado com o bebê, com a saúde de alguém próximo e por último com problemas 

financeiros.  

Com relação às respostas referentes à pergunta aberta da CWS, apresentada ao 

final da escala, apenas 16,9% das grávidas a utilizaram. As respostas se relacionaram com 

aspectos relativos à própria saúde, saúde ou cuidados relativos ao bebê, questões 

financeiras e relativas ao exercício profissional. Contudo, tais respostas estão 

contempladas nos 16 itens objetivos da CWS, de forma que talvez a gestante tenha tido 

apenas o intuito de ressaltar o conteúdo de sua preocupação, não sendo uma preocupação 

que não houvesse sido contemplada no instrumento. 

 

 

5.2.4 Estrutura Fatorial e Validade de Construto  

 

Conforme a classificação exposta e os dados apresentados na Tabela 6, o modelo 

da versão de 16 itens apresentou a distribuição em cinco fatores. Tal estrutura foi similar 

à obtida no estudo realizado em Portugal relacionado à quantidade de fatores (Nazaré, 

Fonseca & Canavarro, 2012). 

Acerca da classificação das cargas, Comrey e Lee (1992) citados por Laros (2012) 

sinalizam como excelente maior que 0,71; muito boa maior que 0,63; boa maior que 0,55; 

razoável maior que 0,45; e pobre maior que 0,32. No que concerne às cargas com 
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respectiva classificação considerando cada fator obtido, destaca-se que o fator 1 foi 

composto por 6 itens (3, 4, 5, 6, 7 e 15) e apenas uma das componentes (item 3 – Fator 1) 

teve carga 0,43, considerada pobre, as restantes variaram de 0,45-0,76 podendo ser 

classificadas de razoáveis a excelentes. No fator 2, (itens 1 e 2) as cargas foram 0,80 e 

0,82, cargas consideradas excelentes.  

No fator 3 (itens 9 e 16), as cargas apresentaram os valores 0,70 e 0,82 

classificadas respectivamente como muito boa e excelente. No fator 4 (itens 8 e 14), 

apresentaram valor 0,75 e 0,85, sendo consideradas excelentes. Por fim, no fator 5, (itens 

10, 11, 12 e 13) as cargas variaram entre 0,57 a 0,67, ou seja, de boa a muito boa.  

Sumarizando sobre os valores das cargas fatoriais obtidas na versão de 16 itens, 

apenas 1 foi considerada pobre, 2 como razoáveis, 2 como boas, 5 como muito boas e 6 

como excelentes. Tal dado indica que mais de 80% dos itens obtiveram cargas fatoriais 

classificadas de boas a excelentes. 

Com relação à versão de 13 itens, a estrutura fatorial obtida se organizou em 4 

fatores, sendo tal modelo semelhante ao obtido pelos autores que elaboraram a CWS 

(Green et al., 2003). No fator 1 (itens 10, 11, 12 e 13), as cargas fatoriais oscilaram de 

0,58-0,78 e por isso foram conceituadas de boas a excelentes; já no fator 2 (itens 9 e 16), 

os valores absolutos foram 0,69 e 0,83, sendo classificadas como muito boa e excelente, 

respectivamente; no fator 3 (itens 1, 2 e 8) houve uma variação de 0,55-0,83 que 

corresponde de boa a excelente; e no fator 4 (4, 5, 6 e 7), as cargas apresentaram de 0,43-

0,79, variando de uma classificação pobre a excelente. 

Ressalta-se que todos os itens referentes ao fator 2 apresentaram cargas negativas, 

partindo do pressuposto de que os valores das cargas representam a correlação entre a 

variável e a carga. De acordo com Mingoti (2005) e Nelson (2007), um valor negativo 

significa a existência de uma tendência a ter uma alta pontuação no fator e uma baixa 



72 

 

pontuação no escore geral, de forma que uma baixa pontuação no fator pode implicar em 

um aumento no escore total. Em síntese, à medida que se aumenta o escore de 

preocupação há uma diminuição no fator Saúde (ou o inverso) e, embora tenha 

apresentado cargas negativas com valores excelentes, representa uma boa relação com o 

fator, mesmo que indireta.  

Na pesquisa de Green et al. (2003), o item 6 desse fator também apresentou carga 

negativa; já na versão espanhola, todas as cargas referentes ao fator 2 também foram 

negativas (Carmona Monge et al.  2012). Destaca-se que nos dois estudos citados, os 

autores discutiram as cargas fatoriais focando apenas nos valores absolutos obtidos, não 

ressaltando o fator de a carga ser negativa ou positiva. 

Ao considerar os itens que formaram o fator, estes correspondem às preocupações 

relacionados à saúde do bebê, logo é possível que características próprias das 

participantes tenham contribuído para as cargas do fator 2 fossem negativas como, por 

exemplo, a baixa escolaridade e renda, e estas, por sua vez, talvez impliquem em um nível 

deficiente de informação que não possibilite a compreensão do real estado de saúde do 

bebê, mesmo tendo apresentado um número significativo de consultas pré-natais. É 

necessário atentar-se para questões como: as gestantes realmente estão compreendendo 

as informações que estão sendo repassadas nessas consultas, de forma que mais estudos 

sobre tais variáveis precisam ser realizados. 

Já as cargas do fator 4, nesse estudo, foram todas positivas, enquanto na escala 

original todas foram negativas. Assim, na versão original quanto maior a pontuação no 

fator 4 menor será no escore geral bem como uma maior pontuação no escore geral pode 

implicar numa menor no mesmo fator. Nesta pesquisa a relação foi direta e não inversa 

como no original, indicando que maior pontuação nesse fator pode implicar em maior 

pontuação no escore geral de preocupações maternas. 



73 

 

Sintetizando os valores das cargas fatoriais na versão de 13 itens, houve apenas 1 

item com carga classificada como pobre, 2 como boas, 3 como muito boas e 7 como 

excelentes. Em termos de porcentagem, mais de 92% das cargas apresentadas variaram 

de boas a excelentes. 

Ao comparar as cargas fatoriais obtidas em cada versão da CWS com os dados da 

versão original, observou-se que no Fator 1 (Sociomédica) estudado por Green et al. 

(2003) as cargas fatoriais variaram de 0,61-0,82, valores bem próximos aos da versão de 

13 itens, enquanto que na de 16 houve uma variação menor tanto para o valor mínimo 

como máximo. Com relação ao Fator 2 (Socioeconômica) a amplitude da carga foi 0,56-

0,83, ao comparar com Fator 3 correspondente na versão de 13 itens os valores foram 

bem semelhantes, na versão de 16 itens o fator mais próximo seria o fator 2 cujas cargas 

apresentadas estão mais próximas do valor máximo na versão original.  

O fator 3 (Saúde) em Green et al. (2003) apresentou cargas de -0,12-0,77, 

diferindo dos valores obtidos nas 2 versões da CWS desse estudo cujos valores mínimos 

foram -0,69/-0,70 e máximos 0,83/0,82, respetivamente nas versões de 13 e 16 itens. O 

fator 4 (Relações) variou de 0,54-0,77, sendo que na versão de 13 itens corresponde ao 

fator 4 também, porém as cargas obtidas foram um pouco menores e maiores em relação 

ao da versão original. Com relação ao fator 1 e 4 da versão de 16 itens não é possível 

comparar, pois os itens que compuseram os fatores não foram similares ao da versão de 

Green et al. (2003). 

Quanto à distribuição dos itens tendo por base as figuras da Análise Fatorial 

Confirmatória, nos fatores na versão de 16 (ver Figura 2) apresentou 3 fatores (Fator 2, 3 

e 5) similares aos de Green et al. (2003). O fator 2 foi formado por apenas 2 itens ao invés 

de 3 como no original, e 2 fatores (1 e 4) bem diferentes em relação à versão original.  
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A versão de 13 itens (ver Figura 3) teve uma estrutura fatorial de 4 fatores, 

semelhantes ao original, tanto em quantidade quanto na distribuição de itens, diferindo 

na inversão da ordem de apresentação entre os fatores 2 e 3. No fator 4 com 2 itens a mais 

que na versão original em que são enquadrados no fator 3 (Saúde), porém na versão de 

Jomeen e Martin (2005) um dos itens (item 7) é incluso neste mesmo fator. 

Ao ter como parâmetro a ordem dos fatores do estudo de Green et al. (2003), 

conforme a Figura 3 (versão de 13 itens), a ordem de fatores obtida demonstra que os 

itens do Fator 1 correspondem aos mesmos obtidos no original que equivale à área 

Sociomédica. O fator 2 (16 e 9) e fator 3 (8, 2 e 1) contemplam os mesmos fatores da 

versão original correspondendo respectivamente às áreas “Saúde” e “Socioeconômica”, 

diferiram do original no que concerne à ordem de apresentação, ou seja, na pesquisa de 

Green et al. (2003), o fator relacionado à área “Socioeconômica” foi o segundo enquanto 

a área “Saúde” foi o terceiro.  

Ressalta-se que na versão de 13 itens o Fator 2 (Saúde) foi composto por apenas 

2 itens, enquanto no original são 4, sendo similar em termos de composição ao Fator 

Saúde da versão portuguesa da CWS (Nazaré, Fonseca e& Canavarro, 2012). E, por fim, 

o fator 4, que corresponde à área Relações foi formado por 2 itens (5 e 4) conforme o 

estudo de Green et al. (2003) e por 2 itens diferentes (7 e 6) que na versão original 

carregaram na área Saúde.  

Acerca dos dados apresentados na Tabela 7 se referem à comparação das versões 

da CWS tendo como base o modelo de Jomeen e Martin (2005) que foi o primeiro estudo 

da escala que utilizou Análise Fatorial Confirmatória da CWS, propondo como modelo 

adequado a versão de 4 fatores. Conforme os critérios dispostos na tabela, o modelo da 

versão brasileira de 13 itens também é considerado adequado com melhores valores nos 

critérios apresentados, conforme Jomeen e Martin (2005). 
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Explicando alguns dados apresentados na coluna da Tabela 7, acerca do valor do 

2 ele testa a probabilidade do modelo teórico se ajustar aos dados, de forma que quanto 

mais baixo o valor melhor, sendo considerado adequado que este valor varie de 2-3 para 

amostra menores de 200 sujeitos. Nesta pesquisa o valor obtido foi menor que 2, sendo 

um dos valores menores quando comparados às outras adaptações (Byrne, 2010). 

O AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index) conforme Byrne (2010) indica a 

proporção de variância-co-variância nos dados explicados pelo modelo, considerando os 

graus de liberdade e o número de variáveis consideradas. Os parâmetros estabelecidos 

para seu aspecto são:  0 - nenhum ajuste, 1 - ajuste pleno; 0,90 – ajuste satisfatório 

(Byrne, 2010). O valor obtido nessa pesquisa foi considerado satisfatório, sendo um dos 

melhores valores ao comparar com as outras adaptações da CWS. 

O CFI (Comparative Fit Index) é o índice comparativo de ajuste do modelo, 

permite comparar a matriz de co-variância predita pelo modelo com aquela realmente 

observada. O valor padrão é 0,90 que indica ajuste adequado (Byrne, 2010). O resultado 

apresentado na versão brasileira da CWS foi considerado adequado e também o melhor 

valor em relação às outras adaptações. 

Já o RMSEA (Root Mean-Square Error of Approximation) constitui um indicador 

de “maldade” de ajuste, de forma que maiores valores sugerem modelo não ajustado. Os 

valores sugeridos são: 0,05-0,08 – ideal, e até 0,10 com índice de confiabilidade de 90% 

(Byrne, 2010). O resultado desse estudo obteve um valor considerado ideal, indicando 

assim um modelo ajustado. Com relação à diferença estatisticamente significativa do Δχ², 

penaliza o modelo com maior χ², e novamente o modelo dessa pesquisa apresentou menor 

valor, indicando melhor modelo.  

A partir dos dados apresentados das 2 versões da CWS indica-se a versão de 13 

itens como o modelo mais indicado para uso. Tal indicação foi baseada nos critérios 
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explicados anteriormente (Tabela 7), e também utilizando o critério de Informação 

Akaike (AIC) e no Critério de Informação Bayesiano (BIC) que são muito utilizados para 

escolher modelos (Burnham & Anderson, 2004).  

A versão de 13 itens apresentou menores valores de AIC e BIC (AIC=204,511; 

BIC= 333,799) quando comparados à versão de 16 itens (AIC=273,88; BIC= 443,571), 

além dos melhores valores nos critérios relacionados à AFC quando comparados a outros 

modelos da CWS, dispostos na Tabela 7. Com isso, pode-se concluir que o modelo com 

13 variáveis é mais adequado para explicar o fenômeno estudado. 

Ressalta-se que tal modelo é considerado similar ao proposto por Jomeen e Martin 

(2005) citado por Nazaré, Fonseca & Canavarro (2012), cujas análises dos modelos 

existentes indicaram a versão de 13 itens com bons índices de ajustamento, indicando que 

a CWS é composta por 4 fatores diferentes, porém relacionados. 

Logo, a versão brasileira da Cambridge Worry Scale apresentou uma estrutura 

fatorial bem similar à versão original (Green et al., 2003). Destaca-se que o fator 1 

(sociomédica) foi idêntico ao fator 1 da versão original; o fator 2 (saúde) correspondeu 

ao fator 3 da original, embora com 2 itens a menos; o fator 3 (socioeconômica) idêntico 

ao fator 2 da original, e o fator 4 (relações) igual ao 4 fator, com 2 itens a mais. Apenas 

os fatores saúde e relações da versão brasileira apresentaram essas peculiaridades, porém 

numa perspectiva global, a maioria dos fatores foi muito semelhante à versão original da 

escala.  

É pertinente salientar que a estrutura fatorial encontrada se refere às gestantes de 

baixa renda, assim o público dessa pesquisa foi diferente no quesito nível de instrução e 

escolaridade, quando comparado ao da versão original e das versões adaptadas e validadas 

da CWS, conforme dados dispostos no capítulo síntese (1.2). E embora tenha sido 

realizado com um público com essas características, apresentou estrutura fatorial bem 
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parecida com o modelo proposto por Green et al. (2003), que foi ratificado por Jomeen 

& Martin (2005). 

 

 

5.2.5 Validade de Construto, Convergente e Divergente 

 

Para completar o processo de validade de construto, também se realizou 

correlações entre o escore total da CWS e os fatores obtidos. As correlações dispostas na 

Tabela 8 foram todas positivas, sendo que entre os fatores 1 e 4 foram altas e com os 

fatores 3 e 4 foram moderadas. Tais dados indicam que no público pesquisado o escore 

total da CWS houve uma tendência em aumentar o escore total em relação a itens ligados 

à área sociomédica e de relações. Isso também é confirmado através das estatísticas 

descritivas dos itens da CWS, cujos valores indicaram como maior porcentagem 

preocupação com o parto e com a saúde de alguém próximo. 

Tais correlações entre o escore total da CWS e os fatores também foram 

encontrados em Jomeen e Martin (2006). A diferença foi acerca do grau da correlação, 

pois em Jomeen e Martin (2006) foram altas entre o escore total e os fatores da área 

sociomédica, socioeconômica e saúde com valor em torno de 0,70 (0,70-0,76), e baixa 

apenas no fator relações (0,58); no caso dos dados desta pesquisa, em relação ao fator 

socioeconômico, o valor da correlação/grau foi bem semelhante, mas no fator relações o 

resultado foi um pouco diferente.  

Acerca dos tipos de correlações entre os fatores, a maioria obtida nessa pesquisa 

foi fraca (0,098-0,429), apenas uma foi moderada ao comparar com os dados de Jomeen 

e Martin (2005). Esclarecendo-se que neste estudo foi observada a correlação entre a 
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dimensão sociomédica e relações, enquanto no de Jomeen & Martin (2005) foi entre a 

socioeconômica e relações.  

Outra peculiaridade desta pesquisa foi a de que metade das correlações entre os 

fatores foram negativas, enquanto a outra foi positiva. Esses dados foram contrários aos 

observados em Green et al. (2003), no qual todas as correlações foram positivas fracas 

(0,15-0,32), bem como em Jomeen & Martin (2005) que foram positivas fracas e 

moderada, cujos valores variaram de 0,12-0,41. Partindo do pressuposto de que os fatores 

são traços latentes do construto de preocupações maternas, esperava-se que existisse 

relação entre os fatores, mas que fosse direta, embora seja necessário ressaltar que as 

correlações negativas foram as que apresentaram menor valor, o que implica afirmar que 

a relação existe de forma indireta, mas a força de tais relações é fraca. 

Da mesma forma, o escore total da CWS manteve elevadas correlações com todos 

os fatores (cerca de 0,70). Estes resultados são consistentes com os encontrados por 

Jomeen e Martin (2005), com a exceção da correlação entre o fator “relações” e o “escore 

total da CWS” que mostrou um valor consideravelmente inferior (0,57) ao encontrado 

neste estudo. 

Para realizar a validade convergente, neste estudo, optou-se pelo fenômeno 

estresse, embora na maioria das adaptações da Cambridge Worry Scale, tal validade tenha 

sido realizada relacionando ao construto ansiedade. Sendo que esta escolha pelo estresse 

tomou por base as contribuições de Cury, Campbell e Christina (1994) e Weissheimer 

(2006) acerca da avaliação do estresse na gestação, pois afirmaram que a variável estresse 

foi considerado um fator psicossocial com uma variabilidade maior de resultados, quando 

comparados aos estudos feitos com ansiedade e desfechos gestacionais. De forma que o 

estresse na gestação foi relacionado à prematuridade e baixo peso ao nascer (Curry, 

Campbell & Christina, 1994). 
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Sobre os valores das correlações, quanto mais próximo de 1 maior é o grau de 

dependência estatística linear entre as variáveis, de forma que os parâmetros adotados são 

os utilizados por Dancey e Reidy (2005), no qual r = 0,10 até 0,30 (fraco); r = 0,40 até 

0,60 (moderado); r = 0,70 até 1 (forte).  

Nos resultados obtidos da correlação entre as variáveis “Total CWS” e “Total 

Estresse” houve uma correlação positiva moderada, isso indica que conforme o escore 

total da CWS aumenta há uma tendência em aumentar o valor do estresse ou vice-versa. 

O que pode ser observado no fato dos escores de preocupações maternas terem 

apresentados valores próximos aos da escala de estresse, embora o da CWS tenha sido 

maior, ver Tabela 8. Ao relacionar o escore de estresse com os fatores da CWS, percebe-

se que houve correlações positivas moderadas entre os fatores 1 (sociomédica), 3 

(socioeconômica) e 4 (relações), de forma que um incremento no total de estresse pode 

implicar num aumento das preocupações maternas relacionadas a tais fatores. Todavia, 

entre o fator 2 (saúde), a correlação obtida foi negativa fraca, de forma que um aumento 

de estresse pode significar uma diminuição das preocupações relacionadas a tal fator. 

Tais achados quanto às correlações positivas foram similares aos estudos de Green 

et al. (2003) e Jomeen e Martin (2005) acerca da ansiedade (traço/estado), porém as 

correlações obtidas apresentaram um grau moderado em relação ao estresse, enquanto 

nos estudos citados foram fracas. Somente apresentou grau moderado no estudo de Green 

et al. (2003) a correlação entre o fator 4 (relações) e o escore de ansiedade traço. 

Os resultados deste estudo tiveram uma peculiaridade no que concerne à 

correlação negativa com o fator 2 (saúde), de forma que preocupações nesse âmbito se 

espera uma relação direta com o fenômeno estresse. Embora algumas gestantes tenham 

apresentados valores de estresse e preocupações próximos, ainda assim a relação 

apresentada no fator saúde se apresentou de forma negativa, ou seja, ao aumentar as 
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preocupações maternas nesse fator, diminui o escore de estresse (ou o inverso). Talvez 

esse dado tenha relação com o fato das cargas fatoriais terem sido negativas. 

Quando a literatura pontua que preocupações acerca da saúde tendem a aumentar 

o estresse (ou inverso). Nesse aspecto, algumas variáveis sociodemográficas podem ter 

influenciado tal dado, bem como o apoio social percebido, cujo escore apresentou valor 

acima de 80, já que o apoio social é considerado uma variável que tem efeito protetivo 

sobre o estresse (Escore Global do Apoio Social = 84,16; ±14,82). Conforme Griep et al 

(2005), os laços afetivos influenciam tanto na manutenção da saúde quanto em condutas 

adaptativas a situações de estresse. 

Com relação às preocupações maternas, o estudo de Green et al. (2003) propôs 

justamente avaliar as preocupações de gestantes durante a gravidez, por perceber que os 

conteúdos apresentados não necessariamente significavam algum grau de ansiedade. O 

estudo corroborou que as mulheres se preocupam em diferentes intensidades e os 

conteúdos são variados, contemplando aspectos relacionados à área sociomédica, 

socioeconômica, relações e aspectos relacionados à saúde sejam da mãe e do bebê. 

Os dados apresentados sobre os aspectos descritivos na CWS sinalizaram que as 

maiores porcentagens das preocupações pesquisadas estavam relacionadas ao parto, com 

a saúde do bebê e questões de ordem financeira. Dados bem similares foram observados 

no estudo de David et al., (2008), mesmo usando instrumento diferente, no caso a 

entrevista semiestruturada. 

Conforme Lipp (2000), toda mudança gera um nível de estresse, assim a gestação 

é um momento de mudança na vida da mulher e sendo agradável ou não acaba muitas 

vezes gerando certos níveis de estresse, então o organismo reage. Assim é esperado algum 

nível de estresse na gestação, segundo Conde & Figueiredo (2003), no período 

gestacional geralmente as mulheres se apresentam mais sensíveis, devido ao processo de 
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restruturação e reajustamento, como também há uma tendência a se apresentarem 

instáveis emocionalmente.  

Logo, o período gestacional é um estado específico de estresse emocional por 

envolver intensas mudanças na vida da mulher nos aspectos físico, psicológico e social 

(Huizink et al., 2002; Bjelica, 2004). O corpo de uma mulher grávida está em constante 

transformação e, de acordo com Piccinini, Ferrari & Lebandowski (2003), ainda pode ser 

um período marcado pela instabilidade emocional, o medo e ansiedade suscitados pelo 

parto, a transição do papel social de filha e mulher para mãe, além de outros fatores do 

cotidiano poder influenciar a saúde psicológica da grávida. Tais fatores contribuem em 

maior ou menor grau para as preocupações maternas e/ou para estresse.  

A exposição materna ao estresse pré-natal bem como as preocupações, pode 

implicar em elevados níveis de adrenalina, noradrenalina e cortisol, que por sua vez, 

podem ser prejudiciais à saúde da gestante e/ou do feto (Mulder et al., 2002). Desta forma, 

em decorrência dos aspectos citados estão mais suscetíveis à tensão, pressão, ansiedade, 

expectativas, aos medos entre outros fatores internos que podem funcionar como fontes 

estressoras, bem como se mostrarem mais preocupadas e/ou estressadas.  

É importante considerar as preocupações assim como o nível de estresse, pois 

podem repercutir não somente na gestação contribuindo com alteração da pressão arterial, 

do sono entre outros aspectos, bem como pode atingir o feto. Afinal, estudos afirmam que 

os sentimentos e os humores maternos afetam o bebê, que está exposto aos mesmos 

hormônios que a mãe. A angústia, ansiedade, depressão são transmitidos para o bebê, 

assim como sentimentos positivos e estes, por sua vez, influenciam a construção do 

vínculo mãe-bebê (Inglez-Mazzarella, 2006; Nobrega, 2005) 

A validade divergente foi avaliada através de correlações entre o escore Total da 

CWS e os escores Total de Autoestima e o Escore Global do Apoio Social (EAS), 
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escolheu-se tais construtos por estudos afirmarem que ambos constituem fatores 

protetivos ao processo gestacional, logo, esperava-se função contrária às preocupações 

maternas. As correlações obtidas entre tais variáveis foram negativas fracas ou não foram 

significativas.  

Em relação às correlações negativas fracas, tal resultado indica que à medida que 

o escore total de preocupações maternas aumenta há uma tendência dos escores da 

autoestima e apoio social diminuírem ou vice-versa, confirmando o caráter protetivo 

dessas variáveis também nesta pesquisa. De forma que quando houve associação entre 

tais variáveis estas foram de forma indireta e fraca. 

Valores obtidos do apoio social (escore global m= 84,16; ±14,82) e autoestima 

(m=33,18; ±4,57) foram considerados altos. Ressalta-se que para o apoio social o 

parâmetro é que quanto mais próximo de 100, melhor o apoio social; a autoestima quanto 

maior o escore, indica melhor autoestima, no caso do PPP a média para essa variável seria 

27,5 e o máximo 44. Embora as gestantes pesquisadas tenham apresentado bons valores, 

a maioria das relações obtidas com o escore total da CWS e com os fatores foi negativa 

fraca. 

Bons escores de autoestima têm relação com adoção e/ou prática de 

comportamentos de saúde benéficos que tendem a impactar de forma positiva nos 

resultados gestacionais, seja de maneira direta ou indireta (Curry, Campbell & Christian, 

1994). De modo que resultados baixos são relacionados a baixos valores de Apgar e 

maiores escores de risco obstétrico. 

Conforme Nunes (2005), o fato de a gestante perceber o apoio social como 

disponível em uma situação de necessidade, constitui um potente redutor do estresse, mais 

que o apoio realmente recebido. Também exerce a função de amenizar efeitos patogênicos 
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do estresse no organismo, além de estimular a capacidade das pessoas para com situações 

difíceis (Andrade & Vaistman, 2002). 

O apoio social também pode atuar diminuindo os riscos para o bebê oriundos de 

situações adversas na gravidez, conforme no estudo de Silva & Coutinho (2005), o qual 

diz que gestantes que apresentaram maior nível de apoio social reduziram o risco de 

apresentar sintomas de pré-eclâmpsia ou redução dos sintomas, além da característica de 

proporcionar possibilitar as mães se sentirem amparadas (Schwartz, Vieira & Geib, 2011, 

Piccinini et al., 2002) 

Curry, Burton e Fields (1998) afirmam que maior estresse deve se correlacionar 

de forma negativa com o apoio social e a autoestima, de maneira que ao considerar os 

dados deste estudo, o estresse se correlaciona positivamente com as preocupações 

maternas, o que pode indicar semelhanças entre tais construtos, podendo-se esperar 

também correlação negativa entre preocupações maternas e apoio social/autoestima. 

Conforme Weissheimer (2007), o apoio social e a autoestima demonstram estar 

relacionados ao bem-estar psicossocial constituindo assim fatores protetivos e/ou 

moderadores do estresse; assim, é possível estender tal relação também para as 

preocupações maternas; no caso deste estudo, pode ter apresentado uma correlação 

positiva com o estresse e negativa com o apoio social e a autoestima.  

Portanto, os dados apresentados acerca das correlações entre o escore total da 

CWS, seus fatores bem como a associação destes com o estresse, apoio social e 

autoestima, confirmaram bons índices de validade de construto, convergente e divergente. 

Embora os construtos utilizados nessa pesquisa não tenham sido empregados por outras 

versões adaptadas e validadas da Cambridge Worry Scale.  
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5.2.6 Validade de Critério 

 

Em relação à validade de critério entre primíparas e multíparas as análises 

realizadas com o teste t (dispostos na Tabela 9) apresentaram valor estatisticamente 

significativo em 3 das 5 comparações entre os grupos. Havendo assim diferenças entre os 

grupos em relação ao escore total da CWS, e as dimensões socioeconômica e relações, 

indicando que as preocupações das gestantes estão voltadas para tais áreas. Com isso, 

pode-se afirmar que o total CWS bem como as pontuações nos fatores citados para as 

multíparas é maior que as mulheres primíparas. Esses dados foram similares aos obtidos 

na versão portuguesa da CWS (Nazaré, Fonseca & Canavarro, 2012) e diferentes do 

estudo de Green et al. (2003), que indicou maiores escores para primigestas nas áreas 

sociomédica e saúde.  

Sobre os resultados oriundos da ANOVA (Tabela 10) todas as relações entre o 

escore geral da CWS e os fatores apresentaram valor de p significativo, indicando haver 

diferenças entre os grupos de gestantes ao considerar a variável idade, ou seja, as 

preocupações maternas se diferenciam em gestantes adolescentes, adultas jovens e 

tardias. Na pesquisa de Green et al (2003), a idade foi preditiva apenas para os fatores 

referentes à área socioeconômica e relações. 

Ao utilizar o post hoc Tukey, o teste não sinalizou diferenças ao agrupar as 

gestantes em adolescentes, adultas jovens e tardias, talvez o fato de serem gestantes com 

nível de instrução e condições socioeconômicas similares bem como outras variáveis 

precisem ser consideradas para indicar em que aspecto as preocupações maternas são 

diferentes ao considerar a idade. Embora o valor do teste ao parear adolescentes e adultas 

jovens tenha apresentado um valor de p bem próximo de ser significativo (p=0,065). 
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Tais achados ratificam que a CWS é capaz de diferenciar grupos de gestantes, isto 

é, o grau e o tipo de preocupações maternas se diferenciam quanto à paridade e idade. 

Isso, por sua vez, sinaliza bons índices de validade de critério da versão brasileira da 

CWS. 

 

 

5.2.7 Confiabilidade 

 

Acerca dos dados da Tabela 11, destaca-se que na maioria dos itens a média das 

respostas está abaixo do valor médio da escala (2.5), considerado ideal (DeVellis, 2011). 

A única exceção observada foi no fator Saúde que foi um pouco acima. Os valores do 

desvio-padrão indicam que a maioria dos respondentes optou pelas alternativas de 

resposta as opções situadas nos extremos. Os valores mínimos e máximos apontados nas 

respostas a cada item demonstram que, em todos eles, cada uma destas alternativas foi 

escolhida por pelo menos uma participante. 

No que concerne à consistência interna, a medida de alfa de Cronbach varia de 0 

a 1, sendo que o valor mínimo indicado para considerar um teste como sendo de boa 

consistência interna o limite inferior aceito é acima de 0,70, apesar de poder ser diminuído 

para 0,60 em pesquisas exploratórias (Hair Jr et al., 2009). Observa-se que na Tabela 11 

o valor do alfa para o total da CWS foi 0,82, tal dado sinaliza uma boa consistência interna 

no aspecto geral do instrumento. Nos fatores, os valores variaram de 0,64 a 0,74, também 

sugerindo consistência interna adequada, sendo que os 2 primeiros fatores apresentaram 

melhores valores. 

Os valores do alfa obtidos com relação ao escore total da escala foi maior que o 

obtido por Green et al. (2003), cujo valor foi 0,79. O valor desta pesquisa foi mais 
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próximo da versão espanhola, que apresentou o valor 0,83 (Carmona Monge et al., 2012). 

Sobre os valores referentes a cada fator, o estudo apresentou uma variação assim como o 

de Portugal (Nazaré, Fonseca & Canavarro, 2012) que apresentou valores variando de 

0,61 a 0,86, embora o mínimo desta pesquisa tenha sido um pouco maior (0,64).  

Porém, dois fatores apresentaram valores abaixo de 0,70, que correspondem aos 

2 últimos fatores, de forma que a explicação de Jomeen e Martin (2005) de tal resultado 

ser em decorrência da menor quantidade de itens possa ser utilizada também neste estudo. 

Assim como no trabalho de Nazaré, Fonseca & Canavarro (2012), que também 

apresentou valores em torno de 0,61.  

Conforme os dados dispostos na Tabela 12, ainda foram realizadas correlações 

item-total, nos resultados obtidos nenhum dos itens - quando excluídos - melhorou cada 

subescala derivada de Cronbach e o item-correlações totais variaram de 0,32 a 0,75.  Isto 

sugeriu que cada uma das quatro subescalas derivadas foi composta por um conjunto 

relativamente homogêneo de itens.  

Tais análises ainda indicaram que todos os valores do alfa de Cronbach, quando 

excluído cada item, situaram-se ligeiramente abaixo ou corresponderam exatamente ao 

valor do alfa, seja da escala total, seja do fator em que o item saturava, de forma que 

contribuem para a consistência interna do instrumento. 

 

  



87 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

A versão brasileira da Cambridge Worry Scale, conforme a proposta de adaptação 

e validação de conteúdo adotados neste estudo se mostrou um instrumento apto para ser 

usado no grupo de gestantes proposto. Com relação à adaptação, apresentou valores de 

Coeficientes de Validação de Conteúdo (CVC) para a maioria dos itens, com valor total 

maior que o ponto de corte estabelecido (0,8) para critérios de Clareza, Pertinência Prática 

e Relevância Teórica  

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado sendo apresentada a versão 

brasileira da Cambridge Worry Scale adaptada e com bons parâmetros psicométricos. A 

versão se mostrou adequada para ser usada em gestantes com bons valores de validade de 

construto, convergente, divergente e de critério, além de confiabilidade adequada.  

Frisa-se que tanto a versão de 16 itens quanto a de 13 itens apresentaram bons 

índices de validade e confiabilidade. Porém, pelo fato da versão de 13 itens ter 

apresentado uma estrutura fatorial similar a da escala original e contemplar os melhores 

valores nos critérios relativos à escolha de modelos de estrutura fatorial, indica-se o uso 

dessa versão.  

A CWS constitui um instrumento que pode fazer parte da triagem pré-natal, seja 

numa perspectiva preventiva ou interventiva terapêutica, pois aborda aspectos emocionais 

referentes às preocupações que a gestante está apresentando. E, estas por sua vez, podem 

interferir de forma negativa tanto na gestação como no pós-natal ou no vínculo mãe-bebê. 

Pelo fato de vários estudos indicarem que a assistência prestada no pré-natal não 

deve priorizar somente os aspectos fisiológicos relacionados seja à gravidez, ao parto e/ou 
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cuidados com o bebê, é pertinente que instrumentos como a CWS façam parte dessa 

assistência, pois ela aborda aspectos relacionados a preocupações referentes às áreas 

sociomédica, saúde, socioeconômica e relações. Afinal, a gestação, o puerpério e a 

maternidade requerem da mulher uma série de adaptações e ajustamentos, de forma que 

nem todas realizam sozinhas tais ajustes de forma saudável, o que pode implicar em 

comportamentos e atitudes disfuncionais, seja no cuidado de si como no cuidado do outro 

(bebê).  

Estudos também sinalizam que quanto melhor o estado emocional da mulher no 

período gestacional maior a possibilidade de tais ajustamentos serem considerados 

apropriados, seja à gestação ou à maternidade. Assim, conhecer e buscar intervir nas 

preocupações apresentadas no período gestacional constitui uma boa estratégia que pode 

contribuir para um período gestacional mais saudável, tanto para a mãe como para o bebê.  

O uso da versão brasileira da Cambridge Worry Scale numa perspectiva 

preventiva é possível no intuito de evitar o incremento do grau/tipo de tais preocupações, 

que podem contribuir para quadros ansiogênicos ou depressivos da mãe. Já a perspectiva 

terapêutica é no caso de preocupações estarem presentes e, nesse caso, avaliar o grau e os 

tipos predominantes, com o propósito de atuar para diminuir sua intensidade, visando 

atuar para amenizar o quadro, já que existe a possibilidade de evoluir para um quadro de 

depressão pós-parto. 

A versão brasileira da CWS também pode ser empregada numa perspectiva 

descritiva ou com grupos de gestantes, conforme proposto pela versão original. Podendo 

ainda ser usada de forma comparativa considerando seja a intensidade ou o tipo de 

preocupações que permeiam o contexto de dadas gestantes. 

Logo, a versão brasileira da escala pode ser usada tanto por profissionais da 

Psicologia quanto áreas afins, sendo um instrumento de fácil e rápida aplicação, que 
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fornece resultados acerca da intensidade e tipos das preocupações maternas, sendo uma 

medida válida de disforia geral, tanto no pré quanto pós-natal, de forma que seu uso pelos 

profissionais pode contemplar tanto a prevenção, a educação e/ou a promoção em saúde. 

Ressalta-se que as colocações feitas acerca das características psicométricas da 

escala foram realizadas com gestantes de escolaridade e renda baixas, então as colocações 

feitas se referem a esse público. Embora isso não impossibilite o uso da escala com 

gestantes de outros contextos socioeconômicos, apenas frisa-se que é necessário 

considerar tais aspectos tanto ao utilizar o instrumento como na escolha das análises que 

serão utilizadas. 

É relevante pontuar que este estudo foi permeado por algumas limitações, como o 

fato de ser transversal, o público ter sido de gestantes assistidas pelo SUS (baixa renda) e 

ter como local de coleta apenas uma capital do Nordeste. Assim, sugere-se que este estudo 

pode ser útil como proposta a ser replicada em futuras investigações tanto num corte 

longitudinal, contemplar gestantes de diferentes condições socioeconômicas, como 

também num cenário multicêntrico. 

Sugere-se ainda que sejam feitos estudos voltados para as preocupações de 

gestantes com modalidades de pesquisas com enfoque qualitativo ou misto, que 

contemplem a inserção de um número maior de variáveis sociodemográficas e 

gestacionais. Com a intenção de tais aspectos poder contribuir para ampliar as 

possibilidades de utilização da escala como para incrementar suas qualidades 

psicométricas.  

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com o uso de instrumentos que 

avaliem as preocupações maternas de forma prática e acessível, para que tais 

preocupações sejam identificadas, consideradas e possam receber intervenções 

profissionais o mais cedo possível. Afinal, muitas vezes, tais preocupações podem 



90 

 

decorrer de uma falta de informação (ou compreensão), requerendo uma simples 

intervenção psicoeducativa.  

Todavia, com as preocupações que já sejam frutos de transtornos relacionados à 

saúde mental da gestante, seja no período pré ou perinatal, a utilização da CWS possa ser 

uma ferramenta útil para identificar tais preocupações. De forma que os profissionais que 

assistem às gestantes possam disponibilizar assistência adequada, contribuindo assim 

para evitar o desenvolvimento de quadros de transtornos no puerpério ou comportamentos 

desfavoráveis ao vínculo mãe-bebê.  

Assim, contemplar tais preocupações implica em oferecer uma assistência pré-

natal para além dos fatores fisiológicos e orgânicos, uma assistência que contemple 

aspectos psicossociais da gestante. O que por sua vez, irá repercutir numa atuação prática 

voltada para o incremento dos aspectos positivos no período gestacional, ou seja, 

buscando pôr em prática o conceito de saúde proposto pela OMS. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título: Adaptação e evidências psicométricas da versão brasileira da Cambridge Worry Scale 

Pesquisadora Responsável: Maria Aurelina Machado de Oliveira 

Orientadora: Profª. Dra. Eulália Maria Chaves Maia 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Adaptação e evidências psicométricas da versão 

brasileira da Cambridge Worry Scale” que tem como pesquisador responsável Maria Aurelina Machado de 

Oliveira. 

Esta pesquisa pretende avaliar as preocupações maternas e o perfil psicossocial (estresse, apoio social e 

autoestima) em gestantes. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que a gravidez é uma experiência preenchida por mudanças, 

situações novas, preocupações e estresse, na qual o bem-estar e as respostas adaptativas da mulher aos eventos 

estressores são influenciadas direta ou indiretamente por fatores individuais e ambientais, dentre os quais se 

destacam a autoestima e o apoio social. Assim, considera-se importante avaliar as influências da as 

preocupações maternas e estresse como variáveis prejudiciais à gestação, enquanto o apoio social e autoestima 

são aspectos que auxiliam no enfrentamento das possíveis dificuldades comuns ao período gestacional vivido 

por algumas mulheres, ou seja, compreende-se estes dois fenômenos como fatores protetivos contra possíveis 

prejuízos maternais e fetais.  

Caso você decida participar, você será submetida aos seguintes procedimentos: aplicação de um questionário 

com questões para levantamento de dados sociodemográficos (idade, religião, grau de instrução, renda 

econômica, anos de estudo, estado civil, profissão, etc) e informações sobre a gravidez (período gestacional, 

número de gestações anteriores, planejamento da gravidez, etc) ao final existem 4 questões para você escrever 

sua opinião sobre preocupações maternas, estresse, apoio social e autoestima. Além do questionário, também 

está sendo proposto que responda a duas escalas. A Cambrigde Worry Scale (Escala de Preocupações de 

Cambridge) que avalia o tipo e a intensidade das preocupações durante a gravidez composta por 13 itens 

afirmações. E por fim, o Perfil Psicossocial no Pré-natal que mensura o estresse, o apoio social percebido e a 

autoestima, sendo formado por 44 sentenças. Tratam-se de 3 (três) instrumentos de fácil aplicação, com uma 

média de 20 minutos para serem respondidos. O Questionário e o Perfil Psicossocial já estão validados em 

língua portuguesa, e a Escala de Preocupações será validada para o português brasileiro para ser utilizada. 

Durante a realização do estudo, na qual a participante estará respondendo aos três instrumentos citados, a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina consistindo apenas na disponibilização do seu tempo.  

Todavia, vale lembrar que você pode sentir algum desconforto, uma vez que ao responder aos itens do 

questionário e das escalas de preocupações e o perfil psicossocial você poderá recordar acontecimentos 

desagradáveis. Caso você apresente algum desconforto a coleta de dados será suspensa e lhe será prestado, 

pela pesquisadora responsável, o apoio psicológico e/ou o devido encaminhamento a uma rede de assistência 

psicológica adequada. E você terá o benefício de ser entrevistada por uma pesquisadora que também é 

psicóloga e estará atenta a qualquer comportamento que indique a necessidade de um encaminhamento a um 

profissional da área da Psicologia e/ou Psiquiatria. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência 

gratuita que será prestada pelo Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte ou por outras instituições da rede de atenção básica que disponham de assistência psicológica. O 
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encaminhamento e/ou acompanhamento à(s) instituição(ões) estará sob a responsabilidade da pesquisadora 

responsável.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Maria Aurelina Machado de 

Oliveira nos seguintes telefones para contato: (84) 9162-8784 ou (84) 3215-3590 ramal 220. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período 

de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pela pesquisadora e 

reembolsado para você. 

Se você sofrer, comprovadamente, algum dano decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora responsável 

Maria Aurelina Machado de Oliveira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de 

todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Adaptação e evidências psicométricas da versão 

brasileira da Cambridge Worry Scale”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal ____/____/_____. 

 

Assinatura da participante da pesquisa 

 

_______________________________________________________________ 

 

Declaração da pesquisadora responsável 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Adaptação e evidências psicométricas da versão brasileira 

da Cambridge Worry Scale”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ____/____/_____. 

 

Assinatura da pesquisadora responsável 

_____________________________________________________________  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-graduação em Psicologia 

Grupo de Estudos em Psicologia e Saúde 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título: Adaptação e evidências psicométricas da versão brasileira da Cambridge Worry Scale 

Pesquisadora Responsável: Maria Aurelina Machado de Oliveira 

Orientadora: Profª. Dra. Eulália Maria Chaves Maia 

 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando ao(à) Senhor(a) - enquanto representante legal - a autorização para que a menor 

(adolescente) pela qual o(a) Senhor(a) é responsável participe da pesquisa: “Adaptação e evidências 

psicométricas da versão brasileira da Cambridge Worry Scale” que tem como pesquisadora responsável 

Maria Aurelina Machado de Oliveira. Esta pesquisa pretende avaliar as preocupações maternas e o perfil 

psicossocial (estresse, apoio social e autoestima) em gestantes. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que a gravidez é uma experiência caracterizada por mudanças, 

situações novas, preocupações e estresse, na qual o bem-estar e as formas da mulher lidar com eventos 

estressores são influenciadas direta ou indiretamente por fatores individuais e ambientais, dentre os quais se 

destacam a autoestima e o apoio social. Assim, considera-se importante avaliar as influências das preocupações 

maternas e estresse como variáveis prejudiciais à gestação, enquanto o apoio social e autoestima são aspectos 

que auxiliam no enfrentamento das possíveis dificuldades comuns ao período gestacional vivido por algumas 

mulheres, ou seja, compreende-se estes dois fenômenos como fatores que podem auxiliar na prevenção de 

possíveis prejuízos maternais e fetais.  

Caso a adolescente decida participar, ela será submetida aos seguintes procedimentos: aplicação de um 

questionário com questões para levantamento de dados sociodemográficos (idade, religião, grau de instrução, 

renda econômica, anos de estudo, estado civil, profissão, etc) e informações sobre a gravidez (período 

gestacional, número de gestações anteriores, planejamento da gravidez, etc) ao final existem 4 questões para a 

adolescente escrever sua opinião sobre preocupações maternas, estresse, apoio social e autoestima. Além do 

questionário, também está sendo proposto que ela responda a duas escalas. A Cambrigde Worry Scale (Escala 

de Preocupações de Cambridge) que avalia o tipo e a intensidade das preocupações durante a gravidez 

composta por 16 itens afirmações. E por fim, o Perfil Psicossocial no Pré-natal que mensura o estresse, o apoio 

social percebido e a autoestima, sendo formado por 44 sentenças. Tratam-se de 3 (três) instrumentos de fácil 

aplicação, com uma média de 20 minutos para serem respondidos. O Questionário e o Perfil Psicossocial já 

estão validados em língua portuguesa, e a Escala de Preocupações será validada para o português brasileiro 

para ser utilizada. 

Durante a realização do estudo, na qual a participante estará respondendo aos três instrumentos citados, a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que ela corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina consistindo apenas na disponibilização do seu tempo.  

Todavia, vale lembrar que a adolescente pode sentir algum desconforto, uma vez que ao responder aos itens 

do questionário e das escalas de preocupações e o perfil psicossocial ela poderá recordar acontecimentos 

desagradáveis. Caso ela apresente algum desconforto a coleta de dados será suspensa e lhe será prestado, pela 

pesquisadora responsável, o apoio psicológico e/ou o devido encaminhamento a uma rede de assistência 

psicológica adequada. E ela terá o benefício de ser entrevistada por uma pesquisadora que também é psicóloga 

e estará atenta a qualquer comportamento que indique a necessidade de um encaminhamento a um profissional 

da área da Psicologia e/ou Psiquiatria. 

Em caso de algum problema que a adolescente possa ter, relacionado com a pesquisa, ela terá direito a 

assistência gratuita que será prestada pelo Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte ou por outras instituições da rede de atenção básica que disponham de assistência psicológica. 
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O encaminhamento e/ou acompanhamento à(s) instituição(ões) estará sob a responsabilidade da pesquisadora 

responsável.  

Durante todo o período da pesquisa a adolescente poderá tirar suas dúvidas ligando para Maria Aurelina 

Machado de Oliveira nos seguintes telefones para contato: (84) 9162-8784 ou (84) 3215-3590 ramal 220. 

A adolescente tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para ela. 

Os dados que a adolescente irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-la. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período 

de 5 anos. 

Se a adolescente tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pela pesquisadora 

e reembolsado a ela. 

Se a adolescente sofrer, comprovadamente, algum dano decorrente desta pesquisa, ela será indenizada. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa o(a) Senhor(a), como representante legal, deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora responsável 

Maria Aurelina Machado de Oliveira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, ____________________________________________________________, representante legal da menor 

(adolescente) ______________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa 

“Adaptação e evidências psicométricas da versão brasileira da Cambridge Worry Scale”. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, importância e o modo 

como os dados serão coletados, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode 

trazer para ela e também por ter compreendido todos os direitos que ela terá como participante e eu como seu 

representante legal.  

Autorizo, ainda, a divulgação das informações fornecidas por ela em congressos e/ou publicações científicas, 

desde que os dados apresentados não possam identificá-la. 

 

 Natal ____/____/_____. 

 

Assinatura do(a) representante legal  

_______________________________________________________________ 

 

Declaração da pesquisadora responsável 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Adaptação e evidências psicométricas da versão brasileira 

da Cambridge Worry Scale”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao (à) representante legal da 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade da participante. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ____/____/_____. 

 

Assinatura da pesquisadora responsável 

_________________________________________________________ 

  

Impressão datiloscópica 
do participante 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa Adaptação e evidências psicométricas da 

versão brasileira da Cambridge Worry Scale, coordenada pela Doutoranda Maria Aurelina Machado de 

Oliveira. 

Como sou menor de idade, meu responsável legal assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

onde a pesquisadora responsável explica a maneira como a pesquisa será realizada, todos os meus direitos, 

riscos e benefícios que terei ao participar dessa pesquisa. 

Nesse mesmo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a pesquisadora responsável declarou que 

cumprirá tudo que ele esclareceu e prometeu. 

Juntamente com o meu representante legal (pai, mãe ou outro), recebi, de forma que entendi, explicações sobre 

essa pesquisa e os endereços onde devo tirar minhas dúvidas sobre a pesquisa e se a mesma é eticamente 

aceitável. 

Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente participar dessa pesquisa. 

 

Natal ____/____/_______ 

 

___________________________________________ 

Assinatura da participante 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Questionário de Pesquisa 

 
 

PARTE I 

 

Idade (anos)______________________              

Cidade em que nasceu_____________________________   Escolaridade (em anos) _________________ 

Renda econômica pessoal (valor) ___________________________________________  

Religião______________________    Frequência (    ) semanal   (    ) mensal    (    )    anual 

Estado civil_____________________________________________________________   

Profissão_______________________________________________________________ 

 

 

PARTE II 

 

Período gestacional  (semanas)______________________________________________________________ 

Gravidezes anteriores  (   ) Não     (   ) Sim. Quantas?_____________________________________________ 

Número de Aborto  (     ) espontâneo   (     ) provocado   

Uso de método anticoncepcional  (   ) Não   (   ) Sim. Qual (is) 

_____________________________________________ 

Gravidez planejada  (    ) Não  (    ) Sim  ( 1. Por ambos os pais; 2.Só pela mãe; 3. Só pelo pai ) 

Número de consultas pré-natais (       ) 

 

Natal, ____ / ____ / ______,      Entrevistador(a): _______________________________________________ 

Nº_____ 

56 
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Escala de Preocupação de Cambridge  

(Oliveira, 2016) 

 

A maioria de nós se preocupa com alguma coisa. Essa lista não tem o objetivo de lhe dar mais preocupações, 

mas nós gostaríamos de saber se alguma dessas coisas está lhe preocupando de alguma maneira. Por favor, 

circule um número para cada item para mostrar quão preocupante ele é para você no momento, de 0, se não é 

uma preocupação, a 5, se é algo com o qual você está totalmente preocupada. 

 

 Não é uma 

preocupação 

    Muita 

preocupação 

1. Sua moradia/casa 0 1 2 3 4 5 

2. Problemas financeiros 0 1 2 3 4 5 

3. Problemas com a lei 0 1 2 3 4 5 

4. Seu relacionamento com esposo/parceiro 0 1 2 3 4 5 

5. Seu relacionamento com amigos e família 0 1 2 3 4 5 

6. Sua própria saúde  0 1 2 3 4 5 

7. A saúde de alguém próximo a você 0 1 2 3 4 5 

8. Problemas no emprego (se for o caso) 0 1 2 3 4 5 

9. A possibilidade de algo estar errado com o 

bebê  

0 1 2 3 4 5 

10. Ir ao hospital  0 1 2 3 4 5 

11. Fazer exames internos 0 1 2 3 4 5 

12. Parto  0 1 2 3 4 5 

13. Lidar com o novo bebê 0 1 2 3 4 5 

14. Desistir do trabalho (se for o caso) 0 1 2 3 4 5 

15. Se o seu parceiro estará com você no parto  0 1 2 3 4 5 

16. A possibilidade de aborto  0 1 2 3 4 5 

 

Se há mais alguma coisa que está lhe preocupando, ou se gostaria de dizer mais sobre algum item acima, por 

favor, use este espaço para nos contar sobre isso: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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PLANILHA DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 
Avaliador (a)_________________________________________________________             Data ____/_____/_________ 

 
 
 

Itens Clareza de linguagem  Pertinência  Relevância teórica  Dimensão avaliada  Observação 

 
Item 01 

 
l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l 

  
l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l 

  
l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l 

  
l A l    l B l    l C l    l D l 

 

  

Item 02 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 03 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 04 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 05 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 06 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 07 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 08 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 09 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 10 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 11 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 12 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 13 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 14 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 15 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

Item 16 l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l 1 l   l 2 l   l 3 l   l 4 l   l 5 l  l A l    l B l    l C l    l D l 
 

  

1 = pouquíssima;   2 = pouca;   3 = média;   4 = muita;   5 = muitíssima   / 

A = sociomédica;   B =  relações;   C =  saúde;   D = área socioeconômica 
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Cambridge Worry Scale 

(Green et al., 2003) 

 

Most of us worry about something. This list is not meant to give you more things to worry about, but we 

would just like to know if any of these things are worrying you at all. Please circle a number for each one 

to show how much of a worry it is to you at the moment, from 0 if it is not a worry to 5 if it is something 

that you are extremely worried about. 

 

 Not 

a worry 

    Mayor 

worry 

1. Your housing  0 1 2 3 4 5 

2. Money problems  0 1 2 3 4 5 

3. Problems with the law 0 1 2 3 4 5 

4. Your relationship with husband/partner 0 1 2 3 4 5 

5. Your relationship with friends and family 0 1 2 3 4 5 

6. Your own health  0 1 2 3 4 5 

7. The health of someone close to you 0 1 2 3 4 5 

8. Employment problems 0 1 2 3 4 5 

9. The possibility of something wrong with baby  0 1 2 3 4 5 

10. Going to hospital  0 1 2 3 4 5 

11. Internal examinations  0 1 2 3 4 5 

12. Giving birth  0 1 2 3 4 5 

13. Coping with the new baby 0 1 2 3 4 5 

14. Giving up work 0 1 2 3 4 5 

15. Whether your partner will be with you for the birth 0 1 2 3 4 5 

16. The possibility of miscarriage 0 1 2 3 4 5 

 

If there is anything else that is worrying you, or if you would like to say anything more about any of the 

above, please use this space to tell us about it. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Nº_____ 
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Perfil Psicossocial no Pré-natal (PPP) 

(Weissmann, 2007) 

 

O PPP consiste de três escalas separadas que medem o estresse, o apoio e a autoestima. 

 

Avaliação do Estresse 
 

Vários fatores podem causar estresse e preocupação. Por favor, marque o número correspondente à resposta 

apropriada, para cada uma das frases abaixo: 

 

(1) Nenhum estresse 

(2) Algum estresse 

(3) Estresse moderado 

(4) Estresse intenso

(5)  

 

“O quanto (cada frase) causa estresse ou preocupação no momento para você” 
 

  

 Nenhum 

 

Algum 

 

Moderado 

 

Intenso 

 

A. Preocupações financeiras (por exemplo: 

alimentação, moradia, saúde, transporte). 

1 2 3 4 

B. Outras preocupações com dinheiro (por 

exemplo, contas, etc.). 

1 2 3 4 

C. Problemas relacionados à família (companheiro, 

filhos, etc). 

1 2 3 4 

D. Ter de mudar de endereço, mesmo que tenha 

sido recentemente ou que acontecerá no futuro. 

1 2 3 4 

E. Perda recente de alguém especial. 1 2 3 4 

F. Gestação atual. 1 2 3 4 

G. Estar sofrendo violência/abuso: sexual, 

emocional ou física. 

1 2 3 4 

H. Problemas com álcool e/ou drogas. 1 2 3 4 

I. Problemas no trabalho (por exemplo: ter sido 

despedida, etc.). 

1 2 3 4 

J. Problemas relacionados aos amigos. 1 2 3 4 

K. Sentir-se geralmente sobrecarregada. 1 2 3 4 
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Avaliação da Autoestima 

 

Todos nós carregamos conosco algum tipo de imagem de nós mesmos. As frases abaixo são frases que 

geralmente as pessoas usam para se descreverem. Por favor, leia cada uma e marque abaixo o número que 

indica o quanto você concorda ou não se a frase descreve você, conforme os números abaixo: 

 

(1) Concordo completamente 

(2) Concordo 

(3) Discordo 

(4) Discordo completamente 

 

 Concordo 

completamente 

Concordo Discordo Discordo 

completamente 

A. Você sente que é uma pessoa de valor, 

ou pelo menos que é igual aos outros. 

1 2 3 4 

B. Você sente que tem um grande número 

de qualidades. 

1 2 3 4 

C. No final das contas, você sente que é um 

fracasso. 

1 2 3 4 

D. Você se sente capaz de fazer as coisas 

pelo menos tão bem quanto a maioria das 

pessoas. 

1 2 3 4 

E. Você sente que não tem muito do que se 

orgulhar. 

1 2 3 4 

F. Você tem uma atitude positiva consigo 

mesma. 

1 2 3 4 

G. De modo geral, você se sente satisfeita 

consigo mesma. 

1 2 3 4 

H. Você queria ter mais respeito por si 

mesma. 

1 2 3 4 

I. Às vezes, você se sente inútil. 1 2 3 4 

J. Às vezes, você acha que não é boa que 

chega (suficiente). 

1 2 3 4 

K. Você acha que controla sua vida. 1 2 3 4 
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ESCALA DE APOIO SOCIAL  

(Griep et al., 2005)  

 

 

 

Se precisar com frequência você conta com 

alguém 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Quase 

Sempre 

Sempre 

1. que a ajude se ficar de cama      

2. para lhe ouvir quando você precisar falar      

3. para lhe dar bons conselhos em uma 

situação de crise 

     

4. para levá-la ao médico      

5. que demonstre amor e afeto por você      

6. para se divertir junto      

7. para lhe dar informações que a ajude a 

compreender uma determinada situação 

     

8. em quem confiar ou para falar de você ou 

sobre seus problemas 

     

9. que lhe dê um abraço      

10. com quem relaxar      

11. para preparar refeições, se você não puder 

prepará-las 

     

12. de quem você realmente quer conselhos      

13. com quem distrair a cabeça      

14. para ajudá-la nas tarefas diárias, se você 

ficar doente 

     

15. para compartilhar preocupações e medos 

mais íntimos 

     

16. para dar sugestões de como lidar com um 

problema pessoal 

     

17. com quem fazer coisas agradáveis      

18. que compreenda seus problemas      

19. que você ame e que faça você se sentir 

querida 
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Tabela do Post hoc do ANOVA (Tabela 10) 
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Após a revisão ética das respostas às pendências levantadas no parecer anterior, concluímos que as
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