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RESUMO 

O nascimento prematuro e o baixo peso ao nascer são problemas de saúde pública 

que vêm aumentando a morbimortalidade das crianças mundialmente e são as 

principais causas de óbito neonatal. Entretanto, tecnologias foram desenvolvidas ao 

longo do tempo para que os recém-nascidos pudessem ter maiores chances de 

sobrevivência e consequente alta hospitalar. A preparação para alta é de extrema 

relevância para a promoção da saúde e prevenção de reinternações e óbito infantil. O 

período imediato após a alta hospitalar trata-se de um período de transição para os 

pais, especialmente difícil pelo fato de que há pelo menos duas grandes mudanças 

acontecendo: a transição para a paternidade/maternidade e a transição do hospital 

para o domicílio, ambos extremamente desafiadores. Por não haver uma ferramenta 

de medição adequada no Brasil que considerasse toda a multidimensionalidade dos 

problemas enfrentados pelos pais dos prematuros durante essa transição, objetivou-

se, nesta pesquisa, realizar a tradução e adaptação transcultural para uso no Brasil,  

do Transition Questionnaire, instrumento idealizado nos Estados Unidos pela 

Enfermeira Profa. Dra. Carolle Kenner e colaboradores. Obteve-se prévia autorização 

da autora da versão original do instrumento. Foi desenvolvido um estudo metodológico 

com abordagem quantitativa. As seis etapas recomendadas por Beaton et.al. (2007) 

para adaptação transcultural foram executadas: tradução inicial, síntese das 

traduções, retrotradução, avaliação por um comitê de juízes, pré-teste e submissão 

da versão pré-final à autora/coordenadora da tradução.  Todas as etapas da tradução 

e adaptação do instrumento foram colocadas em quadros para melhor visualização 

das sugestões feitas pelos três tradutores e dois retrotradutores, assim como as feitas 

pelos cinco juízes quanto às equivalências semântica, idiomática, experimental e 

conceitual, e as sugeridas pela pesquisadora principal deste estudo. As traduções 

geradas pelas tradutoras um e dois foram analisadas pela tradutora três e uma versão 

síntese (T12) foi gerada. Ambas as retrotraduções foram coerentes, e demonstraram 

o domínio dos dois retrotradutores sobre os dois idiomas envolvidos. A coleta de 

dados do pré-teste foi realizada com mães e pais de prematuros que estiveram 

internados na UTIN da MEAC em Fortaleza-CE, durante a espera para as consultas 

de seguimento dos bebês após alta hospitalar durante o mês de abril de 2019. A 

versão resultante das etapas anteriores foi apresentada a eles que consideraram a 

pesquisa de extrema relevância e de fácil compreensão no geral, mas apontaram 

alguns itens como “não claros”.Todas as sugestões feitas por mais da metade do 



 
 

 

público-alvo para cada item foram consideradas pertinentes, dando origem a versão 

pré-final do Transition Questionnaire para a língua portuguesa do Brasil, que foi 

enviado à autora do instrumento original, que aprovou a versão. A versão do TQ 

adaptado para a língua portuguesa do Brasil foi o primeiro passo para  ampla 

aplicação do instrumento em serviços públicos e privados de assistência neonatal de 

alto risco do país, porém o mesmo ainda necessita passar por processo de validação 

e análise de suas características psicométricas. Esta pesquisa obedeceu a Resolução 

nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

 

Palavras-chave: Prematuridade. Alta do paciente. Cuidado Transicional. Estudos de 
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ABSTRACT 

 

Premature birth and low birth weight are public health problems that are increasing the 

morbidity and mortality of children worldwide. They are the main causes of neonatal 

death. However, technologies were developed over time so that newborns could have 

greater chances of survival and consequent discharge from hospital. Preparing for 

discharge is extremely important for health promotion and prevention of readmissions 

and child death. The immediate period after hospital discharge is a transitional period 

for parents, especially difficult because there are at least two major changes 

happening: the transition to  fatherhood/motherhood and the transition from hospital to 

home, both extremely challenging. As there is no adequate measurement tool in Brazil 

that considers all the multidimensionality of the problems faced by the parents of 

premature infants during this transition, this study aimed to perform the translation and 

cross-cultural adaptation for use in Brazil of the Transition Questionnaire, an idealized 

instrument. in the United States by Nurse Profa. Dr. Carolle Kenner and colleagues. 

Prior authorization was obtained from the author of the original version of the 

instrument. A methodological study with a quantitative approach was developed. The 

six steps recommended by Beaton et.al. (2007) for cross-cultural adaptation were 

performed: initial translation, synthesis of translations, back-translation, evaluation by 

a committee of judges, pretesting and submission of the pre-final version to the author 

/ coordinator of the translation. All steps of the translation and adaptation of the 

instrument were placed in frames for better visualization of the suggestions made by 

the three translators and two back-translators, as well  those made by the five judges 

as  semantic equivalence, idiomatic, experimental and conceptual equivalences, and 

those suggested by the main researcher. of this study. The translations generated by 

one and two translators were analyzed by three translator and a synthesis version 

(T12) was generated. Both back-translations were consistent, and demonstrated the 

mastery of the two back-translations over the two languages involved. The pre-test 

data collection was performed with mothers and fathers of preterm infants who were 

admitted to the “MEAC UTIN” in Fortaleza-CE, while waiting for follow-up consultations 

of babies after hospital discharge during April 2019. The resulting version of the 

previous steps was presented to them and they considered the research  extremely 

relevant and easy to understand in general, but they pointed out some items as “not 

understanding”. All suggestions made by more than half of the target audience for each 



 
 

 

item were considered pertinent, giving rise to the “pre-final” Transition Questionnaire 

for the Portuguese language of Brazil, which was sent to the author of the original 

instrument, who approved the version. The  TQ adapted to Brazilian language version 

was the first step for the wide application of the instrument in public and private high-

risk neonatal care services in the country, however it still needs to undergo validation 

and analysis of its psychometric characteristics. . This research obeyed the Resolution 

Nº. 466/12 of the National Health Council / Ministry of Health. 

 

Keywords: Prematurity. Patient discharge. Transitional Care. Validation Studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A prematuridade e sua repercussão na saúde da criança e da família 

 

O nascimento prematuro é um problema de saúde pública que a cada ano vem 

aumentando a morbimortalidade das crianças no mundo. A Organização Mundial da 

Saúde - WHO (2018) classifica a prematuridade de acordo com a idade gestacional 

ao nascer, considerando um nascimento prematuro quando ocorre antes de 37 

semanas, sendo dividido em subcategorias: prematuro extremo (<28 semanas), muito 

prematuro (28 a <32 semanas), prematuro moderado a tardio (32 a <37 semanas).  

Os principais fatores de risco para a prematuridade são: hipertensão arterial, 

infecções, partos prematuros prévios, diabetes, doença cardíaca e renal, anomalias 

uterinas, placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, abuso de drogas 

lícitas e ilícitas, má nutrição. (TAMEZ, 2017). 

É estimado que, a cada ano, no mundo, cerca de 15 milhões de bebês nasçam 

antes do termo, ou seja, mais de um a cada 10 nascimentos. A prematuridade é a 

principal causa de morte entre as crianças durante as primeiras quatro semanas de 

vida e a segunda principal entre as crianças menores de cinco anos, após 

pneumonia.  Mais de um milhão de prematuros morrem a cada ano devido a 

complicações no parto. E muitos dos que sobrevivem podem sofrer deficiência por 

toda a vida (WHO, 2018). 

O Brasil é o 10º país do mundo com o maior número de partos prematuros. 

(WHO, 2018). Em 2010 registrou-se que no Brasil 7,1% dos nascimentos foram 

prematuros. Essa porcentagem aumentou nos anos seguintes chegando a 11,8% dos 

nascimentos em 2012, após isso, iniciou-se um modesto decréscimo chegando em 

2015 a uma taxa de 10,8% dos nascimentos, em 2016 houve um novo aumento na 

taxa ficando em 11,1% e em 2017 esse número voltou a cair para 10,9% (BRASIL, 

2019a). 

 Um aumento da incidência da prematuridade e do baixo peso ao nascer, que 

corresponde a menos de 2.500g, com subclassificação: muito baixo peso (<1.500g) e 

extremo baixo peso (<1.000g), segundo a WHO (2018), tem sido registrado em 

capitais e cidades de maior porte no Brasil, sendo fonte de grande preocupação 

(BRASIL, 2014). Em 2017 verificou-se que 21% dos nascimentos prematuros no Brasil 
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ocorreram no estado de São Paulo; 9,0% em Minas Gerais e 7,7% no Rio de Janeiro 

(BRASIL, 2019a). 

O Estado do Ceará encontra-se entre os 10 estados brasileiros nos quais a 

ocorrência da prematuridade foi mais frequente, ocupando a 8ª posição, que 

correspondeu a 4,8% dos nascimentos prematuros de 2017 no Brasil. Destes 

nascimentos prematuros no Estado 28,3% foram de mães residentes em Fortaleza e 

44,% ocorreram em Fortaleza (BRASIL, 2019a). 

Esses nascimentos prematuros, principalmente os anteriores as 32 semanas de 

gestação, têm maiores riscos de complicações para os recém-nascidos, tais como 

problemas respiratórios relacionados à imaturidade pulmonar, risco de sangramento 

intraventricular decorrentes da fragilidade dos capilares cerebrais e maior 

suscetibilidade a infecções devido à imaturidade do sistema imunológico, dentre 

outras complicações (TAMEZ, 2017). 

A pesquisa multicêntrica “Nascer no Brasil” revelou que 11,2 por mil 

nascidos vivos morrem durante o período neonatal e que a prematuridade e baixo 

peso ao nascer foram os principais fatores associados à morte neonatal, em especial 

os extremos de peso ao nascer, sendo considerado o fator isolado mais influente na 

sobrevivência nos primeiros anos de vida (LANSKY et al., 2014). 

Para que os recém-nascidos tivessem maiores chances de sobrevivência, 

inúmeras tecnologias foram desenvolvidas ao longo do tempo. As Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), os recentes avanços científicos e tecnológicos 

destas, bem como a qualificação dos profissionais que trabalham com esse público 

passaram então a garantir uma melhora significativa na assistência ao recém-nascido 

pré-termo (RNPT), favorecendo o aumento de sobrevida destes cada vez mais 

prematuros e de mais baixo peso (COSTA et al., 2014). 

Nesse contexto, a OMS uniu-se a parceiros, tais como:  The Partnership for 

maternal, Newborn & Child Health; Save the Children e March of Dimes Foundation e 

publicou, em 2012, um relatório intitulado: “Born too soon”, que tinha como objetivo 

salvar 16 milhões de vidas até 2015. Neste relatório são indicadas algumas medidas 

específicas, entre elas: orientações para o cuidado dos bebês prematuros, incluindo 

a alimentação dos bebês com baixo peso ao nascer, o tratamento de infecções e 

problemas respiratórios, o Método Canguru e o seguimento em casa com ênfase para 

o treinamento da família nos cuidados ao prematuro no domicílio. 
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O Método Canguru é uma política nacional de saúde que possui um conjunto de 

ações com vistas a qualificação do cuidado ao recém-nascido (RN) e sua família. Este 

método abrange três etapas, nas quais a equipe de profissionais da Unidade Neonatal 

(UN) oferece um atendimento de saúde qualificado, observando a individualidade de 

cada criança e de sua história familiar. Está incluso também a preocupação com a 

saúde integral dessa equipe no desempenho de suas atribuições e com o ambiente 

hospitalar, abordando o acolhimento e a segurança nos cuidados neonatais, que 

devem ser adequados a cada etapa evolutiva do RN (BRASIL, 2018). 

A primeira etapa tem início no pré-natal, com a identificação de situação de risco 

que necessite de cuidados especializados para a gestante, os quais podem ou não 

ocasionar a internação do RN em uma Unidade Neonatal, quer seja na UTIN ou na 

Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo). Nesse 

momento a preocupação maior é aproximar a família com o RN, diminuindo prováveis 

riscos quanto ao processo de interação e à formação de vínculo entre os pais e a 

criança. Nesta etapa, recomenda-se a posição canguru o mais precoce possível e a 

participação dos pais na rotina de cuidados neonatais (BRASIL, 2018). 

A segunda etapa ocorre na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal 

Canguru (UCINCa) onde a mãe, apoiada e orientada pelos profissionais, assume a 

maior parte dos cuidados com seu filho. São ainda objetivos dessa etapa a 

continuidade do aleitamento materno, o esclarecimento de dúvidas em relação aos 

cuidados do RN e prática da posição canguru, sendo realizada pelo maior tempo 

possível (BRASIL, 2018). 

A terceira etapa inicia-se com a alta hospitalar e complementa-se com o cuidado 

com o recém-nascido e sua família no espaço extra-hospitalar. Nesta etapa, o 

acompanhamento acontece com a parceria entre a maternidade de origem e a 

Unidade Básica de Saúde (UBS), o objetivo é acompanhar as primeiras semanas da 

criança, em seu domicílio. Para isto, é organizada uma agenda de visitas domiciliares, 

consultas hospitalares e atendimento na UBS mais próxima da residência, assim 

como orientações quanto aos cuidados especializados (BRASIL, 2018). 

A primeira consulta pela equipe hospitalar, no hospital ou domicílio, deverá ser 

realizada até 48 horas após a alta, e as demais, no mínimo uma vez por semana, até 

o peso de 2.500 g, compartilhada com a Atenção Básica de acordo com a agenda 

proposta pelo Método Canguru, e garantia de atendimento na unidade hospitalar de 

origem, a qualquer momento, até a alta da terceira etapa (BRASIL, 2018).  
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As estratégias acima referidas têm proporcionado o aumento da sobrevida e 

maiores chances de alta hospitalar para esses recém-nascidos. Segundo a American 

Academy of Pediatrics (2008), historicamente, a alta dos recém-nascidos prematuros 

tem sido baseada no alcance do peso considerado ideal, entretanto, ensaios clínicos 

randomizados têm demonstrado que uma alta precoce sem riscos de complicações é 

possível com base em critérios fisiológicos, sociais e programáticos ao invés do peso 

corporal.  

Os principais critérios para alta de recém-nascidos prematuros encontrados 

nesses estudos são: estabilidade fisiológica; programa ativo de envolvimento e 

preparação dos pais para cuidar da criança em casa; arranjos para cuidados de saúde 

após a alta por um médico ou outro profissional de saúde que tenha experiência no 

cuidado de bebês de alto risco e um programa organizado de rastreamento e vigilância 

que monitore o crescimento e desenvolvimento dessas crianças (AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRICS, 2008). 

 Ao se programar uma alta, a equipe deve ser composta pelos pais do prematuro, 

neonatologistas, enfermeiros neonatais e o assistente social. Outros profissionais, 

como especialistas cirúrgicos, fisioterapeutas, terapeutas, ocupacionais e 

fonoaudiólogos, educadores infantis, nutricionistas, equipe da estratégia saúde da 

família e outros podem ser incluídos, conforme necessário, visando uma alta 

hospitalar completa e bem planejada para que a transição ocorra de forma segura e 

eficaz, reduzindo ou mesmo evitando as complicações, reinternações por causas 

evitáveis e/ou óbito neonatal/infantil (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2008; 

CUSTÓDIO et al., 2013; STOKOWSKI, 2014).  

Apesar de o processo de aprendizagem da família sobre os cuidados com 

recém-nascido prematuro só acontecerem após a estabilidade clínica do bebê e a 

disponibilidade materna em aprender, desde a internação do prematuro na UTIN 

pode-se dar início ao planejamento da alta hospitalar, buscando informar a família 

claramente  sobre o estado clínico do bebê para que eles possam  se preparar para 

os desafios que eles irão enfrentar. No processo de aprendizagem, procura-se que a 

família desenvolva competências a partir da transmissão de conhecimentos 

necessários e também se propicia o contato precoce do bebê com sua família. O 

objetivo da preparação é assegurar uma transição bem-sucedida para os cuidados 

domiciliares e isso é de extrema relevância para a promoção da saúde infantil e 

prevenção de agravos à sua saúde (MORAIS; QUIRINO; CAMARGO, 2012). 
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Além dos cuidados comuns a todos os recém-nascidos, existem outros cuidados 

relacionados à prematuridade que devem ser aprendidos pelos pais, tais como: 

cuidados ao receber visita, estímulo à sucção, manutenção da temperatura, cuidado 

com lugares úmidos e aglomerados de pessoas, limpeza do domicílio, uso de 

medicações de acordo com a prescrição médica, importância do retorno às consultas, 

sinais de alerta para a saúde do bebê, pausa na amamentação no caso de dispneia, 

entre outros (SIQUEIRA; DIAS, 2011).  

O contato dos pais e o envolvimento no cuidado da criança desde o momento da 

admissão têm efeito positivo sobre a sua confiança e segurança para assumir a total 

responsabilidade pelos cuidados com o prematuro em casa. Para isso também, a 

preparação para alta hospitalar do prematuro deve ser capaz de desenvolver nos pais 

habilidades e a obtenção de conhecimento através de estratégias estimuladoras 

(BRASIL, 2017).  

Entretanto, estudos tem revelado e alertado para a falta de padronização e 

sistematização com que a alta hospitalar dos prematuros ainda é realizada hoje no 

Brasil e no mundo, principalmente daquelas famílias que não tem a oportunidade de 

passar pela enfermaria canguru. Em alguns casos essa preparação acontece já muito 

próximo a alta hospitalar, de forma objetiva e rápida, sem um treinamento prático para 

que a família se sinta preparada para cuidar do prematuro no domicílio (BOYKOVA 

2016; ALCÂNTARA et al., 2017). 

O despreparo interfere negativamente na saúde do bebê, e o sentimento de 

exclusão na função materna emergidos durante a internação pode repercutir no 

cuidado domiciliar (ADAMA, 2016). 

Desde de 1980 que pesquisadores apontam os importantes desafios que os pais 

de bebê prematuro enfrentam, tais como: preocupações com a saúde e 

desenvolvimento físico/cognitivo de seus filhos, relações distorcidas, diminuição dos 

sentimentos de competência e confiança, consequências psicológicas traumáticas 

relacionadas à hospitalização inicial do bebê e interação social afetada, além de níveis 

elevados de estresse, ansiedade, depressão, luto e incerteza. (BOYKOVA, 2016). 

Somado a isso encontra-se também um expressivo número de evasão do 

Serviço Ambulatorial de Seguimento Especializado (SASE) ou Follow-up, como é 

conhecido, que é responsável pelo acompanhamento ambulatorial dessas crianças 

para garantir que a transição esteja ocorrendo de forma segura (FROTA et al., 2013). 
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Isso pode ocorrer quando os pais não têm o conhecimento adequado sobre o 

desenvolvimento e o cuidado de seus filhos, além da percepção sobre a 

vulnerabilidade do bebê, tudo isso influencia como eles usam os serviços de saúde 

no pós-alta hospitalar. Esses desafios somados à prestação inadequada de serviços 

de saúde pós-alta podem trazer consequências ruins para a saúde da criança e da 

família, aumentando, assim, os custos de assistência médica relacionados a 

complicações evitáveis e reinternações (BOYKOVA, 2016). 

Estudos têm demonstrado que as taxas de rehospitalização de bebês 

prematuros egressos da UTIN são preocupantes e levam ao aumento dos gastos com 

saúde. Esta realidade evidencia a necessidade que as famílias têm de ser bem 

orientadas quanto à importância desse seguimento e da continuidade dos cuidados 

(BOYKOVA; KENNER, 2012; CHIODI et al., 2014; NUNES; ABDALA; BEGHETTO, 

2013; SILVA et al., 2015). 

Portanto, faz-se necessário que os profissionais de saúde compreendam os 

desafios enfrentados pelos pais  no domicílio e que trabalhem com eles para que a 

prestação de cuidados pós-alta seja eficaz e eficiente, tomando como exemplo países 

de primeiro mundo, que têm desenvolvido estratégias para melhorar a assistência 

perinatal e estas têm resultado taxas de mortalidade infantil mais baixas, 5,7 mortes/ 

por 1000 nascidos vivos. Enquanto que no Brasil, a mesma taxa foi de 16,9 mortes/por 

1000 nascidos vivos (CIA, 2018). 

Para tanto, o acolhimento dos pais de bebês prematuros que proporcione 

atendimento humanizado, terapêutica holística, valorização do envolvimento deles no 

processo de recuperação do filho, permitindo sua participação nos cuidados e 

fornecendo esclarecimentos sobre a recuperação e reabilitação da saúde do bebê, 

favorece o bem-estar e a estabilidade emocional da família, reduzindo a ansiedade e 

aumentando a autoconfiança da família para o cuidado domiciliar (MORAIS; 

QUIRINO; CAMARGO, 2012; FROTA et al, 2013). 

Nesse cenário, a pesquisadora deste estudo, durante sua experiência na 

Residência em Saúde da Mulher e da Criança, através da Residência Multiprofissional 

e Integrada em Saúde, com sede na Maternidade Escola Assis Chateaubriand, em 

Fortaleza/CE, vivenciou, não só no campo sede, mas em outros hospitais polo, as 

demandas de dúvidas que chegavam no ambulatório de seguimento, as reinternações 

por causas evitáveis e óbitos neonatal/infantil de prematuros egressos. Essa 

experiência a inquietou e fez surgir a necessidade de melhor compreensão do período 
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de transição do hospital para o lar em pais de bebês prematuros, assim como a 

curiosidade sobre como as preparações para alta hospitalar estariam ocorrendo no 

Brasil, em especial na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará.  

Entretanto, No Brasil, ainda não existe uma estrutura teórica específica que 

possibilite uma melhor compreensão sobre  a transição do hospital para o domicílio, 

bem como não existem instrumentos específicos para avaliar e medir os desafios da 

transição para essa população em particular, já que essa temática recebeu atenção 

limitada de enfermeiros pesquisadores no Brasil (ADAMA et al., 2016).  

Com isso, surgiu-se o desejo de se obter uma ferramenta de medição 

conceitualmente fundamentada, específica da situação e psicometricamente válida, 

com a qual os profissionais de saúde que trabalham com famílias de bebês 

prematuros pudessem identificar especificamente as necessidades individuais dos 

pais e bebês, para com isso traçar estratégias nos serviços com vistas à prevenção 

de reinternações evitáveis ainda no primeiro ano de vida, redução dos agravos 

crônicos à saúde ou mesmo óbito infantil, além da redução de demandas hospitalares 

e os gastos públicos. 
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2 OBJETIVO 

 

• Desenvolver a tradução e adaptação transcultural do Transition Questionnaire 

para a língua portuguesa do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

3  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O período imediato após a alta hospitalar, trata-se de um período de transição 

para os pais. As transições são desencadeadas por eventos críticos e mudanças em 

indivíduos ou ambientes. Nesse específico caso, eles passam do ambiente “seguro” 

do hospital para o ambiente “duvidoso” do lar, onde logo assumem todas as 

responsabilidades e atividades de cuidar. A falta de conhecimentos e habilidades dos 

pais necessários para cuidar do prematuro em casa podem ocasionar prejuízos à 

saúde do bebê (BOYKOVA; KENNER, 2012). 

 

3.1 Transição: etapa especialmente importante para os pais de bebês 

prematuros 

A transição é um fenômeno complexo e multidimensional, não existe uma 

definição ainda acordada, mas sabe-se que ela está relacionada às respostas das 

pessoas durante sua passagem por mudanças, quando então elas precisam se 

adaptar a novas situações ou circunstâncias para incorporar o evento de mudança em 

suas vidas (KRALIK; VISENTIN; VAN LOON, 2006). 

A palavra transição deriva do verbo latino transitĭo, -onis e significa:  ação ou 

efeito de transitar; estágio intermediário entre uma situação e outra; mudança de uma 

condição a outra. Tal conceito implica em uma mudança na forma de ser ou de estar. 

De um modo geral, entende-se como sendo um processo com uma certa extensão no 

tempo; uma espécie de etapa não permanente entre dois estados (TRANSIÇÃO, 

2019). 

A transição é um conceito familiar nas teorias do desenvolvimento e nas teorias 

de estresse e adaptação. Ela acomoda as continuidades e descontinuidades nos 

processos de vida dos seres humanos. As transições estão invariavelmente 

relacionadas à mudança e ao desenvolvimento, são aqueles períodos entre estados 

razoavelmente estáveis (CHICK; MELEIS, 2010). 

Ela abrange as ideias de processo, tempo e percepção. O processo sugere que 

nela há fases e uma sequência; o intervalo de tempo indica um fenômeno em curso, 

porém limitado; e a percepção relaciona-se ao significado da transição para a pessoa 

que a experiencia. A transição pode predispor os seres humanos a problemas de 

saúde, assim como também pode influenciar as respostas aos problemas de saúde e 



20 

 

 

os tipos de ação adotados devido a problemas de saúde potenciais ou reais (CHICK; 

MELEIS, 2010). 

Neste específico caso, o que torna a transição para os pais de bebês prematuros 

especialmente difícil é o fato de que há pelo menos duas grandes transições 

presentes: a transição para a paternidade/maternidade e a transição de um hospital 

para o domicílio, ambos extremamente desafiadores,  com o agravante de que os pais 

acabaram de passar pela hospitalização do filho logo no pós parto (BOYKOVA; 

KENNER, 2012). 

A transição para a paternidade/maternidade há algum tempo já vem sendo 

considerada como um tipo transição convencional  que supostamente aumenta o 

estresse parental (MILLER; SOLLIE, 1980). Entretanto, quando o nascimento é 

prematuro, pesquisadores afirmam existir um tipo especial de crise  para os pais de 

bebês prematuros (KLAUS et al., 1972; AINSWORTH, 1979). 

O segundo tipo de transição, a transição do hospital para casa ou para outras 

instalações de saúde, principalmente nas primeiras semanas e meses, é desafiadora 

para pais de bebês prematuros e de alto risco. Pesquisas apontam que, nesse 

período, os pais enfrentam maior necessidade de conhecimento, suporte familiar, 

dúvidas sobre os cuidados com bebê, dificuldade de comunicação com os 

profissionais de saúde, barreiras físicas e organizacionais dos serviços de follow-up 

que tem resultado em qualidade de atendimento inferior à ideal, maiores custos devido 

a complicações potencialmente evitáveis e reinternações (BRAGA; SENA, 2012; 

FROTA et al., 2013; RAFFRAY et al., 2014). 

Nesse contexto, é essencial a intervenção de alguém que não esteja passando 

por esse processo de transição, que tenha a habilidade de antever os problemas 

potenciais que os indivíduos podem sofrer se não estiverem adequadamente 

preparados para uma experiência de transição (insuficiência de papéis) e que possa 

atuar de forma preventiva e terapêutica (suplementação de papéis) (MELEIS, 2010). 

O Papel Social é um conceito da sociologia que determina a função dos 

indivíduos na sociedade. É produzido pelas interações sociais desenvolvidas, as quais 

geram determinados comportamentos dos sujeitos, segundo as normas, regras e 

deveres de cada indivíduo na estrutura social, os quais determinarão diversos padrões 

sociais. Tais papéis podem ser atribuídos ou conquistados ao longo da vida e são eles 

que definem os direitos e deveres de cada membro da sociedade (LANE, 2006). 
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A transição de papéis corresponde a uma mudança nas relações, expectativas 

ou habilidades, compreendendo seus clientes como seres biopsicossociais, ele tem a 

capacidade de compreender seu comportamento, traçando diagnósticos de 

enfermagem e intervenções apropriadas. São eles que se deparam com inúmeras 

situações de mudança de papéis, como a transição do processo saúde-doença, 

nascimento ou morte, sendo, portanto, altamente habilitados para avaliar as 

necessidades psicossociais dos clientes durante os períodos de transição de papel e 

traçar intervenções necessárias com base nas necessidades e privações do indivíduo 

criadas a partir das mudanças (MELEIS, 2010) 

Pesquisadores têm tentado mensurar o complexo processo de transição, mas, 

assim como sua definição, é bastante complicado devido às suas dimensões 

multifacetadas. No contexto do processo de transição de pais de bebês prematuros 

para o domicílio os pesquisadores utilizaram uma diversidade de instrumentos. 

Entretanto, muitos deles, mediam apenas um aspecto da transição enfrentada pelos 

pais, seja depressão, ansiedade, estresse, confiança dos pais, autoeficácia, 

interações (BECK; GABLE, 2000; THOMAS; RENAUD; DEPAUL, 2004; BADR 2005). 

Não havia ferramenta de medição adequada que considerasse toda a 

multidimensionalidade dos problemas enfrentados pelos pais dos prematuros durante 

a transição do hospital para casa. Não havia nem mesmo teorias ou modelos que 

pudessem explicar os desafios que os pais enfrentam quando seu bebê nasce 

prematuramente, é hospitalizado e liberado para casa. Muitas vezes, as teorias e 

instrumentos disponíveis necessitam de adaptação para uso com esse público (HESS; 

TETI; HUSSEY-GARDNER, 2004; CAPPLEMAN, 2004).  

 

3.2  Kenner Transition Model e seu Transition Questionnaire 

 

Nesse contexto, a Enfermeira Neonatal Dra. Carole Kenner e colaboradores 

desenvolveram um modelo conceitual específico para esta  situação: o Kenner 

Transition Model foi desenvolvido para esclarecer a transição do hospital para casa 

em pais de recém-nascidos que receberam alta da UTIN (KENNER, 1988; KENNER; 

LOTT, 1990; KENNER, 1990; KENNER et. al, 1990b; FLANDERMEYER et. al., 1992a; 

KENNER et. al., 1993).    

A Dra. Kenner é Bacharel em Ciências da Enfermagem pela Universidade de 

Cincinnati e seu mestrado e doutorado em Enfermagem foi obtido na Universidade de 
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Indiana. Ela especializou-se em enfermagem neonatal e  perinatal. Tem mais de 30 

anos de experiência na docência e em 20 desses coordenou o ensino superior. 

Dedica-se ao ensino da enfermagem e à saúde de neonatos e suas famílias, bem 

como o desenvolvimento educacional e profissional das práticas de saúde em 

neonatologia, com alto padrão de assistência, tanto a nível nacional como 

internacional. 

Kenner e seus colaboradores partiram do pressuposto de que  a transição dos 

pais é um processo vinculado à mudança, não apenas o resultado dela, mas faz parte 

dela. Através de uma série de estudos, anteriormente referenciados, com pais de 

bebês a termo e pré-termo, eles classificaram os desafios e preocupações dos pais 

no pós-alta em 5 categorias: Informational Needs, Stress and Coping, Grief, Social 

Interaction, e Parent-Child Role Development (BOYKOVA; KENNER, 2012). 

A principal característica do modelo é a interação entre essas categorias e a 

reciprocidade que há entre elas, sendo a categoria “Informational Needs” a que 

influencia diretamente a todos os outros problemas dos pais. Por Informational Needs 

compreende-se: as informações sobre cuidado, comportamento e desenvolvimento 

infantil, ou seja, todas as informações necessárias para que os pais forneçam 

cuidados e lidem com a transição do hospital para o lar (BOYKOVA; KENNER, 2012). 

A Social Interaction é a capacidade dos pais de socializar depois que seu filho 

nasceu doente ou prematuro e inclui o apoio da rede social parental e de profissionais 

de saúde, que podem ser vistos de maneira positiva ou negativa. O Grief é definido 

como o constante medo da morte da criança e está relacionado principalmente a perda 

do bebê “ideal”. Esta categoria influencia diretamente a relação entre pais e filhos, 

bem como a interação social dos pais (BOYKOVA; KENNER, 2012). 

 O Parent-Child Role Development é a relação de interação dos pais com a 

criança, que pode ser prejudicada pela doença inicial do bebê ou por necessidades 

especiais de saúde e de certo modo interferir no desenvolvimento do papel de pais. 

Já o Stress and Coping estão relacionados à falta de clareza no papel de pais, 

incerteza e ansiedade gerado a partir dos problemas de saúde no período neonatal, 

assim como a habilidade dos pais para cuidar do bebê, e também sua capacidade de 

enfrentamento dependendo dos recursos disponíveis (BOYKOVA; KENNER, 2012). 

O Kenner Transition Model sugere as seguintes relações entre as categorias: 

Informational Needs influenciam todas as outras categorias de preocupações e 

percepção dos pais durante a transição; Grief e Stress and Coping influenciam a 
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Parent-Child Role Development; Stress and Coping influenciam a Social Interaction 

(BOYKOVA; KENNER, 2012). 

Este modelo foi descrito em 4 edições de livros didáticos de neonatologia e 

usado nos Estados Unidos e no exterior. Sua grande vantagem é possuir um 

instrumento multidimensional específico para mensurar os desafios de transição nos 

pais: o Transition Questionnaire (BOYKOVA, 2008; BOYKOVA; KENNER; 

ELLERBEE, 2014). 

 As limitações deste modelo de transição são: ele não aborda os  resultados 

gerados a partir da transição, não foi feita uma representação gráfica do modelo 

ilustrando as relações entre os conceitos, bem como o conceito de necessidade de 

apoio profissional não está incluído exclusivamente como uma categoria. No entanto, 

este é o único modelo específico que tem sido usado com pais de bebês prematuros, 

podendo ser aplicado a essa população após desenvolvimento e validação 

(BOYKOVA; KENNER, 2012). 

O Transition Questionnaire é uma ferramenta multidimensional desenvolvida 

especificamente para medir os complexos fenômenos de transição em pais de recém-

nascidos após a alta da UTIN (FLANDERMEYER et al., 1992a; KENNER et al., 1990a; 

KENNER et al., 1990b).  

O instrumento foi desenvolvido com base em dois estudos qualitativos, seus 

itens derivam de entrevistas maternas e da literatura disponível. Em sua primeira 

versão, o instrumento possuía 67 itens apresentados em formato de múltipla escolha, 

junto a três perguntas abertas e itens com informações demográficas 

(FLANDERMEYER et al., 1992a, FLANDERMEYER et. al., 1992b). 

A primeira revisão do instrumento foi baseada em revisão de literatura, teste 

piloto e classificação de um conjunto de especialistas sobre a validade do conteúdo. 

O teste piloto foi realizado com mães de bebês de UTINs de nível II e III (7 mães, que 

tiveram seus bebês com idades entre 32 a 37 semanas de gestação e estes pesaram 

mais de 1.500 g ao nascer), resultando em uma ferramenta de 45 itens, com escala 

Likert de 3 pontos (FLANDERMEYER et al., 1992a).  

Dois estudos adicionais incluíram pais de bebês prematuros e a termo que 

receberam alta das UTINs nível I, II e III. O intuito ao se investigar pais de berçário 

nível I era comparar as preocupações dos pais de recém-nascidos saudáveis com as 

preocupações dos pais de recém-nascidos prematuros ou doentes. A ferramenta foi 

submetida a teste psicométrico; no entanto, o teste foi limitado. As características 
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psicométricas da ferramenta basearam-se em uma pequena amostra de pais (N = 66) 

de recém-nascidos a termo e pré-termo que receberam alta do Centro Médico do 

Hospital Universitário da Universidade de Cincinnati, Ohio (BOYKOVA;KENNER, 

2012).  

Neste estudo, a análise fatorial de componentes principais com rotação varimax 

foi realizada para explorar a validade do construto transição. Os itens com correlações 

inter-item maiores que 0,2 foram convergidos com rotação varimax em 5 fatores com 

cargas de 0,4 a 0,86, representando 69% da variância e foram conceitualmente 

consistentes com os 5 conceitos do Modelo de Transição. As estimativas de 

confiabilidade para a escala e suas subescalas variaram de 0,57 a 0,74, sendo, 

portanto considerado bom o suficiente para um instrumento recém-desenvolvido 

(KENNER et al., 1990a; KENNER et al., 1990b; BOYKOVA;KENNER, 2012). Outras 

características psicométricas da ferramenta não foram estabelecidas. 

O Transition Questionnaire foi finalizado em 1994. Seu objetivo é medir as 

preocupações e percepções dos pais de recém-nascidos após a alta da UTIN e do 

hospital. Atualmente ele está dividido em 4 partes. A primeira contém 38 itens que 

interrogam os pais sobre suas preocupações e percepção após a alta, usando uma 

escala de Likert de 5 pontos. Esta mede o grau de discordância ou concordância com 

cada afirmação do questionário, variando de 5 (concordo totalmente) a 1 (discordo 

totalmente) (BOYKOVA; KENNER, 2012). 

A segunda parte do questionário considera as necessidades informacionais e 

avalia o apoio disponível para as mães, consistindo em 3 itens de múltipla escolha. A 

terceira parte do questionário pergunta aos pais quais preocupações eles tiveram 

após a alta e inclui 3 questões abertas .O objetivo das perguntas serem abertas é 

confirmar os dados quantitativos com resultados qualitativos. A quarta e última parte 

do questionário reúne informações demográficas gerais sobre a mãe (21 itens) 

(BOYKOVA; KENNER, 2012). 

As dimensões do instrumento estão assim dispostas: Informational Needs (6 

itens), Stress and Coping (16 itens), Parent-Child Role Development (9 itens), Grief (4 

itens) e Social Interaction (3 itens). Para reduzir o viés do respondente, os itens do 

questionário foram redigidos de forma positiva e negativa, 16 itens devem ser 

revertidos ao pontuar o questionário. As pontuações em cada item da escala de 

formato Likert são somadas para a pontuação total, assim como para as subescalas. 

O intervalo possível de pontuações para a escala total é de 36 a 180 (omitir 32 e 38 
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como duplicatas para confiabilidade), com maior pontuação refletindo menos 

problemas após a alta. O nível de legibilidade dos itens é o quinto grau dos Estados 

Unidos da América (EUA). O tempo estimado para concluir o instrumento é de 

aproximadamente 15 a 25 minutos, incluindo as perguntas abertas (BOYKOVA; 

KENNER, 2012). 

Estudo descritivo e correlacional feito na Rússia, utilizando o Transiton 

Questionnaire, objetivou avaliar a experiência e a percepção de pais com os serviços 

prestados após a alta da UTIN. Nele foi encontrado um Alfa de Cronbach de 0,7 para 

a escala total (BOYKOVA, 2008). Considerando a boa validade aparente da 

ferramenta para pais de bebês prematuros após a alta, para o seu uso, os autores 

recomendaram mais testes e incrementos.  

Outro estudo apontou que as dificuldades das mães com a transição do bebê do 

hospital para o lar foram estudadas por vários anos. Uma pesquisa sobre vários 

estudos feitos nos EUA, Canadá e Reino Unido mostrou notável semelhança nos 

resultados, apesar das diferenças demográficas e culturais nas características da 

amostra. Logo, supõe-se que as respostas das mães à transição para casa estão mais 

ligadas à experiência em si do que com o cenário. (MCKIM et.al, 1995). O instrumento 

original encontra-se no Anexo A.  
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Tratou-se de um estudo metodológico que consiste na elaboração, validação e 

avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa que se propõem a obter e organizar 

os dados para a condução de pesquisas rigorosas. Com isso, visa-se a elaboração de 

um instrumento confiável que possa ser utilizado posteriormente (POLIT; BECK, 

2011).  

Este tipo de pesquisa tem tido um aumento da demanda nos últimos anos por 

causa da necessidade existente de se obter resultados sólidos e confiáveis, testes 

rigorosos de intervenções e procedimentos sofisticados de obtenção de dados. 

Enfermeiros pesquisadores têm se apropriado deste conhecimento para obtenção de 

resultados cada vez mais fidedignos (POLIT; BECK, 2011). 

Com o objetivo de comparar os resultados em diferentes países e economizar 

tempo e dinheiro, evitando a elaboração de novos instrumentos, pesquisadores vêm 

apostando na utilização do processo de tradução e adaptação transcultural de 

instrumentos criados em outros países (HAMBLETON, 2005).  

O termo “adaptação transcultural” é utilizado para descrever um processo de 

preparação de um instrumento para uso em um novo país, cultura e/ou idioma. Exige 

o uso de um único método para alcançar a equivalência entre a versão de origem e a 

versão de seu destino. Nessa perspectiva, a adaptação de um instrumento para outro 

idioma configura-se como um processo complexo, devido às variações linguísticas e 

culturais próprias do contexto e da população alvo que não permitem que se faça uma 

simples tradução, mas o cumprimento de um processo rigoroso de tradução, 

adaptação transcultural e validação, a fim de prevenir erros de medida relacionados 

ao conteúdo do instrumento que possam interferir na validação e confiabilidade do 

instrumento em etapas posteriores (CASSEPP-BORGES; BALBINOTTI; TEODORO, 

2010). 

Diferentes guias e protocolos para tradução e adaptação transcultural de 

instrumentos de coleta de dados para outras culturas e idiomas podem ser 

encontrados na literatura especializada. Todavia, nesta pesquisa, optou-se pelo guia 

proposto pela American Academy of Orthopedic Surgeons/Institue of Work and Health 

(AAOS/IWH), assim como BEATON et al. (2007), por ter sido considerado o método 
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mais complexo e rigoroso dentre os demais analisados. Esse guia tem sido adotado, 

internacionalmente, em diversas áreas que utilizam o processo de tradução e 

adaptação transcultural em seus estudos (OLIVEIRA, 2017).  

Guillemin, Bombardier e Beaton (1993) sugerem que há cinco diferentes 

situações para a análise da necessidade do uso da adaptação transcultural para a 

fidedignidade do instrumento a ser usado, como indicado no Quadro 1 que segue: 

 

Quadro 1- Cenários possíveis em que é necessária alguma forma de adaptação 
transcultural [adaptado de GUILLEMIN, BOMBARDIER E BEATON (1993)]. 

Desejando usar um 
questionário em uma 
nova população descrita 
da seguinte forma: 

Resultados em uma 
mudança em ..... 

Adaptação 
Necessária 

Cultura Linguagem País de 

Uso 

Tradução Adaptação 

Cultural 

A Uso na mesma 

população sem 

nenhuma mudança 

na cultura, idioma 

ou país da fonte 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

B Uso em imigrantes 

já estabelecidos no 

país de origem 

 

✓  

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

✓  

C Uso em outro país 

com mesmo idioma 

 

✓  

 

--- 

 

✓  

 

--- 

 

✓  

D Uso em novos 

imigrantes no país 

de origem, mas 

que não falam a 

língua de origem 

 

✓  

 

✓  

 

--- 

 

✓  

 

✓  

E Uso em outro país 

com outro idioma 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

Fonte: Adaptado de Guillemin, Bombardier e Beaton (1993). 

 

Esta pesquisa encaixou-se na situação “E” e, portanto, necessitou passar por 

todas as etapas para garantir uma segurança na aplicação do Transition 

Questionnaire no Brasil. 
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4.2 Etapas do processo de tradução e adaptação transcultural 

 

As etapas descritas por Beaton et al. (2007) consistem em: 1. Tradução inicial; 

2. Síntese das traduções; 3. Tradução de volta ao idioma original (backtranslation); 4. 

Revisão por um comitê de especialistas; 5. Pré-teste. 6. Submissão da versão pré-

final à autora. 

Os principais passos do processo de tradução e adaptação transcultural  

seguidos no desenvolvimento da pesquisa estão apresentados e sintetizados na 

representação gráfica do protocolo metodológico (APÊNDICE A). 

 

4.2.1 Etapa 1: Tradução inicial  

 

A tradução para a língua portuguesa foi realizada por dois indivíduos bilíngues 

que dominam o idioma original do instrumento, que é o inglês, mas que têm a língua 

portuguesa do Brasil como língua materna. O intuito, com isso, foi o de ter uma melhor 

precisão com relação às nuances da língua portuguesa. Esses dois indivíduos 

realizaram suas traduções de forma independente, desta maneira, elas puderam ser 

comparadas e as discrepâncias resolvidas, seja porque houve uma formulação 

ambígua no idioma original, seja porque aconteceram interpretações diferentes de 

uma mesma palavra. (HENDRICSON et al.,1989).  

Cada um dos tradutores recebeu via correio eletrônico o instrumento original e 

produziu um relatório escrito da tradução que fizeram. Comentários foram incluídos 

para destacar frases ou questionamentos.  

Ao longo do texto, as traduções desses indivíduos estão apresentadas  como 

(T1) e (T2), eles tiveram os seguintes perfis para garantir uma melhor tradução: 

T1: Foi feita por um especialista em neonatologia que conhece os conceitos que 

envolvem o Transition Questionnaire; sua escolha visou uma tradução sob uma 

perspectiva mais clínica, podendo, portanto, produzir uma equivalência mais confiável 

do instrumento com base no que se quer medir.  

T2: Foi feita por alguém que não tinha nenhum conhecimento dos conceitos que 

envolvem o Transition Questionnaire. Foi o tradutor “ingênuo”, com ele objetivamos 

detectar as diferenças mais sutis nos significados, oferecendo uma tradução que 

refletisse a linguagem usada pela população comum.  
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4.2.2 Etapa 2: Síntese das traduções  

 

Para produzir uma síntese das duas traduções, um terceiro tradutor foi 

convocado e foi mediador nas discussões das diferenças de tradução. Ele trabalhou 

a partir do questionário original, bem como com a versão de T1 e de T2. Uma síntese 

dessas traduções foi produzida, resultando em uma tradução comum (T12).  

 

4.2.3 Etapa 3: Tradução de volta à língua de origem (retrotradução ou 

backtranslation)  

 

Trabalhando a partir da versão T12 do questionário, e totalmente cegos para a 

versão original, o questionário foi traduzido de volta para o idioma original por duas 

pessoas bilíngues com a língua de origem (Inglês) como língua materna, o que gerou 

as versões retrotradução 1 (R1) e retrotradução 2 (R2).  

Este processo garantiu que a versão traduzida refletisse com precisão o 

conteúdo da versão original, ampliou a redação pouco clara nas traduções e destacou 

inconsistências e erros conceituais presentes na tradução (BEATON et al., 2007). 

Os dois tradutores não estavam cientes e nem foram informados dos conceitos 

explorados. As principais razões para isso foram evitar viés de informação 

preconceituais e extrair significados inesperados dos itens do questionário traduzido 

(T12) (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993) aumentando assim a 

probabilidade de realçar as imperfeições (LEPLÉGE; VERDIER, 1994). 

Para obter uma versão comum das retrotraduções, foram realizados contatos 

através do correio eletrônico com os tradutores quando discutidas algumas diferenças 

de significado das palavras identificadas na retrotradução. O documento gerado dessa 

etapa foi nomeado como síntese da retrotradução (R12).  

 

 

4.2.4 Etapa 4: Revisão por um comitê de juízes  

 

A composição do Comitê de Juízes é crucial para alcançar a equivalência 

transcultural do instrumento traduzido. Esse comitê será composto por um 

metodologista, um profissional de saúde com experiência em neonatologia, um 

profissional de línguas, bem como dois dos quatro tradutores (BEATON et al., 2007). 
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O papel do Comitê de Juízes é consolidar todas as versões e componentes do 

questionário, incluindo o instrumento original, instruções, documentação de 

pontuação e todas as versões traduzidas (T1, T2, T12, R1, R2, R12), e desenvolver 

uma versão pré-final do questionário para testes de campo. Ele analisará todas as 

traduções e chegará a um consenso sobre qualquer diferença encontrada. Relatórios 

escritos correspondentes explicando a justificativa de cada decisão em fases 

anteriores do processo também estarão disponíveis (BEATON et al., 2007). 

Segundo Guillemin; Bombardier; Beaton (1993), para chegar à equivalência 

entre o instrumento fonte e a versão brasileira, os especialistas deverão chegar a um 

consenso em quatro diferentes áreas:  

a) Equivalência semântica: Trata-se da avaliação gramatical e de vocabulário. É 

a manutenção do significado das palavras entre o instrumento original e o traduzido.  

b) Equivalência idiomática: O idioma inglês possui coloquialismos e expressões 

idiomáticas de difícil tradução para o português, podendo ser necessária a elaboração 

de expressões equivalentes em português para expressões idiomáticas norte 

americanas de difícil tradução. 

 c) Equivalência experimental ou cultural: Deseja-se a equivalência cultural entre 

o instrumento original e a tradução, ou seja, os itens do instrumento deverão condizer 

com a cultura e os aspectos da vida diária, sendo substituídos por um similar que de 

fato represente a cultura brasileira. 

d) Equivalência conceitual: Com frequência as palavras possuem diferentes 

significados e conceitos entre as culturas (por exemplo, o conceito de família difere 

entre as culturas). A equivalência conceitual garantirá que o conteúdo das culturas 

tenha sido captado e adaptado na versão traduzida.  

A seleção dos membros do comitê de juízes ocorreu através da pesquisa de 

currículos pela plataforma lattes. Foi enviada uma carta convite (APÊNDICE B) 

através de correio eletrônico. Posteriormente à manifestação positiva, a pesquisadora 

enviou, para cada um, Kit (APÊNDICE C) composto por: representação gráfica do 

protocolo utilizado nesse projeto (APÊNDICE A); descrição dos propósitos da escala 

(APÊNDICE D); revisão de literatura frente à temática: processo de alta hospitalar do 

recém-nascido prematuro e sua repercussão para a família (APÊNDICE E); termo de 

consentimento livre e esclarecido para juízes (APÊNDICE F) que foi impresso em duas 

cópias e teve todas as suas páginas rubricadas além da assinatura; instrumento de 

caracterização dos juízes (APÊNDICE G); instrumento de avaliação pelos juízes 
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quanto à equivalência semântica, idiomática, experimental, cultural e conceitual do 

Transition Questionnaire (APÊNDICE H); Transition Questionnaire em sua versão 

original (ANEXO A); as duas versões traduzidas do Transition Questionnaire e sua 

síntese (T1,T2, T12); e as duas versões retrotraduzidas para o inglês Backtranslation 

e sua síntese (R1, R2, R12) (OLIVEIRA, 2017). 

O instrumento de avaliação dos juízes constou de assertivas da escala traduzida 

e adaptada, com o título da escala, orientações de preenchimento, as questões e 

opções da escala de Likert para a população alvo. Cada item foi avaliado de acordo 

com os quatro tipos de equivalências: conceitual, semântica, idiomática e cultural com 

as seguintes opções: 1= pouquíssima, 2= pouca, 3= média, 4= muita e 5= muitíssima 

equivalência. Foi propiciado espaço reservado para as sugestões e justificativas. 

(OLIVEIRA, 2017). 

Os itens em avaliação foram classificados em: exatamente o mesmo significado 

em ambas as versões (quando houver um nível de concordância de 100%  entre os 

especialistas), quase o mesmo significado (quando  o índice de concordância variou 

entre 80 e 99%) ou significado diferente (quando o índice de concordância foi igual ou 

inferior a 79%) (OLIVEIRA, 2017). 

O prazo para a entrega dos instrumentos de caracterização e de avaliação 

respondidos e do TCLE assinado e rubricado foi de 10 dias a contar da confirmação 

de recebimento do kit via correio eletrônico, o juiz pode escolher entre devolver os 

documentos por correio eletrônico, com a digitalização do TCLE após assinatura e 

rubricas ou que a pesquisadora fosse ao seu encontro recolhê-los. 

As sugestões realizadas pelos juízes foram agrupadas, junto das respectivas 

justificativas, quando existentes, e avaliadas pela pesquisadora, orientador e 

coorientadora e juntos chegaram a um consenso da versão pré-final. Após essa etapa 

de análise de equivalências pelo comitê, com todas as discrepâncias esclarecidas e a 

versão pré-final aprovada por todos,  foi realizada a V etapa: o pré-teste, etapa 

seguinte do processo de adaptação transcultural. (BEATON et al, 2007). 

 

4.2.5 Etapa 5: Pré-teste  

 

Após análise da concordância entre os juízes quanto à tradução, foi realizado o 

pré-teste visando verificar a compreensão do instrumento pela população-alvo. Essa 

medida previne falsos resultados e averigua a isenção de erros quanto à compreensão 
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dos itens (análise semântica e validade aparente) (CASSEPP-BORGES; 

BALBINOTTI; TEODORO, 2010).  

Nesta fase o questionário foi aplicado a um grupo de pessoas com 

características sociodemográficas semelhantes às da população-alvo. Isso  auxiliou 

na verificação da qualidade do instrumento como um todo para aqueles que serão o 

alvo da pesquisa (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

Os pais/responsáveis por prematuros foram abordados e a pesquisadora 

explicou os objetivos e relevância do estudo. Ao aceitar o convite para participar da 

pesquisa foram entregues ao pai/responsável duas cópias do TCLE para população-

alvo (APÊNDICE I), que foi lido junto ao mesmo, em seguida foi questionado 

novamente se ele desejava continuar fazendo parte da pesquisa, aqueles que 

aceitaram e assinaram os TCLE receberam o Transition Questionnaire em sua versão 

pré-final. 

 Os pais/responsáveis responderam o questionário de forma individual e sem a 

interferência da pesquisadora; ao final, foi realizada uma entrevista e os participantes 

foram questionados quanto a possíveis dúvidas, dificuldades encontradas para 

compreensão do questionário, clareza dos itens, bem como foi dada a oportunidade 

de opinarem e darem sugestões sobre o instrumento.  

Foi solicitado também, ao participante, a gravação de áudio do momento da 

entrevista, através de aparelho celular, para minimizar o tempo da entrevista com a 

redação das respostas, tendo sido o participante livre para aceitar ou não, sua 

resposta não influenciou na coleta, pois nos casos de negação as respostas fora 

redigidas. 

As observações foram consideradas para ajustes e adequações. Esta etapa teve 

como finalidade verificar se os pais compreenderam o instrumento, avaliando o 

sistema de atribuição das respostas, o formato e também o tempo de aplicação do 

mesmo. Após os ajustes necessários o instrumento seguiu para a última etapa da 

tradução e adaptação transcultural. 

 

4.2.6 Etapa 6: Submissão da versão final à autora da versão original 

 

A submissão teve como finalidade apresentar à autora da versão original os 

passos seguidos para tradução e adaptação transcultural, de forma que esta pudesse 

ter controle sobre as informações quanto aos idiomas, culturas e métodos utilizados. 
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A escala na versão final foi enviada através de correio eletrônico, como também foi 

recebida a resposta de aprovação para validação clínica no contexto da prática. 

 

4.3 Local da Pesquisa 

 

As etapas de tradução inicial, retrotradução e avaliação dos juízes aconteceram 

via correio eletrônico visando à comodidade e rapidez na entrega e devolução do 

instrumento nestas etapas pelos colaboradores da pesquisa. 

O pré-teste com a população-alvo foi realizado no Ambulatório de Seguimento 

de Alto Risco, na maternidade pública de alto risco, Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand (MEAC). Ela compõe, juntamente com o Hospital Universitário Walter 

Cantídio (HUWC), o Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh. A Faculdade de Medicina 

(FAMED) e a Faculdade de Enfermagem, Farmácia e Odontologia (FFOE) completam 

o Campus do Porangabussu, da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

A MEAC foi entregue à UFC, após inauguração, em dezembro de 1963, e passou 

a funcionar como hospital de ensino, desenvolvendo pesquisas e assistência terciária 

à saúde. Pela qualidade do atendimento e, especialmente, pelo nível dos profissionais 

que nela atuam, firmou-se como polo de referência e de excelência. (CAMPOS, 2014). 

Com uma estrutura complexa, atende às mais diferentes demandas que se exige 

de uma instituição do seu porte. Ambulatórios diversos, Centro Cirúrgico, Centro de 

Parto Humanizado, Clínica Obstétrica, Emergência, Farmácia, Laboratório, Método 

Canguru, Banco de Leite Humano, Serviço Social e UTIs são alguns dos serviços 

oferecidos à população de Fortaleza, região metropolitana e de outras cidades do 

interior do Ceará que não possuem suporte hospitalar de níveis secundário e terciário. 

(CAMPOS, 2014). 

 

Figura 1- Localização da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) no 

Rodolfo Teófilo - Fortaleza - Ceará – Brasil. 
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                       Fonte: site oficial da MEAC (localização). 

 

O Ambulatório de prematuros teve seu início na década de 90 com o 

acompanhamento de duas médicas neonatologistas aos prematuros que saíam de 

alta da MEAC. Hoje conta com quatro profissionais médicas, duas atendem os bebês 

da 3ª etapa do método Canguru e as outras duas os bebês do seguimento (follow-up), 

três técnicas de enfermagem que organizam o serviço e verificam os dados 

antropométricos e uma fisioterapeuta. Não há consulta de Enfermagem ainda no 

serviço. Em média, na 3ª etapa, são atendidas 160 bebês por mês e no seguimento 

240. Essas informações não estão disponíveis ainda em nenhum meio informativo e 

foram coletadas com as atuais responsáveis pelo serviço. 

 

4.4 População e amostra 

 

A população do estudo correspondeu aos pais/responsáveis por recém-nascidos 

prematuros que tiveram seus filhos internados na UTIN da MEAC e já receberam alta 

hospitalar. 

Para a seleção da amostra foram inicialmente identificados os pais/cuidadores 

com base nos critérios de inclusão, não-inclusão e exclusão adotados para o estudo, 

a saber: 

Os critérios de inclusão da amostra foram: ser pai/mãe/responsável legal por 

recém-nascido(s) prematuro(s) que esteve(ram) internado(s) em UTIN, ter idade igual 

ou maior que 18 anos.  
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Como critério de não inclusão: apresentar restrições mentais que impossibilitem 

a compreensão do instrumento e a capacidade para respondê-lo. 

Critérios de exclusão: caso o prematuro tivesse algum diagnóstico de outras 

doenças: síndromes, malformações, cardiopatias, entre outras, que exigiam uma 

preparação da família mais específica e direcionada a tal patologia na sua alta 

hospitalar.  

A seleção desta amostra foi não probabilística e por sequência (POLIT; BECK, 

2011), sendo, portanto, recrutados todos os pais/responsáveis que atenderam aos 

critérios acima citados até que se alcançou o tamanho da amostra determinada, que 

neste caso corresponde a 35 pais/responsáveis legais por prematuros, segundo 

recomendações de Beaton et al. (2007).  

 

4.5 Coleta de dados 

   

Foi realizada por meio da aplicação do Transition Questionnaire-versão brasileira 

nos pais/responsáveis por prematuros, no ambulatório de prematuros da MEAC em 

Fortaleza-CE.  

Esse recrutamento ocorreu durante a sala de espera para a primeira consulta de 

retorno do recém-nascido, ainda na 3ª etapa do método Canguru, que deve ser 

realizada até 48 horas após a alta (BRASIL, 2017), durante o mês de abril de 2019.  

Os pais/responsáveis foram abordados e a pesquisadora explicou os objetivos e 

relevância do estudo. Nos casos em que o pai/mãe/responsável  aceitou participar da 

pesquisa foram entregues para eles duas cópias do TCLE que foram lidos junto aos 

mesmos; em seguida foram novamente questionados quanto ao interesse em 

continuar fazendo parte da pesquisa, aqueles que aceitaram e assinaram os TCLE 

receberam o Transition Questionnaire em sua versão pré-final. 

 Os responsáveis responderam ao questionário de forma individual e sem a 

interferência da pesquisadora; ao final foi realizada entrevista e os participantes foram 

questionados quanto às possíveis dúvidas, dificuldades encontradas para 

compreensão do questionário, clareza dos itens, bem como foi dada a oportunidade 

de opinarem e darem sugestões sobre o instrumento.   

Foi também solicitada, ao participante, a gravação de áudio do momento da 

entrevista, através de aparelho celular, para minimizar o tempo de coleta com a 
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redação das respostas, sendo o participante livre para aceitar ou não, nos casos de 

negação as respostas foram redigidas. 

 

4.6 Organização e Análises dos dados 

 

A análise dos dados obtidos se dará na seguinte ordem: a tradução e adaptação 

transcultural do Transition Questionnaire, teve cada versão do questionário obtido 

nesse processo, bem como a versão pré-final do instrumento traduzido e adaptado 

apresentado em tabelas e quadros, e analisados de forma descritiva.  

A etapa que corresponde à avaliação do comitê de juízes terá seus registros 

organizados e analisados, resultando numa versão pré-final por consenso quanto à 

equivalência semântica, idiomática, funcional e conceitual. Será calculada a média 

aritmética de concordância quanto à tradução de cada item.  

O critério de permanência de um item será o recomendado por Cassep-Borges, 

Balbinotti e Teodoro (2010): índice de concordância mínima de 80% entre os juízes. 

As traduções que não alcançarem esse percentual, ou não se ajustarem às sugestões 

dos juízes, serão revisadas e reescritas. 

As etapas que correspondem às observações alcançadas com o pré-teste e as 

considerações da autora do instrumento original também serão apresentadas em 

tabelas e quadros, e analisadas de forma descritiva, suas contribuições finalizarão a 

versão brasileira do Transition Questionnaire. 

 

4.7 Autorização para o estudo 

 

O consentimento para tradução, adaptação, aplicação e validação da escala já 

foi emitido, via correio eletrônico, pela autora da escala, a enfermeira, PhD, Membro 

da Academia Americana de Enfermagem, reitora e professora da Escola de 

Enfermagem, Saúde e Ciências do Exercício no College of New Jersey, Dra. Carole 

Kenner (ANEXO B). 

 

4.8 Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa foi guiada de forma ética pela Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que define as diretrizes e normas 
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regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará através da 

Plataforma Brasil e foi aprovado sob os números de pareceres: 3.172.897 (CEP/UFC) 

e 3.247.098 (CEP/MEAC). 

A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de 
registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo 
o sistema CEP/Conep. Ela permite que as pesquisas sejam 
acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua 
submissão até a aprovação final pelo CEP e pela Conep, 
quando necessário - possibilitando inclusive o 
acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios 
parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando 
concluídas). (BRASIL, 2019b). 

 

Inicialmente, do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi elucidado 

ao convidado do que se trata a pesquisa, qual seus objetivos, justificativa e relevância, 

bem como os benefícios (princípio da beneficência) para a saúde dos recém-nascidos 

prematuros e de suas famílias. Foi também esclarecida a ausência dos riscos físicos 

durante a participação na pesquisa, bem como a redução ao máximo do 

constrangimento que pudesse ser gerado ao responder o questionário e durante a 

entrevista (princípio da não maleficência) com as seguintes estratégias: questionário 

autoaplicado, entrevista individual, escolha do momento e local oportuno, objetivando-

se manter a privacidade do participante, não identificação do mesmo no questionário 

e nem no material final desta pesquisa. 

Foi também comunicado ao participante o seu direto de desistir a qualquer 

momento da pesquisa (autonomia) e que a qualquer demanda observada que coloque 

em risco a saúde do recém-nascido e da família do mesmo serão encaminhadas aos 

devidos órgãos responsáveis pela resolução da mesma de forma equitativa (justiça), 

com base nos princípios éticos da   Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos que regulamenta normas para a pesquisa que envolve seres humanos 

(BRASIL, 2012). 

Tudo isso de forma clara e acessível, utilizando-se das estratégias mais 

apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos 

convidados que participaram da pesquisa, concedendo, em seguida, o tempo 

adequado para que o convidado pudesse refletir, consultando, se necessário, seus 

familiares ou outras pessoas que pudessem ajudá-los na tomada de decisão livre e 

esclarecida. 
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O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice N) foi solicitado 

por escrito, formalizando a participação dos sujeitos na pesquisa, emitido em duas 

vias (uma para a pesquisadora e outra para o sujeito do estudo), nas quais constarão 

as assinaturas da pesquisadora, do (a) participante do estudo, servindo de documento 

base para qualquer questionamento relativo aos aspectos ético-legais. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Etapas I, II: tradução inicial e síntese das traduções 

 

Na primeira etapa do processo de tradução e adaptação transcultural, a versão 

original em inglês do Transition Questionnaire (TQ) foi traduzida para o idioma 

português do Brasil por dois tradutores brasileiros, com amplo domínio da língua 

inglesa, e com perfis diferentes, ambos seguiram o protocolo de tradução explicitado 

anteriormente. 

Assim, os tradutores foram: 

• Tradutor 1: Responsável pela T1. Enfermeira Neonatologista. Doutora em 

Saúde Pública e com proficiência na língua inglesa. 

• Tradutor 2. Responsável pela T2. Jornalista. Docente de empresa particular 

renomada que dá curso de Inglês. Possui proficiência na língua inglesa e 

trabalha com tradução de documentos. 

Na primeira etapa do protocolo de tradução e adaptação do instrumento, como 

já mencionado anteriormente, foi realizada a tradução inicial por dois profissionais de 

perfis diferentes. Na oportunidade, ambos entregaram a versão traduzida, T1 e T2, 

porém nenhum deles julgou ter sido necessário fazer um relatório com as principais 

dificuldades, dúvidas e incertezas, já que o instrumento para eles foi de fácil tradução. 

As duas versões resultantes (T1 e T2) apresentaram algumas diferenças de 

tradução, e a tomada de decisão sobre a versão síntese (T12) dos itens ficou a cargo 

de um terceiro tradutor. 

• Tradutor 3: Responsável pela síntese por T12. Bacharel em Letras Inglês 

pela UECE. Possui proficiência na língua Inglesa. Trabalha com tradução 

de documentos. 

A tradutora responsável pela T12 facilitou a construção semântica das frases em 

português, bem como apresentou a tradução mais coerente com a versão original, 

mas também procurou fazer com que o texto da síntese fizesse sentido no idioma 

brasileiro. Nesta etapa do processo também foi solicitado que a tradutora escrevesse 

suas considerações sobre suas escolhas. 

O quadro abaixo apresenta as seguintes versões: versão original, T1 e T2 e 
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versão síntese das traduções iniciais T12 do instrumento TQ. 

 

Quadro 2- Distribuição das traduções iniciais e síntese das traduções, resultantes da 
primeira e da segunda etapa do processo de tradução e adaptação transcultural do 
instrumento TQ para o contexto do Brasil. Fortaleza, 2019. 

Itens Versão Original T1 T2 T12 

1.  PART I PARTE 1  PARTE 1 PARTE 1 

2.  
 
 

Please make a 
check mark under 
the answer that 
most closely 
matches your 
feelings 

Por favor 
marque abaixo 
a resposta que 
mais se 
aproxima de 
seus 
sentimentos 

Por favor, 
cheque 
abaixo da 
resposta que 
mais reflete 
os seus 
sentimentos 

Por favor, 
marque abaixo 
a resposta que 
mais se 
aproxima dos 
seus 
sentimentos. 
 
 

3.  Strongly Agree Concordo 
totalmente 
 

Concordo 
fortemente 

Concordo 
totalmente 

4.  Agree Concordo Concordo Concordo 

5.  Uncertain Incerto (Não 
sei) 

Incerto Incerto 

6.  Disagree Discordo Discordo Discordo 

7.  Strongly Disagree Discordo 
Totalmente 
 

Discordo 
Fortemente 

Discordo 
totalmente 

8.  1. I know how to 
take care of my 
child. 

1. Eu sei como 
cuidar do meu 
filho 

1. Eu sei 
cuidar do 
meu filho. 

1. Eu sei cuidar 
do meu/minha 
filho(a). 

9.  2. I know how 
much and what to 
feed my child. 

2. Eu sei 
quanto e o que 
alimentar meu 
filho 

2. Eu sei 
quanto e o 
que dar de 
comida para 
o meu filho. 

2. Eu sei quanto 
e o que dar de 
comida para ao 
meu/minha 
filho(a). 

10.  3. I have written 
information about 
child care. 

3. Eu tenho 
lido sobre 
como cuidar 
de criança 

3. Eu 
escrevi/escre
vo 
informações 
sobre 
cuidado da 
criança. 

3. Eu tenho 
escrito 
informações 
sobre cuidado 
de criança. 

11.  4. I have trouble 
sleeping at night 
because I worry 
about my child. 

4. Eu tenho 
tido dificuldade 
de dormir  
porque estou 
preocupada 
com meu filho. 

4. Tenho 
dificuldade de 
dormir de 
noite porque 
me preocupo 
com meu 

4. Tenho 
dificuldade em 
dormir à noite 
porque me 
preocupo com 
meu/minha 
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filho.  filho(a). 

12.  5. I want more 
information about 
how to keep my 
child healthy. 

5. Eu preciso 
de mais 
informações 
de como 
cuidar do meu 
filho. 

5. Eu quero 
mais 
informações 
sobre como 
manter meu 
filho saudável 
 

5. Eu quero 
mais 
informações 
sobre como 
manter 
meu/minha 
filho(a) 
saudável. 

13.  6. I feel 
comfortable 
caring for my 
child. 

6. Eu me sinto 
tranquilo 
cuidando do 
meu filho 

6. Eu me 
sinto 
confortável 
cuidando do 
meu filho. 

6. Eu me sinto 
confortável 
cuidando do(a) 
meu/minha 
filho(a). 

14.  7.The nurses 
asked me about 
how I am feeling. 

7. As 
enfermeiras 
me 
perguntaram 
como estou 
me sentindo 

7. As 
enfermeiras 
me 
perguntam 
sobre como 
eu me sinto. 

7. Os(as) 
enfermeiros(as) 
me perguntaram 
sobre como 
estou me 
sentindo. 

15.  8. When my child 
is crying I know 
what he/she 
needs.  

8. Quando 
meu filho 
chora eu sei o 
que ela/ele 
precisa. 

8. Quando 
meu filho 
chora, eu sei 
o que ele 
quer/precisa. 

8. Quando 
meu/minha 
filho(a) chora, 
eu sei o que 
ele(a) precisa. 

16.  9. I feel all alone. 9. Eu me sinto 
muito sozinha 

9. Eu me 
sinto 
totalmente  
sozinha. 

9. Eu me sinto 
totalmente 
sozinho(a). 

17.  10. I make sure I 
have time for 
myself each day. 

10. Eu tenho 
certeza que 
tenho  tempo 
para mim a 
cada dia.  

10. Eu 
procuro ter 
tempo para 
mim mesma 
a cada dia. 

10. Eu procuro 
ter tempo para 
mim mesmo(a) 
a cada dia. 

18.  11. I feel guilty 
about leaving my 
child with 
someone else. 

11. Eu me 
sinto culpada 
quando deixo 
meu filho com 
alguém. 

11. Eu me 
sinto culpada 
em deixar 
meu filho 
com outra 
pessoa. 

11. Eu me sinto 
culpado(a) 
quando deixo 
meu/minha 
filho(a) com 
outra pessoa. 

19.  12. The people I 
live with have 
been supportive 
of me. 

12. As 
pessoas que 
vivem comigo 
tem me 
apoiado. 

12. As 
pessoas com 
quem eu 
moro me dão 
suporte. 

12. As pessoas 
com quem vivo 
me apoiam. 

20.  13. I know that 
there are 
community 
groups to help 
me. 

13. Eu sei que 
existem 
grupos de 
apoio para me 
ajudar 

13. Eu sei 
que existem 
grupos na 
comunidade 
para me 

13. Eu sei que 
existem grupos 
de apoio para 
me ajudar. 
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ajudar. 

21.  14. The 
information I 
received 
prepared me for 
taking care of my 
child. 

14. As 
informações 
que recebi 
contribuíram 
para eu cuidar 
do meu filho  

14. A 
informação 
que eu recebi 
me preparou 
para cuidar 
do meu filho. 
 

14 As 
informações 
que recebi me 
prepararam 
para cuidar 
do(a) 
meu/minha 
filho(a). 

22.  15. I feel 
comfortable in 
asking my child's 
doctor about 
problems I am 
having with my 
child's care. 

15. Eu me 
sinto à 
vontade para 
perguntar ao 
pediatra sobre 
os problemas 
que eu estou 
tendo no 
cuidado do 
meu filho 

15. Eu me 
sinto 
confortável 
ao perguntar 
pro médico 
do meu filho 
sobre 
problemas 
que eu estou 
tendo com o 
cuidado da 
criança. 

15. Sinto-me à 
vontade para 
perguntar ao(à) 
pediatra sobre 
os problemas 
que eu estou 
tendo no 
cuidado do(a) 
meu/minha 
filho(a). 

23.  16. I am afraid to 
leave my child 
with a babysitter. 

16. Eu estou 
temerosa em 
deixar meu 
filho com a 
babá 

16. Eu tenho 
medo de 
deixar meu 
filho com 
uma babá. 

16. Tenho medo 
de deixar 
meu/minha 
filho(a) com 
uma babá. 

24.  17. I am 
overwhelmed or 
stressed by 
having my child 
at home. 

17. Eu me 
sinto 
sobrecarregad
a ou 
estressada por 
estar com meu 
filho em casa. 

17. Eu me 
sinto 
sobrecarrega
da ou 
estressada 
em ter meu 
filho em casa. 

17. Eu me sinto 
sobrecarregado(
a) ou 
estressado(a) 
por ter 
meu/minha 
filho(a) em 
casa. 

25.  18. I feel I need 
permission from a 
doctor to make 
any changes in 
my child's every 
day care. 

18. Eu sinto 
que preciso da 
permissão do 
médico para 
fazer 
quaisquer 
mudanças em 
relação ao 
cuidado diário 
do meu filho 

18. Eu sinto 
que eu 
preciso de 
permissão do 
médico para 
fazer 
qualquer 
mudança no 
cuidado 
diário do meu 
filho. 

18. Eu sinto que 
preciso da 
permissão do(a) 
médico(a) para 
fazer quaisquer 
mudanças em 
relação ao 
cuidado diário 
do(a) 
meu/minha 
filho(a) 

26.  19. My 
spouse/partner 
and I make time 
for ourselves.  

19. Eu e meu 
companheiro 
temos tempo 
para nós dois 

19. Meu 
esposo/parce
iro e eu 
procuramos 
ter tempo um 

19. Meu/Minha 
esposo(a)/parce
iro(a) e eu 
procuramos ter 
tempo um pro 
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pro outro. outro. 

27.  20. I feel 
pressure from my 
other children.  
 
*If you have no 
other children, 
make it strongly 
disagree.  

20. Eu me 
sinto 
pressionada 
pelos outros 
filhos 
 
*Caso não 
tenha filhos 
marque 
discordo 
totalmente 

20. Eu sinto 
pressão dos 
meus outros 
filhos.  
 
*Se você não 
tem outros 
filhos, 
marque a 
opção 
Discordo 
Totalmente 
 

20. Eu sinto a 
pressão dos 
meu(s) outro(s) 
filho(s). 
 
* Se você não 
tiver outros 
filhos, marque a 
opção Discordo 
Totalmente. 

28.  21. I have 
someone who 
helps share the 
responsibility of 
my child's care.  

21. Eu tenho 
alguém que 
me ajuda e 
compartilha a 
responsabilida
de de cuidar 
da criança. 

21. Eu tenho 
alguém com 
quem dividir 
a 
responsabilid
ade do 
cuidado do 
meu filho. 

21. Eu tenho 
alguém que me 
ajuda e 
compartilha a 
responsabilidad
e de cuidar 
da(s) criança(s). 

29.  22. I know when 
to call the doctor.  

22. Eu sei 
quando tenho 
que ligar para 
o médico 

22. Eu sei 
quando ligar 
para o 
médico.  

22. Eu sei 
quando tenho 
que ligar para 
o(a) médico(a). 

30.  23. I understand 
what the doctors 
tell me.  

23. Eu 
entendo o que 
o médico me 
fala 

23. Eu 
entendo o 
que os 
médicos me 
dizem 

23. Eu entendo 
o que os 
médicos me 
dizem. 

31.  24. I am afraid 
that the child 
might get sick.  

24. Eu fico 
assustada 
quando a 
criança pode 
estar doente  

24. Eu tenho 
medo que a 
criança possa 
ficar doente. 
 

24 Eu tenho 
medo que a 
criança possa 
ficar doente. 

32.  25. I cannot 
control my child's 
health.  

25. Eu não 
consigo 
controlar a 
saúde do meu 
filho 

25. Eu não 
posso 
controlar a 
saúde do 
meu filho 

25. Eu não 
consigo 
controlar a 
saúde do(a) 
meu/minha 
filho(a). 

33.  26. I am scared I 
will do something 
wrong and make 
the child sick.  

26. Eu fico 
assustado com 
a possibilidade 
de fazer 
alguma coisa 
errada e deixar 
minha criança 
doente 

26. Eu tenho 
medo de 
fazer algo 
errado e 
deixar meu 
filho doente. 
 

26. Eu tenho 
medo de fazer 
algo errado e 
deixar 
meu/minha 
filho(a) doente.  
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34.  27. No one really 
understands how 
I feel.  

27. Ninguém 
realmente 
entende como 
eu me sinto 

27. Ninguém 
realmente 
entende 
como eu me 
sinto. 

Ninguém 
realmente 
entende como 
me sinto. 

35.  28. I know what is 
expected of me 
as a parent.  

28. Eu sei o 
que esperam 
de mim como 
mãe 

28. Eu sei o 
que é 
esperado de 
mim como 
mãe/pai. 

28. Eu sei o que 
esperam de 
mim como 
pai/mãe. 

36.  29. I want more 
information about 
my child's 
behavior.  

29. Eu quero 
mais 
informações 
sobre o 
comportament
o da minha 
criança 

29. Eu quero 
mais 
informação 
sobre o 
comportamen
to do meu 
filho. 
 

29.Eu quero 
mais 
informações 
sobre o 
comportamento 
do(a) 
meu/minha 
filho(a) 

37.  30. My child is 
healthy, normal  

30. Minha 
criança é 
saudável, é 
normal 

30. Meu filho 
é saudável, 
normal. 
 

30. Meu/Minha 
filho(a) é 
saudável, 
normal. 

38.  31. A home visit 
from a nurse 
would help me 
feel more at 
ease.  

31. A visita 
domiciliar da 
enfermeira me 
faz sentir mais 
tranquila 

31. Uma 
visita 
domiciliar de 
uma 
enfermeira 
me deixaria 
mais 
tranquila 

31. Uma visita 
domiciliar de 
um(a) 
enfermeiro(a) 
me deixaria 
mais 
tranquilo(a). 

39.  32. I have trouble 
sleeping at night 
because I worry 
about my child.  

32. Eu não 
tenho dormido 
à noite 
preocupada 
com meu filho 

32. Eu tenho 
dificuldade de 
dormir de 
noite porque 
me preocupo 
sobre meu 
filho 

32. Eu tenho 
dificuldade para 
dormir à noite 
porque me 
preocupo com 
meu/minha 
filho(a). 

40.  33. I am satisfied 
with the 
preparation I am 
receiving about 
child care and 
parenting.  

33. Eu estou 
muito satisfeita 
com as 
informações 
que venho 
recebendo 
sobre os 
cuidados com 
a criança e 
familiares 

33. Eu estou 
satisfeita com 
a preparação 
que eu 
recebo sobre 
cuidado com 
meu filho e 
ser mãe/pai. 
 

33. Estou 
satisfeito(a) com 
a preparação 
que estou 
recebendo 
sobre o cuidado 
com meu/minha 
filho(a) e ser 
pai/mãe. 
 

41.  34. I feel 
competent in 
caring for my 

34. Eu me 
sinto 
competente 

34. Eu me 
sinto 
competente 

34. Eu me sinto 
competente 
para cuidar 
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child.  em cuidar do 
meu filho 

em cuidar do 
meu filho. 
 

do(a) 
meu/minha 
filho(a). 

42.  35. I am afraid 
that my child will 
die.  

35. Eu fico 
temerosa que 
meu filho 
possa morrer 

35. Eu tenho 
medo que 
meu filho 
morra. 

35. Eu tenho 
medo que 
meu/minha 
filho(a) morra. 

43.  36. I feel others 
know my child 
better than I do.  

36. Eu sinto 
que outros 
sabem mais 
do meu filho 
que eu  

36. Eu sinto 
que os outros 
conhecem 
meu filho 
melhor que 
eu. 

36. Eu sinto que 
os outros 
conhecem 
meu/minha 
filho(a) melhor 
do que eu. 

44.  37. The nurses 
provide support 
for me.  

37. As 
enfermeiras 
me dão 
suporte 

37. As 
enfermeiras 
me apoiam. 
 

37. Os (as) 
enfermeiros(as) 
me dão suporte. 

45.  38. I believe no 
one really 
understands how 
I feel.  

38. Eu acredito 
que realmente 
ninguém sabe 
como me sinto 

38. Eu 
acredito que 
ninguém 
entende 
realmente 
como eu me 
sinto. 

38. Eu acredito 
que ninguém 
entende 
realmente como 
eu me sinto. 

46.  PART II  PARTE II PARTE II. PARTE 2 

47.  Please circle the 
answer or 
answers that 
most closely 
matches your 
feelings. 

Por favor 
circule a 
resposta ou 
respostas que 
mais se 
aproxima de 
seus 
sentimentos 

Por favor, 
circule a 
resposta ou 
respostas 
que mais se 
aproximam 
dos seus 
sentimentos. 

Por favor, 
circule a 
resposta ou as 
respostas que 
mais se 
aproximam dos 
seus 
sentimentos. 

48.  1. I want more 
information about 
my child's: 

1. Eu quero 
mais 
informação 
sobre minha 
criança 

1. Eu quero 
mais 
informações 
sobre as 
seguintes 
coisas do 
meu filho: 

1. Quero mais 
informações 
sobre o(a) 
meu/minha 
filho(a): 

49.  a. teeth a. Dentição a) Dentes a. Dentes 

50.  b. behavior b.Comportame
nto 

b)Comportam
ento 

b.Comportamen
to 

51.  c. everyday care 
such as growth 
and development, 
sleep. 

c. Cuidados 
diários como 
por exemplo: 
crescimento, 
desenvolvimen
to, sono. 

c) Cuidado 
diário como 
crescimento, 
desenvolvime
nto e sono. 

c. Cuidados 
diários como, 
por exemplo: 
crescimento, 
desenvolviment
o, sono. 

52.  d. safety d. Segurança d) Segurança d. Segurança 
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53.  e. eating e. Alimentação e) 
Alimentação 

e. Alimentação 

54.  f. sleeping f. Sono f) Sono f. Sono 

55.  g. other g. outros g) Outro: g. outros 

56.  2. I receive most 
of my information 
about my child's 
care from: 

2. Eu recebi 
mais 
informação 
sobre minha 
criança: 

2. Eu recebo 
mais 
informação 
sobre 
cuidado com 
meu filho 
da(o) 

3. Eu recebo 
mais 
informações 
sobre o cuidado 
com meu/minha 
filho(a) do(a): 

57.  a. the nurse a. Da 
enfermeira 

a) Enfermeira a. Enfermeiro(a) 

58.  b. the physician b. Do médico b) Médico b. Médico(a) 

59.  c. relatives c. Parentes c) Parentes c. Parentes 

60.  d. friends d. Amigos c) Amigos d. Amigos 

61.  e. other e. Outros e) Outro: e. Outros: 

62.  3. I am able to 
share my feelings 
about my child 
with my: 

3.Eu me sinto 
capaz de 
compartilhar 
meus 
sentimentos 
sobre minha 
criança com: 

3. Eu consigo 
compartilhar 
meus 
sentimentos 
sobre meu 
filho com: 

3. Eu consigo 
compartilhar 
meus 
sentimentos 
sobre 
meu/minha 
filho(a) com: 

63.  a. spouse/partner a. Meu 
esposo/compa
nheiro 

a) Meu 
esposo/parce
iro 

a. Meu/Minha 
esposo(a)/comp
anheiro(a) 

64.  b. relatives b. Parentes b) Parentes b. Parentes 

65.  c. friends c. Amigos c) Amigos c. Amigos 

66.  d. pediatrician d. Pediatra d) Pediatra d. Pediatra 

67.  e. nurse e. Enfermeiro e) Enfermeira e. Enfermeiro(a) 

68.  Part III. Parte III PARTE III. PARTE 3 

69.  Please answer 
the following 
questions. 

Por favor 
responda as 
perguntas a 
seguir: 

Por favor, 
responda as 
últimas 
perguntas. 

Por favor 
responda as 
perguntas a 
seguir: 

70.  4. What concerns 
or problems have 
you had since 
your last clinic 
visit? 

Quais as 
preocupações 
e problemas 
que você teve 
desde a última 
visita ao 
médico (visita 
clínica)? 

Quais 
preocupaçõe
s ou 
problemas 
você teve 
desde sua 
última visita 
clínica? 

Quais 
preocupações 
ou problemas 
você teve desde 
a sua última 
visita clínica? 

71.  *Ask if the infant 
has returned for a 
doctor's visit; 
hospital call/stay, 
or emergency 
room visit. 

*Pergunte se a 
criança 
retornou à 
consulta 
médica; ligou 
para o hospital 

*Pergunte se 
a criança 
retornou a 
uma visita 
médica, visita 
domiciliar ou 

*Pergunte se a 
criança retornou 
à consulta 
médica; teve 
visita domiciliar, 
visita a 
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* This should be 
done at each 
visit. 

ou em 
emergência  
*Isto deve ser 
feito para cada 
visita 

visita a 
emergência.  
*Isso deve 
ser feito em 
cada visita.  

emergência, ou 
se ligou para o 
hospital. 
 *Isto deve ser 
feito a cada 
visita. 

72.  5. Is there 
anything that 
could have been 
done at your 
child's last visit to 
help make it 
easier for you? 

5. Existe 
alguma coisa 
que você tem 
feito desde a 
última visita 
que lhe 
ajudou? 

5. Existe algo 
que poderia 
ter sido feito 
na última 
visita do seu 
filho para 
ajudar a ser 
mais fácil 
para você? 

5. Existe algo 
que poderia ter 
sido feito na 
última visita do 
seu/sua filho(a) 
para ajudar a 
ser mais fácil 
para você? 

73.  6. Tell me what it 
has been like for 
you taking care of 
your child. 

6. Fale-me 
como tem sido 
para você 
cuidar da sua 
criança? 

6. Me fale 
como tem 
sido pra você 
cuidar de seu 
filho. 

6. Fale-me  
como tem sido 
pra você cuidar 
de seu/sua 
filho(a). 

74.  Thank you for 
your help with 
this project. Only 
mothers and 
fathers who have 
had babies in the 
hospital have the 
information to 
help us provide 
better service. 

Obrigada pela 
sua ajuda 
nesta 
pesquisa. 
Somente mães 
e pais que 
tiveram seus 
filhos 
internados em 
hospital têm 
essas 
informações 
para nos 
ajudar a 
melhorar o 
serviço. 

Obrigado 
pela sua 
ajuda com 
este projeto! 
Apenas mães 
e pais que 
tiveram 
bebês no 
hospital tem 
a informação 
para nos 
ajudar a 
oferecer um 
melhor 
serviço. 

Obrigada pela 
sua ajuda nesta 
pesquisa. 
Somente mães 
e pais que 
tiveram seus 
filhos internados 
em hospital têm 
essas 
informações 
para nos ajudar 
a melhorar o 
serviço. 

75.  Part 4. Parte 4 PARTE IV. PARTE 4 

76.  General 
Information 

Informações 
Gerais 

Informações 
Gerais 

Informações 
Gerais 

77.  Please Circle or 
Fill In the 
Following 
Information. 

Por Favor 
circule as 
informações 
que seguem 

Por favor, 
circule ou 
complete as 
informações: 

Por favor, 
circule ou 
complete as 
seguintes 
informações. 

78.  1. Person 
Answering 
Questionnaire: 
Mother Father 

1. Pessoa que 
respondeu o 
questionário: 
Mãe Pai 

1. Pessoa 
respondendo 
o 
questionário:  
Mãe    Pai 

1. Pessoa 
respondendo o 
questionário:  
Mãe    Pai 

79.  2. How old are Qual sua 2. Quantos 2. Qual sua 



48 

 

 

you? idade? anos você 
tem? 

idade? 

80.  3. How many 
years of school 
have you 
attended? 

Quantos anos 
frequentou a 
escola? 

3. Quantos 
anos de 
escola você 
frequentou? 

3. Quantos anos 
frequentou a 
escola? 

81.  a. less than 
12 years 
b. 12 years 
c. 13-16 
years 
d. 17 or more 
years 

a. Menos que 
12 anos 
b. 12 anos 
c. 13-16 anos 
d. 17 ou mais 
anos 

a) Menos de 
12 anos 
b) 12 anos 
c) 13 - 16 
anos 
d) 17 ou mais 
anos 

a) Menos de 12 
anos 
b) 12 anos 
c) 13 - 16 anos 
d) 17 ou mais 
anos 

82.  4. Is your family 
income: 

4. Renda 
familiar 

4. Qual a 
renda da sua 
família? 

4. Qual a renda 
da sua família? 

83.  a. less than 
10,000 b. 10-
19,999 
c. 20-29,000 
d. 30-50,000 
e. over 50,000 
 

a) Menos de 
10.000 
b) 10 - 19,999 
c) 20 - 29,999 
d) 30 - 50,000 
e) Mais de 
50,000 

a) Menos de 
10.000 
b) 10 - 
19,999 
c) 20 - 29,999 
d) 30 - 
50,000 
e) Mais de 
50,000 

a) Menos de 
10.000 
b) 10 - 19,999 
c) 20 - 29,999 
d) 30 - 50,000 
e) Mais de 
50,000 

84.  5. What is your 
marital status: 

5. Estado civil 5. Qual o seu 
estado civil? 

5. Qual o seu 
estado civil?  

85.  a. Single 
b. Never Married 
c. Married 
d. Divorced 
e. Separated 

a. Solteira 
b. Nunca 
casou 
c. Casada 
d. Divorciada 
e. Separada 

a) Solteiro 
b) Nunca 
casado 
c) Casado 
d) Divorciado 
e) Separado 

a. Solteiro(a) 
b. Nunca casou 
c. Casado(a) 
d. Divorciado(a) 
e. Separado(a) 

86.  6. What type of 
health insurance 
do you have?: 

6. Qual o 
seguro de 
saúde você 
possui? 

6. Qual tipo 
de plano de 
saúde você 
tem? 

6. Qual tipo de 
plano de saúde 
você tem? 

87.  7. If you have 
health insurance 
did it cover your 
baby's hospital 
stay 
yes No 

7. Se vc tem 
seguro de 
saúde, ele 
cobriu a 
internação do 
seu filho? 
Sim não 

7. Se você 
tem plano de 
saúde, ele 
cobriu a 
estadia do 
seu filho no 
hospital? Sim 
Não 

7. Se você tem 
plano de saúde, 
ele cobriu a 
internação do 
seu/sua 
filho(a)?       Sim 
Não 

88.  8. How many 
times have you 
been pregnant 

8. Quantas 
vezes você 
ficou grávida? 

8. Quantas 
vezes você 
ficou 
grávida? 

8. Quantas 
vezes você 
ficou grávida? 
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89.  9. Have you had 
an 
abortion/miscarria
ge or stillborn or 
other infant 
with newborn 
problems? (If so 
please explain). 

9. Você teve 
algum aborto, 
ou óbito fetal 
ou óbito 
neonatal 
problemas 
com o filho 
recém 
nascido? Por 
favor, explique 

9. Você já 
sofreu 
abortos ou 
teve outros 
problemas 
com recém 
nascidos? Se 
sim, explique. 

9. Você teve 
algum aborto, 
óbito fetal, óbito 
neonatal, ou 
outro filho 
recém-nascido 
com 
problemas? Por 
favor, explique. 

90.  10. How many 
living children do 
you have: What 
are the ages and 
their sex? 

10. Quantos 
filhos vivos 
você tem? 
Quais suas 
idades e sexo? 

10. Quantos 
filhos você 
tem? Quais 
suas idades e 
sexos? 

10. Quantos 
filhos vivos você 
tem? Quais 
suas idades e 
sexo? 

91.  11. What was the 
baby's medical 
diagnosis: 

11. Qual foi o 
diagnóstico de 
seu filho? 

11. Qual o 
diagnóstico 
médico do 
seu filho? 

11. Qual foi o 
diagnóstico de 
seu/sua 
filho(a)? 

92.  12. Was your 
baby born on 
time: 

12. Seu filho 
nasceu no 
tempo certo? 

12. Seu filho 
nasceu no 
tempo certo? 

12. Seu/Sua 
filho(a) nasceu 
no tempo certo? 

93.  13. What was 
your baby's 
birthweight: 

13. Qual o 
peso de 
nascimento do 
seu filho? 

13. Qual o 
peso de 
nascimento 
do seu filho? 

13. Qual o peso 
de nascimento 
do(a) seu/sua 
filho(a)? 

94.  14. How long has 
it been since your 
infants 
discharge? 

14. Já faz 
quanto tempo 
desde a alta 
do seu filho? 

14. Faz 
quanto tempo 
desde a alta 
do seu filho? 

14. Já faz 
quanto tempo 
desde a alta 
do(a) seu/sua 
filho(a)? 

95.  15. How long was 
your baby in the 
hospital: 

15. Quanto 
tempo seu 
filho ficou no 
hospital? 

15. Quanto 
tempo seu 
filho ficou no 
hospital? 

15. Quanto 
tempo seu/sua 
filho(a) ficou no 
hospital? 

96.  16. How long 
were you and 
your baby 
separated? 

16. Quanto 
tempo você e 
seu filho 
ficaram 
separados? 

16. Por 
quanto você 
e seu filho 
ficaram 
separados? 

16. Quanto 
tempo você e 
seu/sua filho(a) 
ficaram 
separados? 

97.  17. In what 
hospital was your 
infant born: 

17. Em que 
hospital seu 
filho nasceu? 

17. Em qual 
hospital seu 
filho nasceu? 

17. Em que 
hospital seu/sua 
filho(a) nasceu? 

98.  18. Were you 
able to help with 
the baby's care 
while in the 
hospital? If so, 
was it a 
lot,_____, 

18. Você se 
sentiu capaz 
de ajudar nos 
cuidados do 
seu filho 
enquanto 
estava no 

18. Você foi 
capaz de 
ajudar no 
cuidado do 
seu filho 
quanto ele 
estava no 

18. Você foi 
capaz de ajudar 
no cuidado 
do(a) seu/sua 
filho(a) quanto 
ele/ela estava 
no hospital?  
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some_____, not 
at all:__ 

hospital? Se 
Sim,  
 Muito (   ) 
Mais ou 
menos (   )  
pouco    (   ) 

hospital?  
   Se sim, 
muito 
______, mais 
ou menos 
_____, pouco 
______. 

Se Sim, Muito (   
) Mais ou 
menos (   )  
Pouco (   ) 

99.  19. Have you 
ever has an infant 
in a Newborn 
Intensive Care 
Unit or 
Special Care Unit 
before:_____ 

19. Você já 
tinha tido filho 
em UTI 
neonatal ou 
em Unidade 
de Cuidados 
especiais 
antes ? 

19. Você já 
teve um filho 
da UTI 
neonatal ou 
UTI especial? 

19. Você já 
tinha tido 
filho(a) em UTI 
neonatal ou em 
Unidade de 
Cuidados 
especiais 
antes? 

100. 20. Gestational 
Age by 
Dates_____ 
by Exam_____ 

20. Idade 
Gestacional  
por data:     
Semanas: 

20. Idade da 
gestação 
em datas:  
em exame:  

20. Idade 
Gestacional  
Pela Data da 
última 
menstruação 
(DUM):      
Pela 
Ultrassonografia 
(US): 

101. 21. Birthweight in 
grams:  

21. Peso ao 
nascer 
gramas:  

21. Peso do 
nascimento 
em gramas:  

21. Peso ao 
nascer em 
gramas:  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Para a elaboração da versão T12  a tradutora 3 levou em consideração tanto a 

construção semântica das frases de cada item, quanto à clareza das palavras 

utilizadas. Dentre as alterações propostas por ela, algumas merecem especial 

destaque e serão referidas abaixo, todas elas se encontram grifadas para identificação 

no quadro anterior. 

A expressão “my child” pode ser encontrada em vários itens do TQ, mas foi 

marcada como exemplo no item 8 para melhor visualização, neste estudo foi traduzida 

pelas tradutoras 1 e 2 como: “meu filho”, entretanto sabe-se que em inglês seu 

significado abrange tanto a criança do sexo feminino como a do masculino, logo a 

tradutora 3, acreditou que o ideal seria usar a expressão: “meu/minha filho(a)” para 

contemplar ambos os sexos, assim como outros termos, que não são comuns de dois 

gêneros: enfermeiro(a), médico(a) e etc. 

 Nos itens 1, 46, 68 e 75, encontra-se a forma em que o questionário foi 



51 

 

 

originalmente dividido (Part I, Part II, Part III, Part 4). Observa-se que houve diferença 

tanto na versão original, como nas versões T1 e T2. Com o intuito de padronizar e 

aproximar-se da linguagem mais usada no idioma brasileiro a tradutora 3 resolveu 

utilizar os algarismos indo-arábicos nesses itens, pois esse é o sistema numérico mais 

familiar nessa população. Nos itens 3 e 7 encontra-se a palavra “strongly”, sua  

tradução literal é “fortemente”, porém, por se tratar de uma escala do tipo Likert, já 

sabe-se que, no Brasil, os termos fixos preconizados são: “concordo totalmente e 

discordo totalmente”.   

No item 9, na frase “I know how much and what to feed my child.”, a expressão 

destacada é traduzida pela tradutora 1 literalmente como: “o que alimentar”, porém a 

versão da tradutora 2 foi escolhida por ter deixado a frase  mais coerente: “Eu sei 

quanto e o que dar de comida para o meu/minha filho(a).”. No 10 houve diferença 

significativa entre as versões T1 e T2,  na frase “I have written information about child 

care”, T1 trazia a ideia de que o entrevistado estava lendo sobre cuidados de crianças, 

entretanto written, encontra-se no tempo verbal past participle do verbo write que quer 

dizer: “escrever”, logo a tradutora 3 levou em consideração a tradução mais próxima 

ao sentido da versão original: “Eu tenho escrito informações sobre cuidado de 

criança.”, versão proposta em T2.  

No item 12 encontra-se a seguinte frase: “I want more information about how to 

keep my child healthy”. Como houve divergência entre as traduções, a tradutora 3 

decidiu-se pela versão T2 que é a que traz o sentido mais próximo da versão original: 

“Eu quero mais informações sobre como manter meu/minha filho(a) saudável.”. Na 

frase do item 13: “I feel comfortable caring for my child.”, a expressão destacada é 

melhor traduzida na versão T2, pois comfortable significa “confortável” e não 

“tranquilo” como sugerido em T1. 

Na frase do item 20, encontra-se a expressão “community groups”, apesar de 

sua tradução de forma literal ser “grupos comunitários”, a sugestão da tradutora 1 

“grupos de apoio”, segundo a tradutora 3, está mais adequada por remeter-se às 

redes/grupos de apoio social: família, amigos, grupos religiosos e etc. No item 22, na 

frase: “I feel comfortable in asking my child's doctor about problems I am having with 

my child's care.”,  a expressão destacada é traduzida literalmente como: “...o(a) 

médico(a) do(a) meu/minha filho(a)...”, porém, a tradutora 3, refere que a tradutora 1 

utilizou o termo mais utilizado na linguagem brasileira: “Sinto-me à vontade para 
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perguntar ao(à) pediatra sobre os problemas que eu estou tendo no cuidado do(a) 

meu/minha filho(a).”. 

No item 35, a frase é: “I know what is expected of me as a parent.”, assim 

traduzida a expressão destacada significa “...como pai.”, e  indica que a afirmação 

feita neste item estaria direcionada apenas ao pai da criança, porém, a ideia no item 

é que a afirmativa dirija-se a quem está respondendo o questionário, seja o pai ou 

mãe, portanto, a tradutora 3 acredita que o termo que deveria ter sido utilizado no 

instrumento original era  “parents”, que refere-se a ambos os genitores, ficando a 

tradução: “Eu sei o que esperam de mim como pai/mãe.”. No item 40 ocorre algo 

similar, a frase é: “I am satisfied with the preparation I am receiving about child care 

and parenting.” porém o termo grifado agora é: “parenting”, que se traduz como 

“parentalidade”, termo que está relacionado com o “tornar-se pai e/ou mãe”. Logo a 

tradução escolhida foi a da versão T12: “Estou satisfeito(a) com a preparação que 

estou recebendo sobre o cuidado com meu/minha filho(a) e ser pai/mãe.”. 

No item 49 o termo “teeth” traduz-se puramente como “dentes”, para ser 

“dentição” o termo na versão original teria que ser “dentition”. No item 63 apesar de 

“partner” ser literalmente traduzido como “parceiro”, a palavra “companheiro(a)”, no 

Brasil, como sugeriu a tradutora 1, é mais comumente utilizada para referir-se aqueles 

casais que vivem juntos, mas que ainda não são formalmente casados.  

No item 72, a frase: “Is there anything that could have been done at your child's 

last visit to help make it easier for you?” , segundo a tradutora 3 está melhor traduzida 

na versão (T2), pois as expressões destacadas significam: “...o que poderia ter sido 

feito...por você.” e não: “o que você tem feito.”, como sugeriu a tradutora 1. No item 

89, a pergunta é: “Have you had an abortion/miscarriage or stillborn or other infant with 

newborn problems? (If so please explain).”, a tradutora 3 acredita que a tradutora 2 

tenha esquecido de traduzir a palavra que está em destaque na frase então, por isso 

adotou a versão (T1) que contém a palavra: “óbito fetal” que tem o mesmo significado 

de “natimorto”.  

Isso também aconteceu no item 90: “How many living children do you have: What 

are the ages and their sex?”, a tradutora 3 refere que a versão (T1) traz a tradução 

correta da expressão destacada: “...filhos vivos...” e não apenas “filhos” como sugeriu 

a tradutora 2. Já no item 91, na frase: “What was the baby's medical diagnosis?, 
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apesar de a tradução literal da expressão destacada ser “diagnóstico médico”, a 

tradutora 3 achou redundante usar as duas palavras juntas e optou pela versão (T1) 

que trazia apenas: “Qual o diagnóstico do seu/sua filho(a)?”  

 No item 99: “Have you ever has an infant in a Newborn Intensive Care Unit or 

Special Care Unit before:____”, a tradutora 3 afirma que a tradutora 2 equivocou-se 

quando repetiu a sigla “UTI”, quando na verdade a tradução correta da expressão 

destaca é: “Unidade de Cuidados Especiais” como sugere a tradutora 1.  Por fim, no 

item 100, as expressões: “by Dates____ e by Exam_____”, foi compreendida pela 

tradutora 3 como estando relacionadas, aqui no Brasil, a “Pela Data da última 

menstruação (DUM):     e Pela Ultrassonografia (US)”.  

É importante ressaltar que as traduções acima elucidadas são as que 

necessitavam ser justificadas mais detalhadamente e assim serem melhor 

compreendidas, entretanto, podemos perceber grifos em outros itens que não foram 

explicados acima, todos eles estão destacados porque houve divergência entre as 

versões  (T1) e (T2), mas ambas, apesar de terem sido escritas de forma diferente, 

apresentavam o mesmo significado. Nesses casos, na maioria das vezes, a tradutora 

3 optou pela tradução que mais se aproximava da versão original. 

Após definida a síntese (T12) pela tradutora 3, foram enviadas às tradutoras 1 e 

2, por correio eletrônico, as duas versões produzidas, bem como a proposta para 

(T12). Somente após a avaliação das tradutoras e a obtenção da concordância das 

duas acerca da síntese das traduções foi dado início à terceira etapa: retrotradução. 

 

5.2 Etapa III: retrotradução 

 

Após a elaboração das traduções, bem como da síntese das documentações, 

T12 foi encaminhada para outros dois tradutores. Estes, por sua vez, foram 

responsáveis pela conversão de volta ao idioma original da escala, em inglês. Dessa 

forma, erros conceituais grotescos poderiam ser identificados, assim como 

incoerências de tradução que tornassem seu conteúdo diferente da versão original. 

Foram, portanto convidados dois tradutores, um naturalidade norte-americana  e 

o outro inglês, para a elaboração da R1 e R2, conforme mencionado anteriormente.  

• Tradutor 4. Responsável por R1. Norte-americano. Encontra-se em 
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missão religiosa no Brasil. 

• Tradutor 5. Responsável por R2. Inglês. Encontra-se em missão religiosa 

no Brasil.  

A versão original e as duas retrotraduções (R1 e R2) realizadas podem ser 

visualizadas no Quadro 3. Dessa forma, podem ser comparadas e exploradas. Todas 

as discordâncias estão grifadas para melhor identificação.  

 

Quadro 3- Distribuição das retraduções (backtranslations) resultantes da terceira 
etapa do processo de adaptação transcultural do instrumento TQ para o contexto do 
Brasil e versão original. Fortaleza, 2019. 

Itens Retradução 1 – R1 Retradução 2 – R2 Versão Original 

1. Part 1 Part 1 PART I 

2. Please choose under the 
response closest to the 
way you feel. 

Please choose 
under the response 
closest to the way 
you feel. 

Please make a check 
mark under the 
answer that most 
closely matches your 
feelings 

3. Totally agree Totally agree Strongly Agree 

4. Agree Agree Agree 

5. Uncertain Uncertain Uncertain 

6. Disagree Disagree Disagree 

7. Completely disagree Completely 
disagree 

Strongly Disagree 

8. 1. I know how to take 
care of my son/daughter 

1. I know how to 
take care of my 
son/daughter 

1. I know how to take 
care of my child. 

9. 2. I know how much and 
which food to give my 
son/daughter. 

2. I know how much 
and which food to 
give my 
son/daughter. 

2. I know how much 
and what to feed my 
child. 

10. 3. I have written 
information on how to 
take care of children. 

3. I have written 
information on how 
to take care of 
children. 

3. I have written 
information about 
child care. 

11. 4. I have difficulty 
sleeping at night 
because I am worried 
about my son/daughter. 

4. I have difficulty 
sleeping at night 
because I am 
worried about my 

4. I have trouble 
sleeping at night 
because I worry about 
my child. 
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son/daughter. 

12. 5. I want more 
information about how to 
keep my son/daughter 
healthy. 

5. I want more 
information about 
how to keep my 
son/daughter 
healthy. 

5. I want more 
information about how 
to keep my child 
healthy. 

13. 6. I feel comfortable 
taking care of my 
son/daughter. 

6. I feel comfortable 
taking care of my 
son/daughter. 

6. I feel comfortable 
caring for my child. 

14. 7. The nurses asked me 
how I am feeling. 

7. The nurses 
asked me how I am 
feeling. 

7.The nurses asked 
me about how I am 
feeling. 

15. 8. When my 
son/daughter is crying I 
know what he/she 
needs. 

8. When my 
son/daughter I 
know what he/she 
needs. 

8. When my child is 
crying I know what 
he/she needs.  

16. 9. I feel completely 
alone. 

9. I feel completely 
alone. 

9. I feel all alone. 

17. 10. I try to find time for 
myself every day. 

10. I try to find time 
for myself every 
day. 

10. I make sure I have 
time for myself each 
day. 

18. 11. I feel guilty when I 
leave my son/daughter 
with another person. 

11. I feel guilty 
when I leave my 
son/daughter with 
another person. 

11. I feel guilty about 
leaving my child with 
someone else. 

19. 12. The people who I live 
with support me. 

12. The people who 
I live with support 
me. 

12. The people I live 
with have been 
supportive of me. 

20. 13. I know that there are 
support groups who can 
help me. 

13. I know that 
there are support 
groups who can 
help me. 

13. I know that there 
are community groups 
to help me. 

21. 14. The information that I 
received prepared me 
take care of my 
son/daughter. 

14. The information 
that I received 
prepared me take 
care of my 
son/daughter. 

14. The information I 
received prepared me 
for taking care of my 
child. 

22. 15. I feel comfortable 
asking the paediatrician 
about the problems I am 
having in taking care of 

15. I feel 
comfortable asking 
the paediatrician 
about the problems 
I am having in 

15. I feel comfortable 
in asking my child's 
doctor about 
problems I am having 
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my son/daughter. taking care of my 
son/daughter. 

with my child's care. 

23. 16. I am afraid to leave 
my son/daughter with a 
nanny. 

16. I am afraid to 
leave my 
son/daughter with a 
nanny. 

16. I am afraid to 
leave my child with a 
babysitter. 

24. 17. I feel overwhelmed or 
stressed having my 
son/daughter at home. 

17. I feel 
overwhelmed or 
stressed having my 
son/daughter at 
home. 

17. I am overwhelmed 
or stressed by having 
my child at home. 

25. 18. I feel that I need the 
permission of my doctor 
to make any changes in 
regards to the daily care 
of my son/daughter. 

18. I feel that I need 
the permission of 
my doctor to make 
any changes in 
regards to the daily 
care of my 
son/daughter. 

18. I feel I need 
permission from a 
doctor to make any 
changes in my child's 
every day care. 

26. 19. My spouse/partner  
try to find time for/with 
one another. 

19. My 
spouse/partner and 
I try find time with 
for one another.
  

19. My 
spouse/partner and I 
make time for 
ourselves.  

27. 20. I feel pressured from 
my other 
sons/daughters.  
*If you don’t have other 
sons/daughters, 

mark the option 
‘Completely Disagree’. 

20. I feel pressured 
from my other 
sons/daughters.  

*If you don’t have 
other 
sons/daughters, 
mark the option 
‘Completely 
Disagree’ 

20. I feel pressure 
from my other 
children.  
 

*If you have no other 
children, make it 
strongly disagree.  

28. 21. I have someone who 
helps me and shares the 
responsibility of caring 
for my child(ren). 

21. I have someone 
who helps me and 
shares the 
responsibility of 
caring for my 
child(ren). 

21. I have someone 
who helps share the 
responsibility of my 
child's care.  

29. 22. I know when to call a 
doctor. 

22. I know when to 
call a doctor. 

22. I know when to call 
the doctor.  

30. 23. I understand what 
the doctors tell me. 

23. I understand 
what the doctors 
tell me. 

23. I understand what 
the doctors tell me.  
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31. 24. I am afraid that my 
child may get sick. 

24. I am afraid that 
my child may get 
sick. 

24. I am afraid that the 
child might get sick.  

32. 25. I cannot control my 
son/daughter’s health. 

25. I cannot control 
my son/daughter’s 
health. 

25. I cannot control 
my child's health.  

33. 26. I am afraid to do 
something wrong and 
cause my son/daughter 
to get sick. 

26. I am afraid to do 
something wrong 
and cause my 
son/daughter to get 
sick. 

26. I am scared I will 
do something wrong 
and make the child 
sick.  

34. 27. Nobody really 
understands how I feel. 

27. Nobody really 
understands how I 
feel. 

27. No one really 
understands how I 
feel.  

35. 28. I know what is 
expected of me as a 
father/mother. 

28. I know what is 
expected of me as 
a father/mother. 

28. I know what is 
expected of me as a 
parent.  

36. 29. I want more 
information about my 
son/daughter’s 
behaviour. 

29. I want more 
information about 
my son/daughter’s 
behaviour. 

29. I want more 
information about my 
child's behavior.  

37. 30. My son/daughter is 
healthy, normal. 

30. My 
son/daughter is 
healthy, normal. 

30. My child is 
healthy, normal  

38. 31. A house visit from a 
nurse would help me to 
be more relaxed. 

31. A house visit 
from a nurse would 
help me to be more 
relaxed. 

31. A home visit from 
a nurse would help 
me feel more at ease.  

39. 32. I have difficulty 
sleeping at night 
because I am worried 
about my son/daughter. 

32. I have difficulty 
sleeping at night 
because I am 
worried about my 
son/daughter. 

32. I have trouble 
sleeping at night 
because I worry about 
my child.  

40. 33. I am satisfied with the 
preparation that I am 
receiving about the care 
of my son/daughter and 
to be a father/mother 

33. I am satisfied 
with the preparation 
that I am receiving 
about the care of 
my son/daughter 
and to be a 
father/mother. 

33. I am satisfied with 
the preparation I am 
receiving about child 
care and parenting.  

41. 34. I feel that I am able to 
take care of my 

34. I feel that I am 
able to take care of 

34. I feel competent in 
caring for my child.  
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son/daughter. my son/daughter. 

42. 35. I am afraid that my 
son/daughter may die. 

35. I am afraid that 
my son/daughter 
may die. 

35. I am afraid that my 
child will die.  

43. 36. I feel that others 
know my son/daughter 
better than I do. 

36. I feel that others 
know my 
son/daughter better 
than I do. 

36. I feel others know 
my child better than I 
do.  

44. 37. The nurses give me 
support. 

37. The nurses give 
me support. 

37. The nurses 
provide support for 
me.  

45. 38. I believe that no one 
really understands how I 
feel. 

38. I believe that no 
one really 
understands how I 
feel. 

38. I believe no one 
really understands 
how I feel.  

46. Part 2. Part 2. PART II  

47. Please circle the 
response that best 
represent the way you 
feel. 

Please circle the 
response that best 
represent the way 
you feel. 

Please circle the 
answer or answers 
that most closely 
matches your 
feelings. 

48. 1. I would like more 
information about the 
following in relation to my 
son/daughter: 

1. I would like more 
information about 
the following in 
relation to my 
son/daughter: 

1. I want more 
information about my 
child's: 

49. 1. Teeth 1. Teeth a. teeth 

50. 2. Behaviour 2. Behaviour b. behavior 

51. 3. Daily care, for 
example: growth, 
development, sleep. 

3. Daily care, for 
example: growth, 
development, 
sleep. 

c. everyday care such 
as growth and 
development, sleep 

52. 4. Security 4. Security d. safety 

53. 5. Nutrition 5. Nutrition e. eating 

54. 6. Sleep 6. Sleep f. sleeping 

55. 

 

7. Other 7. Other g. other 

56. 2. I receive the most 2. I receive the 2. I receive most of my 
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information about the 
care of my son/daughter 
from: 

most information 
about the care of 
my son/daughter 
from: 

information about my 
child's care from: 

57. 1. Nurse 1. Nurse a. the nurse 

58. 2. Doctor 2. Doctor b. the physician 

59. 3. Relatives 3. Relatives c. relatives 

60. 4. Friends 4. Friends d. friends 

61. 5. Others 5. Others e. other 

62. 3. I can share my 
feelings about my 
son/daughter with: 

3. I can share my 
feelings about my 
son/daughter with: 

3. I am able to share 
my feelings about my 
child with my: 

63. 1. My spouse/partner 1. My 
spouse/partner 

a. spouse/partner 

64. 2. Relatives 2. Relatives b. relatives 

65. 3. Friends 3. Friends c. friends 

66. 4. Paediatrician 4. Paediatrician d. pediatrician 

67. 5. Nurse 5. Nurse e. nurse 

68. Part 3. Part 3. Part III. 

69. Please respond to the 
following questions: 

Please respond to 
the following 
questions: 

Please answer the 
following questions. 

70. 4. What concerns or 
problems have you had 
since your last visit to the 
clinic? 

4. What concerns 
or problems have 
you had since your 
last visit to the 
clinic? 

4. What concerns or 
problems have you 
had since your last 
clinic visit? 

71. *Ask if the child returned 
to have a consultation 
with the doctor; had a 
house visit, or called to 
the hospital 

*This should be done 
every visit. 

*Ask if the child 
returned to have a 
consultation with 
the doctor; had a 
house visit, or 
called to the 
hospital. 

*This should be 
done every visit. 

*Ask if the infant has 
returned for a doctor's 
visit; hospital call/stay, 
or emergency room 
visit. 

* This should be done 
at each visit. 

72. 5. Is there something 
that could have been 

5. Is there 
something that 

5. Is there anything 
that could have been 
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done at your 
son/daughter’s last visit 
that would be easier for 
you? 

could have been 
done at your 
son/daughter’s last 
visit that would be 
easier for you? 

done at your child's 
last visit to help make 
it easier for you? 

73. 6. Tell me how has it 
been taking care of your 
son/daughter?  

6. Tell me how has 
it been taking care 
of your 
son/daughter? 

6. Tell me what it has 
been like for you 
taking care of your 
child. 

74. Thank you for your help 
in this survey. Only 
mothers and fathers that 
have had their 
sons/daughters 
hospitalized have this 
information in order to 
help us make our 
service more effective. 

Thank you for your 
help in this survey. 
Only mothers and 
fathers that have 
had their sons/ 
daughters 
hospitalized have 
this information in 
order to help us 
make our service 
more effective. 

Thank you for your 
help with this project. 
Only mothers and 
fathers who have had 
babies in the hospital 
have the information 
to help us provide 
better service. 

75. Part 4. Part 4. Part 4. 

76. General Information. General 
Information. 

General Information 

77. Please circle or complete 
the following information. 

Please circle or 
complete the 
following 
information. 

Please Circle or Fill In 
the Following 
Information. 

78. 1. Person filling out the 
form: Mother Father. 

1. Person filling out 
the form: Mother 
Father. 

1. Person Answering 
Questionnaire: 
Mother Father 

79. 2. How old are you? 2. How old are you? 2. How old are you? 

80. 3. How many years did 
you attend school? 

How many years 
did you attend 
school? 

3. How many years of 
school have you 
attended? 

81. 1. Less than 12 years 
2. 12 years 
3. 13-16 years 
4. 17 years or more 

1. Less than 12 
years 
2. 12 years 
3. 13-16 years 
4. 17 years or more 

d. less than 12 
years 
e. 12 years 
f. 13-16 years 

d. 17 or more years 

82. 4. What is your families 
income? 

4. What is your 
families income? 

4. Is your family 
income: 

83. 1. Less than 10,000 1. Less than 10,000 a. less than 10,000  
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2. 10 - 19,999 
3. 20 - 29,999 
4. 30 - 50,000 
5. More than 50,000 

2. 10 - 19,999 
3. 20 - 29,999 
4. 30 - 50,000 
5. More than 
50,000 

b. 10-19,999 
c. 20-29,000 
d. 30-50,000 
e. over 50,000 

 

84. 5. What is your civil 
status? 

5. What is your civil 
status? 

5. What is your marital 
status: 

85. 1. Single 
2. Never married 
3. Married 
4. Divorced 
5. Separated 

1. Single 
2. Never married 
3. Married 
4. Divorced 
5. Separated 

a. Single 
b. Never Married 
c. Married 
d. Divorced 
e. Separated 

86. 6. What kind of health 
insurance do you have? 

6. What kind of 
health insurance do 
you have? 

6. What type of health 
insurance do you 
have?: 

87. 7. If you have health 
insurance, does it cover 
hospitalization of your 
son/daughter? Yes No 

7. If you have 
health insurance, 
does it cover 
hospitalization of 
your son/daughter? 
Yes No 

7. If you have health 
insurance did it cover 
your baby's hospital 
stay 

yes No 

88. 8. How many times have 
you been pregnant? 

8. How many times 
have you been 
pregnant? 

8. How many times 
have you been 
pregnant 

89. 9. Have you ever had a 
miscarriage, fetal death, 
stillborn or other new-
born problems? Please 
explain. 

9. Have you ever 
had a miscarriage, 
fetal death, stillborn 
or other new-born 
with problems? 
Please explain. 

9. Have you had an 
abortion/miscarriage 
or stillborn or other 
infant 

with newborn 
problems? (If so 
please explain) 

90. 10. How many children 
do you have? What are 
their ages and sexes? 

10. How many 
children do you 
have? What are 
their ages and 
sexes? 

10. How many living 
children do you have: 
What are the ages 
and their sex? 

91. 11. What was your 
son’s/daughter’s 
diagnosis? 

11. What was your 
son’s/daughter’s 
diagnosis? 

11. What was the 
baby's medical 
diagnosis: 

92. 12. Was your 
son/daughter born at the 
right time? 

12. Was your 
son/daughter born 
at the right time? 

12. Was your baby 
born on time: 

93. 13. What was the 13. What was the 13. What was your 
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birthweight of your 
son/daughter? 

birthweight of your 
son/daughter? 

baby's birthweight: 

94. 14. How long has it been 
since your son/daughter 
left the hospital? 

14. How long has it 
been since your 
son/daughter left 
the hospital? 

14. How long has it 
been since your 
infants discharge? 

95. 15. How long did your 
son/daughter stay in the 
hospital? 

15. How long did 
your son/daughter 
stay in the hospital? 

15. How long was 
your baby in the 
hospital? 

96. 16. How long were you 
and your son/daughter 
apart? 

16. How long you 
and your 
son/daughter they 
stayed apart? 

16. How long were 
you and your baby 
separated? 

97. 17. In which hospital was 
your son/daughter born? 

17. In which 
hospital was your 
son/daughter born? 

17. In what hospital 
was your infant born: 

98. 18. Were you able to 
help take care of your 
son/daughter while 
he/she was in the 
hospital? If yes, A lot ( ) 
Somewhat ( ) Little ( ) 

18. Were you able 
to help take care of 
your son/daughter 
while he/she was in 
the hospital? If yes, 
A lot ( ) Somewhat ( 
) Little ( ) 

18. Were you able to 
help with the baby's 
care while in the 

hospital? If so, was it 
a lot,_____, 
some_____, not at 
all:__ 

99. 19. Had you already had 
a son/daughter in a 
Neonatal ICU or in a 
special care area 
before? 

19. Had you 
already had a 
son/daughter in a 
Neonatal ICU or in 
a special care area 
before? 

19. Have you ever has 
an infant in a Newborn 
Intensive Care Unit or 

Special Care Unit 
before:_____ 

100. 20. Gestational Age 
By Date of last 
menstruation (DLM): 

By Ultrasound (US): 

20. Gestational 
Age 
By Date of last 
menstruation 
(DLM): 

By Ultrasound 
(US): 

20. Gestational Age 
by Dates_____ 
by Exam_____ 

101. 21. Birthweight in grams: 21. Birthweight in 
grams: 

21. Birthweight in 
grams: 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sobre as duas retrotraduções realizadas, identificou-se que, apesar de as 

versões R1 e R2 serem similares entre si, elas apresentaram  divergências em relação 



63 

 

 

à versão original do instrumento. Na maioria desses casos, a explicação é de que a 

versão síntese T12, entregue aos retrotradutores, foi, algumas vezes, como já referido 

anteriormente, modificada pela tradutora 3 ou com o intuito de torná-la mais próxima 

do idioma brasileiro ou mesmo para tornar a frase mais coerente.  

Esses casos correspondem aos itens que seguem: 1, 46 e 68, os retrotradutores 

traduziram em algarismo Indo-arábicos, assim como estavam na versão T12. No item 

3, o “Totally” e no item 7 o “Completely”, correspondem ao “Totalmente”, presente na 

síntese, ao invés do “Fortemente”. Em vários itens, mas como exemplo o 8,  a 

expressão “my son/daughter” foi assim traduzida pelo retrotradutores pois, na versão 

T12, como já explicado anteriormente, a tradutora 3 utilizou em todos os itens que 

tinha essa expressão: “meu/minha filho(a)”.  

No item 9, as retrotraduções feitas foram “...which food to give...”, pois na versão 

T12,  expressão utilizada foi “o que dar de comida...” e não “...o que alimentar...” da 

versão original. No item 10, a expressão utilizada pelos retrotradutores “...on how to 

take care of children.”, que quer dizer “...sobre como cuidar de crianças.”, assemelha-

se à expressão escolhida para a versão T12: ...sobre cuidado de criança.”, mas não 

exatamente igual. Neste item os retrotradutores destacaram, em suas anotações, que 

suas versões permitiam melhor compreensão da frase como um todo: “Eu escrevi 

informações sobre como cuidar de crianças.”. 

No item 20 a expressão “...support groups...” significa “grupos de apoio”, 

tradução escolhida pelo tradutor 3 por motivos já citados anteriormente. A mesma 

coisa acontece no item 22: o “paediatrician”, significa o “pediatra”, escolhido no lugar 

de “médico do meu filho”.  No item 25: “...any changes in regards to the daily care of 

my son/daughter” corresponde a “...quaisquer alterações em relação ao cuidado diário 

do meu/minha filho(a)”, escolhido no lugar de “...qualquer mudança no meu filho todos 

os dias.”. No item 26 percebemos que o tradutor 4, ao não utilizar o “and I”, acabou 

fugindo do significado inicial da frase e permitindo a compressão de que apenas o(a) 

esposo(a) ou parceiro(a) tenta encontrar tempo para os dois, e já  o tradutor 5 sugere 

tradução que condiz com a ideia proposta na versão original, ficando: “My 

spouse/partner and I try find time with for one another”.  

Já no item 27, aconteceu o inverso, apesar de em T12 a expressão utilizada ser: 

“Eu sinto pressão...”, os retrotradutores traduziram como: “I feel pressured...”, 

deixando  a frase: “I feel pressured from my other sons/daughters.”, ou seja “Sinto-me 
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pressionado(a) pelos meu(s) outro(s) filho(s) / filha(s)”. Eles acreditam que a frase, 

assim estruturada, tem mais sentido do que a da versão T12. Isso também aconteceu 

no item 31, os retrotradutores mantiveram a afirmativa relacionada aos filhos dos 

entrevistados, logo  trocaram o “I am afraid that the child might get sick.” por “I am 

afraid that my child may get sick.”, traduzindo: “Tenho medo que meu/minha filho(a) 

fique doente.” e não “...a criança...” como estava em T12.  

No item 35, as divergências entre retrotraduções e versão original continuam 

ocorrendo devido as adaptações feitas pela tradutora 3 na versão T12,  as 

retrotraduções: “I know what is expected of me as a father/mother.”, foi assim traduzida 

pois na síntese a expressão destacada estava dessa forma: “...como pai/mãe.”. 

Igualmente a essa é a explicação do item 40. No item 47, os retrotradutores 

novamente mudaram a tradução da versão T12 que era: “...que mais se aproximam 

dos seus sentimentos.” e utilizaram “...that best represent the way you feel.”, que 

significa: “...que melhor representa a maneira como você se sente.”, mas ambas as 

traduções tem o mesmo significado. No item 48 eles também fizeram semelhante, 

enquanto a versão T12 era “Quero mais informações sobre o(a) meu/minha filho(a):, 

a versão dos retrotradutores foi “I would like more information about the following in 

relation to my son/daughter:”, ou seja, “Eu gostaria de mais informações sobre o 

seguinte em relação ao meu filho(a):”. 

No Item 53, T12 continha a palavra “Alimentação”, termo escolhido pela tradutora 

3 para traduzir o da versão original “Eating”. Os retrotradutores traduziram como 

“Nutrition”, ou seja, “Nutrição”. Entretanto, não explicaram o motivo pelo qual usaram 

um termo que, por mais que esteja inserido no mesmo contexto dos outros, tem 

significados diferentes no Brasil. No item 54, eles preservam o sentido do termo na 

versão T12: “Sono”, que é a tradução que se encontra nessa versão, foi escolhida 

pela tradutora 3 a partir da versão original: “sleeping”, mas o termo mais utilizado na 

língua inglesa para sono seria “sleep”, justamente o termo utilizado pelos 

retrotradutores. 

No item 70, os retrotradutores trouxeram a frase “What concerns or problems 

have you had since your last visit to the clinic?”,  que quer dizer, “Quais preocupações 

ou problemas você teve desde sua última visita à clínica?”, entretanto a versão T12 

traz a versão mais condizente com a versão original: “Quais preocupações ou 

problemas você teve desde a sua última visita clínica?”. No item 73, os retrotradutores 
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mantiveram a sugestão da versão T12 deixando a frase no tempo presente “Tell me 

how has it been taking care of your son/daughter?” que significa: “Diga-me como tem 

sido cuidar de seu filho(a)?”, e não “Diga-me como foi para você cuidar do seu filho. ”, 

no passado, como estava na versão original. 

No item 90 ouve divergência, pois os retrotradutores  suprimiram a palavra 

“...living...", ficando: “How many children do you have?...”, ou seja: “Quanto filhos 

vocês tem?...” e não: “Quantos filhos vivos vocês tem?...”, eles referiram não ser 

necessário a palavra vivos para que a frase fosse compreensível. Assim também 

fizeram no item 91, suprimiram o “...medical” e deixando: “What was your 

son’s/daughter’s diagnosis?”, ou seja: "Qual foi o diagnóstico do(a) seu/sua filho(a)?”, 

ao invés de “diagnóstico médico”. No item 92, os retrotradutores foram fiéis à versão 

T12: “Seu/Sua filho(a) nasceu no tempo certo?”  e ao invés de “...born on time”, da 

versão original, escreveram “...born at te right time?”.  

Por fim, no item 100 os retrotradutores trouxeram a inclusão feita pela tradutora 

3 na versão T12 “...By Date of last menstruation (DLM):____ By Ultrasound (US):___.”, 

que significa: “Pela Data da última menstruação (DUM):______ Pela Ultrassonografia 

(US).”.  

As demais diferenças deveram-se à utilização de palavras e expressões 

sinônimas  como por exemplo nos itens: 2, “Make a check mark under the answer that 

most closely matches your feelings.” e “Choose under the response closest to the way 

you feel.”. No item 7, a palavra “Completely” é sinônima de “Totally”. No 11, as 

expressões: “trouble sleeping” e “difficulty sleeping” são sinônimas, isso também 

ocorre no item 13, “caring for my child” e “taking care of my child”, entre outras e todas 

estão grifadas na tabela.  

Apesar da similaridade entre R1 e R2, aconteceram diferenças sutis e após 

avaliação da pesquisadora e dos orientadores R2 foi eleita como a síntese das duas 

R12 por ter sido mais coerente com a ideia da versão original em alguns itens. 

 

5.3 Etapa IV: Avaliação por um comitê de juízes 

 

Ao finalizar a etapa de retrotradução, deu-se início a quarta etapa do processo 

de adaptação transcultural: a avaliação do instrumento por um comitê de juízes para 
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avaliar as equivalências semântica, idiomática, experimental e conceitual do TQ no 

idioma português brasileiro com sua versão original.  

O comitê foi formado com a intenção de se obter uma variedade de experiências 

profissionais que contribuíssem para a elaboração deste instrumento. Assim, foram 

recrutados cinco juízes a partir de suas qualificações visualizadas através de currículo 

eletrônico. Foram contatados, via correio eletrônico, dois especialistas em línguas e 

três profissionais da área da saúde; desses três últimos, dois eram especialistas em 

método de tradução e adaptação transcultural e dois especialistas na área da 

neonatologia, ao primeiro contato todos aceitaram o convite e em seguida receberam 

o kit já informado anteriormente. Segue abaixo a Tabela 1 com a caracterização dos 

juízes: 

 

Tabela 1- Distribuição do número e percentual da caracterização dos juízes. 
Fortaleza, abril de 2019. 

Característica n 

Sexo  

Feminino 5 

Masculino 0 

Idade  

18-29 2 

30-39 2 

40-49 0 

50-59 1 

Ocupação atual  

Assistência 1 

Docência 5 

Pesquisa 2 

Proficiência na 
Língua Inglesa 

 

Sim 5 

Não 0 

Qualificação  
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Graduado 5 

Especialista 3 

Mestre 2 

Doutor 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando as características do comitê de juízes que participou desta etapa foi 

possível perceber que todas eram do sexo feminino, a maioria se encontra nas duas 

faixas etárias mais jovens (18 a 29 anos) e  (30 a 39), todas eram docentes, 40% 

trabalham com pesquisa e apenas 20% estavam na assistência. Todas proficientes 

na língua inglesa, o que era exigência da pesquisa, com experiência prévia em 

traduções, graduadas, sendo que 60% possuíam especialização e 40% mestrado e 

doutorado. 

Esta etapa foi realizada através de correio eletrônico, pelo qual foram enviadas 

todas as versões do instrumento TQ: versão original, duas traduções iniciais, síntese 

das traduções, e duas retraduções. Além disso, foram enviadas carta convite, o TCLE, 

o fluxograma de tradução e adaptação transcultural, e o instrumento para avaliação 

das equivalências semântica, idiomática, experimental e conceitual. 

Este último instrumento tratava-se de uma escala de avaliação das quatro 

equivalências em relação a cada item do instrumento em português, com as seguintes 

opções, de acordo com uma escala do tipo Likert: 1 (pouquíssima), 2 (pouca), 3 

(média), 4 (muita), e 5 (muitíssima). 

A  tarefa do comitê foi detectar inconsistências e corrigi-las (GUIMARÃES et.al, 

2018).  Como resultado, foram feitas sugestões de alteração em alguns itens para 

mantê-los equivalentes às correspondentes no instrumento original. 

Na primeira avaliação realizada pelo comitê, a maioria dos itens obtiveram 

concordância pelo menos 80% dos  juízes quanto às quatro equivalências avaliadas 

e portanto não necessitavam de modificação.  Os itens (17, 20, 24, 31, 33, 34, 39, 43, 

45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 75, 77, 80, 81, 84, 

90, 91, 93, 94) foram considerados com exatamente o mesmo significado em ambas 

as versões (pois houve um nível de concordância de 100%  entre as juízas quanto às 

quatro equivalências) e os itens (1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23,  30, 32, 35, 
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41, 42, 46, 48, 53, 54, 68, 71, 73, 74, 76, 79, 82, 87, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101), 

foram considerados com quase o mesmo significado (pois houve um nível de 

concordância de 80% a 99% entre as juízas  

Aos itens (5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 

62, 70, 72, 78, 83, 85, 86, 89, 92) foram sugeridas modificações por alguns membros 

do grupo de juízes a fim de alcançar sua total equivalência com a versão original. 

Segue abaixo o Quadro 4 que  apresenta as opiniões dos integrantes do comitê 

quanto às equivalências avaliadas, suas sugestões para reescrita dos itens da versão 

portuguesa do TQ. Os juízes serão identificados por números de 1 a 5.  

 

Quadro 4- Distribuição das opiniões quanto às equivalências avaliadas e sugestões 
dos juízes integrantes do comitê para reescrita dos itens da versão brasileira do TQ 
considerados insuficientemente equivalentes aos itens da versão original do 
instrumento TQ. Fortaleza, 2019. 

Itens: versão 
T12 

Juízes Opinião quanto às 
equivalências 

avaliadas 

Sugestões 

Item 5: Incerto Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
idiomática. 

Não tenho 
certeza 

Item 8: Eu sei 
cuidar do 
meu/minha 
filho(a). 

Juíza 4 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
idiomática. 

Eu sei como 
cuidar do 
meu/minha 
filho(a). 

Item 9: Eu sei 
quanto e o que 
dar de comida 
pro meu/minha 
filho(a). 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Eu sei o que 
preciso dar para 
o (a) meu (minha) 
filho (a) comer e 
a quantidade 
certa. 

Item 10: Eu 
tenho escrito 
informações 
sobre cuidado de 
criança 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Eu tenho 
informações 
escritas sobre 
cuidados infantis, 
ou,  
Eu tenho 
informações 
escritas sobre 
cuidado de 
crianças. 

Juíza 5 
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Item 12: Eu 
quero mais 
informações 
sobre como 
manter 
meu/minha 
filho(a) saudável 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica, 
idiomática, 
experimental e 
conceitual. 

Eu preciso de 
mais informações 
sobre como 
manter 
meu/minha 
filho(a) saudável. 

Juíza 5 

Item15: Quando 
meu/minha 
filho(a) chora, eu 
sei o que ele/ela 
precisa. 

Juíza 4 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
idiomática. 

Quando meu 
filho(a) está 
chorando, eu sei 
o que ele/ela 
precisa. 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica, 
idiomática. 

Item 16: Eu me 
sinto totalmente 
sozinho(a). 

Juíza 2 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Eu me sinto 
muito sozinho(a). 

Juíza 3 

Item18: Eu me 
sinto culpado(a) 
quando deixo 
meu/minha 
filho(a) com outra 
pessoa. 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica. 

Eu me sinto 
culpado(a) por 
deixar meu/minha 
filho(a) com outra 
pessoa. 

Item 25: Eu sinto 
que preciso da 
permissão do(a) 
médico(a) para 
fazer quaisquer 
mudanças em 
relação ao 
cuidado diário 
do(a) meu/minha 
filho(a). 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Eu sinto que 
preciso da 
permissão do(a) 
médico(a) para 
fazer qualquer 
mudança em 
relação ao 
cuidado diário 
do(a) meu/minha 
filho(a). 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental. 

Item 26: 
Meu/Minha 
esposo(a)/parceir
o(a) e eu 
procuramos ter 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Meu/Minha 
esposo(a)/compa
nheiro(a) e eu 
procuramos ter 
tempo um para o 
outro. 
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tempo um para o 
outro. 

Juíza 2 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Juíza 3 

Item 27: Eu sinto 
pressão dos 
meu(s) outro(s) 
filho(s).  
* Se você não 
tiver outros filhos, 
marque a opção 
Discordo 
Totalmente. 
 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Eu me sinto 
pressionado(a) 
pelos meu(s) 
outro(s) filho(s). 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Item 28: Eu 
tenho alguém 
que me ajuda e 
compartilha a 
responsabilidade 
de cuidar da(s) 
criança(s). 

Juíza 4 *Todos os quatro 
tipos de equivalência 
tiveram 100% de 
concordância. 

Sugiro padronizar 
o “child” .. 
sempre traduzir 
como filhos, ou 
sempre traduzir 
como crianças. 
 

Item 29: Eu sei 
quando tenho 
que ligar para 
o(a) médico(a). 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Eu sei quando 
tenho que levar 
meu filho(a) à 
emergência. 

Item 36: Eu 
quero mais 
informações 
sobre o 
comportamento 
do(a) meu/minha 
filho(a). 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

 “Eu gostaria de 
mais informações 
sobre o 
comportamento 
do(a) meu/minha 
filho(a).” 

Item 37: 
Meu/Minha 
filho(a) é 
saudável, normal. 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Sugiro não 
colocar o 
“normal”. O 
normal é muito 
relativo, 
principalmente 
para os pais. 
Sugiro deixar 
“Meu/Minha 
filho(a) é 
saudável”. 

Juíza 4 
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Item 38: Uma 
visita domiciliar 
de um(a) 
enfermeiro(a) me 
deixaria mais 
tranquilo(a). 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
idiomática. 

Uma visita em 
casa de um(a) 
enfermeiro(a) me 
deixaria mais 
tranquilo(a). 

Item 40: Estou 
satisfeito(a) com 
a preparação que 
estou recebendo 
sobre o cuidado 
com meu/minha 
filho(a) e ser 
pai/mãe. 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Estou 
satisfeito(a) com 
as orientações 
que estou 
recebendo sobre 
o cuidado com 
meu/minha 
filho(a) e ser 
pai/mãe. 

Juíza 2 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Juíza 3 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
idiomática. 

Item 44: Os 
enfermeiros me 
dão suporte. 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica, 
idiomática, 
experimental e 
conceitual. 

Os enfermeiros 
me ajudam 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Item 47: Por 
favor, circule a 
resposta ou as 
respostas que 
mais se 
aproximam dos 
seus 
sentimentos. 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Por favor, circule 
a resposta ou as 
respostas que 
mais se 
aproximam do 
que você sente 
em relação às 
afirmativas 

Item 62: Eu 
consigo 
compartilhar 
meus 
sentimentos 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 

Eu consigo falar 
dos meus 
sentimentos 
sobre meu/minha 
filho(a) com: 
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sobre meu/minha 
filho(a) com: 

idiomática. 

Juíza 2 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica, 
idiomática, 
experimental e 
conceitual. 

Juíza 3 

Item 70: Quais 
preocupações ou 
problemas você 
teve desde a sua 
última visita 
clínica? 

Juíza 2 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica, 
idiomática, 
experimental e 
conceitual. 

Quais 
preocupações ou 
problemas você 
teve desde a sua 
última visita 
médica?  
Ou 
Quais 
preocupações ou 
problemas você 
teve desde a sua 
última consulta? 

Juíza 3 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Item 72: Existe 
algo que poderia 
ter sido feito na 
última visita do 
seu/sua filho(a) 
para ajudar a ser 
mais fácil para 
você? 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica, 
idiomática, 
experimental e 
conceitual. 

Existe algo que 
poderia ter sido 
feito na última 
visita do seu/sua 
filho(a) para 
tornar sua vida 
mais fácil?  
Ou 
 Existe algo que 
você sentiu falta 
em termos de 
orientação, na 
última consulta, 
ou na alta 
hospitalar do seu 
filho(a), que 
pudesse ter 
tornado sua vida 
mais fácil? 

Juíza 2 

Juíza 3 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Item 78: Pessoa 
respondendo o 
questionário:  
Mãe    Pai 

Juíza 1 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica e 
idiomática. 

Pessoa que está 
respondendo o 
questionário  
Mãe Pai 
Ou 
Quem responde 
o questionário: 

Juíza 2 

Juíza 3 
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Juíza 5 Mãe Pai  
 

Item 83:  
a) Menos de 
10.000 
b) 10 - 19,999 
c) 20 - 29,999 
d) 30 - 50,00 
e) Mais de 
50,000 
 

Juíza 2 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica, 
idiomática, 
experimental e 
conceitual. 

a. Menos de um 
salário 
mínimo; 

b. 1 a 2 salários 
mínimos; 

c. 3 a 5 salários 
mínimos; 

d. 6 a 10 
salários 
mínimos; 

e. 11 a 20  
salários 
mínimos; 

f. Mais de 20 
salários 
mínimos. 

Juíza 3 

Juíza 5 

Item 85:  
a. Solteiro(a) 
b. Nunca casou 
c. Casado(a) 
d. Divorciado(a) 
e. Separado(a) 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental. 

a. Solteiro(a) 
b. União Estável 
c. Casado(a) 
d. Divorciado(a) 
e. Separado(a) 

Item 86: Qual 
tipo de plano de 
saúde você tem? 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Qual tipo de 
Assistência/benef
ício de saúde 
você tem? 

Item 89: Você 
teve algum 
aborto, óbito 
fetal, óbito 
neonatal, ou 
outro filho recém-
nascido com 
problemas? Por 
favor, explique. 

Juíza 5 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
semântica, 
idiomática, 
experimental e 
conceitual. 

Você teve algum 
aborto, óbito 
fetal, óbito 
neonatal ou outro 
filho com 
problemas 
neonatais? Por 
favor, explique 

Item 92: Seu/Sua 
filho(a) nasceu 
no tempo certo? 
 

Juíza 4 Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
conceitual. 

O tempo certo 
pra família pode 
ser relativo. 
Melhor perguntar 
sobre a idade 
gestacional, e o 
tempo certo ser 
avaliado por 
você. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As sugestões realizadas pelos juízes foram agrupadas, junto das respectivas 

justificativas, quando presentes, e avaliadas pela pesquisadora. Nessa rodada foram 

analisadas as sugestões e considerou-se o consenso dos avaliadores. 

Além das sugestões dos juízes a pesquisadora, baseada em sua experiência na 

área e com o público-alvo, apesar do consenso dos juízes, sugeriu também alteração 

nos itens (17, 28, 35, 51, 80, 81, 82, 100 e 101), aos itens (10 e 40) acrescentou 

sugestões as dos juízes, aos itens (92, 93 e 99) sugeriu a exclusão por estarem sendo 

repetitivos, assim como sugeriu a inclusão de um item para complementar os dados 

sociodemográficos. 

Segue a seguir o Quadro 5, que apresenta as opiniões da pesquisadora quanto 

às equivalências avaliadas, suas sugestões para reescrita dos itens, bem como suas 

justificativas para exclusão de alguns itens da versão brasileira do TQ. 

 

Quadro 5- Distribuição das opiniões da pesquisadora quanto às equivalências 
avaliadas, suas sugestões para reescrita dos itens, bem como suas justificativas para 
exclusão e inclusão de alguns itens da versão brasileira do TQ considerados 
insuficientemente equivalentes aos itens da versão original do instrumento TQ. 
Fortaleza, 2019. 

Itens: versão T12 Opinião quanto às 
equivalências 

avaliadas 

Sugestões 

Item 10: Eu tenho 
escrito informações 
sobre cuidado de 
criança. 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência semântica 
e idiomática e 
experimental. 

Eu tenho informações 
escritas sobre o cuidado 
de crianças. 

Item 17: Eu procuro ter 
tempo pra mim 
mesmo(a) a cada dia. 

 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência idiomática 
e experimental. 

Eu procuro ter tempo 
para mim mesmo(a) 
todos os dias. 

Item 28: Eu tenho 
alguém que me ajuda e 
compartilha a 
responsabilidade de 
cuidar da(s) criança(s). 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

 Eu tenho alguém que 
me ajuda e compartilha 
a responsabilidade de 
cuidar dos meus filhos. 
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Item 35: Eu sei o que 
esperam de mim como 
pai/mãe. 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Eu sei o que esperam 
de mim como 
pai/mãe/responsável. 

Item 40: Estou 
satisfeito(a) com a 
preparação que estou 
recebendo sobre o 
cuidado com meu/minha 
filho(a) e ser pai/mãe. 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Estou satisfeito(a) com 
a preparação que estou 
recebendo sobre o 
cuidado com meu bebê 
e sobre como ser 
pai/mãe/responsável. 

Item 51: Cuidados 
diários como, por 
exemplo: crescimento, 
desenvolvimento, sono. 

*sono será excluído por 
já estar sendo 
contemplado no item 54 

Cuidados diários como, 
por exemplo: 
crescimento e 
desenvolvimento. 

Item 80: Quantos anos 
frequentou a escola? 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência conceitual. 

Quantos anos 
completos você 
estudou? 

Item 81:  
a) Menos de 12 anos 
b) 12 anos 
c) 13 - 16 anos 
d) 17 ou mais anos 
 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência conceitual. 

a. Menos de 09 anos; 
b. 09 anos; 
c. 10 a 11 anos; 
d. 12 anos; 
e. 13 a 15 anos; 
f. 16 anos; 
g. 17 anos ou mais 

Item 82: Qual a renda 
da sua família? 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental e 
conceitual. 

Quanto sua família 
recebe, por mês, em 
salários mínimos ( 
salário mínimo = R$ 
998)? 

Item 92: Seu/Sua 
filho(a) nasceu no 
tempo certo? 

* Essa pergunta já é 
feita no item 100. 

Exclusão da pergunta, 
pois o item 100 faz a 
mesma indagação e 
abrange 
conceitualmente a 
equivalência desejada 
da tradução do TQ 
original para a versão 
brasileira. 

Item 93: Qual o peso de 
nascimento do(a) 
seu/sua filho(a)? 
 

*Essa pergunta já é 
feita no item 101. 

Exclusão da pergunta, 
pois o item 101 faz a 
mesma indagação e 
abrange 
conceitualmente a 
equivalência desejada 
da tradução do TQ 
original para a versão 
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brasileira. 

Item 99: Você já tinha 
tido filho(a) em UTI 
neonatal ou em 
Unidade de Cuidados 
especiais antes? 

*Essa pergunta se 
repete pois no item 89, 
já se faz o mesmo 
questionamento. 

Exclusão da pergunta, 
pois o item 89 faz a 
mesma indagação e 
abrange 
conceitualmente a 
equivalência desejada 
da tradução do TQ 
original para a versão 
brasileira.  

Item 100: Idade 
Gestacional Pela Data 
da última menstruação 
(DUM):                                          
Pela Ultrassonografia 
(U.S): 
 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental. 

Com qual idade 
gestacional seu bebê 
nasceu? 
Pela Data da última 
menstruação (DUM):                                          
Pela Ultrassonografia 
(U.S): 
 
 

Item 101: Peso ao 
nascer em gramas: 

Necessidade de 
modificação para 
obtenção de 
equivalência 
experimental. 

Qual foi o peso, ao 
nascer, em gramas, do 
seu bebê? 

*Inclusão de item *Informação necessária 
para completar os 
dados 
sociodemográficos. 

4. Você trabalha? Se 
sim, qual sua profissão? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 É importante ressaltar também que, para que não fosse de difícil leitura e 

compreensão do público-alvo a expressão “Meu/minha filho(a)”, a pesquisadora 

também sugeriu substituí-la por uma sinônima. Logo, quando o item referir-se à 

criança em questão, a qual está na consulta, a expressão usada será “meu bebê”, e 

quando referir-se à todos os filhos que o(a) entrevistado(a) possui, a expressão usada 

será “meus filhos”. 

Após toda a análise, compilou-se todas as sugestões e uma versão pré-final foi 

elaborada e enviada para todos os juízes, um prazo de 10 dias foi solicitado para 

devolução do material com a aprovação final ou com novas sugestões de alteração, 

com as devidas justificativas, até que chegássemos a um acordo, e isso ocorreu já no 

primeiro envio, no qual obtemos 100% de aprovação dos juízes. 

Após essa etapa de análise de equivalências pelo comitê, todas as discrepâncias 
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foram esclarecidas, obtendo-se a versão pré-final, a qual foi empregada no pré-teste, 

etapa seguinte do processo de adaptação transcultural. 

O Quadro x abaixo apresenta a versão consensual aprovada pelo comitê de 

juízes (versão pré-final), bem como a versão original e a versão síntese das traduções 

iniciais do instrumento (T12). Todas as modificações realizadas estão grifadas para 

melhor identificação. 

 

Quadro 6- Versão original, síntese das traduções e versão pré-final do instrumento TQ 
(versão brasileira). Fortaleza, 2019. 

Versão original Síntese das 
traduções – T12 

Versão pré-final aprovada pelo 
comitê de juízes para aplicação no 

pré-teste 

PART I PARTE 1 PARTE 1      

Please make a 
check mark under 
the answer that 
most closely 
matches your 
feelings 

Por favor, marque 
abaixo a resposta que 
mais se aproxima dos 
seus sentimentos. 

Por favor, marque abaixo a resposta 
que mais se aproxima dos seus 
sentimentos. 

Strongly Agree Concordo totalmente Concordo totalmente 

Agree Concordo Concordo 

Uncertain Incerto Não tenho certeza 

Disagree Discordo Discordo 

Strongly Disagree Discordo totalmente Discordo totalmente 

1. I know how to 
take care of my 
child. 

1. Eu sei cuidar do 
meu/minha filho(a). 

1. Eu sei como cuidar do meu bebê. 

2. I know how much 
and what to feed 
my child. 

2. Eu sei quanto e o 
que dar de comida pro 
meu/minha filho(a). 

2. Eu sei o que preciso dar para o 
meu bebê comer e a quantidade 
certa. 

3. I have written 
information about 
child care. 

3. Eu tenho escrito 
informações sobre 
cuidado de criança 

3. Eu tenho informações escritas 
sobre o cuidado de crianças. 

4. I have trouble 
sleeping at night 
because I worry 
about my child. 

4. Tenho dificuldade 
em dormir à noite 
porque me preocupo 
com meu/minha 
filho(a). 

4. Tenho dificuldade em dormir à 
noite porque me preocupo com meu 
bebê. 

5. I want more 
information about 
how to keep my 
child healthy. 

5. Eu quero mais 
informações sobre 
como manter 
meu/minha filho(a) 
saudável. 

5. Eu preciso de mais informações 
sobre como manter meu bebê 
saudável. 

6. I feel comfortable 
caring for my child. 

6. Eu me sinto 
confortável cuidando 

6. Eu me sinto confortável cuidando 
do meu bebê. 
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do(a) meu/minha 
filho(a). 

7.The nurses asked 
me about how I am 
feeling. 

7. Os(as) 
enfermeiros(as) me 
perguntaram sobre 
como estou me 
sentindo. 

7. Os(as) enfermeiros(as) me 
perguntaram sobre como estou me 
sentindo. 

8. When my child is 
crying I know what 
he/she needs.  

8. Quando meu/minha 
filho(a) chora, eu sei o 
que ele(a) precisa. 

8. Quando meu bebê está chorando, 
eu sei o que ele precisa. 

9. I feel all alone. 9. Eu me sinto 
totalmente sozinho(a). 

9. Eu me sinto muito sozinho(a). 

10. I make sure I 
have time for myself 
each day. 

10. Eu procuro ter 
tempo pra mim 
mesmo(a) a cada dia. 

10. Eu procuro ter tempo para mim 
mesmo(a) todos os dias. 

11. I feel guilty 
about leaving my 
child with someone 
else. 

11. Eu me sinto 
culpado(a) quando 
deixo meu/minha 
filho(a) com outra 
pessoa. 

11. Eu me sinto culpado(a) por deixar 
meu bebê com outra pessoa. 

12. The people I 
live with have been 
supportive of me. 

12. As pessoas com 
quem vivo me apoiam. 

12. As pessoas com quem vivo me 
apoiam. 

13. I know that 
there are 
community groups 
to help me. 

13. Eu sei que existem 
grupos de apoio para 
me ajudar. 

13. Eu sei que existem grupos de 
apoio para me ajudar. 

14. The information 
I received prepared 
me for taking care 
of my child. 

14 As informações 
que recebi me 
prepararam para 
cuidar do(a) 
meu/minha filho(a). 

14 As informações que recebi me 
prepararam para cuidar do meu bebê. 

15. I feel 
comfortable in 
asking my child's 
doctor about 
problems I am 
having with my 
child's care. 

15. Sinto-me à 
vontade para 
perguntar ao(à) 
pediatra sobre os 
problemas que eu 
estou tendo no 
cuidado do(a) 
meu/minha filho(a). 

15. Sinto-me à vontade para 
perguntar ao pediatra sobre os 
problemas que estou tendo no 
cuidado do meu bebê. 

16. I am afraid to 
leave my child with 
a babysitter. 

16. Tenho medo de 
deixar meu/minha 
filho(a) com uma 
babá. 

16. Tenho medo de deixar meu bebê 
com uma babá. 

17. I am 
overwhelmed or 
stressed by having 
my child at home. 

17. Eu me sinto 
sobrecarregado(a) ou 
estressado(a) por ter 
meu/minha filho(a) em 
casa. 

17. Eu me sinto sobrecarregado(a) ou 
estressado(a) por ter meu bebê em 
casa. 

18. I feel I need 18. Eu sinto que 18. Eu sinto que preciso da 
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permission from a 
doctor to make any 
changes in my 
child's every day 
care. 

preciso da permissão 
do(a) médico(a) para 
fazer quaisquer 
mudanças em relação 
ao cuidado diário 
do(a) meu/minha 
filho(a) 

permissão do(a) médico(a) para fazer 
qualquer mudança em relação ao 
cuidado diário do meu bebê. 

19. My 
spouse/partner and 
I make time for 
ourselves.  

19. Meu/Minha 
esposo(a)/parceiro(a) 
e eu procuramos ter 
tempo um pro outro. 

19. Meu/Minha 
esposo(a)/companheiro(a) e eu 
procuramos ter tempo um para o 
outro. 

20. I feel pressure 
from my other 
children.  
*If you have no 
other children, 
make it strongly 
disagree.  

20. Eu sinto a pressão 
de meu(s) outro(s) 
filho(s). 
* Se você não tiver 
outros filhos, marque 
a opção Discordo 
Totalmente. 

20. Eu me sinto pressionado(a) 
pelo(s) meu(s) outro(s) filho(s).  
 
* Se você não tiver outros filhos, 
marque a opção Discordo 
Totalmente. 

21. I have someone 
who helps share the 
responsibility of my 
child's care.  

21. Eu tenho alguém 
que me ajuda e 
compartilha a 
responsabilidade de 
cuidar da(s) 
criança(s). 

21. Eu tenho alguém que me ajuda e 
compartilha a responsabilidade de 
cuidar do(s) meu(s) filho(s). 

22. I know when to 
call the doctor.  

22. Eu sei quando 
tenho que ligar para 
o(a) médico(a). 

22. Eu sei quando tenho que levar 
meu bebê à emergência. 

23. I understand 
what the doctors tell 
me.  

23. Eu entendo o que 
os médicos me dizem. 

23. Eu entendo o que os médicos me 
dizem. 

24. I am afraid that 
the child might get 
sick.  

24 Eu tenho medo que 
a criança possa ficar 
doente. 

24 Eu tenho medo que o meu bebê 
possa ficar doente. 

25. I cannot control 
my child's health.  

25. Eu não consigo 
controlar a saúde 
do(a) meu/minha 
filho(a). 

25. Eu não consigo controlar a saúde 
do meu bebê. 

26. I am scared I 
will do something 
wrong and make 
the child sick.  

26. Eu tenho medo de 
fazer algo errado e 
deixar meu/minha 
filho(a) doente.  

26. Eu tenho medo de fazer algo 
errado e deixar meu bebê doente. 

27. No one really 
understands how I 
feel.  

Ninguém realmente 
entende como me 
sinto. 

27. Ninguém realmente entende 
como me sinto. 

28. I know what is 
expected of me as 
a parent.  

28. Eu sei o que 
esperam de mim 
como pai/mãe. 

28. Eu sei o que esperam de mim 
como pai/mãe/responsável. 

29. I want more 
information about 
my child's behavior.  

29.Eu quero mais 
informações sobre o 
comportamento do(a) 

29.Eu gostaria de mais informações 
sobre o comportamento do meu 
bebê. 
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meu/minha filho(a) 

30. My child is 
healthy, normal  

30. Meu/Minha filho(a) 
é saudável, normal. 

30. Meu bebê é saudável. 

31. A home visit 
from a nurse would 
help me feel more 
at ease.  

31. Uma visita 
domiciliar de um(a) 
enfermeiro(a) me 
deixaria mais 
tranquilo(a). 

31. Uma visita em casa de um(a) 
enfermeiro(a) me deixaria mais 
tranquilo(a). 

32. I have trouble 
sleeping at night 
because I worry 
about my child.  

32. Eu tenho 
dificuldade para 
dormir à noite porque 
me preocupo com 
meu/minha filho(a). 

32. Eu tenho dificuldade para dormir 
à noite porque me preocupo com 
meu bebê. 

33. I am satisfied 
with the preparation 
I am receiving 
about child care 
and parenting.  

33. Estou satisfeito(a) 
com a preparação que 
estou recebendo 
sobre o cuidado com 
meu/minha filho(a) e 
ser pai/mãe. 
 

33. Estou satisfeito(a) com a 
preparação que estou recebendo 
sobre o cuidado com meu bebê e 
sobre como ser pai/mãe/responsável. 

34. I feel competent 
in caring for my 
child.  

34. Eu me sinto 
competente para 
cuidar do(a) 
meu/minha filho(a). 

34. Eu me sinto competente para 
cuidar do meu bebê. 

35. I am afraid that 
my child will die.  

35. Eu tenho medo 
que meu/minha 
filho(a) morra. 

35. Eu tenho medo que meu bebê 
morra. 

36. I feel others 
know my child 
better than I do.  

36. Eu sinto que os 
outros conhecem 
meu/minha filho(a) 
melhor do que eu. 

36. Eu sinto que os outros conhecem 
meu bebê melhor do que eu. 

37. The nurses 
provide support for 
me.  

37. Os enfermeiros 
me dão suporte. 

37. Os enfermeiros me ajudam. 

38. I believe no one 
really understands 
how I feel.  

38. Eu acredito que 
ninguém entende 
realmente como eu 
me sinto. 

38. Eu acredito que ninguém entende 
realmente como eu me sinto. 

PART II  PARTE 2 PARTE 2                                                                                         

Please circle the 
answer or answers 
that most closely 
matches your 
feelings. 

Por favor, circule a 
resposta ou as 
respostas que mais se 
aproximam dos seus 
sentimentos. 

Por favor, circule a resposta ou as 
respostas que mais se aproximam do 
que você sente em relação às 
afirmativas abaixo: 

1. I want more 
information about 
my child's: 

1. Quero mais 
informações sobre 
o(a) meu/minha 
filho(a): 

1. Quero mais informações do meu 
bebê sobre: 

a. teeth a. Dentes a. Dentes 

b. behavior b.Comportamento b. Comportamento 
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c. everyday care 
such as growth and 
development, sleep 

c. Cuidados diários 
como, por exemplo: 
crescimento, 
desenvolvimento, 
sono 

c. Cuidados diários como, por 
exemplo: crescimento, 
desenvolvimento: 

d. safety d. Segurança d. Segurança: 

e. eating e. Alimentação e. Alimentação: 

f. sleeping f. Sono f. Sono: 

g. other g. outros g. Outros: 

2. I receive most of 
my information 
about my child's 
care from: 

2. Eu recebo mais 
informações sobre o 
cuidado com meu filho 
do(a): 

2. Eu recebo mais informações sobre 
o cuidado com meu bebê do(a): 

a. the nurse a. Enfermeiro(a) a. Enfermeiro(a) 

b. the physician b. Médico(a) b. Médico(a) 

c. relatives c. Parentes c. Parentes 

d. friends d. Amigos d. Amigos 

e. other e. Outros: e. Outros:  

3. I am able to 
share my feelings 
about my child with 
my: 

3. Eu consigo 
compartilhar meus 
sentimentos sobre 
meu/minha filho(a) 
com: 

3. Eu consigo falar dos meus 
sentimentos sobre meu bebê com: 

a. spouse/partner a. Meu/Minha 
esposo(a)/companheir
o(a) 

a. Meu/Minha 
esposo(a)/companheiro(a) 

b. relatives b. Parentes b. Parentes 

c. friends c. Amigos c. Amigos 

d. pediatrician d. Pediatra d. Pediatra 

e. nurse e. Enfermeiro(a) e. Enfermeiro(a) 

Part III. PARTE 3 PARTE 3                                                                                         

Please answer the 
following questions. 

Por favor responda as 
perguntas a seguir: 

Por favor responda as perguntas a 
seguir: 

4. What concerns or 
problems have you 
had since your last 
clinic visit? 

Quais preocupações 
ou problemas você 
teve desde a sua 
última visita clínica? 

4. Quais preocupações ou problemas 
com o bebê você teve desde a sua 
última consulta ou alta hospitalar? 

*Ask if the infant 
has returned for a 
doctor's visit; 
hospital call/stay, or 
emergency room 
visit. 
* This should be 
done at each visit. 

*Pergunte se a criança 
retornou à consulta 
médica; teve visita 
domiciliar, visita a 
emergência, ou se 
ligou para o hospital. 
 *Isto deve ser feito a 
cada visita. 

* Pergunte se a criança retornou à 
consulta médica; teve visita 
domiciliar, visita a emergência, ou se 
ligou para o hospital 
*Isto deve ser feito a cada visita. 

5. Is there anything 
that could have 
been done at your 
child's last visit to 

5. Existe algo que 
poderia ter sido feito 
na última visita do 
seu/sua filho(a) para 

5. Você sentiu falta de algo, em 
termos de orientação, na última 
consulta, ou na alta hospitalar do seu 
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help make it easier 
for you? 

ajudar a ser mais fácil 
para você? 

bebê, que pudesse ter tornado sua 
vida mais fácil? 

6. Tell me what it 
has been like for 
you taking care of 
your child. 

6. Me fale como tem 
sido pra você cuidar 
de seu/sua filho(a). 

6. Me fale como tem sido pra você 
cuidar de seu bebê. 

Thank you for your 
help with this 
project. Only 
mothers and fathers 
who have had 
babies in the 
hospital have the 
information to help 
us provide better 
service. 

Obrigada pela sua 
ajuda nesta pesquisa. 
Somente mães e pais 
que tiveram seus 
filhos internados em 
hospital têm essas 
informações para nos 
ajudar a melhorar o 
serviço. 

Obrigada pela sua ajuda nesta 
pesquisa. Somente mães e pais que 
tiveram seus filhos internados em 
hospital têm essas informações para 
nos ajudar a melhorar o serviço. 
 

Part 4. PARTE 4 PARTE 4                                                                                   

General Information Informações Gerais Informações Gerais 

Please Circle or Fill 
In the Following 
Information. 

Por favor, circule ou 
complete as seguintes 
informações. 

Por favor, circule ou complete as 
seguintes informações: 

1. Person 
Answering 
Questionnaire: 
Mother Father 

1. Pessoa 
respondendo o 
questionário:  Mãe    
Pai 

1. Quem responde o questionário é:  

Mãe (     ); Pai (     ); Responsável 
pelo bebê (     ). 
 

2. How old are you? 2. Qual sua idade? Qual sua idade? _______ 

3. How many years 
of school have you 
attended? 

3. Quantos anos 
frequentou a escola? 

3. Quantos anos completos você 
estudou? 

a. less than 12 
years 

b. 12 years 
c. 13-16 years 
d. 17 or more years 

a) Menos de 12 anos 
b) 12 anos 
c) 13 - 16 anos 
d) 17 ou mais anos 

a. Menos de 09 anos 
b. 09 anos 
c. 10 ou 11 anos 
d. 12 anos 
e. 13 -15 anos 
f. 16 anos 
g. 17 ou mais 

  4. Você trabalha? Se sim, qual sua 
profissão? 

4. Is your family 
income: 

4. Qual a renda da 
sua família? 

5. Quanto sua família recebe por mês 
em salários mínimos (1 salário = R$ 
998)? 

a. less than 10,000 
b. 10-19,999 
c. 20-29,000 
d. 30-50,000 
e. over 50,000 

a) Menos de 10.000 
b) 10 - 19,999 
c) 20 - 29,999 
d) 30 - 50,000 
e) Mais de 50,000 

a. menos de um salário mínimo 

b. 1 a 2 salários mínimos 

c. 3 a 4 salários mínimos 

d. 5 salários mínimos 

e. Mais de 5 salários mínimos  

  6. Você recebe algum benefício do 
governo? Qual? 

5. What is your 5. Qual o seu estado 7. Qual o seu estado civil? 
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marital status: civil?  

a. Single 
b. Never Married 
c. Married 
d. Divorced 
e. Separated 

a. Solteiro(a) 
b. Nunca casou 
c. Casado(a) 
d. Divorciado(a) 
e. Separado(a) 

a. Solteiro(a) 
b. Em União Estável (morando junto) 
c. Casado(a) 
d. Divorciado(a) 
e. Separado(a) 

6. What type of 
health insurance do 
you have?: 

6. Qual tipo de plano 
de saúde você tem? 

8. Qual tipo de assistência/plano de 
saúde você tem? 

7. If you have 
health insurance did 
it cover your baby's 
hospital stay 
yes No 

7. Se você tem plano 
de saúde, ele cobriu a 
internação do seu/sua 
filho(a)?       Sim Não 

9. Se você tem plano de saúde, ele 
cobriu a internação do seu bebê? 
 Sim (     )  Não (     ) 
 

8. How many times 
have you been 
pregnant 

8. Quantas vezes 
você ficou grávida? 

10. Quantas vezes você ficou 
grávida? 
 

9. Have you had an 
abortion/miscarriag
e or stillborn or 
other infant 
with newborn 
problems? (If so 
please explain) 

9. Você teve algum 
aborto, óbito fetal, 
óbito neonatal, ou 
outro filho recém-
nascido com 
problemas? Por favor, 
explique. 

11. Você teve algum aborto, óbito 
fetal, óbito neonatal, ou outro bebê 
que nasceu com problemas 
neonatais? Se sim, ele precisou ficar 
em UTI neonatal ou em Unidade de 
Cuidados especiais? Por favor, 
explique. 
 

10. How many living 
children do you 
have: What are the 
ages and their sex? 

10. Quantos filhos 
vivos você tem? Quais 
suas idades e sexos? 

12. Quantos filhos vivos você tem? 
Quais suas idades e sexos? 

11. What was the 
baby's medical 
diagnosis: 

11. Qual foi o 
diagnóstico de 
seu/sua filho(a)? 

13. Qual foi o diagnóstico do seu 
bebê? 

12. Was your baby 
born on time: 

12. Seu/Sua filho(a) 
nasceu no tempo 
certo? 

Excluído 

13. What was your 
baby's birthweight: 

13. Qual o peso de 
nascimento do(a) 
seu/sua filho(a)? 

Excluído 

14. How long has it 
been since your 
infants discharge? 

14. Já faz quanto 
tempo desde a alta 
do(a) seu/sua filho(a)? 

14.  Há quantos dias vocês estão em 
casa? 

 

15. How long was 
your baby in the 
hospital: 

15. Quanto tempo 
seu/sua filho(a) ficou 
no hospital? 

15. Quanto tempo seu bebê ficou no 
hospital? 
 

16. How long were 
you and your baby 
separated? 

16. Quanto tempo 
você e seu/sua filho(a) 
ficaram separados? 

16. Quanto tempo você e seu bebê 
ficaram separados? 

17. In what hospital 
was your infant 
born: 

17. Em que hospital 
seu/sua filho(a) 
nasceu? 

17. Em qual hospital seu bebê 
nasceu? 
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18. Were you able 
to help with the 
baby's care while in 
the 
hospital? If so, was 
it a lot,_____, 
some_____, not at 
all:__ 

18. Você foi capaz de 
ajudar no cuidado 
do(a) seu/sua filho(a) 
quanto ele/ela estava 
no hospital?  
Se Sim, Muito (   ) 
Mais ou menos (   )  
Pouco (   ) 

18. Você pôde ajudar no cuidado do 
seu bebê quanto ele estava no 
hospital?  
Sim (     )  Não (     )  
Se Sim, Quanto? Muito (     ) Mais ou 
menos (     )  Pouco (     ) 
Resumidamente, o que você fazia? 

19. Have you ever 
has an infant in a 
Newborn Intensive 
Care Unit or 
Special Care Unit 
before:_____ 

19. Você já tinha tido 
filho(a) em UTI 
neonatal ou em 
Unidade de Cuidados 
especiais antes? 

Excluído 

20. Gestational Age 
by Dates_____ 
by Exam_____ 

20. Idade Gestacional  
Pela Data da última 
menstruação (DUM):      
Pela Ultrassonografia 
(US): 

19. Com qual Idade Gestacional seu 
bebê nasceu? 
Pela Data da última menstruação 
(DUM):________________________      
Pela Ultrassonografia (US):________ 

21. Birthweight in 
grams:  

21. Peso ao nascer 
em gramas:  

20. Qual foi o peso em gramas do 
seu bebê, ao nascer:  
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.4 Etapa V: Pré-teste 

 

A versão pré-final em português foi utilizada no pré-teste, que corresponde à 

quinta etapa da adaptação transcultural do TQ. Na fase do pré-teste buscou-se a 

melhor equivalência entre a versão original e a traduzida, de forma que pudesse ser 

avaliada a compreensão pela população-alvo. Esta versão foi aplicada a 35 mães e 

pais de bebês prematuros que estiveram internados em UTIN e que estavam em sala 

de espera, no ambulatório da neonatologia da MEAC, aguardando para consulta de 

seguimento (follow-up), ou para 3º etapa do método canguru. 

Esses pais foram abordados e receberam informações sobre a pesquisa, seu 

objetivo, leram, juntamente com a pesquisadora, o TCLE e confirmaram seu interesse 

em participar do estudo assinado-o em duas vias, uma que ficou com o entrevistado 

e a outra com a pesquisadora. Em seguida, receberam a versão pré-final do TQ e 

responderam as partes 1 e 2 de maneira autoadministrada e as parte 3 e 4, esta última 

correspondendo as características sociodemográficas, bem como as perguntas 

quanto à clareza dos itens, compreensão geral do instrumento e relevância do estudo, 

em forma de entrevista estruturada. 
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No caso dos entrevistados impossibilitados de responder as etapas 1 e 2 

sozinhos por estarem com o(a) filho(a) nos braços e não terem ou não desejarem 

deixar com outra pessoa, os itens foram lidos fielmente como estavam no instrumento, 

inicialmente sem nenhum tipo de facilitação ou explicação, quando foi necessário 

fazer isso, marcou-se o item como “não claro” e foi solicitado que o participante 

sugerisse as mudanças necessárias para melhor compreensão do mesmo. 

Previamente, durante a leitura do TCLE, foi solicitada a gravação da voz dos 

participantes durante as partes 3 e 4 do TQ com o intuito de diminuir o tempo de 

entrevista, bem como alcançar maior riqueza de detalhes para a transcrição das 

informações obtidas durante a entrevista. Obteve-se 100% de autorização e todas as 

35 entrevistas foram gravadas.  

O perfil dos participantes desta etapa do estudo foi: a maioria dos entrevistados 

eram mães (94,3%); encontravam-se na faixa etária de 18-29 anos (60,0%), sendo a 

média das idades de 28 anos; a escolaridade de 12 anos completos de estudo 

(40,0%); a maioria afirmou que não trabalhava, mas se considerou do lar ao dedicar-

se ao cuidado integral da criança e da casa (77,1%). A renda média da família que 

prevaleceu foi a de 1 a 2 salários mínimos (51,4%); a maioria recebia algum tipo de 

benefício do governo (60%), sendo a maior parte desses o Bolsa Família (81,0%); a 

maioria era casado(a) ou vivia em união estável (74,2%); teve o Sistema Único de 

Saúde (SUS) como único tipo de assistência à saúde (91,4%), o restante tinha plano 

de saúde, porém o mesmo não cobriu o parto e nem a assistência ao bebê. A maioria 

referiu ser de fácil compreensão a versão pré-final do TQ- versão brasileira (60%) e 

considerou a pesquisa de extrema relevância (97,1%) para a melhora na qualidade 

da preparação e acompanhamento do binômio mãe-filho após alta hospitalar dos 

bebês que ficaram internados em UTIN. Esses dados sociodemográficos estão 

descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2- Distribuição do número e percentual de entrevistados segundo as 
características sociodemográficas (pré-teste). MEAC, Fortaleza, abril de 2019. 

Características N % 

Quem responde   

Mãe 33 94,3 
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Pai 2 5,7 

Idade   

18-29 21 60,0 

30-39 10 28,6 

40-49 4 11,4 

Escolaridade (anos 
completos) 

  

Menos de 09 anos 4 11,4 

9 anos 3 8,6 

10-11 anos 7 20,0 

12 anos 14 40,0 

13-15 anos 3 8,6 

16 anos  4 11,4 

17 anos ou mais 0 0,0 

Trabalha   

Sim 8 22,9 

Não 27 77,1 

Renda mensal média da 
família 

  

Menos de um salário 
mínimo 

12 34,3 

1 a 2 salários mínimos 18 51,4 

3 a 5 salários mínimos 5 14,3 

6 a 10 salários mínimos 0 0,0 

11 a 20 salários 
mínimos 

0 0,0  
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Mais de 20 salários 
mínimos 

0 0,0 

Recebe benefício do 
governo? 

  

Sim 21 60,0 

Bolsa família 17 81,0 

BPC 3 14,3 

Seguro 
desemprego 

2 9,5 

Não 14 40,0 

Estado Civil   

Solteiro(a) 3 8,6 

Em união estável 
(morando junto) 

18 51,4 

Casado(a) 8 22,8 

Divorciado(a) 1 2,9 

Separado(a) 5 14,3 

Tipo de 
assistência/plano de 
saúde. 

  

SUS 32 91,4 

PLANO 3 8,6 

Compressão da versão 
pré-final do TQ-versão 
brasileira 

  

Fácil 21 60 

Moderada 14 40 

Difícil 0 0,0 

Relevância do estudo    
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Sim 34 97,1 

Não 0 0,0 

Depende 1 2,9 

 Salário mínimo (SM) durante a pesquisa foi de R$ 998,00. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apesar de 60 % dos entrevistados ter referido que no geral o instrumento era de 

fácil compreensão, pode-se verificar, na Tabela 3, que segue abaixo, que alguns itens 

da versão pré-final do TQ geraram dúvidas durante sua aplicação e foram 

classificados como “não claros” pelos entrevistados. Nesses casos, foram 

consideradas as sugestões de alteração do item feitas pelo público-alvo de forma 

direta e também as adaptações feitas pela pesquisadora no momento da aplicação 

para facilitar sua compreensão. No quadro abaixo segue a versão pré-final do TQ - 

versão brasileira e as sugestões da população-alvo sobre os itens avaliados como 

“não claros” por mais de 50% dos entrevistados. 

 

Tabela 3- Versão pré-final do instrumento TQ - versão brasileira, sugestão dos 
entrevistados (pré-teste). Fortaleza, 2019. 

Item Quantidade de 
entrevistados 
que tiveram 

dificuldade em 
responder o item 

Versão pré-final do 
instrumento TQ -
versão brasileira 

aplicado no pré-teste 

Sugestão dos 
entrevistados (pré-

teste) 

N % 

9 27 77,14 2. Eu sei o que preciso 
dar para o meu bebê 
comer e a quantidade 
certa. 

2. Eu sei como 
alimentar meu bebê. 

10 29 82,86 3. Eu tenho 
informações escritas 
sobre o cuidado de 
crianças. 

3. Eu recebi 
informações escritas 
sobre como devo 
cuidar do meu bebê.  

12 23 65,71 5. Eu preciso de mais 
informações sobre como 
manter o meu bebê 
saudável. 

5. Eu preciso de mais 
informações sobre o 
que fazer para evitar 
que o meu bebê fique 
doente. 
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14 22 62,86 

 

7. Os(as) 
enfermeiros(as) me 
perguntaram sobre 
como eu estou me 
sentindo. 

7. Os profissionais do 
hospital me 
perguntavam sobre 
como eu estava me 
sentindo.  

18 27 77,14 11. Eu me sinto 
culpado(a) por deixar 
meu bebê com outra 
pessoa. 

11. Eu me sinto 
angustiado(a) ao 
deixar meu bebê com 
outra pessoa. 

19 25 71,43 12. As pessoas com 
quem vivo me apoiam. 

12. As pessoas com 
quem eu vivo me 
ajudam. 

20 22 62,86 13. Eu sei que existem 
grupos de apoio para 
me ajudar. 

13. Eu sei que existem 
grupos de apoio para 
me ajudar (ex: família, 
amigos, posto de 
saúde, hospital).  

22 25 71,43 15. Sinto-me à vontade 
para perguntar ao 
pediatra sobre os 
problemas que estou 
tendo no cuidado do 
meu bebê.  

15. Fico à vontade 
para perguntar ao 
médico(a) do meu 
bebê sobre os 
problemas que estou 
tendo para cuidar dele. 

24 26 74,29 17. Eu me sinto 
sobrecarregado(a) ou 
estressado(a) por ter 
meu bebê em casa. 

17.Estou me sentindo 
mais 
sobrecarregado(a) 
e/ou estressado(a) 
depois que meu bebê 
chegou em casa. 

25 27 77,14 18. Eu sinto que preciso 
do(a) permissão do 
médico(a) para fazer 
qualquer mudança em 
relação ao cuidado 
diário do meu bebê. 

18. Eu não me sinto 
seguro(a)  para mudar 
nenhum cuidado do 
meu bebê, por mais 
simples que seja, sem 
antes perguntar ao (à) 
médico(a) que cuida 
dele. 

27 24 68,57 20. Eu me sinto 
pressionado(a) pelos 
meu(s) outro(s) filho(s). 
 
*Se você não tiver 
outros filhos, marque a 
opção Discordo 
Totalmente. 

20. Eu sinto que 
meu(s) outro(s) filho(s) 
passou(ram) a querer 
mais a minha atenção. 
 
*Se você não tiver 
outros filhos, marque a 
opção Discordo 
Totalmente. 

29 26 74,29 22. Eu sei quando tenho 
que levar meu bebê na 
emergência. 

22. Eu aprendi quais 
são os sinais que devo 
observar no meu bebê 
e que mostram que 
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preciso levá-lo na 
emergência. 

32 29 82,86 25. Eu não consigo 
controlar a saúde do 
meu bebê. 

25. Eu não sei o que 
fazer para evitar que 
meu bebê fique 
doente. 

34 26 74,29 27. Ninguém realmente 
entende como eu me 
sinto. 

27. Ninguém entende 
como estou me 
sentindo. 

35 26 74,29 28. Eu sei o que 
esperam de mim como 
pai/mãe/responsável.  

28. Eu sei quais são as 
minhas obrigações 
como mãe, pai, ou 
responsável. 

36 21 60,00 29. Eu gostaria de mais 
informações sobre o 
comportamento do meu 
bebê.  

29. Eu sinto que ainda 
preciso de mais 
informações sobre o 
comportamento do 
meu bebê. 

40 25 71,43 33. Estou satisfeito(a) 
com a preparação que 
estou recebendo sobre 
o cuidado com o meu 
bebê e sobre como ser 
pai/mãe/responsável.  

33. Estou satisfeito(a) 
com a preparação que 
recebi no hospital para 
cuidar do meu bebê 
em casa e sobre como 
ser mãe, pai, ou 
responsável. 

41 25 71,43 34. Eu me sinto 
competente para cuidar 
do meu bebê. 

34. Eu sinto que sou 
capaz de cuidar do 
meu bebê.  

42 26 74,29 35. Eu tenho medo que 
meu bebê morra. 

35. Eu ainda sinto um 
medo constante de 
que a qualquer 
momento meu bebê 
possa morrer. 

44 25 71,43 37. Os enfermeiros me 
ajudam. 

37. Sinto que, se eu 
precisar, posso contar 
com a ajuda dos 
enfermeiros.  

45 21 60,00 38. Eu acredito que 
ninguém entende 
realmente como eu me 
sinto. 

38. Eu realmente 
acredito que ninguém 
entende como eu 
estou me sentindo. 

47 27 77,14 Por favor, circule a 
resposta ou as 
respostas que mais se 
aproximam do que você 
sente em relação as 
afirmativas abaixo:  

Por favor, circule a(s) 
resposta(s), nas 
questões abaixo, que 
mais chegam perto do 
que você está 
sentindo: (pode ser só 
uma ou mais de uma 
resposta). 
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49 25 71,43 a. dentes *Excluir, realidade 
ainda muito distante 
para um bebê recém 
saído da UTIN, outras 
coisas mais 
importantes. 

50 30 85,71 b. comportamento *Explicar: 
b. comportamento (ex.: 
choro, sinais de fome; 
cólica, frequência do 
sono); 

51 33 94,29 c. Cuidados diários 
como, por exemplo, 
crescimento, 
desenvolvimento. 

c. Cuidados diários 
(ex. banho, troca de 
fralda, como dar as 
vitaminas); 

51 33 94,29 c. Cuidados diários 
como, por exemplo, 
crescimento, 
desenvolvimento. 

c. Crescimento (ganho 
de peso e altura) e 
desenvolvimento (o 
que esperar que meu 
bebê faça a cada mês 
e como estimulá-lo); 

52 29 82,86 d. Segurança *Explicar: 
d. Segurança (ex.: 
engasgo;cansaço; 
sinais de alerta; 
posição para dormir, 
etc).  

53 26 74,29 e. Alimentação *Explicar: 
e. Alimentação 
(posição e pega certas 
para amamentar; como 
preparar o leite; de 
quanto em quanto 
tempo dar o peito ou a 
mamadeira).  

54 30 85,71 f. Sono *Excluir. Já se 
encontra no item b. 
Comportamento. 

56 32 91,43 2. Eu recebo mais 
informações sobre o 
cuidado com o meu 
bebê do(a):  

2. Quem me dá mais 
informações sobre 
como cuidar do meu 
bebê é o(a): 

62 33 94,29 3. Eu consigo falar dos 
meus sentimentos sobre 
o meu bebê com: 

3. Eu consigo 
conversar sobre como 
estou me sentindo 
nesse momento com:  

66 28 80,00 d. Pediatra d. Médico(a): 
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 27 77,14 4. Você trabalha? Se 
sim, qual sua profissão? 

4. Ocupação: 
a. Estudante 
b. Do lar 
c. Trabalho 
remunerado 
d. Sem ocupação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As sugestões acima foram discutidas entre pesquisadora e orientadores e com 

a justificativa de que mais de 50% dos entrevistados teve dúvida sobre os itens 

decidiu-se considerar todas as sugestões com o objetivo de tornar o instrumento ainda 

mais claro para o público ao qual se destina. 

Assim, obteve-se a versão final do instrumento TQ  adaptado ao contexto cultural 

brasileiro para a avaliação da preparação para alta hospitalar e dos sentimentos dos 

pais de bebês que estiveram internados em UTIN e que estão passando pela transição 

hospital-casa. Segue abaixo o quadro 7, que corresponde a como ficou a versão final 

do instrumento após considerações da população-alvo. 

 

Quadro 7- Versão final em português brasileiro do instrumento TQ para a avaliação 
da preparação para alta hospitalar e sentimento dos pais de bebês que estiveram 
internados em UTIN e que estão passando pela transição hospital-casa. Fortaleza, 
2019. 

Transition Questionnaire – Versão Brasileira 
PARTE 1                                                                                           Q. n.________ 
 
Por favor, marque abaixo a resposta que mais se aproxima dos seus sentimentos. 

 Concordo 
totalmente 

Concordo Não 
tenho 

certeza 

Discordo Discordo 
totalmente 

1. Eu sei como cuidar do 
meu bebê. 

     

2. Eu sei como alimentar 
meu bebê. 

     

3. Eu recebi informações 
escritas sobre como devo 
cuidar do meu bebê.  

     

4. Tenho dificuldade em 
dormir à noite porque me 
preocupo com meu bebê. 

     

5. Eu preciso de mais 
informações sobre o que 
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fazer para evitar que o 
meu bebê fique doente. 

6. Eu me sinto confortável 
cuidando do meu bebê. 

     

7. Os profissionais do 
hospital me perguntavam 
sobre como eu estava me 
sentindo. 

     

8. Quando meu bebê está 
chorando, eu sei o que 
ele precisa. 

     

9. Eu me sinto muito 
sozinho(a). 

     

10. Eu procuro ter tempo 
para mim mesmo(a) 
todos os dias. 

     

11. Eu me sinto 
angustiado(a) ao deixar 
meu bebê com outra 
pessoa. 

     

12. As pessoas com 
quem eu vivo me ajudam. 

     

13. Eu sei que existem 
grupos de apoio para me 
ajudar (ex: família, 
amigos, posto de saúde, 
hospital). 

     

14. As informações que 
recebi me prepararam 
para cuidar do meu bebê. 

     

15. Sinto-me à vontade 
para perguntar ao(à) 
médico(a) sobre os 
problemas que estou 
tendo no cuidado do meu 
bebê. 

     

16. Tenho medo de 
deixar meu bebê com 
uma babá. 

     

17.Estou me sentindo 
mais sobrecarregado(a) 
e/ou estressado(a) depois 
que meu bebê chegou 
em casa. 

     

18. Eu não tenho 
segurança para mudar 
nenhum cuidado do meu 
bebê, por mais simples 
que seja, sem antes 
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perguntar ao médico(a) 
que cuida dele. 

19. Meu/Minha 
esposo(a)/companheiro(a
) e eu procuramos ter 
tempo um para o outro. 

     

20. Eu sinto que meu(s) 
outro(s) filho(s) 
passou(ram) a querer 
mais a minha atenção. 
 
*Se você não tiver outros 
filhos, marque a opção 
Discordo Totalmente. 

     

21. Eu tenho alguém que 
me ajuda e compartilha a 
responsabilidade de 
cuidar do(s) meu(s) 
filho(s). 

     

22. Eu aprendi quais são 
os sinais que devo 
observar no meu bebê e 
que mostram que preciso 
levá-lo na emergência. 

     

23. Eu entendo o que os 
médicos me dizem. 

     

24 Eu tenho medo que 
meu bebê possa ficar 
doente. 

     

25. Eu não sei o que 
fazer para evitar que meu 
bebê fique doente. 

     

26. Eu tenho medo de 
fazer algo errado e deixar 
meu bebê doente. 

     

27. Ninguém entende 
como estou me sentindo. 

     

28. Eu sei quais são as 
minhas obrigações como 
mãe, pai, ou responsável. 

     

29. Eu sinto que ainda 
preciso de mais 
informações sobre o 
comportamento do meu 
bebê. 

     

30. Meu bebê é saudável.      

31. Uma visita em casa 
de um(a) enfermeiro(a) 
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me deixaria mais 
tranquilo(a). 

32. Eu tenho dificuldade 
para dormir à noite 
porque me preocupo com 
meu bebê. 

     

33. Estou satisfeito(a) 
com a preparação que 
recebi no hospital para 
cuidar do meu bebê em 
casa e sobre como ser 
mãe, pai, ou responsável. 

     

34. Eu sinto que sou 
capaz de cuidar do meu 
bebê.  

     

35. Eu ainda sinto um 
medo constante de que a 
qualquer momento meu 
bebê possa morrer. 

     

36. Eu sinto que os 
outros conhecem meu 
bebê melhor do que eu. 

     

37. Sinto que, se eu 
precisar, posso contar 
com a ajuda dos 
enfermeiros.  

     

38. Eu realmente acredito 
que ninguém entende 
como eu estou me 
sentindo. 

     

 
Transition Questionnaire – Versão Brasileira 

 
PARTE 2                                                                                     Q. n.________ 
 
Por favor, circule a(s) resposta(s) nas questões abaixo que mais chegam perto do 
que você está sentindo (pode ser só uma ou mais de uma resposta): 
 

1. Quero mais informações do meu bebê sobre: 

a. Comportamento (ex.: choro, sinais de fome; cólica, frequência do sono); 

b. Cuidados diários (ex. banho, troca de fralda, como dar as vitaminas); 
c. Crescimento (ganho de peso e altura) e desenvolvimento (o que esperar 
que meu bebê faça a cada mês e como estimulá-lo); 
d. Segurança (ex.: engasgo; cansaço; sinais de alerta; posição para dormir);  
e. Alimentação (posição e pega corretas para amamentar; como preparar o 
leite; de quanto em quanto tempo dar o peito ou a mamadeira); 
f. Outros: 
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____ 
 
2. Quem me dá mais informações sobre como cuidar do meu bebê é o(a): 
a. Enfermeiro(a) 
b. Médico(a) 
c. Parentes 
d. Amigos 
e. Outros: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____ 
 
3. Eu consigo conversar sobre como estou me sentindo nesse momento 
com:  
a. Meu/Minha esposo(a)/companheiro(a) 
b. Parentes 
c. Amigos 
d. Médico(a) 
e. Enfermeiro(a) 
f. Outros 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____ 
 

Transition Questionnaire – Versão Brasileira 
 

PARTE 3                                                                                     Q. n.________ 
 
Por favor responda as perguntas a seguir: 
 

4. Quais preocupações ou problemas com o bebê você teve desde a sua 
última consulta ou alta hospitalar? 
* Pergunte se a criança retornou à consulta médica; se teve visita domiciliar, 
visita à emergência, ou se ligou para o hospital em busca de ajuda. 
*Isto deve ser feito a cada visita. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____ 
 
5. Você sentiu falta de algo, em termos de orientação, na última consulta, ou 
na alta hospitalar do seu bebê, que pudesse ter tornado sua vida mais fácil? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_____ 
 
6. Conte-me como tem sido pra você cuidar de seu bebê. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____ 
 
Obrigada pela sua ajuda nesta pesquisa. Somente mães e pais que tiveram 
seus filhos internados em hospital têm essas informações para nos ajudar a 
melhorar o serviço. 

 

Transition Questionnaire – Versão Brasileira 
 

PARTE 4                                                                              Q. n.________ 
 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
Por favor, circule ou complete as seguintes informações: 
 
1. Quem responde o questionário é:  

Mãe (     ); Pai (     ); Responsável pelo bebê (     ). 
 

2. Qual sua idade? __________ 
 

3. Onde e com quem você mora atualmente? 
__________________________________________________________ 
 
4. Você se considera de qual cor/raça? 

a. Branca; 
b. Não branca. 

 
 
 
 

5. Quantos anos completos você estudou? 
a. Menos de 09 anos; 
b. 09 anos; 
c. 10 ou 11 anos; 
d. 12 anos; 
e. 13 -15 anos; 
f. 16 anos; 
g. 17 ou mais. 
 

6. Qual sua ocupação? 
a. Estudante; 
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b. Do lar; 
c. Trabalho remunerado; 

  d. Sem ocupação. 
 

7. Quanto sua família recebe por mês em salários mínimos (1 salário = R$ 
998)? 

a. menos de um salário mínimo; 
b. 1 a 2 salários mínimos; 
c. 3 a 5 salários mínimos; 
d. 6 a 10 salários mínimos; 
e. 11 a 20 salários mínimos;  
f.  Mais de 20 salários mínimos. 

 
8. Você recebe algum benefício do governo? Qual? 
_________________________________________________________ 

 
9. Qual o seu estado civil? 

a. Solteiro(a); 
b. Em União Estável (morando junto)/Casado(a) 
c. Divorciado(a)/Separado(a) 
 

10. Qual tipo de assistência/plano de saúde você tem?  
__________________________________________________________ 
 
11. Se você tem plano de saúde, ele cobriu a internação do seu bebê? 
 Sim (     )  Não (     ) 
 
12. Quantas vezes você ficou grávida? 
__________________________________________________________ 
 
13. Você teve algum aborto, óbito fetal, óbito neonatal, ou outro bebê que 
nasceu com problemas neonatais? Se sim, ele precisou ficar em UTI neonatal 
ou em Unidade de Cuidados especiais? Por favor, explique. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____ 

 
14. Quantos filhos vivos você tem? Quais suas idades e sexo? 
__________________________________________________________ 
 
15. Qual foi o diagnóstico do seu bebê? 
_________________________________________________________ 
 
16.  Quanto tempo seu bebê ficou no hospital? 
__________________________________________________________ 
 
17. Há quantos dias vocês estão em casa? 
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__________________________________________________________ 
 
18. Quanto tempo você e seu bebê ficaram separados? 
__________________________________________________________ 
 
19. Em qual hospital seu bebê nasceu? 
__________________________________________________________ 
 
20. Você pôde ajudar no cuidado do seu bebê quando ele estava no hospital?  
 
Sim (     )  Não (     ) 
 
Se Sim, Quanto? Muito (     ) Mais ou menos (     )  Pouco (     ) 
 
Resumidamente, o que você fazia? 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
21. Com qual Idade Gestacional seu bebê nasceu? 
__________________________________________________________ 
 
22. Qual foi o peso ao nascer em gramas:_________________________ 
_____________________________________ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a finalização da versão brasileira do TQ, as versões traduzidas e as 

mudanças feitas no processo adaptação transcultural foram enviadas via correio 

eletrônico para apreciação da autora da versão original, Dra. Carolle Kenner, que 

considerou que o instrumento passou fidedignamente por todas as etapas e portanto 

estava apto para prosseguir com sua avaliação psicométrica. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Etapas I, II e III  

 

O processo de adaptação transcultural do instrumento foi realizado com rigor 

metodológico. As recomendações de Beaton et.al. (2007) para as seis etapas 

preconizadas pelos autores foram seguidas com disciplina com o objetivo de se obter 

um instrumento adaptado ao contexto cultural brasileiro com a maior qualidade 

possível, no qual as afirmações mantivessem seu significado original, mas que fossem 

devidamente compreendidas pela população-alvo. (GUIMARÃES et.al, 2018). 

Sabe-se que as adaptações de testes e questionários para uso em contextos 

linguísticos e culturais diferentes daqueles em que foram construídos são uma prática 

muito antiga que remetem ao surgimento das primeiras escalas, no início século XX. 

(MUÑIZ; ELOSUA; HAMBLETON, 2013).E que seu aumento, nas últimas décadas, é 

reflexo de uma sociedade globalizada, na qual o contato entre culturas e línguas 

diferentes tem sido mais comum, principalmente com o advento dos intercâmbios e 

pós-graduações “sanduíches”, como são conhecidas, com oportunidades de 

integração entre as mais diversas culturas e línguas nas produções científicas. Assim 

também como o crescente uso de questionários que têm auxiliado cotidianamente nas 

mais diversas áreas, tais como: educacional, social, jurídica e clínica, entre outras, na 

tomada de decisões individuais ou em grupo (MUÑIZ, ELOSUA e HAMBLETON, 2013 

apud MUÑIZ E HAMBLETON, 1996). 

É importante iniciar essa discussão mostrando como aconteceu o processo de 

escolha do TQ. A procura por um instrumento a ser utilizado para a análise do 

processo de adaptação dos pais após alta hospitalar de recém-nascido prematuro que 

esteve em UTIN foi exaustiva, inúmeros foram os artigos baixados e tentativas de 

criação de um instrumento próprio. O pensamento, porém, estava sempre voltado 

apenas para a análise do conhecimento prático dos pais.  

Em um determinado momento da procura, houve o encontro com a literatura da 

Dra. Carolle Kenner e o conhecimento de sua teoria. O Kenner Transition Model, teoria 

multidimensional, como já vista, superava a ideia de análise apenas do conhecimento 

prático dos pais, mas sugeria também análise do contexto em que estavam inseridos, 

considerando suas singularidades, avaliando suas capacidades de adaptação nessa 

etapa de vida. O modelo vinha acompanhado do TQ e encontro com esse material foi 
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o suficiente para que nascesse o desejo de utilizar esse material no Brasil.  

Como preconizado pelo International Test Commission (ITC), foi verificado o 

registro de propriedade intelectual do instrumento, afim de se obter autorização legal, 

o que garante a autenticidade do produto final e protege o trabalho contra adaptações 

não autorizadas. (MUÑIZ; ELOSUA; HAMBLETON, 2013). 

 E também foi analisada a relevância do construto apresentado no Kenner 

Transition Model para contexto brasileiro. O estudo das características do construto a 

ser medido na população-alvo permite a conscientização do pesquisador sobre as 

consequências de se assumir a universalidade de construtos entre culturas e 

recomenda a avaliação do nível de sobreposição entre o construto na população de 

origem e na população-alvo como o único meio de delimitar e definir o nível de 

equivalência desejado (MUÑIZ; ELOSUA; HAMBLETON, 2013). 

Com a conclusão da aplicabilidade do TQ no contexto brasileiro, o contato com 

a Dra. Carolle Kenner foi rápido e eficaz, o instrumento ainda não tinha sido cedido a 

nenhum brasileiro para adaptação, e a mesma demonstrou satisfação em contribuir 

com a tradução, adaptação transcultural e validação do seu instrumento no Brasil   

Após elaboração e aprovação do projeto em comitê de ética, a seleção das 

pessoas que colaborariam com a pesquisadora nas fases de tradução e adaptação 

transcultural de forma voluntária foi um dos aspectos que demandou mais tempo e 

que por isso merece destaque em relação ao processo de adaptação do TQ.  

Essa demora também aconteceu com OLIVEIRA (2017) que em sua discussão, 

inclusive, relatou que teve que contratar serviços de tradução de material e 

recomendou a outros pesquisadores que considerassem fazer o mesmo e já incluir 

isso em seus orçamentos, garantindo o cumprimento do tempo em relação ao 

processo de tradução. No caso dessa pesquisa, o pagamento de tradutores foi 

cogitado no processo de retrotradução, mas apesar da demora, acabou não sendo 

necessário. 

A estratégia utilizada pela autora de T12, ao realizar adaptações com objetivo de 

tornar o texto mais compreenssíveis no idioma brasileiro, a frase mais coerente e com 

significado mais próximo ao da versão original, foi recomendada pelo ITC, que refere 

que o uso da tradução literal como garantia de equivalência é um dos mal entendidos 

mais comuns que acontecem nos processos de tradução e que essas adaptações são 
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necessárias para que o texto possa refletir a cultura e ser compreendido na língua a 

qual se destina.(MUÑIZ, ELOSUA e HAMBLETON, 2013). 

Essas adaptações são responsáveis pela maioria das diferenças encontradas 

entre retrotraduções e versão original. O ITC também aponta que exigir 

excessivamente que a tradução reversa (retrotradução), gerada por tradutor 

independente, tenha alta equivalência com a versão original, apontando isso como um 

marcador para verificar a qualidade da adaptação, é também um mal entendido que 

pode afetar a adequabilidade do instrumento. Essa situação não garante melhor 

qualidade da versão final, pois, apesar de fidedignas e literais, essas traduções não 

geram uma versão cuidadosamente preocupada com a adequabilidade dos 

significados para a nova cultura em que o instrumento será inserido. Logo, os 

resultados de traduções automatizadas geram boas retrotraduções, porém, muitas 

vezes, não podem ser usadas com o público-alvo sem passar por avaliação e ajustes 

(MUÑIZ; ELOSUA;  HAMBLETON, 2013). 

O único caso em que a retrotradução divergiu tanto da versão original, quanto 

da versão T12 aconteceu no item 53, pois, na versão original a palavra utilizada foi: 

“Eating”, e a tradutora 3 traduziu como: “Alimentação”, na versão T12 e os 

retrotradutores traduziram como “Nutrition”, ou seja, “Nutrição”. Embora essas 

palavras estejam inseridas em um mesmo campo lexical, elas são semanticamente 

diferentes no Brasil, pois a alimentação corresponde ao conjunto de hábitos que 

envolvem o “comer e beber”. Já a nutrição é quando o organismo recebe os nutrientes 

que necessita para funcionar normalmente. (DUTRA; CARVALHO, 2013).  

Embora a nutrição do bebê seja algo muito importante de se compreender, 

os(as) pais/mães/responsáveis, são, em geral, leigos para saber sobre carboidratos, 

gordura, proteínas e vitaminas, para eles o que importa é como alimentar seus filhos, 

qual comida dar, qual a quantidade e quando dar, por isso na versão semifinal o item 

ficou igual ao da versão T12. 

As demais diferenças entre as retrotraduções e versão original ocorreram devido 

a utilização de palavras e expressões sinônimas pelos retrotradutores, portanto com 

o mesmo significado. Ambas as retrotraduções resultantes desta etapa do estudo 

mostraram-se coerentes, demonstrando o domínio dos dois retrotradutores sobre os 

dois idiomas envolvidos e também justificando a manutenção da versão T12 tal qual 

foi sugerida pela tradutora 3. 
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Assim como Guimarães et.al (2018), percebeu-se que os procedimentos acima 

selecionados para tradução, síntese, retrotradução, e também o fato de os tradutores 

terem trabalhado de forma independente, possibilitaram uma análise detalhada sobre 

as divergências entre as afirmações traduzidas.  

 

6.2 Etapa IV 

 

 A escolha de um comitê de juízes misto, durante o processo de adaptação, teve 

como objetivo garantir que os fatores linguísticos e culturais fossem realmente levados 

em consideração, assim como sugere o ITC.  Bem como a compatibilização da 

correção linguística e adaptação prática já que são conceitos complementares. 

(MUÑIZ; ELOSUA; HAMBLETON, 2013). 

O perfil de dos juízes tem ocorrido com frequência nos estudos, uma vez que a 

avaliação de comitês de juízes é uma prática emergente, porém já muito consolidada 

em áreas das Ciências da Saúde, onde tem havido predomínio do sexo feminino e 

que atuam predominantemente em ensino e pesquisa. (LÉLIS, 2015; COELHO, 2015, 

OLVEIRA, 2017; TORRES et.al, 2017). 

As modificações apontadas pelo comitê de juízes tiveram o objetivo de tornar a 

versão brasileira o mais similar possível da versão original. O uso de expressões 

similares, em ambos os idiomas, teve por finalidade: minimizar a dificuldade de 

tradução de termos visando o alcance da equivalência idiomática. Esta foi a 

justificativa mais apontada entre os juízes para as alterações sugeridas.  

 Como exemplo pode-se apontar as mudaças: “incerto” para “não tenho certeza”; 

“Eu sei cuidar...” para “Eu sei como cuidar...”; “visita domiciliar” para “visita em casa”; 

“preparação” para “orientações”; “visita clínica” para “consulta”, entre outras. 

Logo em seguida, a justificativa mais apontada foi a obtenção da equivalência 

semântica. Nesse caso, eles apontaram que, após tradução, alguns termos e 

expressões não ficaram com o mesmo significado da versão original. Como por 

exemplo no item 18, uma das juízas sugeriu a modificação de “Eu me sinto culpado(a) 

quando deixo meu/minha filho(a)...” para “Eu me sinto culpado(a) por deixar 

meu/minha filho(a)...”. Concordou-se com a sugestão quando foi explicado que o 

termo “por” tem sentido mais próximo ao da versão original pois esclarece o motivo 
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pelo qual os pais sentem culpa, e que o sentimento não está presente apenas 

“quando”, ou seja, no momento em que se deixa o bebê com a outra pessoa, mas 

continua, a ponto de interferir na vida social desses pais.  

Em outros itens as juízas justificaram suas sugestões associando a equivalência 

semântica à idiomática. Por exemplo, no item 9: “Eu sei quanto e o que dar de comida 

para o(a) meu/minha filho(a)” foi mudado para: “Eu sei o que preciso dar para o(a) 

meu/minha filho(a) comer e a quantidade certa. A associação entre essas 

equivalências justifica-se pela complementação de suas ideias,  na maioria dos itens 

modificados buscou-se utilizar expressões ou termos sinônimos que ao mesmo tempo 

permitissem uma melhor compreensão no idioma brasileiro, mas que não fugissem do 

significado presente na versão original. (GUIMARÃES, 2018). 

Nos demais itens, os juízes justificaram associando a equivalência experimental, 

à equivalência conceitual, eles ao utilizaram termos e expressões que 

correspondessem às situações vivenciadas no contexto cultural brasileiro e pela 

população-alvo do instrumento ao mesmo tempo que adaptaram os itens para que 

eles tivessem coerentes com aquilo que eles se propunham medir. Um exemplo 

encontra-se no item 12:  “Eu quero mais informações sobre...” para “Eu preciso de 

mais informações sobre...”. Nesse caso, vê-se que “querer” é diferente de “precisar”, 

os juízes, quando fizeram essa sugestão, justificaram que o público-alvo, por sentir-

se em situação hierárquica inferior aos profissionais de saúde, principalmente os que 

utilizam os serviços públicos de saúde, não tem o hábito de usar termos como “eu 

quero”, na forma imperativa e que no contexto cultural e social deles a linguagem mais 

confortável para demonstrarem suas necessidades seria “eu preciso”. Os juízes 

também referiram que para medir o grau de necessidade de conhecimento dos 

participantes, a expressão mais coerente com o que item deseja medir é “Eu preciso 

de mais informações sobre...”, pois a pessoa pode precisar, mas não querer.  

Outro exemplo ocorre no item 29, na mudança sugerida de: “Eu sei quando tenho 

que ligar para o(a) médico(a)” para “Eu sei quando tenho que levar meu/minha filho(a) 

à emergência.”. Nesse caso, no que diz respeito à equivalência experimental, no 

Brasil, principalmente no serviço público, os pais das crianças não têm o telefone dos 

pediatras de seus filhos para entrarem em contato em casos emergenciais. A 

orientação, aqui no Brasil, é levar a criança a um serviço de urgência  e emergência 

para ser atendido por um médico plantonista. No que tange à equivalência conceitual, 



105 

 

 

o que se pretende avaliar nessa afirmativa é se o participante sabe identificar sinais 

de que seu filho necessita de cuidados médicos de urgência e emergência, logo a 

adaptação sugerida consegue contemplar as duas equivalências.  

É importante ressaltar também as pertinentes sugestões feitas para alcance das 

equivalências experimental e conceitual nos itens a seguir: no 83, os juízes sugeriram 

analisar a renda familiar através da quantidade de salários mínimos recebidos, 

utilizou-se portanto a classificação empregada pelo IBGE no senso de 2000 por ser o 

formato mais familiarizado nas pesquisas no Brasil. No item 85, na opção b) “Nunca 

casou”, foi adaptada ao contexto brasileiro mudando-se para “União Estável”, termo 

utilizado para nomear casais que vivem juntos, mas não são formalmente casados.  

No item 86, o questionamento: “Qual tipo de plano de saúde você tem?”, foi 

modificado para “Qual tipo de assistência/benefício de saúde você tem?” pois no Brasil 

a maioria da população e principalmente a que fará parte da população-alvo deste 

estudo não possui plano, mas é assistida pelo SUS, o que torna pertinente esta 

mudança. (RAMOS, K.C.B, 2017). 

É importante também ressaltar a modificação sugerida no item 92: “Seu/sua 

filho(a) nasceu no tempo certo?”.  A resposta para esse questionamento poderia variar 

de acordo com o conhecimento e a capacidade de compreensão da pessoa que 

respondesse o questionário, assim como com a aceitação dos pais sobre a condição 

em que nasceu sua criança. Conceitualmente, por ser uma interrogação que se 

encontra na parte 4 do instrumento, que corresponde a obtenção dados 

sociodemográficos e obstétricos de quem gestou o bebê, o necessário é apenas 

perguntar com quantas semanas de idade gestacional a criança nasceu e o 

entrevistador então classificar essa criança de acordo com o preconizado pela OMS.   

Todas as sugestões dos juízes foram analisadas e após avaliação criteriosa e 

baseada em sua experiência na área e com o público-alvo. A pesquisadora também 

sugeriu alteração em itens que haviam sido consenso entre os juízes quanto a não 

necessidade de modificação dos mesmos, ela também sugeriu acréscimo a algumas 

sugestões, exclusão de itens repetitivos e inclusão de um item para complementar os 

dados sociodemográficos. 

As justificativas da pesquisadora foram, em sua maioria, adaptação do item para 

melhor compreensão do público-alvo, sem fugir do significado do instrumento original, 
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garantindo assim as equivalências idiomática, experimental e conceitual, logo, no item 

10, a pesquisadora fez sua escolha entre as sugestões dadas pelos juízes e acreditou 

ser a expressão: “...o cuidado de crianças”, mais familiar à população-alvo do que “...o 

cuidado infantil.”. O mesmo acontece no item 17, “...todos os dias.” é de mais fácil 

compreensão do que “a cada dia.”.  No item 28, a frase “...a responsabilidade de cuidar 

do(s) meu(s) filho(s).” torna o item mais pessoal do que “...a responsabilidade de 

cuidar da(s) criança(s).” já que se trata de uma entrevista com 

pais/mães/responsáveis por recém-nascidos. A mesma justificativa engloba os itens 

100 e 101.  

Nos itens 35 e 40, a sugestão de inclusão da palavra “responsável”  ao lado das 

palavras “pai/mãe”,  justifica-se pela ocorrência de casos em que quem cuida da 

criança é seu responsável legal, mas pode não ser seu pai ou mãe, seja biológico ou 

adotivo, mas pode ser avó, tia, irmã, dentre outras pessoas que por algum motivo 

possam ter ficado responsáveis por aquela criança. 

No itens 80, 81 e 82 as modificações sugeridas têm o mesmo objetivo: facilitar a 

análise dos resultados com questionamentos e opções de respostas que condizem 

com o que o item se propõe a medir e com base também no contexto brasileiro logo, 

no item 80, “...anos completos de estudo” facilita a contabilização apenas dos anos 

válidos de estudos, excluindo aqueles que não foram concluídos. As opções do item 

81 foram reformuladas de acordo com os períodos escolares para facilitar a análise 

das respostas e no item 83 a pergunta foi adaptada para que o entrevistador questione 

sobre a renda familiar já explicando que a contagem será em salários mínimos. 

Justifica-se a exclusão dos itens 92, 93 e 99, por repetirem ideias já 

contempladas e questionadas em outros itens.  E a inclusão de um item que indaga 

sobre a profissão do pai/mãe/responsável possibilitará melhor compreensão do 

contexto social e econonômico da família.  

Sugestão importante feita pela pesquisadora e que contempla vários itens do 

instrumento foi que a expressão: “Meu/minha filho(a)”, poderia ser de difícil 

compreensão por parte do público-alvo. Então sugeriu substituí-la por uma sinônima. 

Logo, quando o item referir-se à criança em questão, a qual se encontra na consulta, 

a expressão usada seria “meu bebê”, e quando referir-se à todos os filhos que o(a) 

entrevistado(a) possui, a expressão usada deveria ser “meus filhos”.  
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Considerando as sugestões dadas pelas juízas e pela pesquisadora foi 

elaborado o instrumento pré-final que foi consensualmente aprovado pelas juízas, 

pesquisadora e orientadores em tempo hábil e isso possibilitou a entrada em campo 

para aplicação da versão pré-final do TQ na população-alvo de maneira rápida 

compensando a demora na tradução do instrumento. 

 

6.3 Etapa V 

 

A etapa do pré-teste, realizada com 35 mães e pais de prematuros, foi muito 

importante para esclarecer o quão compreensível o instrumento estava ou não para o 

público-alvo, ela contribuiu com a adequabilidade do instrumento, pois os os 

entrevistados foram questionados sobre a relevância do estudo, a compreensão geral 

do instrumento e a clareza dos itens. 

Analisando o perfil dos entrevistados nessa etapa pode-se observar que, assim 

como em outros estudos, as mães se mantêm como cuidadoras principais das 

crianças, ou seja, são as responsáveis diretas pela manutenção da saúde e pela 

recuperação em casos de agravos e são também as que mais detém o conhecimento 

sobre o desenvolvimento dessa criança desde sua concepção, nascimento, 

internação nas unidades neonatais e pela sua adaptação em casa. (GOMES et.al, 

2016; CUNHA et.al, 2017; ARCANJO et.al, 2018). 

 Nessa pesquisa, dos 35 entrevistados, apenas dois eram pais e não mães, e se 

consideravam os principais cuidadores de suas crianças, por terem sido eles a 

acompanharem seus bebês no hospital. Em um dos casos porque a mãe ficou 

internada em UTI por algum tempo e no outro porque a mãe tinha déficit cognitvo e 

não compreendia o que lhe era ensinado. 

Entretanto, vale ressaltar que mesmo que a sociedade atual ainda preconize o 

modelo em que a mãe vista como cuidadora e o pai como provedor, várias estratégias 

de inserção do pai no cuidado do prematuro, bem como na continuidade desse 

cuidado fora do ambiente hospitalar, vem sendo desenvolvidas, principalmente dentro 

do Método Canguru. Isso ficou evidente durante as entrevistas, pois embora não se 

tenha mensurado quantitativamente, observou-se que a grande maioria das mães 

estava acompanhada do companheiro, inclusive as adolescentes, e que muitos deles 
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ficaram com as crianças para que as mães pudessem responder ao questionário, 

chegando a trocar fraldas e acalentar o bebê (BARCELLOS; ZANI, 2017). 

O perfil do público-alvo entrevistado verificado nesse estudo foi similar ao do 

estudo de Pieszak (2017), com maior parte do sexo feminino, na faixa etária 

adolescente e adulto jovem, nível de escolaridade correspondendo ao ensino médio 

completo, desempregado, com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, e a maioria 

recebendo o bolsa família, mantendo uma união estável, assistidos pelo SUS.  

Sobre a avaliação do instrumento pela população-alvo, verificou-se que a 

maioria considerou a pesquisa de extrema relevância, justificando que o 

conhecimento da opinião dos pais, por parte dos profissionais que assistem seus 

filhos, servirá de subsídio para a melhoria da prestação do serviço, principalmente 

com relação à preparação para alta do prematuro que esteve internado em UTIN. Dos 

35 entrevistados apenas um não escolheu nenhuma das opções ofertadas e revelou 

em entrevista que a importância da pesquisa dependia de como os profissionais iriam 

utilizar as infomações colhidas e se alguma mudança aconteceria baseado nos 

resultados dela. O que instigou ainda mais os pesquisadores a finalizarem o 

instrumento e o colocarem em prática.  

As mudanças sugeridas pelos entrevistados durante o pré-teste foram 

analisadas e reunidas em uma única versão que representou a maioria. As que 

merecem destaque são discutidas abaixo. 

No item 9, por exemplo, os entrevistados questionaram a afirmativa: “Eu sei o 

que preciso dar para o meu bebê comer e a quantidade certa.”. Ao lerem o item diziam: 

“mas eu ainda não dou nenhuma comida ao meu bebê, no momento ele só mama, 

não sei o que responder aqui.”. Isso ocorreu com mais da metade dos entrevistados, 

então esse item foi considerado como “não claro”, pois eles não conseguiam 

relacionar a expressão: “dar para o meu bebê comer” com a amamentação. Durante 

a entrevista todos os que se incomodaram com o item sugeriram mudar a afirmativa 

para “Eu sei como alimentar meu bebê.”. Essa sugestão foi acolhida por contemplar 

tanto quem está amamentando exclusivamente, como quem está dando fórmula 

láctea ao bebê  podendo então  compreender melhor o significado da afirmativa no 

item. 
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 No item 10, que se refere à afirmativa: “Eu tenho informações escritas sobre o 

cuidado de crianças.”, os entrevistados questionaram sobre qual material seria esse, 

pois eles não possuiam livro, folder, ou cartilha que explicasse como cuidar de 

crianças. Mas ao serem questionados se haviam recebido no hospital algum material 

que contivesse orientações por escrito sobre como eles deveriam cuidar do bebê em 

casa e como deveriam administrar as medicações. Todos eles compreenderam o 

sentido da afirmativa e então sugeriram mudá-la para: “Eu recebi informações escritas 

sobre como devo cuidar do meu bebê.”. Por  acreditar que o material que eles 

receberam, segundo relatos, fazia grande diferença nos momentos de dúvidas ou 

esquecimento em casa,  considerou-se pertinente a modificação da afirmativa. 

No item 12, muitas vezes foi necessário explicar que na frase:  “Eu preciso de 

mais informações sobre como manter o meu bebê saudável.”, o termo “manter 

saudável” significava agir de forma preventiva, evitando o adoecimento do bebê, com 

isso, eles sugeriram que fosse substituído o “...manter meu bebê saudável” por  

“...evitar que meu bebê fique doente”,  tonando assim o siguinificado da afirmativa 

mais acessível ao público. 

No item 14: “Os(as) enfermeiros(as) me perguntaram sobre como eu estou me 

sentindo.”, muitos entrevistados referiram que nem sempre foi o profissional 

enfermeiro que os perguntou sobre seus sentimentos, mas outros profissionais, tais 

como: psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e técnicos de 

enfermagem também tiveram esse cuidado de importar-se não só com o bebê, mas 

com o sentimento deles. Por isso, sugeriram substituir “Os(as) enfermeiros(as)...” por 

“Os profissionais do hospital...”.  

Compreendendo que o instrumento deseja medir a assistência psicossocial que 

esses pais receberam durante a preparação para a alta, e que esta hoje não é 

realizada apenas pelo profissional enfermeiro, mas por uma equipe multi e 

interdisciplinar e que todos devem ver a família de forma integral (KLOSSOSWSKI, 

2016), considerou-se  pertinente a sugestão, pois o que importa é se essa abordagem 

foi realizada, independente de quais profissionais a tenham feito. 

No item 18, na afirmativa: “Eu me sinto culpado(a) por deixar meu bebê com 

outra pessoa.”, mais da metade dos entrevistados afirmou que a sensação não era de 

culpa, mas de nervosismo, medo ou angústia por acharem que a pessoa poderia fazer 

algo que fizesse o bebê adoecer. Segundo alguns relatos, a culpa só era sentida 
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quando algo de ruim acontecia, o que nunca foi o caso de nenhum deles. Mesmo 

assim, eles relataram que essa sensação era tão forte que os impossibilitava de 

aproveitar passeios e tornava as saídas sempre rápidas e tumultuadas. Alguns 

inclusive afirmaram que nunca haviam deixado o bebê com ninguém, mas que 

imaginavam que essa deveria ser a sensação. 

Avalia-se que mesmo não denominando como “culpa”, o sentimento por eles 

referido interfere na qualidade de vida e interação social desses indivíduos, pois o 

isolamento social pode ter profundo impacto nas emoções dos pais, repercutindo na 

sua saúde e por consequência nos cuidados prestados ao bebê. (LAKSHMANAN 

et.al, 2017). Por compreender que essa avaliação condiz com o desejado pelo 

instrumento original e levando-se também em consideração a grande quantidade de 

entrevistados que tiveram relatos similares, adaptou-se o item para: “Eu me sinto 

angustiado(a) ao deixar meu bebê com outra pessoa.”.  

No item 20, apesar de o termo “...grupos de apoio”  ter sido utilizado pela 

tradutora 1 e confirmado pela tradutora 3, como termo de uso mais comum no idioma 

brasileiro do que “...grupos comunitários”, em muitos momentos foi necessário explicar 

que ele estava relacionado ao suporte dado por familiares, amigos, grupos da Igreja, 

vizinhos, profissionais da saúde e etc., por isso, a versão sugerida ficou: “Eu sei que 

existem grupos de apoio para me ajudar (ex: família, amigos, posto de saúde, 

hospital).”.  

Compartilha-se da ideia de que “grupos de apoio” tem uso mais frequente no 

Brasil, principalmente devido ao termo “redes de apoio social” muito utilizado nas 

áreas das ciências da saúde, sociais e humanas caracterizado por pessoas e grupos 

compostos por colaboradores naturais (a família); informais (amigos, grupos de 

autoajuda) e os formais e institucionalizados (como as organizações hospitalares) que 

podem ser acionados para prestar ajuda aquele indivíduo ou grupo, seja por 

obrigação, caridade ou reciprocidade baseado em suas respectivas experiências 

cotidianas. (CANESQUI e BARSAGLINI, 2012). Porém, o termo, como percebido 

durante o pré-teste, não é de uso rotineiro do público-alvo, necessitando de explicação 

para que pudessem responder e isso justifica a adaptação do item. 

No item 22, apesar de nas outras etapas o termo da versão original “...o(a) 

médico(a) do meu me bebê” ter sido substituído pelo termo “pediatra”, em campo, 

pode-se verificar que muitos entrevistados acharam o termo “médico(a) do meu bebê” 
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mais comprenssível e sugeriram que a afirmativa ficasse: “Fico à vontade para 

perguntar ao médico(a) do meu bebê sobre os problemas que estou tendo para cuidar 

dele.”. 

No item 27, mais da metade dos entrevistados referiu que a sensação percebida 

com relação aos outros filhos não era de “pressão”, mas que eles demonstravam 

querer mais atenção do que a que os pais podiam dar naquele momento. Referiram 

também que isso influenciava nessa etapa da adaptação, pois eles acabavam se 

cobrando mais. Apesar de acreditar que o que eles relataram, em outras palavras, era 

que eles se sentiam pressionados por seus filhos, optou-se por considerar a sugestão 

dada afim de melhorar a compreensão do publico-alvo. A afirmativa então ficou: “Eu 

sinto que meu(s) outro(s) filho(s) passou(ram) a querer mais a minha atenção.”.  

No item 29, a leitura da afirmativa: “ Eu sei quando tenho que levar meu bebê na 

emergência.” Veio, muitas vezes, acompanhada do seguinte questionamento: “Como 

assim, saber quando tenho que levar? Você quer saber se eu apendi os sinais de 

alerta? Sim, as enfermeiras, médicos e fisioterapeutas me ensinaram!”. Logo, 

compreendeu-se que muitos deles sabiam identificar os sinais de alerta e para que a 

afirmativa ficasse mais clara para eles, modificou-se a mesma para: “Eu aprendi quais 

são os sinais que devo observar no meu bebê e que mostram que preciso levá-lo na 

emergência.”.  

No 32, a afirmativa refere-se a não conseguir controlar a saúde do bebê, a 

maioria dos entrevistados questionou o item e referiu que ninguém consegue controlar 

a saúde, que isso era impossível. Explicava-se então que o que o item queria afirmar 

era que a pessoa não conseguia ter atitudes preventivas, logo, não conseguia evitar 

que o bebê adoecesse, só então o item era compreendido. Sugeriu-se portanto que a 

afirmativa ficasse: “Eu não sei o que fazer para evitar que meu bebê fique doente.”.  

No item 35, o questionamento dos entrevistados foi sobre a importância de se 

saber o que outros esperavam deles como pai, mãe ou responsável. Eles também 

apontaram que o item não deixava claro a quem se referia, se a profissionais da 

saúde, família, ou amigos. Compreendendo e concordando com o questionamento, 

para a pesquisa o importante é saber se eles sabem de seus deveres como pai, mãe 

ou responsável, logo, sugeriu-se que a afirmativa fosse reescrita assim: “Eu sei quais 

são as minhas obrigações como mãe, pai, ou responsável.”. 
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No item 42, os entrevistados referiram que medo de que o filho(a) morra todo 

pai, mãe ou responsável sempre iria ter, independente de o bebê ter ou não passado 

por uma UTI, mas que esse medo era algo natural e que não interferia no 

desenvolvimento das atividades de vida diária deles. Explicava-se então que o medo 

ao qual o item se referia era aquele que estava  atrapalhando o processo de transição 

pelo qual a família estava passando, tirando o sono, interferindo na prestação dos 

cuidados domiciliares ao bebê e no desenvolvimento das suas atividades de vida 

diária, por consequência na sua saúde física e/ou mental.   

Eles então referiram que esse medo era o que eles sentiram quando viram seu 

bebê pela primeira vez na UTIN. Alguns deles relataram que esse medo diminuiu com 

o desenvolvimento da criança, mas nunca sumiu por completo, outros afirmaram que 

ele se mantinha e que os atrapalhava muito. Esses relatos foram similares aos 

enredos das narrativas no estudo de Gomes et.al (2016), nele todas as famílias 

estudadas revelaram que o medo fazia parte de sua rotina desde a UTIN até a 

chegada ao domicílio. Para que o item pudesse então fazer mais sentido para eles 

adaptou-se a afirmativa: “ Eu ainda sinto um medo constante de que a qualquer 

momento meu bebê possa morrer.”.  

No item 47, foi necessário explicar para muitos entrevistados que eles poderiam 

marcar mais de uma resposta na questão, mesmo já estando escrito: “resposta ou 

respostas” e por isso foi necessário alterar esse item incluindo uma breve explicação 

entre parênteses: “...(pode ser só uma ou mais de uma resposta).”. 

No 49, poucas pessoas marcaram a opção “dentes”. Quando questionados 

sobre o porquê, eles explicaram que a preocupação com a dentição do bebê ainda 

era uma realidade distante pois os bebês ainda eram muito novos. Por esse motivo, 

concordamos com a sugestão de retirar a opção da questão, já que, no Brasil, essa 

não é uma orientação dada na alta hospitalar justamente por esse motivo. 

A primeira questão da segunda parte do questionário foi julgada pelos 

entrevistados como uma das mais difíceis pois a maioria precisou de ajuda para 

compreender o que significava cada item: 50, 51, 52 e 53. Portanto, adaptou-se todos 

esses itens adicionando aos termos exemplos entre parênteses, tais como: “b. 

comportamento (ex.: choro, sinais de fome; cólica, frequência do sono)”. 

No item 54, com base nas sugestões dos entrevisados, concordou-se que o sono 
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deveria ser adicionado ao item 50, pois faz parte do comportamento de cada criança, 

assim como o choro, os sinais de fome e etc. 

Por fim, destaca-se que muitos entrevistados responderam, em um primeiro 

momento, a questão: “Você trabalha?”, com  “não”, entretanto,  quando questionados 

se cuidavam de casa e da família, muitos responderam “sim”, nesse caso, julgou-se 

necessário modificar a pegunta para: “Qual sua ocupação?”, incluindo itens como “do 

lar” e “estudante”. Pois não deixam de ser atividades que serão divididas com os 

cuidados do bebê em determinado momento e também contribuem para melhor 

caracterização do público-alvo. 

Os demais itens na Tabela 3 registrados, mas não explanados, têm a mesma 

justificativa para as adaptações feitas. A forma com que estavam escritos era de difícil 

compreensão, portanto, foram reescritos com outras palavras, para facilitar a 

compreensão do público-alvo, mas sem alterar o significado da versão original  e mais 

da metade do público entrevistado considerou o item como “não claro”.  

Considerando-se que as sugestões aqui discutidas e na Tabela 3 apontadas 

foram feitas por mais da metade dos entrevistados e que ou por sugestão direta deles 

ou ao explicar de forma mais detalhada o item eles puderam responder com mais 

segurança, julgou-se ser necessário atender todas as sugestões feitas, afinal o 

instrumento precisa estar o mais claro possível para o público ao qual se destina.  

É importante também ressaltar que se sentiu falta, durante as entrevistas do pré-

teste, de perguntas relacionadas a etnia dos entrevistados e com relação a cidade em 

que estavam morando para completar as informações da PARTE 4 (dados 

sociodemográficos), por isso, acrescentou-se esses dois itens não penúltima versão 

do TQ (Quadro 7) que foi então enviado à autora da versão original do Transition 

Questionnaire que considerou que o instrumento passou fidedignamente por todas as 

etapas propostas nesse primeiro momento, estando, portanto apto para continuar sua 

validação. 

O processo de adaptação transcultural, quando seguido rigorosamente, tenta 

assegurar uma consistência no conteúdo e validade entre as versões de origem e de 

destino de um questionário. No entanto, nem sempre isso é possível devido às 

diferenças sutis nos hábitos de vida em diferentes culturas que podem tornar o item 

mais ou menos difícil do que outros itens do questionário. Estas mudanças poderiam 
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alterar as propriedades estatísticas ou psicométricas de um item. Por isso, Beaton 

et.al (2007) consideram altamente recomendável que, após o processo de tradução e 

adaptação, os pesquisadores realizem testes psicométricos que assegurem que a 

nova versão tenha as propriedades de medição necessárias para a aplicação 

pretendida. Portanto, não será diferente com o Transition Questionnaire – Versão 

Brasileira que passará pelos testes psicométricas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de adaptação transcultural do instrumento foi realizado com rigor 

com base no referencial metodológico de Beaton et al. (2007) e este mostrou-se 

satisfatório, pois possibilitou a obtenção de um instrumento semanticamente, 

idiomaticamente, experimentalmente e conceitualmente equivalente à versão original. 

Devido ao rigor metodológico desse tipo de estudo esse processo adaptativo 

mostrou-se ser um processo oneroso em tempo, o que habitualmente, desgasta o 

pesquisador. 

Sugere-se em demais pesquisas de tradução e adaptação trancultural contratar 

tradutor juramentado a fim de garantir o cumprimento do tempo em relação ao 

processo de tradução. 

As adaptações feitas pela tradutora três para a origem da versão síntese foram 

necessárias para que o texto refletisse a cultura brasileira e pudesse ser melhor 

compreendido na língua potuguesa. 

As adaptações feitas em (T12) foram as responsáveis pela maioria das 

diferenças encontradas entre retrotraduções e versão original. Ambas as 

retrotraduções foram coerentes, demonstrando o domínio dos dois retrotradutores 

sobre os dois idiomas envolvidos. 

O comitê de juízes apontou que a maioria dos itens obteve concordância  

quanto às quatro equivalências avaliadas, aqueles que tiveram  alterações sugeridas 

tinham como objetivo tornar a versão brasileira o mais similar possível da versão 

original, sem que isso afetasse o entendimento do público-alvo. 

O método de recrutamento (não probabilístico e por sequência) e a 

representatividade da amostra devem ser considerados como limitações do presente 

estudo. Apesar disso, a composição qualitativa e quantitativa da amostra seguiu as 

recomendações da literatura para seleção do público-alvo para avaliação de 

instrumentos. 

Este estudo envolveu uma população homogênea, com maioria dos 

entrevistados sendo do sexo feminino, na faixa etária de adolescentes e adultos 

jovens, com o predomínio de pessoas com o ensino médio completo, encontravam-se 

desempregados, mas denominavam-se “do lar”, a renda familiar predominante de um 

a dois salários mínimos. A maior parte recebia bolsa família e possuía um(a) 
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companheiro(a) e predominantemente eram assistidos pelo SUS.  

Sobre a avaliação do instrumento pela população-alvo, verificou-se que a 

maioria considerou a pesquisa de extrema relevância e de fácil compreensão no geral, 

mas apontou que alguns itens não estavam claros o suficiente para que eles 

pudessem responder sozinhos. 

Outra limitação do estudo foi que  se priorizou que as duas primeiras partes da 

versão brasileira do TQ fosse autoadministrada, conforme orientação da versão 

original. No entanto, alguns instrumentos foram lidos devido à baixa escolaridade de 

algumas participantes da pesquisa e também pelo fato de alguns entrevistados não 

terem como responder por estar com seus bebês no colo e não terem ou não 

confiarem em deixar com outra pessoa. 

Considerou-se que todas as sugestões feitas por mais da metade do público-

alvo em cada item apontado como “não claro” era pertinente pois o instrumento 

precisa estar acessível ao público ao qual se destina. 

A modificação, exclusão e inclusão de itens são tarefas complexas, mas 

necessárias. Neste estudo foram realizadas com vistas a não prejudicar a 

equivalência entre a versão original e a versão portuguesa.  

As alterações feitas não modificaram a pontuação total do instrumento. A 

versão traduzida manteve o formato original do questionário e os participantes 

permaneceram respondendo as partes um e dois sozinhos e as partes três e quatro 

em formato de entrevista estruturada. 

Embora as mudanças não tenham modificado a pontuação do instrumento, 

sugere-se que, para uma melhor análise e quantificação do nível de problemas 

enfrentados após alta, que seja pensada uma classificação com base nas pontuações 

alcançadas. Essa mudança exige estudos adicionais para avaliar quantitativamente a 

equivalência funcional desta mudança e a pertinência dessa mensuração.  

A versão do TQ adaptada para a língua portuguesa do Brasil obtida neste 

estudo é o primeiro passo no uso deste instrumento para medir as preocupações e 

percepções dos pais de recém-nascidos após a alta da UTIN e do hospital. 

Neste sentido, após obter parecer favorável da autora da versão original do 

instrumento, programou-se para os próximos meses o início dos estudos quantitativos 

que avaliarão a validade e as características psicométricas da versão em português 

brasileiro visando ampla aplicação do instrumento em serviços públicos e privados de 

assistência neonatal de alto risco com vistas a melhoria da qualidade dos serviços 
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prestados durante a preparação para alta do recém-nascido prematuro, atuando 

assim na prevenção de reinternações hospitalares por causas evitáveis, agravos a 

saúde do recém-nascido ou mesmo óbito infantil. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PROTOCOLO 

METODOLÓGICO: 

Logística do processo de tradução e adaptação transcultural do Transition 

Questionnaire 

 
 
 
 
 

 
  

  
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Prório autor, adaptado de BEATON et.al (2007). 

TRANSITION QUESTIONNAIRE – Escala 

Original 

Tradução 1 (T1) para o 

português falado no Brasil. 

Tradução 2 (T2) para o 

português falado no Brasil 

Síntese das traduções T1 e T2 = 

Versão final da tradução inicial T12 

Retrotradução 1 (R1) 

para o inglês 
Retrotradução 2 (R2) 

para o inglês 

Síntese das traduções R1 e R2 = Versão 

final da retrotradução R12 

Revisão por comitê de juízes = Versão 

pré- final 

Testagem da versão pré- final 

Submissão da versão pré-final ao autor 
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APÊNDICE B – CARTA CONVITE DOS JUÍZES  
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Kamille Lima de Alcântara 

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: Departamento de Saúde Comunitária da  

Universidade Federal do Ceará. 

ENDEREÇO: Rua Professor Costa Mendes, 1608 – 5º andar (Bloco Didático). 

CONTATO TELEFÔNICO: (85) 3366-8045/988447522 

 

PREZADO (A) _____________________________________ 

Estou lhe convidando para participar de um estudo que será desenvolvido sob 
minha responsabilidade. Nele pretendo verificar se a versão brasileira de um 
questionário que mede as preocupações e percepções dos pais de recém-nascidos 
após a alta do hospital ajudará enfermeiros neonatais a avaliar e compreender melhor, 
a partir da visão dos pais, as lacunas existentes nessa etapa da assistência e suas 
repercussões para a saúde biopsicossocial dos pais e de seus bebês. 

Caso você concorde, sua participação constará na etapa 5 – Revisão por um 
Comitê de Juízes, conforme proposto por Beaton e colaboradores. As atividades que 
solicito ao (a) senhor (a) referem-se a: 
1 – Leitura da Sinopse sobre preparação para alta hospitalar de prematuros para que 
assim o (a) senhor (a) possa melhor compreender o referencial teórico utilizado nesse 
estudo; 
2 – Verificação das equivalência semântica; equivalência idiomática; equivalência 
experimental; e equivalência conceitual, do TRANSITION QUESTIONNAIRE - 1994, 
entre seu idioma original (inglês) e o nosso idioma local (português do Brasil), através 
do preenchimento de instrumento elaborado para este fim; 
3 – Incluir comentários e sugestões sobre as traduções para que a versão final possa 
ser elaborada com excelência. Assim, o (a) senhor (a) pode sugerir a inclusão, 
exclusão ou modificação de qualquer item que achar pertinente; 
4– Assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

Garanto-lhe que as informações obtidas serão usadas apenas para fins 
acadêmicos e que, a qualquer momento que desejar, poderá ter acesso às 
informações sobre os procedimentos relacionados ao estudo, inclusive para 
esclarecer qualquer dúvida que você possa ter. Informo-lhe que os dados do estudo 
serão codificados, para que sua identidade não seja revelada durante a condução do 
estudo e nem quando o estudo for publicado em eventos ou jornais científicos. Desde 
já agradeço sua contribuição.          Kamille Lima de Alcântara  

Adaptado de OLIVEIRA (2017).                                                                              kamille@alu.ufc.br 
 

mailto:kamille@alu.ufc.br
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APÊNDICE C  – LISTA DO CONTEÚDO DO KIT PARA OS JUÍZES DA ETAPA DA 
TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL 

 
1. Representação gráfica do protocolo utilizado nesse projeto (APÊNDICE A);  

2. Descrição dos propósitos do Questionário (APÊNDICE D); 

3. Revisão de literatura frente à temática processo de alta hospitalar do recém-

nascido prematuro e sua repercussão para a família (APÊNDICE E) ;  

 4. Termo de consentimento livre e esclarecido para juízes (APÊNDICE F);  

5. Instrumento de caracterização dos juízes (APÊNDICE G);  

6. Transition Questionnaire em sua versão original (ANEXO A);  

7. As duas versões traduzidas e sua síntese da Transition Questionnaire (T1,T2, 

T12);  

8. As duas versões retrotraduzidas para o inglês Backtranslation e sua síntese (R1, 

R2, R12); 

9. Um instrumento de validação pelos juízes quanto à equivalência semântica, 

idiomática, experimental, cultural e conceitual do Transition Questionnaire 

(APÊNDICE H). 

Adaptado de GOMES (2015). 
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APÊNDICE D - DESCRIÇÃO DOS PROPÓSITOS DO QUESTIONÁRIO 

 

Após tradução, adaptação e validação do Transition Questionnaire para uso no 

Brasil, sua aplicação em pais de recém-nascido prematuros após alta hospitalar 

possibilitará: 

 

• O Reconhecimento das principais dificuldades encontradas pelos pais dos 

recém-nascidos prematuros após sua chegada no ambiente domiciliar, suas 

preocupações e percepções e de que forma elas estão sendo ou não barreiras 

para o cuidado com o bebê; 

• A percepção das lacunas existentes na etapa de preparação da família para a 

alta hospitalar do recém-nascido prematuro e suas repercussões  na saúde 

biopsicossocial dos pais e de seus bebês; 

• Estabelecimento de uma sistematização da assistência de enfermagem na 

preparação para a alta hospitalar do recém-nascido prematuro, de forma 

específica, com o estabelecimento de protocolos baseados na demanda 

apresentadas pelos pais daquele serviço hospitalar; 

• Avaliação periódica da qualidade da assistência prestada durante a 

preparação para alta; 

• Direcionamento de atividades educativas individuais e coletivas, com especial 

foco para os itens do questionário que apresentarem menor pontuação; 

• Divulgar o uso do questionário junto aos profissionais de saúde e gestores do 

Sistema Único de Saúde a nível local, regional e nacional, visando sua ampla 

utilização, de forma que, associada a outras medidas assistenciais, possa-se 

melhorar a qualidade da assistência prestada às famílias de bebês 

prematuros, promovedo a saúde das crianças e a prevenindo reinternações 

por causas evitáveis e óbito infantil.  
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APÊNDICE E- REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ORIENTAÇÕES PARA 

ALTA HOPITALAR DO PREMATURO PARA JUÍZES 

 

PREPARO DA FAMÍLIA PARA A ALTA DO PREMATURO 

 

O preparo das mães para a alta hospitalar do filho prematuro é de extrema 

importância para redução da ansiedade e aumento da autoconfiança para o cuidado 

domiciliar. Este deve se dar durante toda a internação do prematuro, procurando-se 

desenvolver competências, transmitir conhecimentos necessários e propiciando o 

contato precoce do bebê com a família (MORAIS; QUIRINO; CAMARGO, 2012; 

SCHMIDT et. al., 2013; STOKOWSKI, 2014). 

Dentre os principais cuidados a serem orientados para pais de bebês prematuros 

antes da alta estão: cuidados ao receber visita, estimular a sucção do bebê, a 

manutenção da sua temperatura, evitar lugares úmidos e com aglomerados de 

pessoas, limpeza da casa com pano úmido, uso de medicações de acordo com a 

prescrição médica, importância do retorno para as consultas com especialistas, sinais 

de perigo para a saúde do bebê, pausar amamentação caso o bebê fique dispneico, 

oferta de leite, cuidados em caso de engasgo, necessidade do toque, cuidados na 

manipulação do bebê e posicionamento da criança, acompanhamento pela UBS na 

puericultura, prevenção de assaduras e importância da vacinação (SCHMIDT et. al.; 

2013, FROTA et. al.; 2013).  

E para que as orientações para a alta sejam recebidas e bem compreendidas o 

acolhimento familiar desde a internação do bebê na UTIN se faz necessário, pois 

através dele os profissionais entram em contato com a mãe, pais e outras familiares 

para lhes fornecer as primeiras informações sobre a condição de saúde do seu filho 

formando assim um vínculo que proporcionará um bom relacionamento da equipe de 

saúde com os mesmos e isto, associado a orientações claras e objetivas, capacitam 

os pais a serem bons cuidadores no domicilio (MAGELA et. al; 2015). 

Custódio et. al. (2013) apontam que as mães reconhecem que as vivências na 

UTIN contribuem para o cuidado da criança em domicílio, principalmente quando 

estas respeitam sua cultura, valores e normas.  

Entretanto, em sua maioria, os estudos evidenciam que as orientações feitas 

pela equipe multiprofissional não têm acontecido de forma sistematizada, mas 

informalmente. Poucos cuidados têm sido relatados pelas mães entrevistadas, o que 
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leva ao questionamento sobre a forma e o momento em que essas orientações estão 

sendo feitas ou mesmo a possibilidade de fatores como ansiedade e estresse gerados 

na UTIN interferirem na aprendizagem das mães (FROTA et. al, 2013; CUSTÓDIO et. 

al, 2013).  

Em sua maioria, os estudos apontam que apenas ensinar como banhar, 

alimentar, dentre outros cuidados, não é suficiente para a aquisição de confiança dos 

pais em seu desempenho no cuidado com o filho prematuro. Essa segurança e senso 

de competência dependem da qualidade das relações entre profissionais da UTIN e 

família. O diálogo com os pais é essencial durante a internação do recém-nascido, 

permitindo a escuta sensível, podendo reduzir o estresse e ajudando a estabelecerem 

vínculo com seu bebê e assumir o seu papel de pais na unidade neonatal (SCHMIDT 

et. al, 2013; RAFFRAY et. al, 2014). 

É importante também que as orientações só aconteçam após a estabilidade 

clínica do prematuro, pois só então os pais estarão disponíveis emocionalmente para 

aprender. As informações não podem ser apenas assimiladas pelos pais, mas 

compreendidas e incorporadas no cuidado domiciliar do recém-nascido após alta. O 

desenvolvimento das habilidades deve partir dos cuidadores, através de estratégias 

estimuladoras propostas pela equipe de enfermagem, tais orientações devem ser 

concisas, de fácil compreensão e que atendam às necessidades individualizadas 

(FROTA et. al, 2013). 

Há pais que abandonam seus filhos, por acreditarem que cuidar de um bebê 

prematuro ou doente seria um “fardo” para a sua comunidade. Outros deles encontram 

barreiras significativas para visitar seus filhos na UTIN, tais como: preconceito e 

julgamento dos profissionais, dificuldade de deslocamento das famílias, por residirem 

em outro município e dependerem do transporte oferecido pela prefeitura do 

município, ter outros filhos pequenos em casa e que necessitam de cuidados e 

precisar trabalhar para alimentar a família (SCHMIDT et. al, 2013; RAFFRAY et. al, 

2014). 

Visando o bem estar do prematuro e sua família, estratégias devem ser 

propostas e realizadas para encarrar essas barreiras, tais como: trabalhar os 

profissionais quanto à importância da humanização de forma universal na assistência, 

livre de preconceitos; disponibilizar uma casa de apoio ou alojamento para as mães 

de prematuros residentes em outros municípios, facilitar a permanência dos pais nas 

unidades neonatais, ampliar as oportunidades de ensino durante a permanência dos 
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pais no acompanhamento ao filho (SCHMIDT et. al, 2013). 

É importante que todos os profissionais da UTIN encarem como sua a 

responsabilidade de preparar os pais como uma forma de continuidade da assistência 

hospitalar em casa. É relevante também que eles conheçam não só as características 

biológicas da criança, mas também as condições de vida das famílias, a rede de 

atenção à saúde, a rede social de cada família, antes da alta da criança, para que o 

preparo da alta facilite o processo de transição para o domicílio (CUSTÓDIO et. al, 

2013).    

Há ainda o desafio na avaliação da prontidão dos pais para a alta neonatal, isso 

requer a elaboração de ferramentas de planejamento de alta padronizadas e métodos 

de avaliação para ajudar a garantir que o prematuro será bem cuidado no domicilio 

(RAFFRAY et. al, 2014). 

A organização do trabalho, a elaboração de um plano de cuidados para alta 

hospitalar, a inserção de metodologias ativas com os pais e a elaboração de um 

instrumento de avaliação são considerados ferramentas importantes na articulação do 

processo de alta hospitalar do prematuro (FROTA et. al, 2013). 

Por isso, uma alta completa e bem planejada, incluindo a avaliação cuidadosa 

das necessidades do prematuro e da família do recém-nascido, ajuda a garantir uma 

transição segura e eficaz para casa, pois os pais estarão mais confiantes em sua 

capacidade de cuidar de seu recém-nascido prematuro SCHMIDT et. al., 2013; 

STOKOWSKI, 2014). 
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APÊNDICE F -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (JUÍZES) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

Prezado(a) senhor(a), 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada TRADUÇÃO, 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DO TRANSITION 

QUESTIONNAIRE PARA USO NO BRASIL. Você não deve participar contra a sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que 

desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.  

Nesse estudo, estou desenvolvendo a versão brasileira de um questionário que 

avalia as preocupações e percepções de pais/responsáveis por recém-nascidos 

prematuros que estiveram internados em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal 

(UTIN) e receberam alta do hospital.  

Para tanto, preciso verificar se esse instrumento está adequadamente adaptado 

a realidade brasileira, se ele é compreensível e se seus itens estão adequados ao que 

se propõe verificar.  

O objetivo da elaboração desse questionário é alcançar um instrumento confiável 

que obtenha dados que contribuirão para que a equipe de saúde neonatal possa 

compreender melhor as dificuldades enfrentadas pelos pais/responsáveis no período 

de pós alta. Isso possibilitará que a equipe compreenda como ela pode estar 

melhorando a preparação da família para que os pais/responsáveis possam levar seus 

bebês para casa com maior segurança. 

Caso você concorde, sua participação constará na etapa 5 – Revisão por um 

Comitê de Juízes, conforme proposto por Beaton e colaboradores. As atividades que 

solicito ao (a) senhor (a) referem-se a: 

1 – Leitura da Sinopse sobre preparação para alta hospitalar de prematuros para que 

assim o (a) senhor (a) possa melhor compreender o referencial teórico utilizado nesse 

estudo; 

2 – Verificação da equivalência semântica (avaliação gramatical e do vocabulário); 

equivalência idiomática (formulação de expressões equivalentes para o idioma 

português); equivalência experimental (tradução deve utilizar termos coerentes com a 

experiência vivida pela população-alvo); e equivalência conceitual (os conceitos 

traduzidos devem ser explorados e experimentados pela população brasileira), do 
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TRANSITION QUESTIONNAIRE - 1994, entre seu idioma original (inglês) e o nosso 

idioma local (português do Brasil), através do preenchimento de instrumento 

elaborado para este fim; 

3 – Incluir comentários e sugestões sobre as traduções para que a versão final possa 

ser elaborada com excelência. Assim, o (a) senhor (a) pode sugerir a inclusão, 

exclusão ou modificação de qualquer item que achar pertinente 

Caso aceite, garanto que as informações obtidas serão usadas apenas para fins 

acadêmicos e que a qualquer momento que desejar poderá ter acesso a elas e aos 

procedimentos relacionados ao estudo, inclusive para esclarecer qualquer dúvida que 

você possa ter.  

Garanto também que você não será exposto(a) a nenhum risco físico e que  

reduzirei ao máximo o constrangimento que possa ser gerado ao avaliar o material 

com as seguintes estratégias: você responderá o material de forma individual, o 

mesmo será enviando através do correio eletrônico; em momento algum você será 

identificado no material final desta pesquisa e nem em futuras publicações de eventos 

ou jornais científicos. 

Você terá ainda o direito de sair do estudo no momento que desejar, sem que 

isto traga prejuízo algum. Informo também que sua participação neste estudo não trará 

nenhuma despesa para você, mas que também não receberá nenhum pagamento 

caso aceite participar. Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta durante a leitura 

deste termo de consentimento ou em qualquer momento do estudo. 

Desde já agradeço sua contribuição. 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Kamille Lima de Alcântara 
INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: Departamento de Saúde Comunitária da  
Universidade Federal do Ceará. 
CONTATO TELEFÔNICO: (85) 988447522/998230096 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua 

participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo 

Teófilo, fone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-

feira) e/ou CEP/MEAC no endereço: Rua Cel. Nunes de Melo, s/n, Bairro: 

Rodolfo Teófilo, CEP: 60.430-270, UF:CE, Município: FORTALEZA, 

Telefone:(85)3366-8569 Fax: (85)3366-8528, E-mail: cepmeac@gmail.com 

 

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas 

as pesquisas envolvendo seres humanos. 
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O CEP/MEAC é a instância da Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas 

as pesquisas realizadas na MEAC envolvendo seres humanos. 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

___anos, RG:______________________, declaro que é de livre e espontânea 

vontade que estou como participante desta pesquisa. Declaro que li cuidadosamente 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a 

oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 

pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E 

declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

 

Nome do juiz(a)                 Data          Assinatura 

 

 

Nome da pesquisadora                Data         Assinatura 
principal 
 

 

Nome do(a) profissional       Data                   Assinatura 
que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE G – INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES DA ETAPA 
DE IV DE BEATON 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO:                                                         Juiz nº _______ 

 

Nome: _______________________________________ Idade: __________ 

 

Local de trabalho: ______________________________________________ 

 

Área de atuação: _______________________________________________ 

 

Ocupação atual: 1. ( ) Assistência 2. ( ) Docência 3. ( ) Pesquisa 

 

Proficiência na língua inglesa ( ) – item obrigatório 

 

 

2. QUALIFICAÇÃO: 

 

Graduação: ________________________________________ Ano: _________ 

 

Especialização 1: ____________________________________ Ano: ________ 

 

Especialização 2: ____________________________________ Ano: ________ 

 

Mestrado: __________________________________________ Ano: ________ 

 

Doutorado: _________________________________________ Ano: ________ 

 

 
Fonte: OLIVEIRA (2017). 
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APÊNDICE H – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS JUÍZES PARA A IV ETAPA 

DE BEATON 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

Avaliação da Equivalência Semântica, Idiomática, Cultural e Conceitual entre 

as versões original e traduzida da Transition Questionnaire. 

 

Prezado(a)__________________________________________________ 

 

A lista dos itens apresentados corresponde às versões original e traduzida da 

Transition Questionnaire (TQ), instrumento que se propõe a medir as preocupações e 

percepções dos pais de recém-nascidos após a alta do hospital, desenvolvido pela 

Enfermeira Doutora Carole Kenner. 

Considerando as diferenças culturais entre a nossa população e a que originou 

o instrumento (Estados Unidos da América), estamos realizando a adaptação 

transcultural do mesmo para a utilização na assistência e pesquisa dentro do contexto 

sociocultural do Brasil, seguindo, para tanto, uma metodologia fundamentada no rigor 

científico proposto por diversos especialistas em adaptação transcultural de 

instrumentos de medidas cognitivas e comportamentais. 

Solicito assim, sua valiosa colaboração, no sentido de avaliar as equivalências 

semântica e idiomática entre as versões original e traduzida do referido instrumento, 

levando em conta as seguintes orientações: 

1. Equivalência Semântica: refere-se à correspondência do significado das 

palavras; baseia-se na avaliação gramatical e do vocabulário, isto é, as palavras 

possuem os mesmos significados? Visto que, muitas palavras de um idioma podem 

não possuir tradução adequada para outro idioma. 

2. Equivalência Idiomática: refere-se ao uso das expressões equivalentes em 

ambos os idiomas; algumas palavras, termos e expressões são difíceis de traduzir, 

logo, caso haja dificuldades na compreensão de algum item, por favor, sugira 

palavras, termos ou expressões equivalentes. 

3. Equivalência Cultural ou Experimental: as situações evocadas nos itens 

devem corresponder às vivenciadas em nosso contexto cultural; além de utilizar 

termos coerentes com a experiência vivida pela população à qual se destina. 

4. Equivalência Conceitual: representa a coerência do item em relação àquilo 
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que se propõe a medir. Palavras, frases ou expressões podem ter equivalência 

semântica e serem conceitualmente diferentes. Os conceitos devem ser explorados e 

os eventos experimentados pela população do Brasil. 

5. Os itens identificados pela letra A correspondem aos itens em sua forma 

original; 

6. Os itens identificados pela letra B correspondem aos itens traduzidos para o 

português; 

7. Para a análise das equivalências, por favor utilize a escala especificada a 

seguir, assinalando com um “X” o campo correspondente ao seu julgamento: 

 

ESCALA DE EQUIVALÊNCIA 

1. pouquíssima 

2. pouca 

3. média 

4. muita 

5. muitíssima 

 

Caso necessário, por favor, sugira as alterações que julgar mais apropriadas, no 

espaço reservado abaixo de cada um dos itens. 

 

Contando com sua valiosa contribuição, agradeço antecipadamente por sua atenção, 

colaboração e empenho e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessária. 

 

Kamille Lima de Alcântara 

(85) 988447522/998230096 

enf_kamille@yahoo.com.br 
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2017). 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(POPULAÇÃO-ALVO) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

Prezado(a) senhor(a), 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada TRADUÇÃO, 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DO TRANSITION 

QUESTIONNAIRE PARA USO NO BRASIL. Você não deve participar contra a sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que 

desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.  

Nesse estudo, estou desenvolvendo a versão brasileira de um questionário que 

avalia as preocupações e percepções de pais/responsáveis por recém-nascidos 

prematuros que estiveram internados em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal 

(UTIN) e receberam alta do hospital.  

Para tanto, preciso verificar se esse instrumento está adequadamente adaptado 

a realidade brasileira, se ele é compreensível e se seus itens estão adequados ao que 

se propõe verificar.  

O objetivo da elaboração desse questionário é alcançar um instrumento confiável 

que obtenha dados que contribuirão para que a equipe de saúde neonatal possa 

compreender melhor as dificuldades enfrentadas pelos pais/responsáveis no período 

de pós alta. Isso possibilitará que a equipe compreenda como ela pode estar 

melhorando a preparação da família para que os pais/responsáveis possam levar seus 

bebês para casa com maior segurança. 

Caso você concorde, entregarei um questionário para que você responda a 42 

itens relacionados a sua adaptação após a alta hospitalar do seu bebê. Os primeiros 

38 itens constarão frases que você terá de marcar entre as opções: 1 (discordo 

totalmente); 2 (discordo); 3 (não concordo e nem discordo); 4 (concordo); 5 (concordo 

totalmente). Nos 4 itens restantes haverá perguntas seguidas de 5 opções de resposta 

(da letra a até a letra e) e você só poderá escolher e marcar apenas uma letra como 

resposta. 

Logo em seguida, realizarei uma entrevista com 23 perguntas para saber um 

pouco mais sobre você e o nascimento do bebê. Caso você permita, durante a 

entrevista, utilizarei o telefone celular para gravar apenas a sua voz, para que as 

respostas possam ser registradas de forma mais rápida, desta forma, o tempo da 
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pesquisa será de aproximadamente de 20 a 25 minutos, caso você não queira ter a 

voz gravada, escreverei sua fala à mão em uma folha de caderno e seguiremos a 

pesquisa se nenhum prejuízo a você. 

Garanto que as informações obtidas serão usadas apenas para fins acadêmicos 

e que a qualquer momento que desejar poderá ter acesso a elas e aos procedimentos 

relacionados ao estudo, inclusive para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter.  

Garanto também que você não será exposto(a) a nenhum risco físico e que  

reduzirei ao máximo o risco de constrangimento que possa ser gerado ao responder 

o questionário e a entrevista com as seguintes estratégias: você responderá o 

questionário sozinho(a); na entrevista, encontrarei o momento e local mais reservado 

para manter sua privacidade; em momento algum você será identificado no 

questionário, no material final desta pesquisa e nem em futuras publicações de 

eventos ou jornais científicos. 

Você terá ainda o direito de sair do estudo no momento que desejar, sem que 

isto traga prejuízo no acompanhamento do seu bebê no ambulatório de prematuros 

ou em qualquer outro atendimento na rede pública de saúde. 

 Informo que sua participação neste estudo não trará nenhuma despesa para 

você, mas que também não receberá nenhum pagamento caso aceite participar. 

Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta durante a leitura deste termo de 

consentimento ou em qualquer momento do estudo. 

Desde já agradeço sua contribuição. 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Kamille Lima de Alcântara 
INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: Departamento de Saúde Comunitária da  
Universidade Federal do Ceará. 
CONTATO TELEFÔNICO: (85) 988447522/998230096 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua 

participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo 

Teófilo, fone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-

feira) e/ou CEP/MEAC no endereço: Rua Cel. Nunes de Melo, s/n, Bairro: 

Rodolfo Teófilo, CEP: 60.430-270, UF:CE, Município: FORTALEZA, 

Telefone:(85)3366-8569 Fax: (85)3366-8528, E-mail: cepmeac@gmail.com 

 

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas 

as pesquisas envolvendo seres humanos. 
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O CEP/MEAC é a instância da Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas 

as pesquisas realizadas na MEAC envolvendo seres humanos. 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

___anos, RG:______________________, declaro que é de livre e espontânea 

vontade que estou como participante desta pesquisa. Declaro que li cuidadosamente 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a 

oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 

pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E 

declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

 

Nome do(a) participante da pesquisa  Data   Assinatura 

 

 

Nome da pesquisadora              Data   Assinatura 
principal 
 
 
 

Nome do(a) profissional      Data   Assinatura 
que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE J -  CRONOGRAMA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

DECLARAÇÃO DO CRONOGRAMA 

Declaro, para os devidos fins, que a coleta de dados da pesquisa, 

detalhada abaixo, só terá início a partir da aprovação do sistema CEP/CONEP:  

ETAPAS 2018/2019  

Jul Ago Set Out Nov Dec Jan Fev Mar Ab
r 

Mai Ju
n 

Jul 

Levantamento Bibliografico X X X X X X X X X X X X  

Qualificação X             

Elaboração de documentos 
para o comitê de ética 

 X            

Envio para o comitê de ética   X X X X        

Tradução Inicial        X        

Síntese das traduções         X       

Retradução       X       

Avaliação por comitê de 
juízes 

       X X     

Pré-teste          X    

Considerações sobre os 
achados 

         X X X  

Submissão da versão pré-
final a autora 

           X  

Apresentação dos resultados             X 
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APÊNDICE K- ORÇAMENTO 

 

 

MATERIAL QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 

TOTAL (R$) 

Papel A4 4 25,00 (resma) 100,00 

Tablet 1 1000,00 1.000,00 

Toner para 

impressora 

1 100,00 100,00 

Gasolina 200 L 5,00 (aproximado) 1.000,00 

Caneta 

esferográfica 

10 1,50 15,00 

TOTAL - - 2.215,00 

   * Os custos financeiros para o desenvolvimento do estudo são de total 

responsabilidade da pesquisadora. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TRANSITION QUESTIONNAIRE EM SUA VERSÃO ORIGINAL 

 

Transition Questionnaire 

PART I 

Please make a check mark under the answer that most closely matches your feelings. 

 

 Strongly 

Agree 

Agree 

 

Uncertain 

 

Disagree 

 

Strongly 

Disagree 

1. I know how 

to take care of 

my child. 

     

2. I know how 

much and what 

to feed my 

child. 

 

     

3. I have 

written 

information 

about child 

care. 

 

     

4. I have 

trouble 

sleeping at 

night because I 

worry about 

my child. 

 

     

5. I want more 

information 

about how to 

keep my child 

healthy. 

     

6. I feel 

comfortable 

caring for my 

child. 

     

7. The nurses 

asked me 
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about how I am 

feeling. 

8. When my 

child is crying I 

know what 

he/she needs. 

     

9. I feel all 

alone. 

     

10. I make 

sure I have 

time for myself 

each day. 

     

11. I feel guilty 

about leaving 

my child with 

someone else. 

     

12. The people 

I live with have 

been 

supportive of 

me. 

     

13. I know that 

there are 

community 

groups to help 

me. 

     

14. The 

information I 

received 

prepared me 

for taking care 

of my child. 

     

15. I feel 

comfortable in 

asking my 

child's doctor 

about 

problems I am 

having with my 

child's care. 

     

16. I am afraid      
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to leave my 

child with a 

babysitter. 

17. I am 

overwhelmed 

or stressed by 

having my 

child at home. 

     

18. I feel I need 

permission 

from a doctor 

to make any 

changes in my 

child's every 

day care. 

     

19. My 

spouse/partner 

and I make 

time for 

ourselves. 

     

20. I feel 

pressure from 

my other 

children. *If 

you have no 

other children, 

make it 

strongly 

disagree. 

     

21. I have 

someone who 

helps share 

the 

responsibility 

of my child's 

care. 

     

22. I know 

when to call 

the doctor. 

     

23. I 

understand 

what the 
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doctors tell me 

24. I am afraid 

that the child 

might get sick. 

25. I cannot 

control my 

child's health. 

     

26. I am 

scared I will do 

something 

wrong and 

make the child 

sick. 

     

27. No one 

really 

understands 

how I feel. 

     

28. I know 

what is 

expected of 

me as a 

parent. 

     

29. I want 

more 

information 

about my 

child's 

behavior. 

     

30. My child is 

healthy, 

normal 

     

31. A home 

visit from a 

nurse would 

help me feel 

more at ease. 

     

32. I have 

trouble 

sleeping at 

night because I 

worry about 
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my child 

33. I am 

satisfied with 

the preparation 

I am receiving 

about child 

care and 

parenting. 

     

34. I feel 

competent in 

caring for my 

child 

     

35. I am afraid 

that my child 

will die 

     

36. I feel 

others know 

my child better 

than I do. 

     

37. The nurses 

provide 

support for me. 

     

38. I believe no 

one really 

understands 

how I feel. 

     

 

PART II.  

 

Please circle the answer or answers that most closely matches your feelings. 

1. I want more information about my child's 

a. teeth 

b. behavior 

c. everyday care such as growth and development, sleep 

d. safety 

e. eating 

f. sleeping 

g. other____________________________ 

 

2. I receive most of my information about my child's care from: 

a. the nurse 

b. the physician 
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c. relatives 

d. friends 

e. other_____________________________ 

 

3. I am able to share my feelings about my child with my: 

a. spouse/partner 

b. relatives 

c. friends 

d. pediatrician 

e. nurse 

 

Part III. 

 

 Please answer the following questions. 

4. What concerns or problems have you had since your last clinic visit? 

*Ask if the infant has returned for a doctor's visit; hospital call/stay, or emergency room 

visit. 

*This should be done at each visit. 

 

5. Is there anything that could have been done at your child's last visit to help make it 

easier for you? 

 

6. Tell me what it has been like for you taking care of your child. 

Thank you for your help with this project. Only mothers and fathers who have had 

babies in the hospital have the information to help us provide better service. 

 

Part 4. General Information 

 

Please Circle or Fill In the Following Information. 

 

1. Person Answering Questionnaire:                              Mother          Father 

 

2. How old are you?______ 

 

3. How many years of school have you attended?_____ 

 

a. less than 12 years 

b. 12 years 

c. 13-16 years 

d. 17 or more years 

 

4. Is your family income: 
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a. less than 10,000 

b. 10-19,999 

c. 20-29,000 

d. 30-50,000 

e. over 50,000 

 

5. What is your marital status: 

a. Single 

b. Never Married 

c. Married  

d. Divorced 

e. Separated 

 

6. What type of health insurance do you have:_____ 

 

7. If you have health insurance did it cover your baby's hospital stay 

 

Yes                     No 

 

8. How many times have you been pregnant_____ 

 

9. Have you had an abortion/miscarriage or stillborn or other infant 

with newborn problems? (If so please explain_)____ 

 

10. How many living children do you have:_____ 

What are the ages and their sex? _____ _____ 

 

11. What was the baby's medical diagnosis: _____ 

 

12. Was your baby born on time:_____ 

 

13. What was your baby's birthweight:_____ 

 

14. How long has it been since your infants discharge?_____ 

 

15. How long was your baby in the hospital:_____ 

 

16. How long were you and your baby separated?_____ 

 

17. In what hospital was your infant born:_____ 

 

18. Were you able to help with the baby's care while in the 
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hospital? If so, was it a lot,_____, some_____, not at all:__ 

19. Have you ever has an infant in a Newborn Intensive Care Unit or 

Special Care Unit before:_____ 

 

20. Gestational Age by Dates_____ 

by Exam_____ 

 

21. Birthweight in grams:_____ 

 

Copyright Carole Kenner, 1990, 1994. 
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ANEXO B - AUTORIZAÇÃO DA AUTORA DA TRANSITION QUESTIONNAIRE – 

CAROLE KENNER 

 

 

 


