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Resumo 

 

O presente trabalho objetivou traduzir, adaptar, realizar a validade de conteúdo e 

avaliar evidências de validade psicométrica da Escala de Vergonha Externa (OASB – Others 

As Shamer Brief; Matos, Pinto-Gouveia, Gilbert & Duarte, 2012) para a realidade brasileira. 

Foram executados os seguintes passos para a tradução, adaptação transcultural e validade de 

conteúdo: (1) Autorização dos autores; (2) Realização de duas traduções para o português e 

retroversões para o inglês, por tradutores independentes; (3) Análise individual de três 

profissionais com experiência em procedimentos de tradução e adaptação transcultural de 

instrumentos. Cada avaliador recebeu um enquadramento teórico do construto avaliado pela 

OASB e esclareceu eventuais dúvidas antes de avaliar qual das duas versões traduzidas para 

o português julgava ser mais compreensível aos brasileiros; (4) Consolidação da versão 

preliminar dos instrumentos: os juízes revisaram o instrumento conjuntamente e justificaram 

sua escolha de cada item para os demais. Houve consenso relativo aos itens; (5) Análise de 

cada juiz, acerca do grau de clareza de linguagem, pertinência prática e relevância teórica dos 

itens; (6) Cálculo do Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC). Todos os itens que 

compuseram a versão final da OASB apresentaram CVC ≥0,8; (7 ). A versão final foi 

aplicada em 20 adultos para verificar a clareza de linguagem e possibilidade das medidas se 

comportarem de forma diferente da esperada. O estudo piloto demonstrou boa compreensão 

dos itens e, após, foi iniciada a coleta de dados da OASB. Até o momento a escala foi 

aplicada em 117 mulheres provenientes da população geral, com idades entre 18 e 60 anos 

(média de 31,42; SD= 10,495), média de anos de estudo de 15,19 (SD=3,13), sendo 53% 

(n=62) solteiras, 16,2% (n=19) com união estável, 23,1% (n=27) casadas, 6,8% (n=8) 

divorciadas e 0,9% (n=1) viúva. A média do IMC foi de 30,17 (SD=7,95). A escala revelou 
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excelente consistência interna com Alpha de Cronbach de α=0,923. As coletas de dados da 

escala em amostras clínicas (pacientes com sobrepeso ou obesidade que buscam tratamento 

para perda de peso) estão em andamento e pretende-se verificar se a estrutura da escala se 

mantém a mesma considerando diferentes amostras. Ao final da coleta de dados, mais 

análises serão realizadas e será possível conhecer dados referentes à Análise Fatorial 

Exploratória da escala.  
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