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Introdução. O Inventário de ansiedade Traço-Estado (IDATE) é o instrumento mais utilizado na área de 
obstetrícia para avaliar a ansiedade, tanto em pesquisas científicas quanto na prática clínica. No entanto, ape-
sar de haver pesquisas utilizando esse instrumento em gestantes no trabalho de parto, não existem estudos 
mostrando a análise das propriedades de medida nesse contexto. Objetivos. Analisar a consistência interna 
e a validade de constructo da subescala de ‘’Estado de ansiedade’’ do IDATE para gestantes em trabalho de 
parto. Método. Trata-se de um estudo de propriedades de medida incluindo 150 gestantes na faixa etária de 
15 a 45 anos, no primeiro período de trabalho de parto, com gestação a termo e de baixo risco. O questionário 
utilizado foi a subescala “Estado de ansiedade” do IDATE. De acordo com este inventário, a subescala “Estado 
de ansiedade” requer que o participante descreva como se sente “agora, neste momento” em relação a 20 itens 
relacionados ao grau de ansiedade. As opções de resposta são apresentadas em uma escala Likert de 4 pon-
tos: 1- absolutamente não; 2-um pouco; 3- bastante; 4- muitíssimo. Para a avaliação da consistência interna foi 
calculado o alfa de Cronbach através da análise fatorial exploratória. A validade de constructo dos fatores foi 
avaliada através da correlação de Pearson. O nível de significância adotado para essa análise foi de 0,05. Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal 
de Pernambuco, sob nº de CAAE 38761514.0.0000.5208. Resultados. Verificou-se que a subescala ‘’Estado 
de ansiedade’’ do IDATE utilizado no contexto de parto apresenta dois fatores, representados como: ausência 
(fator 1) e presença de ansiedade (fator 2), sendo que o item 4 (estou arrependida) não apresentou valor repre-
sentativo e foi excluído. Ambos os fatores apresentaram índices altos de alfa de Cronbach, variando entre 0,83 
para o fator 1 e 0,72 para o fator 2. Nos resultados da correlação de Pearson entre os dois fatores foi observada 
uma correlação significativa, porém fraca (r= -0,188; p= 0,021). Conclusão. A subescala ‘’Estado de ansie-
dade’’ do IDATE utilizado em gestantes durante o trabalho de parto apresentou valores de consistência interna 
e validade de constructo adequados, porém o item 4 não apresentou valor fatorial representativo e foi excluído. 
Portanto, a utilização desse questionário na prática clínica e em pesquisas sobre parto deve ser realizado sem 
a utilização do item 4 de maneira cautelosa e criteriosa. 
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