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Apêndice 2 - Análise das componentes principais de cada dimensão da escala proposta  

2.1 Análise das componentes principais da dimensão ‘Educação’, após eliminação de itens 

 Componente 

F1 F2 F3 

1.1. …conhecer as expectativas do consultando…   0,819 

1.4. …informação sobre a doença em…  0,462  

1.5. …informação sobre os testes genéticos…  0,843  

1.6. …informações sobre as alternativas reprodutivas…  0,770  

1.7. …informação sobre fontes de apoio… 0,715   

1.8. …verificar a compreensão… 0,866   

1.9. …linguagem clara…  0,807  

1.10. …esclarecer dúvidas…  0,862  

1.11. …avaliação da relevância da informação pelo 
consultando… 

0,758   

1.12. …utilização de materiais de apoio… 0,849   

1.13. …feedback do consultando… 0,868   

1.14. …confidencialidade…  0,528 -0,412 

Variância explicada  42,54% 16,47%  10,15% 

Método de extração: análise de componente principal (rotação Oblimin com normalização 
de Kaiser) 

 

2.2 Análise das componentes principais da dimensão ‘As características do consultando’, após 
eliminação de itens 

 Componente 

1 2 



A
PPEN

D
IX

2Revista Científica da Ordem dos Médicos          www.actamedicaportuguesa.com                                                                                                                

2.2. …necessidades do consultando… 0,865  

2.3. …motivações do consultando… 0,855  

2.4. …valores e as crenças do consultando… 0,843  

2.10. …reações emocionais do consultando… 0,873  

2.11. …emoções do consultando… 0,649  

2.15. …mudanças antecipadas ao teste genético… 0,633  

2.16. …consultando a refletir sobre as alternativas 
existentes… 

 0,589 

2.17. …ambiente emocional seguro…  0,699 

2.19. …consentimento informado…  0,940 

2.20. …expliquei os próximos passos…  0,921 

2.7. …comunicação familiar sobre o risco genético… 0,783  

Variância explicada    59,24% 14,20% 

Método de extração: análise de componente principal (rotação Oblimin com normalização de 
Kaiser) 

 

2.3 Análise das componentes principais da dimensão ‘Relacionamento entre o aconselhador e 
o consultando’, após eliminação de itens 

 Componente 

1 2 3 4 

3.1. …validação das emoções do consultando… 0,825    

3.2. …empatia… 0,891    

3.3.  …valores e as preferências do consultando… (0,445) 0,519   

3.5. …evitei o uso de conselhos e instruções…  0,852   

3.6. …evitei transparecer o meu ponto de vista 
pessoal… 

 0,829   

3.7. …não emiti juízos de valor…    0,742 

Paneque M, et al. Avaliação da qualidade do aconselhamento genético, Acta Med Port 2018 Jun;31(6):321-328



A
PP

EN
D

IX

Revista Científica da Ordem dos Médicos          www.actamedicaportuguesa.com                                                                                                                3

3.9. …utilizei comunicação bidirecional… 0,946    

3.11. …utilizei escuta ativa… 0,430    

3.15. …analisei o meu processo de 
aconselhamento… 

   0,828 

3.18. …supervisão clínica…   0,906  

3.19. …avaliei o meu desempenho…   0,974  

Variância explicada   44,46% 12,60% 10,35% 9,36% 

Método de extração: análise de componente principal (rotação Oblimin com normalização de 
Kaiser) 

 

2.4 Análise das componentes principais da dimensão ‘Efeitos do processo no consultando’, 
após eliminação de itens 

 Componente 

1 

4.1. …contribui para o nível de informação do consultando… 0,855 

4.3. …as dúvidas do consultando diminuíram…  0,752 

4.5. …capacitou o consultando para gerir as suas necessidades…  0,550 

4.7. … ajudou o consultando a lidar melhor com a doença e/ou 
risco… 

0,834 

4.8. …ajudou a criar novas perspetivas… 0,709 

4.10. …o consultando se sentiu valorizado… 0,800 

4.11. …o consultando ficou satisfeito… 0,844 

4.12. …o consultando recomendará a sessão… 0,782 

Variância explicada   59,5% 

Método de extração: análise de componentes principais 

 

2.5 Análise das componentes principais da dimensão ‘Prestação de serviços’, após eliminação 
de itens 

 Componente 

Paneque M, et al. Avaliação da qualidade do aconselhamento genético, Acta Med Port 2018 Jun;31(6):321-328



A
PPEN

D
IX

4Revista Científica da Ordem dos Médicos          www.actamedicaportuguesa.com                                                                                                                

1 2 

5.1. …duração da sessão foi adequada…  0,708  

5.2. …preparação prévia da consulta…  0,870 

5.3. …preparação da consulta… (0,539) 0,555 

5.4. …tempo de espera pela consulta…  0,783 

5.6. …informação didática que tive ao dispor… 0,875  

5.7.  …privacidade do consultando… 0,720  

5.8. …tempo médio de espera pela comunicação 
dos resultados… 

0,746  

5.9. …trabalho conjunto entre profissionais…  0,694 

Variância explicada  54,32% 16,74% 

Método de extração: análise de componente principal (rotação Oblimin com normalização de 
Kaiser) 

Nota: versão reduzida do conteúdo dos itens 
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