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RESUMO 

 

O construto estress tem sido considerado um dos fatores mais importantes para o 

acometimento de diversos tipos de doenças na sociedade moderna. Por este motivo, torna-se 

importante construir e validar instrumentos que detectem os sintomas presentes neste quadro. O 

objetivo deste estudo foi elaborar e validar a Escala de Sintomas de Estresse (ESE). Os itens foram 

elaborados com base na literatura e no modelo teórico, o qual era composto por 2 categorias – 

Sintomas Físicos e Sintomas Psicológicos. Após a análise dos juízes e análise semântica, foi 

realizado um protótipo, sendo este aplicado em uma amostra composta de 526 sujeitos, com faixa 

etária média de 28,20 ± 9,25 anos (15-60). Para as análises estatísticas foram realizadas análises 

fatoriais, Alfa de Cronbach. Os resultados demonstraram que a Escala de Sintomas de Estresse é 

composta por dois fatores denominados de: Sintomas Psicológicos ( = 0,92) e Sintomas Físicos 

( = 0,90) e um fator de segunda ordem, denominado de Sintomas de Estresse ( = 0,91). Após 

todas as etapas de construção e validação, a Escala de Sintomas de Estresse (ESE) encontra-se 
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perfeitamente validada e pode ser aplicada à cultura brasileira para medir os sintomas decorrentes 

do estresse.  

 

Palavras-chave: Estresse, sintomas, instrumentos psicométricos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A palavra estresse tem sido amplamente utilizada nos dias atuais, tornando-se parte do senso 

comum. Seu conceito vem sendo utilizado pela mídia para definir problemas que afetam as pessoas 

quanto submetidas a muita pressão, seja no trabalho (Farias, Teixeira, Moreira, Oliveira & Pereira, 

2011),  na escola/universidade (Lipp, Arantes, Buriti & Witzig, 2002; Zonta, Roble & Grosseman, 

2006), durante o processo de doença (Serafim & Mello, 2010; Candido & Carvalho, 2010) enfim, 

na vida cotidiana.   

O estresse pode ser definido como sendo uma relação particular entre uma pessoa, seu 

ambiente e as circunstâncias às quais está submetida, que é avaliada pela pessoa como uma ameaça 

ou algo que exige dela mais que suas próprias habilidades ou recursos, pondo em perigo o seu bem-

estar. Essa definição insere o conceito de estresse em uma dimensão biopsicossocial pois envolve 

estímulos tanto do meio externo (trabalho, relações sociais, etc.), quando do meio interno 

(pensamento, emoções, etc.) (França & Rodrigues, 1997). 

Embora a palavra estresse esteja atualmente carregada de um certo negativismo, o estresse 

não é uma reação nova, exclusiva dos tempos modernos, mas um mecanismo de defesa do ser 

humano, como uma forma de garantir a sobrevivência (Mendes & Leite, 2004). Esse mecanismo 

regulador da performance frente à uma situação de estresse foi descrito desde 1908 por Robert 

Yerkes e John Dodson (Lipp, 1984). Naquela época estes autores inferiram que, até certo nível, 

um aumento no nível de estresse gera uma melhor eficiência no desempenho. O problema ocorre 

quando o nível de estresse aumenta ou diminuí além de um certo ponto, fazendo o desempenho 

cair. Essa descoberta é conhecida Lei de Yerkes-Dodson.  

 A grande maioria de situações causadoras de estresse estão divididas em duas categorias: o 

estresse originário de manifestações físicas (calor, frio, sol, etc.) e o estresse originário de situações 
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emocionais, causado não por um fator estressante externo, mas pelo sinal eletroquímico do cérebro 

advindo de um situação que será enfrentada num futuro imediato (falar em público, enfrentamento 

de situações desagradáveis, etc.). Percebe-se que ambas as categorias geram no organismo uma 

reação fisiológica frente à situações que necessitam de um bom desempenho de funções orgânicas 

e psíquicas, sendo, portanto, essa reação uma forma do organismo ajustar-se a situações diárias, 

situações estas negativas ou positivas (Cortez, 2007).  

O processo de estresse passa por três fases que são: a) Alerta: fase caracterizada pela reação 

do sistema nervoso simpático ao perceber o evento estressor; b) Resistência: fase na qual o evento 

estressor permanece presente por um período de tempo prolongado ou quando o mesmo ocorre em 

grande dimensão e; c) Exaustão: fase onde o nível de estresse já ultrapassou a possibilidade do 

indivíduo conviver com ele, gerando uma série de problemas (Lipp, 1984; Calais, Andrade & Lipp, 

1993; Domingos et al., 1996; Ribeiro, Assis & Loterio, 2000). 

Há atualmente no Brasil, um súbito interesse do estudo do estresse e de suas variáveis, em 

virtude do crescente aumento de atendimento médico e psicológico ocorridos pela incidência do 

mesmo (Serafim & Mello, 2010; Farias, Teixeira, Moreira, Oliveira & Pereira, 2011; Lucarilli & 

Lipp, 1999; Duarte et al., 2003; Araújo et al., 2003). A clareza da definição do quadro de estresse 

e a acurácia na sua mensuração é de vital importância para o delineamento de ações apropriadas e 

eficazes que possam contribuir para a redução do mesmo.  

 Desde a década de 80, há claras vantagens em realizar essa mensuração. Primeiro, tal medida 

permite estimar o aumento no risco do surgimento de doenças. Segundo, a mensuração irá detectar 

o tempo no qual o indivíduo está submetido a um quadro de estresse. Terceiro, a mensuração 

também permitirá que os profissionais da área de saúde saiam do campo da subjetividade, 

trabalhando com parâmetros que poderão dar melhor suporte a atuação profissional (Cohen, 

Kamarck & Mermltein, 1983).  

Sintomas físicos: 

Ssurgem da constante necessidade de adaptação do organismo frente a uma situação 

considerada estressora. Essa adaptação é fruto de uma complexa resposta hormonal no organismo, 

envolvendo praticamente todos os hormônios e neuropeptídeos (ACTH, Adrenalina, 

Noradrenalina) responsáveis por mudanças de ordem física, tudo isso com a finalidade de manter 

um perfeito estado de homeostase. 

Sintomas Psicológicos:  

Os processos psicológicos atuam no indivíduo a fim de que o mesmo possa melhor se adaptar 

ao evento estressor (Lutgendorf & Costanzo, 2003), sendo importante a sua mensuração uma vez 

que existe clara evidência que problemas relacionados aos processos psicológicos podem levar ao 
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acometimento de doenças (Kessler, Prince & Wortman, 1985; Candido & Carvalho, 2010; Serafim 

& Mello, 2010). 

 Sabe-se que no Brasil existem profissionais especializados na área do estudo do estresse, 

porém observa-se poucos instrumentos padronizados e validados para a população brasileira 

capazes de mensurar tal sintoma. Portanto, o presente trabalho objetivou construir e validar uma 

escala de sintomas de estresse, instrumento que tem por finalidade avaliar os principais sintomas 

físicos e psicológicos presentes em um quadro de estresse. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para uma melhor compreensão do processo de construção evalidação da ESE, o método será 

apresentado em duas etapas: a) Elaboração dos itens e b) validação da ESE.   

Através da revisão bibliográfica foi elaborado um modelo teórico no qual os sintomas de 

estresse dividiam-se em 2 categorias: Sintomas Fisicos e Sintomas Psicológicos.  

A partir destas  categorias foram elaborados itens. Os itens relacionados aos sintomas físicos 

do estresse tiveram por fim verificar os sintomas presentes durante um quadro de estresse, tais 

como: a) dor de cabeça; b) dificuldades para dormir, c) incidência maior de doenças, etc. 

 Já os sintomas psicológicos foram observados a partir de itens que captassem as alterações 

dos processos psicológicos dos indivíduos tais como: a) sinto-me mais ansioso; b) penso 

constantemente em um só assunto; c) sinto uma redução na capacidade de me concentrar, etc.  

 Após a elaboração dos itens da ESE, os mesmos foram submetidos à análise dos juízes, a 

fim de verificar a pertinência de cada item de acordo com a categoria proposta pelo modelo 

teórico.Participaram da amostra de juízes, 5 doutores das áreas Psicologia e Educação Física.  

 Foram entregues aos juízes uma relação dos itens elaborados para as categorias dos sintomas 

físicos e psicológicos do Modelo Teórico. Estes itens foram dispostos de forma aleatória, cabendo 

aos juizes indicar a categoria a que cada item pertencia a cada categoria e a definição operacional 

da mesma. Os itens com concordância igual ou superior a 60% não sofreram qualquer modificação, 

sendo que, aqueles que obtiveram um percentual inferior foram objeto de análise para verificar 

quais as incongruências relativas ao entendimento de cada item, sendo providenciada uma nova 

redação para os mesmos. 

 Após a análise dos juízes, foi realizado a análise semântica. A análise semântica tem como 

pressuposto verificar o nível de entendimento do questionário por parte da amostra que será 

avaliada durante o processo de validação do instrumento psicométrico. Um primeiro protótipo do 
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questionário foi confeccionado e aplicado a cinco pessoas (três mulheres e dois homens, com 

idades acima dos 18 anos, sendo que duas pessoas possuíam nível superior completo e o restante 

da amostra possuía o nível médio concluído compunham). 

 Não houve nenhuma discordância por parte dos entrevistados com relação aos itens da 

escala. Contudo, as introduções da Escala de Sintomas de Estresse (ESE) gerou um certo  

desentendimento em dois respondentes. Novamente, o questionário foi submetido à apreciação de 

uma nova amostra composta cinco pessoas após as alterações efetuadas (três homens e duas 

mulheres, com idades acima de 18 anos, sendo que duas pessoas possuíam nível superior completo 

e o restante da amostra possuía o nível médio concluído), não restando dúvidas acerca do 

preenchimento do protótipo em questão. Após a análise semântica foi possivel elaborar o 

instrumento piloto da ESE.  

 

Validação da ESE 

 O instrumento piloto foi, então, aplicado a uma amostra constituída por 526 sujeitos, sendo 

60,8% do sexo feminino, com faixa etária média de 28,20 (± 9,52) anos, variando entre 18 a 69 

anos, sendo 64,3% da amostra composta por pessoas com o nível superior e o restante com ensino 

médio concluído. 

 A coleta de dados foi realizada na forma autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Católica de Brasília – UCB, explicando aos participantes da pesquisa que se 

pretendia coletar dados sobre a incidência de estresse na população, solicitando a colaboração dos 

mesmos no fornecimento de respostas aos dados solicitados, sendo assegurado o sigilo e o 

anonimato das informações prestadas. 

 Os dados solicitados foram coletados pelo próprio pesquisador e por colaboradores treinados 

para a pesquisa em questão, sendo coletados individualmente ou em grupos. 

 

RESULTADOS  

 

Como tratamento estatístico para a validação das escalas, foram realizadas Análise Fatoriais, 

técnica calcada sobre o pressuposto de que uma série de variáveis observadas, medidas, chamadas 

de variáveis empíricas ou observáveis, podem ser explicadas por um número menor de variáveis 

hipotéticas, não-observáveis, chamadas precisamente de variáveis hipotéticas ou variáveis-fonte, 

mais conhecidas sob o nome de fatores. Além da análise fatorial, foi utilizado também o teste do 

Coeficiente Alfa de Cronbach, teste estatístico que tem por fim verificar a consistência interna dos 
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fatores a fim de verificar a congruência que cada item do teste tem com o restante dos itens do 

mesmo teste (Pasquali, 1997).  

Para definir o número de fatores a serem extraído da ESE foi utilizado: a) Análise dos 

Componentes Principais (PCA); b) o gráfico scree plot e c) a variância explicada para cada fator 

superior a 5%. As análises fatoriais serviram-se do método Principal Axis Factoring (PFA), 

inicialmente utilizando rotações oblíquas (Oblimin), com cargas fatoriais iguais ou superiores a 

0,40. Para avaliar a precisão de cada fator foi utilizado o  de Cronbach. 

 A Análise dos Componentes Principais da Escala de Sintomas de Estresse apresentou os 

seguintes resultados: a) Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,93; b) Bartlett’s Test of Sphericity (666) 

= 7781,49; p<0,001; c) número de componentes (eingenvalue > 1,5) = 3; d) variância total 

explicada pelos três componentes: 43,04%. 

 O gráfico scree plot foi utilizado como sinalizador na opção do número de fatores a serem 

extraídos. Para a Escala de Sintomas de Estresse este gráfico definiu a extração de dois fatores, os 

quais explicavam 38,91% da variância total. 

 Através do método Principal Axis Factoring (PFA) foram extraídos dois fatores 

denominados de: Sintomas Psicológicos e Sintomas Físicos). Considerando correlações entre os 

fatores iguais ou superiores a 0,320 como ideais, observou-se a existência da correlação entre os 

dois fatores (r = 0,47), gerando-se um fator de segunda ordem, sendo que o mesmo explicou 

29,51%. 

Esses fatores explicavam, respectivamente, 28,87% e 10,05% da variância total e 

apresentaram os seguintes índices de consistência interna: Sintomas Psicológicos ( = 0,92) e 

Sintomas Físicos ( = 0,90). 

 

A tabela 1 apresenta os itens e as cargas fatoriais dos fatores extraídos da Escala de Sintomas 

de Estresse (ESE). 
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Tabela 1: Itens e cargas fatoriais extraídos da Escala de Sintomas de Estresse (ESE) 

 

 

 

 

A tabela 2 apresenta o fator de segunda ordem denominado de Sintomas de Estresse. 
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Tabela 2. Fator de segunda ordem Sintomas de Estresse 

 

 

 

Os fatores extraídos da Escala de Sintomas de Estresse são compostos por itens que 

representam os principais sintomas frente a um quadro de estresse. O nome dos fatores levaram 

em consideração as características intrínsecas de cada fator, podendo-se defini-los da seguinte 

forma: 

 Sintomas Físicos: composto por itens que apresentam reações fisiológicas decorrentes da 

percepção do estímulo estressor, apresentando sintomas que refletem negativamente sobre o estado 

de saúde do indivíduo, podendo gerar um quadro de morbidade dependendo do grau de estresse ao 

qual o indivíduo é submetido. 

 Sintomas Psicológicos: fator que tem como característica geral itens que demonstram 

alterações psicológicas que ocorrem com o indivíduo quando o mesmo enfrenta um nível de 

estresse. Essas alterações podem interferir na performance do indivíduo, levando o mesmo a 

enfrentar os eventos estressores do dia-a-dia de forma positiva. 

  

A figura 1 a seguir, apresenta os fatores extraídos da Escala de Sintomas de Estresse (ESE). 
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Figura 1. Fatores extraídos da Escala de Sintomas de Estresse. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

O trabalho em questão procurou descrever o processo de elaboração e validação da Escala de 

Sintomas de Estresse - ESE, que tem por finalidade verificar os principais sintomas presentes nos 

indivíduos frente a um quadro de estresse. Esses sintomas são frutos das respostas fisiológicas e 

psicológicas do organismo aos eventos considerados estressores.  

 A resposta do organismo frente ao estresse incluem atividades neurais e endócrinas que 

podem influenciar os processos corporais, incluindo o funcionamento metabólico, cardiovascular, 

bem como, o sistema nervoso autônomo, levando ao aumento do batimento cardíaco, aumento da 

pressão arterial, instabilidade cardíacas, síndrome do pânico, sintomas psicossomáticos, problemas 

gastrointestinais, etc. 

 Nesse mesmo sentido, estudos com animais e humanos demonstram que eventos estressores, 

tanto os produzidos em laboratórios, como na vida cotidiana,  podem reduzir o número de linfócitos 

(células que atuam na imuno-defesa do organismo), levando-se ao crescimento de diversas doenças 

(Riley, 1981; Sklar, 1981; Krantz, 1985; Macfadyen, Macfadyen & Prince, 1996; Balbin, Iroson 

& Solomon, 1999; Cortez, 2007; Candido & Carvalho, 2010; Serafim & Mello, 2010).  

 Portanto, a clareza e acurácia na mensuração dos principais sintomas do estresse torna-se de 

vital importância para o delineamento de ações apropriadas e eficazes que possam contribuir para 

o tratamento dos sintomas advindos do estresse, reduzindo a possibilidade do surgimento de 
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doenças, auxiliando os profissionais da área de saúde, para que os mesmos saiam do campo da 

subjetividade, trabalhando com parâmetros que poderão dar melhor suporte a atuação profissional 

(Cohen, Kamarck & Mermltein, 1983). 

 Vale ressaltar que a construção dos itens da escala ocorreu com base na ampla literatura 

consultada para o estudo em questão. Buscou-se efetuar a elaboração dos  itens de forma que 

permitissem a leitura e o entendimento independente de um maior ou menor grau de instrução, 

valendo-se para esse fim do método da análise semântica. 

 Com efeito, a metodologia utilizada para a construção da ESE, bem como o tratamento 

estatístico aplicado garantem a validade da escala, podendo a mesma ser perfeitamente aplicado à 

cultura brasileira, a fim de avaliar os principais sintomas físicos e psicológicos presente num 

quadro de estresse. 
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