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Resumo 

 

 

No presente trabalho são apresentados resultados de um estudo de validade da 23 QVS (23 

Questões para avaliar a Vulnerabilidade ao Stress; Vaz Serra, 2000a) numa amostra de 90 adultos e 

idosos (grupo normativo de sujeitos, alunos de Universidades Séniores, com idades compreendidas 

entre 52 e 80 anos). 

Vaz Serra (2000b) refere que o constructo vulnerabilidade ao stress remete para um conjunto de 

características da personalidade (traços) que predispõem o sujeito a desenvolver perturbações 

psicológicas a partir de situações indutoras de stress. A vulnerabilidade não só determina quais as 

situações indutores de stress (precipitantes), como também o grau em que as emoções negativas 

estão associadas a essas situações. Neste sentido, os sujeitos com um forte traço de ansiedade 

tendem a sentir os efeitos do stress com mais intensidade (Silva, 2006).  

Com base neste enquadramento teórico, utiliza-se como critério de validação externo (validade 

concorrente) os resultados numa medida de ansiedade como traço da personalidade – a Escala de 

Ansiedade-Traço do Inventário de Estado-Traço de Ansiedade (STAI; Spielberger, 1983; versão 

portuguesa, Silva, 2006) e um dos instrumentos mais utilizados na avaliação do distress subjectivo 

(Beutler e cols.; 2004). 

 


