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Stress e Mecanismos de Coping 

Lazarus (1999), no Modelo Transaccional do Stress, refere-se ao conceito de stress como o 

produto de uma relação que é estabelecida entre a “carga” sentida pelo sujeito face às pressões 

externas e a resposta de natureza psicofisiológica que se desencadeia. Esta resposta depende da 

avaliação cognitiva que o sujeito faz das situações e emerge da conjugação de factores 

predisponentes (genéticos, psicológicos) e precipitantes (contextuais, ambientais) (Vaz Serra, 

2002). 

Para fazer face ao stress existe o coping, que se define segundo Lazarus e Folkman (1984) 

como um processo dinâmico que remete para o conjunto de esforços cognitivos e 

comportamentais que o sujeito mobiliza no sentido de lidar com as situações por ele 

interpretadas como ultrapassando os seus recursos, e que comprometem o seu bem-estar. 

Segundo Monat e Lazarus (1985), as situações indutoras de stress podem ser de dano, de 

ameaça ou de desafio. 

Com efeito, as estratégias de coping são utilizadas pelo sujeito, perante situações cujos 

estímulos são avaliados como fontes de stress, e têm por objectivo possibilitar-lhe a adaptação 

psicológica às circunstâncias adversas. 

As estratégias de coping podem ser orientadas para a resolução do problema – estratégias 

focadas no problema – ou para a atenuação das emoções sentidas – estratégias focadas nas 

emoções (Lazarus, 1996). A sua função é sempre proteger o sujeito, minimizando a perturbação 

e as consequências consideradas negativas, e, se possível, maximizando os resultados positivos 

em consonância com os temas relacionais nucleares: pela eliminação ou modificação das 

condições que originaram o problema, pelo controlo perceptivo do significado da experiência ou 

das suas consequências, ou pela manutenção das consequências emocionais dentro dos limites 

razoáveis (Lazarus e Folkman, 1984; Vaz Serra, 1988, 2002). 

Neste sentido, e dependendo das circunstâncias, as situações indutoras de stress podem ser 

sentidas pelo sujeito como desagradáveis, constituindo um desgaste pessoal improdutivo – 

distress –, ou como agradáveis, incentivadoras, dinamizadoras e que procuram a sua realização 

pessoal – eustress (Selye, 1980, citado por Vaz Serra, 2002). 

 



Vulnerabilidade ao Stress 

A vulnerabilidade ao stress resulta de uma relação que se estabelece entre as forças e as 

fraquezas da predisposição individual na confrontação com os acontecimentos de vida, e que se 

reverte na amplificação ou redução do impacto psicológico produzido no sujeito (Dohrenwend, 

1998). A vulnerabilidade resulta da relação específica que se estabelece entre o sujeito e o meio, 

representando o risco aumentado em se reagir de uma forma negativa perante um dado 

acontecimento (Vaz Serra, 2000a). 

O impacto desse acontecimento no sujeito poderá depender do acontecimento em si, se for 

de particular gravidade. Contudo, na maioria das vezes, o impacto depende das predisposições e 

dos recursos psicológicos e/ou sociais de que o sujeito dispõe (Vaz Serra, 2000a). Assim, a 

percepção de um acontecimento como fonte de stress dependerá da avaliação cognitiva que o 

sujeito faz das circunstâncias e do meio em que se encontra, o que, por seu turno, resulta das 

suas experiências de vida, da sua aprendizagem sobre o modo como lidar com as circunstâncias 

desagradáveis, da forma como foi educado, dos seus valores e crenças, ou seja das suas aptidões 

e recursos pessoais e sociais (Vaz serra, 2002). Em suma, “o facto de um indivíduo se sentir em 

stress é ditado pelo grau de vulnerabilidade ou de auto-confiança que a pessoa desenvolve em 

relação a determinada circunstância, considerada importante para si e que lhe cria exigências 

específicas” (Vaz Serra, 2000a, p.261). 

Por conseguinte, a vulnerabilidade não só determina quais as situações (precipitantes) 

indutoras de stress (por exemplo, morte de um próximo, perda de emprego, situação de crise 

económica, entre outros), como também o grau em que as emoções negativas estão associadas a 

essas situações (Vaz Serra, 2002). 

Uma maior vulnerabilidade ao stress depende de três tipos de factores predisponentes (Vaz 

Serra, 2005a). O primeiro diz respeito aos factores biológicos, que Zuckerman (1999) designa 

como diátese e que se refere aos traços biológicos induzidos pela predisposição genética para o 

aparecimento de dada perturbação. Vaz Serra (2005a) refere também que um dos factores 

biológicos é o envelhecimento, pois com o envelhecer adquire-se experiência, que vai 

ensinando o indivíduo a lidar melhor com os problemas da vida corrente, mas assiste-se 

paralelamente ao declínio progressivo na manutenção do equilíbrio homeostático e na adaptação 

ao stress. 

O segundo está relacionado com os factores psicológicos, onde se engloba a 

vulnerabilidade cognitiva definida por Beck e Emery (1985). A vulnerabilidade (cognitiva) 

consiste na percepção do sujeito acerca dele próprio como estando exposto a perigos internos ou 

externos, sobre os quais o seu controle é deficitário ou insuficiente para que consiga uma 

sensação de segurança. O significado que se atribui a determinado acontecimento provém de 



processos de avaliação cognitiva, que, por sua vez, se relacionam com as experiências passadas 

mais significativas no desenvolvimento do sujeito (Vaz Serra, 2005a). Essa avaliação baseia-se 

nos esquemas cognitivos do sujeito, que são estruturas cognitivas relativamente estáveis que 

orientam o processamento de informação (cf. Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979). 

Além dos esquemas cognitivos, a personalidade constitui igualmente um importante factor 

psicológico de vulnerabilidade ao stress. Como referem Stone e Neale (1984), os sujeitos 

tendem a ser relativamente consistentes ao longo da vida no modo como lidam com os 

acontecimentos. Pelo que a personalidade (ou pelo menos alguns traços) influencia muito a 

forma como o sujeito se comporta em situações de stress. 

De acordo com Vaz Serra (2000a), os indivíduos com boa disposição, estáveis e 

extrovertidos têm uma maior tendência para experienciar emoções positivas perante as situações 

e a serem mais sociáveis; do mesmo modo, os sujeitos optimistas antecipam de forma positiva 

os acontecimentos, e envolvem-se com maior facilidade na resolução de problemas. Um bom 

auto-conceito revela um ajustamento adequado e contribui para o indivíduo se mostrar activo e 

confiante, estabelecer um bom contacto com os outros e perspectivar as ocorrências como 

menos ameçadoras. O locus de controlo interno é também uma característica da personalidade 

importante. De forma contrária, a vulnerabilidade ao stress encontra-se muito associada a um 

neuroticismo elevado, a uma baixa auto-estima, a uma baixa inteligência emocional e a uma 

tendência para a catastrofização. A personalidade do tipo A e a personalidade dependente são 

dois tipos de funcionamento que em muito contribuem para potenciar a vulnerabilidade (Vaz 

Serra, 2005a). 

Finalmente, o terceiro remete para os factores sociais. As condicionantes de acesso ao 

apoio social (um menor acesso e uma menor procura de apoio social levam o individuo a 

carecer de auxílio quando mais precisa), o grau de literacia e o estrato social (maior número de 

condições adversas) contribuem para a falta de recursos para lidar com o stress (Kohn, 

Dohrenwend & Mirotznick, 1998; Vaz Serra, 2005a).   

 

Envelhecimento e Stress: o Papel das Universidades Séniores 

O relacionamento dos idosos com o mundo tende a caracterizar-se pelas dificuldades 

adaptativas, tanto emocionais quanto fisiológicas. As dificuldades fazem-se sentir relativamente 

à sua performance ocupacional e social, ao pragmatismo, à aceitação das novidades, à adaptação 

às alterações na escala de valores e à disposição geral para o relacionamento com o objecto (cf. 

Jonhson, Bengston, Coleman & Kirkwood, 2005). Como referem Lazarus e Cohen (1987), o 

processo de lidar com o envelhecimento e o seu reconhecimento inicia-se na meia-idade, e 

provavelmente até antes. 



Lazarus e DeLongis (1983) afirmam que os idosos ao confrontarem-se com as perdas de 

estatuto e de desempenho de papéis que surgem de modo frequente associados ao 

envelhecimento (cf. Neto, 1999), ora demonstram uma incapacidade para responderem de forma 

positiva a essa alteração, ora se comprometem com novas modalidades de vida pessoal e social, 

ultrapassando ou prevenindo os efeitos negativos que a condição de ser idoso poderá implicar 

(Lazarus & DeLongis, 1983). 

Uma nova modalidade poderá ser continuar a sua formação e interessar-se pelas questões 

que afectam a sua vida individual e colectiva (Osório, 2005). 

Por um lado, os idosos que continuam a estudar têm uma tendência para: melhorar a sua 

saúde, sentirem-se crescer (através da realização pessoal), aumentar as suas capacidades de 

reflexão e de compreensão como compensação do decréscimo da flexibilidade física, e para 

construir um novo significado para o envelhecimento associando a educação aos efeitos 

positivos produzidos (Carreras, 2005). 

Por outro lado, a frequência das aulas alargará a sua rede social, o que poderá também ter 

efeitos positivos na prevenção ou diminuição do distress associado aos agentes stressores 

(Carreras, 2005). Pois, quanto maior o apoio social dos idosos, melhores são as capacidades de 

resolver os problemas que geram stress (Brennan, Schutte, & Moos, 2006). 

Por conseguinte, as Universidades Séniores assumem um papel extremamente importante 

no suporte emocional e social dos idosos (Carreras, 2005; Osório, 2005; Barros, 2005). 

 

Ansiedade 

A ansiedade pode ser designada por um estado emocional que possui a qualidade subjectiva 

de ser desagradável, negativa, dirigida para o futuro, por vezes exagerada em relação à ameaça, 

e que implica sintomas corporais subjectivos e manifestos – como a tensão, a apreensão ou o 

nervosismo –, reflectindo a tendência para antecipar os riscos hipotéticos ou reais. Por 

conseguinte, a ansiedade diz respeito a um processamento selectivo da informação por parte do 

indivíduo que resulta na sua interpretação como uma ameaça ao seu próprio bem-estar 

(Graziani, 2005). 

Spielberger distingue a ansiedade-estado da ansiedade-traço (Spielberger & Sarason, 1986; 

Spielberger & Sydman, 1994; Silva, 2006). Neste sentido, a ansiedade-estado caracteriza-se por 

um estado emocional transitório produzido no sujeito que varia em intensidade e flutua ao longo 

do tempo, em função da percepção de uma ameaça. Este estado caracteriza-se por um corte 

transversal na corrente emocional da vida do indivíduo que consiste em sentimentos subjectivos 

de tensão, apreensão, nervosismo e preocupação, acompanhados de uma activação do sistema 

nervoso autónomo. 



Por sua vez, a ansiedade-traço é considerada como uma característica duradoura da 

personalidade, e que remete para as diferenças individuais relativamente estáveis quanto à 

propensão para experienciar a ansiedade. Isto é, diz respeito à tendência do sujeito para 

percepcionar situações potencialmente stressantes como perigosas ou ameaçadoras e para reagir 

a tais situações com elevações mais frequentes e intensas do estado de ansiedade (Spielberger & 

Sarason, 1986; Spielberger & Sydman, 1994; Silva, 2006). 

Eysenck (1988) menciona que o aumento dos estados de ansiedade provocado por um meio 

ameaçador ou stressante, é maior nos sujeitos que cujo traço de ansiedade se encontra mais 

vincado. Deste modo, é propiciada uma percepção de determinado acontecimento como 

ansiogénico, quando este mesmo é entendido pela maioria das pessoas como neutro. 

A ansiedade-traço remete para o conceito de vulnerabilidade cognitiva proposto por Beck e 

Emery (1985). Segundo os autores, os indivíduos ansiosos processam a informação de modo 

particular (idiossincrasias) e são mais vulneráveis aos acontecimentos stressantes. O 

processamento da informação é baseado em esquemas disfuncionais, que produzem erros ou 

enviesamentos de interpretação dos estímulos, sendo estes avaliados pelo sujeito como 

ameaçadores ou potencialmente perigosos. 

 

Estudos de Validade com a 23 QVS 

Em 2000, Vaz Serra construiu uma escala com 23 Questões para avaliar a Vulnerabilidade 

ao Stress – a escala 23 QVS. Este é portanto um instrumento do tipo Likert, com 23 itens, que 

examina a vulnerabilidade do sujeito ao stress e a sua propensão para desenvolver 

psicopatologia (Vaz Serra, 2000b). 

As propriedades psicométricas da 23 QVS foram estudadas numa amostra de 368 sujeitos 

da população geral (184 homens e 184 mulheres), com idades compreendidas entre os 20 e os 

69 anos (M=42,43; Dp=13,58). Esta amostra incluiu sujeitos normativos e com psicopatologia 

(Vaz Serra, 2000b). 

No estudo da validade de constructo, através da análise factorial (análise em componentes 

principais com rotação factorial varimax), Vaz Serra (2000b) obteve 7 factores que explicam 

57,5% da variância total: Factor 1 – Perfeccionismo e Intolerância à Frustração; Factor 2 – 

Inibição e Dependência Funcional; Factor 3 – Carência de Apoio Social; Factor 4 – Condições 

de Vida Adversas; Factor 5 – Dramatização da Existência; Factor 6 – Subjugação; e Factor 7 – 

Deprivação de Afecto e Rejeição. No que respeita à precisão (ver o critério de DeVellis, 1991), 

Vaz Serra (2000b) obteve resultados considerados “muito bons”: a consistência interna do 

instrumento, avaliada pelo coeficiente de alfa, foi de .82, e a estabilidade temporal, avaliada 

pelo método de teste-reteste (N=105, de 30 a 239 dias), atingiu o valor de .82. 



Relativamente à validade de critério concorrente, o autor utilizou os resultados obtidos nos 

seguintes instrumentos: o Inventário de Personalidade de Eysenck (EPI, H. Eysenck & S. 

Eysenck, 1964; versão portuguesa, Vaz Serra, Ponciano & Fidalgo Freitas, 1980), que é um 

teste de personalidade que avalia as dimensões de Neuroticismo (N) e Extroversão (E) (contém 

uma escala de mentira, L); o Inventário de Resolução de Problemas (IRP, Vaz Serra, 1988), que 

examina quais as estratégias de coping que o sujeito implementa na confrontação com situações 

de stress (ameaça, dano ou desafio) – este inventário é constituído por 9 factores e tem uma nota 

global que reflecte a qualidade das estratégias de coping habitualmente implementadas pelo 

sujeito; e o Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI, Derogatis, 1982; versão portuguesa, 

Canavarro, 2008), que avalia a presença de sintomas psicopatológicos – este instrumento tem 

uma nota global, que é o Índice Geral de Sintomas (IGS). 

Os valores de correlação entre a 23 QVS, o EPI, o IRP e o BSI foram estatisticamente 

significativos (p<.001) (ver o critério de Cohen, 1988), atingindo coeficientes de: .67 com a 

escala N do EPI, -.64 com o IRP total e .64 com o IGS do BSI. 

As correlações com outros testes mostraram que o constructo de vulnerabilidade ao stress 

avaliado pela 23 QVS está consideravelmente relacionado com o Neuroticismo e com a 

presença de sintomas psicopatológicos avaliada pelo BSI. A correlação elevada e negativa com 

o IRP demonstra que a vulnerabilidade ao stress está indirectamente relacionada com a 

qualidade das estratégias de coping utilizadas pelo sujeito na confrontação com o stress. 

Vaz Serra (2000b) concluiu que a 23 QVS é um instrumento com boas qualidades 

psicométricas, quer em termos de validade, quer em termos de precisão. Segundo o autor, este 

instrumento é discriminativo na avaliação de sujeitos não vulneráveis ao stress e de sujeitos 

vulneráveis ao stress, apontando como ponto de corte os 43 pontos. 

Com a 23 QVS, Vaz Serra (2005b) realizou um estudo com o Questionário de Esquemas 

Mentais de Young e Brown (1989, versão portuguesa, Pinto Gouveia & Robalo, 1994), que 

avalia os esquemas precoces mal-adaptativos, numa amostra de 200 sujeitos (um grupo clínico 

com 103 sujeitos e um grupo normativo de 97 sujeitos). 

Este instrumento examina 15 esquemas agrupados em 4 domínios: Autonomia, Ligação aos 

Outros, Valor Pessoal e Expectativas e Limites (cf. Young, 2003). O autor obteve correlações 

significativas (p<.001) e, na sua maioria, elevadas entre a 23 QVS e os 15 esquemas: no 

domínio de Autonomia – .65 no esquema Dependência/Incompetência Funcional, .76 no de 

Subjugação/Falta de Individuação, .60 no de Vulnerabilidade ao Mal e à Doença, .62 no de 

Medo de Perder o Auto-Controlo –, no domínio de Ligação aos Outros – .67 no esquema 

Privação Emocional, .69 no de Abandono/Perda, .65 no de Desconfiança/Abuso, .71 no de 

Isolamento Social/Alienação –, no domínio de Valor Pessoal – .61 no esquema 



Defeito/Incapacidade de Ser Amado, .67 no de Indesejabilidade Social, .66 no de Fracasso de 

Realização, .55 no de Culpa/Punição, .66 no de Vergonha/Imperfeição –, e no domínio de 

Expectativas e Limites – .48 no esquema Padrões Excessivos/Rígidos de Realização, .48 no de 

Limites Mal Definidos/Auto-Controlo Insuficiente. O valor da correlação entre a 23 QVS e o 

Questionário de Esquemas Mentais foi de .81. 

Como referiu Vaz Serra (2005b), estes resultados mostram que quanto maior a 

disfuncionalidade dos esquemas maior tende a ser a vulnerabilidade ao stress. 

 

Metodologia 

A presente investigação consistiu na validação da escala 23 QVS de Vaz Serra (2000b) – 

23 Questões para avaliar a Vulnerabilidade ao Stress – para a população adulta e idosa que 

estuda em Universidades Séniores. Utilizou-se como critério de validação externo (validade 

concorrente) os resultados obtidos na escala de Ansiedade-Traço do Inventário de Estado-Traço 

de Ansiedade de Spielberger (STAI, Spielberger, 1983; versão portuguesa, Silva, 2006). 

Com efeito, a 23 QVS e a STAI-Ansiedade-Traço foram aplicadas a uma amostra 

normativa de 90 sujeitos, adultos da meia-idade e idosos, constituída por 35 homens e 55 

mulheres, com idades compreendidas entre os 52 e os 82 anos. Os sujeitos participaram 

voluntariamente neste estudo e eram estudantes frequentadores de Universidades Séniores 

sedeadas na Região Centro do país – distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda e Viseu. As 

aplicações foram realizadas de modo colectivo. 

A escolha desta população-alvo deveu-se ao facto de se desconhecer na literatura científica, 

a existência de qualquer estudo realizado com esta escala e com este tipo de população. Outro 

factor importante foi o facto do estudo de Vaz Serra (2000b) da 23 QVS considerar apenas 

sujeitos até aos 69 anos de idade. Além disso, o autor utilizou como critério de validação 

externo os resultados no EPI, que é um teste de personalidade, no IRP, que examina as 

estratégias de coping, e no BSI, que avalia a sintomatologia psicológica e psiquiátrica, mas não 

considerou nenhuma medida específica da ansiedade-traço. Como enfatizam Beutler, Malik, 

Talebi, Fleming e Moleiro (2004), o STAI é um instrumento muito utilizado na prática clínica e, 

mais concretamente, é um dos instrumentos mais utilizados na avaliação do distress subjectivo. 

A versão portuguesa do STAI tem demonstrado possuir boas qualidades psicométricas (cf. 

Silva, 2006). 

Os dados recolhidos foram analisados com o programa estatístico SPSS versão 16.0. 

Efectuou-se o cálculo das médias e dos desvios-padrão das pontuações obtidas na escala 23 

QVS e na STAI-Ansiedade-Traço. Depois, procedeu-se ao estudo da precisão da 23 QVS, 

através do método da consistência interna (alfa de Cronbach), e ao estudo da validade de 



critério concorrente com a STAI-Ansiedade-Traço, através do método de correlação (r de 

Pearson). 

 

Resultados 

Como já enunciado, a amostra que participou nesta investigação com a 23 QVS era 

constituída por 90 estudantes séniores – 35 homens (38,9%) e 55 mulheres (61,1%). A 

amplitude de idades foi de 30 anos, com idades compreendidas entre os 52 e os 82 anos – 

M=65,59; Dp=7,46. Considerámos, por isso, dois grupos distintos na análise dos dados, com 

base na idade de reforma (65 anos) (cf. Spar & LaRue, 1998): um dos 52 aos 64 anos, com 45 

sujeitos (50%), e outro dos 65 aos 82 anos, também com 45 sujeitos (50%). 

Em relação às habilitações literárias, a amostra foi constituída por 11 sujeitos com o Ensino 

Básico entre a 4.ª classe e o 1.º ciclo (12,2%), 14 com o Ensino Básico entre 2.º ciclo e o 9.º ano 

(15,6%), 22 com o Ensino Secundário (ou Profissional) (24,4%), 41 com o Bacharelato ou 

Licenciatura (45,6%) e 2 com o Mestrado ou Doutoramento (2,2%). 

Um dos aspectos que Vaz Serra (2005a) refere como um importante factor de 

vulnerabilidade ao stress é o baixo grau de literacia. Apesar deste aspecto estar mais presente na 

população idosa em Portugal (cf. Cardoso & Costa, 2006), não se pode considerar como um 

aspecto determinante nesta amostra, na medida em que 47,8% dos sujeitos que a constituem 

possuíam um grau do Ensino Superior. 

 

Tabela I. Pontuações médias e desvios-padrão obtidos na 23 QVS para a amostra total (N=90), e em 
função do género e da idade (menor que 65 anos e maior ou igual a 65 anos); M (média); Dp 

(desvio-padrão); N (tamanho da amostra). 
  Total Homens Mulheres < 65 ≥ 65 

 N 90 35 55 45 45 

23 QVS 
M 40,11 38,20 41,33 39,82 40,40 
Dp 9,53 9,59 9,38 9,84 9,32 

 

A Tabela I mostra as pontuações médias e os desvios-padrão obtidos na 23 QVS e na 

STAI-Ansiedade-Traço considerando tanto a amostra total, como o género e a idade. 

Assim, para a amostra total, constituída por 90 sujeitos, a pontuação média na 23 QVS foi 

de 40,11 pontos e o desvio-padrão de 9,53 pontos. Em termos de género, a média para o grupo 

de homens (N=35) foi de 38,20 pontos (Dp=9,59), enquanto que para o grupo feminino (N=55) 

a média das pontuações foi de 41,33 pontos (Dp=9,38). Em função da idade, os sujeitos com 

menos de 65 anos (N=45) obtiveram uma pontuação média de 39,82 pontos (Dp=9,84), 

enquanto que os sujeitos com 65 anos ou mais (N=45) atingiram uma pontuação média de 40,40 

pontos (Dp=9,32). 

Estes resultados obtidos pelos estudantes das Universidades Séniores na 23 QVS 



encontram-se acima do valor médio obtido por Vaz Serra (2000b) na amostra de sujeitos não-

doentes – 37,42 pontos (Dp=10,69). No entanto, em termos de género, existem diferenças: o 

grupo masculino aproximou-se desse valor médio, atingindo 38,20 pontos (Dp=9,59), enquanto 

que o grupo feminino apresentou uma pontuação média de 41,33 pontos (Dp=9,38), 

encontrando-se esta mais próxima do ponto de corte que indica a existência de vulnerabilidade 

ao stress – 43 pontos. Relativamente à idade, também os sujeitos mais velhos apresentaram uma 

pontuação média mais próxima do ponto de corte – 40,40 pontos (Dp=9,32) – do que os sujeitos 

com menos de 64 anos – 39,82 pontos (Dp=9,84). 

Relativamente à STAI-Ansiedade-Traço, a pontuação média obtida pela amostra total 

(N=90) foi de 38,51 pontos e o desvio-padrão de 8,56 pontos. Em função do género, a média 

para o grupo masculino (N=35) foi de 35,03 pontos (Dp=6,45), enquanto que para o grupo de 

mulheres (N=55) a média das pontuações foi de 40,73 pontos (Dp=9,04). Em termos de idade, 

os sujeitos com idade inferior a 65 anos (N=45) atingiram uma pontuação média de 39,00 

pontos (Dp=9,26), enquanto que os sujeitos com idade igual ou superior a 65 anos (N=45) 

obtiveram uma pontuação média de 38,02 pontos (Dp=7,87). 

De acordo com Silva (2006), a interpretação do STAI com as amostras portuguesas 

“limitam-se, no presente, aos valores da média e desvio-padrão” (p.58). No entanto, dos dados 

normativos apresentados pelo autor não constam os dados específicos para a população de meia-

idade e idosos. Assim, poderemos tomar como critério o valor médio de 54,60 pontos 

(Dp=12,69) obtido na STAI-Ansiedade-Traço para os sujeitos com perturbações de ansiedade. 

Neste sentido, os resultados médios obtidos na presente investigação, quer na amostra total – 

38,51 pontos (Dp=8,56) –, quer em função do género e da idade – respectivamente, 35,03 

pontos (Dp=6,45) nos homens, 40,73 pontos (Dp=9,04) nas mulheres, 39,00 pontos (Dp=9,26) 

nos sujeitos com menos de 64 anos, e 38,02 pontos (Dp=7,87) nos sujeitos com mais de 65 anos 

–, encontram-se abaixo do valor médio que indica a presença de psicopatologia de natureza 

ansiosa. 

 

Precisão 

No que concerne ao estudo da precisão (fiabilidade) da 23 QVS (N=90), calculou-se o alfa 

de Cronbach apenas em função da nota global. Assim, o valor obtido foi de .70. De acordo com 

o critério de DeVellis (1991), este coeficiente de alfa é considerado um valor “respeitável”, pelo 

que se pode concluir que este instrumento apresenta um índice aceitável de precisão. 

 



Validade de Critério Concorrente 

Tal como já foi referido, a validação da escala 23 QVS para a população adulta e idosa que 

estuda em Universidades Séniores consistiu na utilização dos resultados obtidos na escala de 

Ansiedade-Traço do STAI como critério externo (validade concorrente). 

Na Tabela II são apresentados os coeficientes de correlação (r de Pearson) obtidos entre a 

23 QVS e a STAI-Ansiedade-Traço em função da nota global e dos factores (ver o critério de 

Cohen, 1988). 

No que respeita à nota global da 23 QVS, o valor de correlação com a STAI-Ansiedade-

Traço foi elevado, positivo e estatisticamente significativo (p<.01): .78. 

Em relação aos 7 factores da 23 QVS, os coeficientes obtidos foram também todos 

estatisticamente significativos (p<.01) e positivos, excepto o da correlação entre a STAI-

Ansiedade-Traço e o factor de Carência de Apoio Social (F3), cujo valor é quase nulo (.05). 

Assim, as correlações foram elevadas entre a STAI-Ansiedade-Traço e os factores F2 – 

Inibição e Dependência Funcional (.68) e F1 – Perfeccionismo e Intolerância à Frustração (.62). 

Os coeficientes de correlação foram moderados entre a STAI-Ansiedade-Traço e os factores F6 

– Subjugação (.40), F5 – Dramatização da Existência (.36) e F7 – Deprivação de Afecto e 

Rejeição (.36). O valor de correlação com o factor F4 – Condições de Vida Adversas, apesar de 

significativo, é fraco (.27). 

 

Tabela II. Correlações obtidas entre a 23 QVS e a STAI-Ansiedade-Traço em função da nota global e dos 
factores; F1 – Perfeccionismo e Intolerância à Frustração, F2 – Inibição e Dependência Funcional, F3 – 

Carência de Apoio Social, F4 – Condições de Vida Adversas, F5 – Dramatização da Existência, F6 – 
Subjugação, F7 – Deprivação de Afecto e Rejeição; * p<.05; **  p<.01. 

 23 QVS 
 Total F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
STAI 
Ansiedade-Traço 

.78 ** .62 ** .68 ** .05 .27 * .36 ** .40 ** .36 ** 

 

Na Tabela III estão expostas as correlações obtidas entre a 23 QVS e a STAI-Ansiedade-

Traço em função do género e da idade. Todos os coeficientes foram elevados, positivos e 

estatisticamente significativos. 

Deste modo, relativamente ao género, obtiveram-se correlações de .71 no grupo masculino 

(N=35) e de .83 no grupo feminino (N=55). Considerando a idade, os valores foram de .84 nos 

sujeitos com idade inferior a 65 anos e de .72 nos sujeitos com idades iguais ou superiores a 65 

anos. 

 



Tabela III. Correlações obtidas entre a 23 QVS e a STAI-Ansiedade-Traço em função da nota 
global, do género e da idade (menor que 65 anos e maior ou igual a 65 anos); * p<.05; **  p<.01. 

 23 QVS 

 
Total 

(N=90) 
Homens 
(N=35) 

Mulheres 
(N=55) 

< 65 
(N=45) 

≥ 65 
(N=45) 

STAI 
Ansiedade-Traço 

.78 ** .71 ** .83 ** .84 ** .72 ** 

 

Como se pode constatar através destes resultados – Tabela II e Tabela III –, e tal como era 

esperado, todos os coeficientes de correlação obtidos entre a 23 QVS e a escala de Ansiedade-

Traço do STAI são positivos e bastante elevados. Ou seja, quanto mais demarcado o traço de 

ansiedade, maior a vulnerabilidade ao stress, e vice-versa. Esta relação é ainda mais evidente 

nas mulheres do que nos homens, e também nos sujeitos com idades compreendidas entre os 52 

e os 64 anos do que nos sujeitos com idades compreendidas entre os 65 e os 82 anos. 

Com efeito, existe uma enorme proximidade entre o constructo de vulnerabilidade ao stress 

avaliado pela 23 QVS e o constructo de ansiedade-traço medido pelo STAI, sobretudo no que 

concerne à nota global da 23 QVS e aos factores de Inibição e Dependência Funcional e de 

Perfeccionismo e Intolerância à Frustração. A interpretação da relação entre a ansiedade-traço e 

os restantes factores deste instrumento – factores de Subjugação, de Dramatização da Existência 

e de Deprivação de Afecto e Rejeição – requerem algumas cautelas, na medida em que os 

valores de correlação verificados foram apenas moderados. Relativamente aos factores de 

Condições de Vida Adversas e ao de Carência de Apoio Social, os resultados mostram a 

divergência entre estes aspectos, que são contextuais, e a ansiedade-traço. 

 

Conclusão 

A escala 23 QVS foi construída por Vaz Serra (2000b) para a avaliar a vulnerabilidade ao 

stress e examinar o perfil do sujeito vulnerável, focando os seguintes aspectos: a pouca 

capacidade auto-afirmativa, a fraca tolerância à frustração, a dificuldade em confrontar e 

resolver os problemas, a preocupação excessiva com os acontecimentos quotidianos e a marcada 

emocionalidade. 

Os estudos de validade realizados com a 23 QVS demonstraram que este instrumento se 

apresenta como uma boa medida de vulnerabilidade ao stress, evidenciando boas qualidades 

psicométricas, quer em termos de validade, quer em termos de precisão. Os estudos de validade 

de critério concorrente com o BSI, o EPI, o IRP e o Questionário de Esquemas Mentais, 

efectuados por Vaz Serra (2000b, 2005b), mostraram que o constructo de vulnerabilidade ao 

stress está inevitavelmente relacionado com a personalidade, a psicopatologia, os esquemas 

precoces mal-adaptativos e as estratégias de coping.  

Neste sentido, e tomando em consideração os referidos estudos, os resultados obtidos na 



presente investigação entre a 23 QVS e a STAI-Ansiedade-Traço, com os sujeitos de meia-

idade e idosos, confirmam as boas qualidades psicométricas da 23 QVS e permitem constatar 

que existe uma relação de grande proximidade entre o constructo de vulnerabilidade ao stress e 

o de ansiedade-traço. Assim, quanto mais demarcado o traço de ansiedade, maior a 

vulnerabilidade ao stress, e vice-versa. 

A 23 QVS é uma escala discriminativa na avaliação de sujeitos vulneráveis e não 

vulneráveis ao stress, e pode ser útil na avaliação de sujeitos de meia-idade e idosos. 

Particularmente em relação aos idosos, cuja avaliação é mais complexa dadas as suas frequentes 

limitações físicas e cognitivas, este instrumento pode ser extremamente útil, não só por causa da 

sua demonstrada aplicabilidade clínica, como também porque a sua aplicação é pouco morosa, 

pouco cansativa e parece não ter havido quaisquer dificuldades ao nível da compreensão dos 

itens. 
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