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Introdução: pacientes candidatos a cirurgias eletivas estão vulneráveis a situações de estresse que se refletem na 
resposta fisiológica autonômica e endócrina, influenciando desfechos pós-operatórios, como dor, infecção e tempo de 

internação. Entre os fatores que influenciam o estresse emocional perioperatório (EEP) constam a antecipação da 
dor, a separação da família, a perda da independência, o medo da cirurgia e da morte. Entretanto, faltam 
instrumentos que mensurem de maneira prática e acurada o estresse nesse período, sobretudo para identificar o 

risco emocional e orientar condutas preventivas que possam impactar positivamente no pós-operatório. Objetivo: 
desenvolver e validar um instrumento compacto para medir o estresse emocional pré-operatório (B-MEPS). Método: 
Quatro instrumentos que mensuram distintas dimensões das respostas emocionais foram aplicados em 863 
pacientes maiores de 18 anos, no dia que precedeu a cirurgia: versão reduzida da escala Ansiedade Traço e Estado, 

Escala de Depressão de Montgomery-Äsberg, Self-Reporting Questionário e o Questionário de Expectativa de Futuro. 
Visando selecionar itens mais discriminativos, realizou-se uma análise exploratória dos instrumentos. Os critérios 
utilizados na seleção das questões, por meio da analise discriminante, foram ser submetido à cirurgia por patologia 

oncológica ou que reportaram dor pós-operatória moderada a intensa (escore na Escala Análogo-Visual > 30 mm). 
Foram selecionados 24 itens, eliminados até o ponto que o coeficiente de consistência interna não apresentava 
incrementos, restando 16 itens. O processo de seleção foi ajustado usando o modelo de crédito parcial generalizado. 

Esta analise propôs modificações nos itens de resposta pelas características das categorias nas Curvas de Resposta 
ao Item. Resultados: a consistência interna do instrumento foi satisfatória (alfa de Cronbach de 0,83). O 

desempenho do conjunto final de questões foi correlacionado com variáveis clínicas como dor (r=0.23, P<0.01) e 
consumo de morfina (r=0.17, P<0.01), condições clínicas relacionadas ao EEP. Conclusão: os achados sugerem que 

o B-MEPS é um instrumento  potencialmente  confiável para ser testado no contexto do perioperatório, usando como   

parâmetros desfechos clínicos relevantes, como o numero de complicações clinicas, tempo de alta, nível de dor e 
consumo de analgésicos. No entanto, necessita-se de uma validação prospectiva concorrente, a fim de validação de 
maneira consistente. Palavra-chave: estresse emocional pré-operatório; desfecho pós-operatório; cirurgias eletivas. 

Projeto 14-0323 
 




