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Introdução. A adolescência é uma etapa do desenvolvimento humano caracterizada por alterações físicas, psíquicas 
e sociais, caracterizada por intensas crises existenciais e conflitos familiares, principalmente nas questões relacionadas 
à imposição de limites, agressividade, introspecção e dificuldades sexuais. A probabilidade de desenvolver stress é 
maior na adolescência do que em qualquer outra faixa etária, dependendo da cultura e de diferenças individuais ex-
istentes. Há três formas de avaliar o stress, a primeira pela presença de agentes estressores específicos; a segunda, 
pelos sintomas físicos e psicológicos e a terceira, mensurando a percepção de stress individual de forma global, inde-
pendente dos agentes estressores. A Escala de Stress Percebido mostra-se confiável para mensurar o Stress percebi-
do, apresentando qualidades psicométricas adequadas. Objetivos: Descrever o stress percebido entre adolescentes 
de uma escola privada na cidade de Fortaleza-CE. Método: Estudo transversal, descritivo de cunho quantitativo, 
realizado em setembro de 2015, com 15 adolescentes, de ambos os gêneros, regularmente matriculados em uma insti-
tuição privada de ensino fundamental na cidade de Fortaleza- CE. Foi utilizada a Escala de Stress Percebido. Os dados 
foram analisados através do SPSS IBM versão 18.0, expressos na forma de média ± erro padrão da média. A pesquisa 
foi aprovada pelo CEP/Estacio (parecer nº: 1.003.055). Resultados: Os adolescentes tinham faixa etária entre 13 
e 17 anos, 63,2% do sexo feminino, cursando entre o 6º e 9º ano, mensurando a percepção de estresse individual de 
forma global, independente dos agentes estressores 100,0% apresentam stress percebido moderado (menor que 42 
pontos). Os indivíduos da amostra relatam que no último mês muitas vezes estão ficando tristes por causa de algo que 
aconteceu inesperadamente (50%), estão se sentido nervosos e “estressados” quase sempre (49%), irritação porque as 
coisas que acontecem estão fora do seu controle (50,0%) e que sempre ou quase sempre acham que não conseguiriam 
lidar com todas as coisas que precisam fazer (75%), mas que estão conseguindo controlar as irritações em suas vidas 
na maioria das vezes (83,3%). Conclusão: Observou-se elevada prevalência de stress entre os adolescentes avali-
ados. Tornam-se necessários programas de educação escolar, incluindo a Fisioterapia na percepção corporal e controle 
da respiração, para subsidiar a vivencia desta fase tão conturbada entre adolescentes.
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