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Introdução: A maior parte dos estudos de validação da EADS-21 predomina na população adulta, dificultando a 
extrapolação da eficiência da escala aos adolescentes. Além da validade, é preciso ser testada a confiabilidade da 
EADS-21, principalmente em adolescentes, que podem ainda não ter experimentado estes três estados emocionais 
específicos ou não podem ser capazes de relatá-los usando os itens que compõem a escala. A falta de estudos que 
verificam a reprodutibilidade teste-reteste da EADS-21 limita a inferência da capacidade do instrumento de executar sua 
função. Faz-se necessário a realização de medidas que assegurem a utilização da escala nessa população.Objetivo: 
Avaliar a reprodutibilidade interdias, a concordância e a validade de construto da EADS-21 aplicada a adolescentes. 
Métodos: A validade de construto foi realizada através da análise fatorial exploratória, e para confiabilidade foram 
calculados o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI), o Erro Padrão da Medida (EPM) e a Mínima Mudança Detec-
tável (MMD). Resultados: A EADS-21 revelou-se com uma forte consistência interna, com valores de alfa de Cron-
bach de 0,80 para a depressão e para a união dos construtos ansiedade e estresse também apresentou uma forte con-
sistência com um valor de 0,85. Na análise fatorial unindo os itens correspondentes à ansiedade e ao estresse em um 
único fator e a depressão em um segundo fator, observou-se uma melhor adequação de todos os 21 itens, com cargas 
fatoriais maiores em seus respectivos construtos. Os valores de reprodutibilidade para a depressão foram CCI: 0,86; 
EPM: 0,80 e MMD: 2,22 e para a Ansiedade/Estresse foram CCI: 0,82; EPM: 1,80 e MMD: 4,99. Limitações: O grau de 
escolaridade dos adolescentes não foi considerado, visto a variação de idade da amostra, podendo interferir no nível 
de leitura e compreensão dos adolescentes a cerca das perguntas da escala. Outra limitação foi a não realização da 
análise fatorial confirmatória do modelo adotado no estudo. Conclusão: A EADS-21 apresentou valores excelentes 
de confiabilidade, revelando também uma forte consistência interna. O modelo de dois fatores com a condensação dos 
construtos ansiedade e estresse em um único fator apresentou-se mais aceitável para a população adolescente.
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