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Resumo 

 

O ciúme romântico é caracterizado por um conjunto de pensamentos e sentimentos evocados por 

uma ameaça percebida ou imaginada à estabilidade de um relacionamento amoroso. Essas 

ameaças podem ser classificadas entre aquelas de cunho sexual e as de caráter emocional. O 

objetivo deste estudo foi construir e validar uma escala para avaliar os níveis de incômodo 

provocados por ciúme sexual e emocional. Participaram da pesquisa 435 pessoas, média de idade 

de 27,8 anos (DP=8,0), 60% mulheres, 58,7% tinham Ensino Superior, e 88,3% estavam 

envolvidos em um relacionamento amoroso. Declararam ter brigado no último mês 23,4% dos 

participantes. Aplicou-se um formulário de preenchimento via internet com questões 

sociodemográficas, perguntas sobre relacionamentos amorosos, a Escala de Autoavaliação de 

Ciúmes e 10 itens sobre ciúmes sexual e emocional elaborados a partir da revisão de literatura. 

Esses itens representavam situações eliciadoras de ciúme seguidas de escalas em que os 

participantes deveriam julgar o quanto cada uma das situações lhes era incômoda, variável de 1 

(nada incômoda) a 5 (extremamente incômoda). No procedimento de validação da escala, a 

matriz de correlações apontou um número significativo de ligações entre os itens (teste Bartlett, 

p<0,001) e a amostra mostrou-se adequada à fatorização (KMO=0,86). Dois fatores foram 

extraídos (eigenvalue>1), cinco itens em cada fator, e explicaram 63,3% da variância total dos 

itens. Os fatores apresentaram índices de precisão satisfatórios (alfa Cronbach>0,82). A média de 

ciúme sexual foi de 3,3 pontos, enquanto em ciúme emocional foi de 3,6 pontos; os fatores foram 

capazes de discriminar pessoas que declararam ter brigado no último mês, tal que as médias 

foram mais elevadas nesse grupo, comparado aos que não brigaram (p<0,001). Além disso, os 

fatores apresentaram correlações significativas e positivas com a autoavaliação de ciúme (sexual, 

r=0,43; emocional, r=0,35), indicando que quanto mais as pessoas se identificam como 

ciumentas, mais elevados são seus níveis de ciúmes sexual e emocional. A escala mostrou 

propriedades psicométricas satisfatórias e evidências de validade de construto, o que a qualifica 

como adequada para novas mensurações.  

  



Escala de Ciúme Emocional e Sexual (ECES) – Versão para mulheres heterossexuais 

Por favor, pense em uma relação romântica séria ou compromissada que você teve no passado, 

ou que você está tendo ou que você gostaria de ter. Leia as afirmações a seguir e assinale o quanto 

VOCÊ se sentiria INCOMODADA em cada situação, de maneira que 1 significa "Nada Incomodada" 

e 5 significa "Extremamente Incomodada".  

 

Situações 
Nada 

Incomodada 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Extremamente 

Incomodada 

5 

1. Ficar sabendo que meu companheiro recentemente deu um 

presente a outra mulher  
1 2 3 4 5 

2. Descobrir que amigas de meu companheiro já pensaram nele 

durante um momento erótico com alguém 
1 2 3 4 5 

3. Saber que meu companheiro dedicou tempo e/ou atenção à 

outra mulher 
1 2 3 4 5 

4. Saber que amigas de meu companheiro tiveram fantasias 

sexuais com ele 
1 2 3 4 5 

5. Saber que meu companheiro recebeu presentes de outra 

mulher 
1 2 3 4 5 

6. Perceber que outra mulher está olhando para meu 

companheiro na praia ou na piscina 
1 2 3 4 5 

7. Descobrir que uma mulher ligou para o meu companheiro e 

eles ficaram conversando por mais de uma hora 
1 2 3 4 5 

8. Ouvir outra mulher comentar que meu companheiro é 

atraente 
1 2 3 4 5 

9. Perceber que meu companheiro se importa muito com uma 

relação dele com outra mulher  
1 2 3 4 5 

10. Ver outra mulher dando em cima de meu companheiro em 

uma festa 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Cálculo das Médias  

Fator Ciúme Emocional: calcular média aritmética dos itens ímpares; 

Fator Ciúme Sexual: calcular a média aritmética dos itens pares. 

  



Escala de Ciúme Emocional e Sexual (ECES) – Versão para homens heterossexuais 

Por favor, pense em uma relação romântica séria ou compromissada que você teve no passado, 

ou que você está tendo ou que você gostaria de ter. Leia as afirmações a seguir e assinale o quanto 

VOCÊ se sentiria INCOMODADO em cada situação, de maneira que 1 significa "Nada Incomodado" 

e 5 significa "Extremamente Incomodado".  

 

Situações 
Nada 

Incomodado 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Extremamente 

Incomodado 

5 

1. Ficar sabendo que minha companheira recentemente deu um 

presente a outro homem  
1 2 3 4 5 

2. Descobrir que amigos de minha companheira já pensaram 

nela durante um momento erótico com alguém 
1 2 3 4 5 

3. Saber que minha companheira dedicou tempo e/ou atenção a 

outro homem 
1 2 3 4 5 

4. Saber que amigos de minha companheira tiveram fantasias 

sexuais com ela 
1 2 3 4 5 

5. Saber que minha companheira recebeu presentes de outro 

homem 
1 2 3 4 5 

6. Perceber que outro homem está olhando para minha 

companheira na praia ou na piscina 
1 2 3 4 5 

7. Descobrir que um homem ligou para a minha companheiro e 

eles ficaram conversando por mais de uma hora 
1 2 3 4 5 

8. Ouvir outro homem comentar que minha companheira é 

atraente 
1 2 3 4 5 

9. Perceber que minha companheira se importa muito com uma 

relação dele com outro homem  
1 2 3 4 5 

10. Ver outro homem dando em cima de minha companheira 

em uma festa 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Cálculo das Médias  

Fator Ciúme Emocional: calcular média aritmética dos itens ímpares; 

Fator Ciúme Sexual: calcular a média aritmética dos itens pares. 

 


