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RESUMO 
 

A alexitimia é compreendida como um construto psicológico atribuído ao raciocínio concreto, 

objetivo, voltado para a realidade externa, e que tinha uma vida interior limitada e fragilizada quanto a 

imaginação e fantasias, não apresentando reação afetiva frente em situação de perdas; este construto possui 

três componentes: dificuldade em identificar os próprios sentimentos; a dificuldade em descrever esses 

sentimentos aos outros; e o estilo cognitivo externamente orientado ou não psicológico. O presente estudo 

trata-se de avaliar a consistência da estrutura fatorial da escala de alexitimia em universitários. 225 

universitários, do sexo masculino (39%) e do sexo feminino (61%), de 15 a 48 anos (Média = 25,68; d.p. = 

6,25), da cidade de João Pessoa-PB/Brasil, responderam a escala toronto de alexitimia-20 (ETA-20), bem 

como, dados sócio-demográficos. Tanto a correlação item-fator, com o objetivo de verificar a 

representatividade comportamento-domínio, quanto a os indicadores estatísticos da analise fatorial 

confirmatória revelaram-se próxima ao exigido pela literatura; essa condição garante  a consistência 

trifatorial da escala toronto de alexitimia-20.  
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INTRODUÇÃO 

 

A alexitimia é um termo que foi usado por Peter Sifneos, psicanalista de base freudiana, 

quando identificou que seus pacientes não conseguiam expressar suas emoções ao serem 

abordados na clínica (Verissimo, 2011). Sifneos (1977, 1991) utilizou tal palavra, pois tomou 

com orientação as raízes gregas desta, a qual tinha o seguinte significado: prefixos alpha = sem / 

privado, léxis = linguagem / palavra, thymos = emoções; isto é, dificuldade de expressar as 

emoções.  

Mas, antes de Sifneos (1977, 1991) usar o termo alexitimia, para atribuir aos seus 

pacientes-problema sobre as expressões emocionais, já na década de 60, Marty e M'Uzan 

(1963/1994), os quais, fundadores da Escola Psicossomática em Paris, já utilizava termo 

semelhante; de acordo com os autores supracitados, a alexitimia era atribuída as pessoas que 

apresentavam pensamentos operatórios, o qual, é construto psicológico atribuído ao raciocínio 

concreto, objetivo, voltado para a realidade externa, e que tinha uma vida interior limitada e 

fragilizada quanto a imaginação e fantasias, não apresentando reação afetiva frente em situação 

de perdas.  

Embora da alexitimia e o pensamento operacional terem sido comparado aos pacientes 

psicossomáticos por Marty e M'Uzan (1963/1994), e utilizado de forma alternada na literatura, 

Sifneos (citado em Marty & M'Uzan, 1963/1994) acreditava que as doenças psicossomáticas 

diferiam das neuroses, neuroses narcísicas e psicoses quanto a sua natureza enquanto as doenças 

mentais, em seus sintomas, caracterizavam-se  nas expressões simbólicas de conflitos psíquicos 

infantis, com as afecções psicossomáticas aproximando-se das neuroses, cujos sintomas seriam 

“principalmente de ordem somática e o pensamento operatório fez parte de um estrutura  teórica 

no qual a palavra psicossomática congrega dois termos, sem traços de união entre eles, a fim de 

conotar a unidade fundamental entre o psíquico e o corpo. (Carneiro & Yoshida, 2009, pp. 103). 

Os primeiros estudos da alexitimia desenvolvidos por Sifneos, Apfel, Sevitz e Frankel 

(1977) já apontavam fatores etiológicos como os genéticos, os fisiológicos, os neuroanatômicos, 

e de desenvolvimento psicossocial. Assim, Sifneos et all. (1977; Sifneos, citado em Marty & 

M'Uzan, 1963/1994) classificou dois tópicos, as quais, de origens biológicas e de causa 

psicossocial. Porém, segundo Carneiro e Yoshida (2009), pesquisadores europeus, classificaram 

a alexitimia em primária, considerada de primeiro tipo e a secundária, a qual era causada pelo 

fator psicossocial; desta forma:  
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A alexitimia primária seria a forma da doença, advinda de defeito estrutural 

neuroanatômico ou deficiência neurobiológica ou deficiência neurobiológicas e 

pressupõe a interrupção da comunicação entre os dois hemisférios cerebrais ou entre o 

sistema límbico e o córtex [...] também costuma ser considerada como um traço de 

personalidade, devido ao seu caráter mais duradouro [...] já a alexitimia secundária 

refere-se a uma reação aos efeitos de traumas ou doenças serias, podendo ter como 

origem situações traumáticas vividas em períodos críticos do desenvolvimento infantil 

ou traumas intensos na idade adulta [..] acredita-se que, quando as situações traumáticas 

ocorrem do desenvolvimento da linguagem, há posteriormente prejuízo na habilidade de 

usar as palavras para expressar os sentimentos (Carneiro & Yoshida, 2009, 104). 

 

Desta maneira, a Alexitimia, segundo Almenda e Machado (2004), corresponde em três 

componentes principais: à dificuldade na capacidade de usar processos cognitivos para regular as 

próprias emoções, a qual engloba a dificuldade em identificar os próprios sentimentos; a 

dificuldade em descrever esses sentimentos aos outros; e o estilo cognitivo externamente 

orientado ou não psicológico. Com isso, a fim de avaliar a alexitimia, foi que Taylor, Ryan e 

Bagby (1985), desenvolveram uma escala de medida para alexitimia, porém, foi Bagby, Taylor e 

Parker (1992) que chegaram a uma escala final com 20 itens, denominada de escala de alexitimia 

de toronto (TAS). 

O TAS, versão com 20 itens, trata-se de um instrumento auto-aplicável, o qual poderá 

avaliar uma pontuação global em alexitimia ou através de três fatores: Dificuldade em identificar 

e sentimentos (pessoa que não consegue identificar os sentimentos do outro), dificuldade em 

descrever sentimentos (pessoa que não consegue descrever seus próprios sentimento) e 

pensamento orientado externamente (pessoa que não consegue entender o que o outro esta 

tentando expressar com seus sentimentos). A escala tem sido adaptada e validada para diversos 

contextos culturais, sendo, atualmente, o instrumento mais difundido e utilizado para avaliar a 

alexitimia (Veríssimo, 2001). 

Segundo Prazeres (2000), Taylor entendia a alexitimia como um traço de personalidade, 

considera que a deficiência na capacidade para modelar e processa cognitivamente as emoções é 

o problema fundamental nesta e o fator principal sobre o qual assenta a vulnerabilidade do 

alexitímico à doença. Considerando a alexitimia um fator de risco para o desenvolvimento de 

várias perturbações clinicas e um dos obstáculos maiores à psicanalise ou psicoterapias de 

orientação analítica. E em numa perspectiva descritiva as perturbações alexitimicas são descritas 

nas áreas afetiva, cognitiva e relacional.  

A área afetiva caracteriza por dificuldades de reconhecer e descrever os sentimentos e para 

discriminar entre estados emocionais. Sendo as manifestações emocionais são basicamente 

somáticas e as emoções são geralmente indiferenciadas.  
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A área cognitiva foi escrito por volta da década de 60 por membros da Escola Francesa de 

Psicossomática sob a designação de pensamento operatório, pensamento caracterizado pela 

definição dos acontecimentos externos, geralmente ajustado à tarefa do qual está ausente a 

dimensão afetiva e fantasmática. Sendo a perturbação na atividade fantasmática pode traduzir de 

forma igual na atividade onírica que parece ausente e, quando ocorre, o seu relato parece 

obedecer, também, às regras do pensamento operatório. O pensamento operatório é 

particularmente evidente na forma de como o individuo relata sua historia de vida. Tendo a ser 

feito de maneira da sua realidade externa, numa exposição contínua de datas e lugares, estando 

ausente qualquer referência a uma realidade interior, qualquer marca de uma vivência subjetiva e 

personalizada. 

A área relacional que é caracterizada por estilo operatório, tendo a ser uma verdade 

absoluta a dimensão afetiva que parece esta ausente. Apesar do afeto transferencial esta ausente 

sendo um estilo de relação é considerado uma forma de como lidar com os outros fora da sessão 

analítica e como apreenderam a lidar na infância com os objetos significativos.  

Segundo Ramiro (2011), Sifneos refere as seguintes características que encontrou em seus 

pacientes psicossomáticos que apresentavam alexitimia: dificuldade de mentalizar e encontrar 

palavras para descrever suas emoções; pobreza em atividades mentais relacionadas a fantasia; 

pensamentos orientados externamente ou operatório que caracterizava por uma vincada 

preocupação com aspectos concretos e detalhes do ambiente externo.  

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar a fidedignidade da escala de 

alexitimia em uma amostra de universitários na cidade de João Pessoa-PB; para tanto, espera-se 

encontrar indicadores estatísticos que garantam a confiança dessa medida, bem como, uma 

organização da estrutura fatorial com três fatores, de acordo com a proposta de Bagby, Taylor e 

Parker (1992). 

 

MÉTODO 

 

Amostra 

Participara do estudo 225 universitários, do sexo masculino (39%) e do sexo feminino 

(61%), de 15 a 48 anos (Média = 25,68; d.p. = 6,25). Todos os sujeitos foram da cidade de João 

Pessoa-PB/Brasil. A amostra foi não probabilística, pois considerou-se a pessoa que, consultado, 

se dispôs a colaborar, respondendo o questionário a ele apresentado. 
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Instrumentos 

A Escala Toronto de Alexitimia – 20 (ETA-20): Ela foi originalmente elaborada Taylor, 

Ryan e Bagby (1985; Parker, Bagby, Taylor, Endler & Schmitz (1993), tendo como objetivo de 

avaliação três dimensões distintas, porém, interdependentes: 1) dificuldade de identificar 

sentimentos e sensações corporais; 2) dificuldade de descrever sentimentos para os outros; 3) 

pensamento orientado externamente; em termos gerais, o conjunto de itens que formam cada 

dimensão permite uma avaliação global do construto “alexitimia” (Bagby, Parker, & Taylor, 

1994; Bagby, Taylor, & Parker, 1994; Taylor, Ryan, & Bagby, 1985). No Brasil, Wiethaeuper et 

al. (2005) realizou um estudo e a partir da análise de consistência interna e fatorial confirmatória, 

encontraram resultados equivalentes ao encontrado em outros países. 

A ETA-20 é constituída de 20 itens referentes às próprias emoções e estados de ânimo dos 

sujeitos. Cada item é avaliado por uma escala bidirecional em 5 pontos, de tipo Likert, indo de 

“completamente falso” à “completamente verdadeiro”. Um escore elevado indica um alto grau de 

alexitimia.  

Além do ETA – 20 foi utilizado um pequeno questionário para levantar alguns dados 

sociodemográficos como idade, sexo, renda econômica e tempo de relacionamento dos 

participantes. 

 

Procedimentos 

Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações previstas na 

Resolução 196/96 do CNS e na Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia (CNS, 

1996; ANPEPP, 2000). 

 

Administração 

Quatro colaboradores com experiência prévia na administração do ETA foram 

responsabilizados pela coleta dos dados, e apresentaram-se as pessoas, nas ruas ou em 

instituições de ensino superior, como interessados em conhecer as opiniões e os comportamentos 

dos alunos sobre as situações descritas nos instrumentos.  

Solicitou-se a colaboração voluntária das pessoas no sentido de responderem um breve 

questionário. Após ficarem cientes das condições de participação na pesquisa, assinaram um 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi-lhes dito que não havia resposta certa ou 

errada. A todos foi assegurado o anonimato das suas respostas informando que estas seriam 

tratadas em seu conjunto. A ETA foi respondida individualmente ou em casal in loco na cidade 

de João Pessoa-PB. 
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Apesar de o instrumento ser auto-aplicável, contando com as instruções necessárias para 

que possam ser respondidos, os colaboradores na aplicação estiveram presentes durante toda a 

aplicação para retirar eventuais dúvidas ou realizar esclarecimentos que se fizessem 

indispensáveis. Um tempo médio de 50 minutos foi suficiente para concluir essa atividade.  

 

Análise dos dados 

Quanto à análise dos dados, tomando como base o estudo fatorial de Taylor, Ryan e Bagby 

(1985) e Parker, Bagby, Taylor, Endler e Schmitz (1993) sobre a ETA, além das estatísticas 

descritivas (média e desvio padrão) e correlação de Pearson, realizou uma análise fatorial 

confirmatória; esta ultima, tinha o objetivo de avaliar se o modelo bidimensional, previamente 

encontrado por esses autores, ainda apresentaria indicadores aceitáveis quanto a sua estrutura 

fatorial, principalmente, quando compará-lo ao modelo unifatorial.  

Sendo assim, considerou-se como entrada, a matriz de covariâncias, tendo sido adotado o 

estimador ML (Maximum Likelihood). Sendo um tipo de análise estatística mais criteriosa e 

rigorosa, testou-se a estrutura teórica que se propõe neste estudo: isto é, a estrutura com quatro 

fatores. Esta análise apresenta alguns índices que permitem avaliar a qualidade de ajuste do 

modelo proposto (Bilich; Silva & Ramos, 2006; Byrne, 1989; Hair; Tatham; Anderson & Black, 

2005; Kelloway, 1998; Tabachnick & Fidell, 1996; Van De Vijver & Leung, 1997). A seguir 

serão apresentados esses indicadores: 

- O χ² (qui-quadrado) testa a probabilidade do modelo teórico se ajustar aos dados: quanto 

maior o valor do χ²  pior o ajustamento. Entretanto, ele tem sido pouco empregado na literatura, 

sendo mais comum considerar sua razão em relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.). Neste caso, 

valores até 3 indicam um ajustamento adequado; Raiz Quadrada Média Residual (RMR), que 

indica o ajustamento do modelo teórico aos dados, na medida em que a diferença entre os dois se 

aproxima de zero; O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) 

são análogos ao R² na regressão múltipla e, portanto, indicam a proporção de variância–

covariância nos dados explicada pelo modelo. Os valores desses indicadores variam de 0 a 1, 

sendo que os valores na casa dos 0,80 e 0,90, ou superiores, indicam um ajustamento satisfatório; 

A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de confiança de 90% 

(IC90%), é considerado um indicador de “maldade” de ajuste, isto é, valores altos indicam um 

modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-

se valores até 0,10; O Comparative Fit Index (CFI) -   compara de forma geral o modelo 

estimado ao modelo nulo, considerando valores mais próximos de um como indicadores de 

ajustamento satisfatório; O Expected Cross-Validation Index (ECVI) e o Consistent Akaike 

Information Criterion (CAIC) são indicadores geralmente empregados para avaliar a adequação 
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de um modelo determinado em relação a outro. Valores baixos do ECVI e CAIC expressam o 

modelo com melhor ajuste. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Visando atender o objetivo principal deste estudo, inicialmente, efetuou-se uma correlação 

de Pearson entre os fatores específicos da ETA com seus respectivos itens e a pontuação total da 

escala. Na tabela 1 é possível observar que todas as correlações foram positivas entre os itens e o 

fator DIS (dificuldade de identificar sentimentos e sensações corporais) e ETA (pontuação total 

da escala), sendo todas significativas.  

 

Desta forma, na tabela 2, pode-se observar, também, a existência de correlações positivas 

entre os itens e o fator DDS (dificuldade de descrever sentimentos) e ETA (pontuação total da 

escala), sendo, também, todas significativas.  

 

Desta forma, na tabela 3 pode-se observar, também, a existência de correlações positivas 

entre os itens e o fator POE (pensamento orientado externamente) e ETA (pontuação total da 
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escala), com as variáveis significativas entre si. 

 

Observada as correlações entre os itens e seus respectivos fatores, com todos 

intercorrelacionados, chama-se atenção para a condição empírica da análise exploratória e 

correlacional nestes resultados; apesar da qualidade e confiança nas relações entre as variáveis, 

destaca-se a existência de uma aleatoriedade neste cálculo, pois, esta condição não permite 

teorizar a associação item-fator sobre as variáveis destacadas neste estudo já que, ao considerar 

tais cálculos, tem-se apenas uma associação linear e não multivariada. 

Considerando a reflexão acima, procurou-se realizar uma análise fatorial confirmatória e 

equação de modelagem estrutural; esta tem a função de apresentar, de forma mais robusta, 

indicadores psicométricos que destaque uma melhor avaliação na adaptação e acurácia da escala. 

Para isso, empregou-se o pacote estatístico AMOS 21.0 com o objetivo de efetuar tal análise; 

para este calculo hipotetizou-se o modelo trifatorial, observado pelos autores supracitados (ver 

Taylor, Ryan & Bagby, 1985; Parker, Bagby, Taylor, Endler & Schmitz, 1993). Sendo assim, 

além de pretender comprovar a estrutura fatorial observada nos estudos desses mesmos autores, 

buscou-se então, comparar ao modelo unifatorial, com o objetivo de avaliar a melhor estrutural 

para se mensurar as emoções e estados de ânimo dos respondentes. 

Inicialmente, verificou-se a estrutura com três fatores da escala ETA, optando-se por deixar 

livre as covariâncias (phi, φ); este, revelou indicadores de qualidade de ajuste para o modelo 

proposto, os quais, próximos as recomendações apresentadas na literatura (Byrne, 1989; Van De 

Vijver & Leung, 1997). De acordo com os resultados obtidos nas análises (ver Tabela 3), o 

modelo trifatorial apresentou indicadores estatísticos que justificam a sua fidedignidade e 

consistência estrutural na medida das emoções e estados de ânimo dos respondentes, 

principalmente, quando se comparou com a o modelo unifatorial; isto é, ao se avaliar tal 

construto nos sujeitos é mais conveniente mensurá-lo em tres fatores ao invés de um. 
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Todavia, vale destacar que todas as saturações (Lambdas, λ) estiveram dentro do intervalo 

esperado |0 - 1|, denotando não haver problemas da estimação proposta da escala. Além disso, 

elas foram estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p < 0,05) corroborando a existência do 

modelo trifatorial hipotetizado. Observou-se uma associação lambda positiva entre os fatores da 

Alexitimia, a qual variou de 0,48 a 0,76; escores estes que estiveram dentro do intervalo exigido 

para a avaliação da estrutura da escala.  

Considerando os resultados apresentados, assume-se a estrutura bifatorial para mensurar a 

alexitimia em universitários; estes achados revelaram as dimensões dos respondentes no que ser 

refere a dificuldade de expressar suas emoções, as quais, se apresentar como dificuldade de 

identificar sentimentos, dificuldade de descrever sentimentos e pensamento orientado 

externamente. Sendo assim, visando acrescentar mais informação sobre o problema da expressão 

emocional dos sujeitos, procurou-se, também, avaliar as diferenças na pontuação média das 

respostas deles entre os fatores da alexitimia; através de um teste t de Student para amostras 

pareadas, observou-se que a POE (pensamento orientado externamente) apresentou média 

superior (média = 23,49; DP = 3,61) ao comparar com as médias de DIS (dificuldade de 

identificar sentimentos) (média = 17,53; DP = 5,08) [t = -6,99; p < 0,05] e DDS (dificuldade de 

descrever sentimentos) (média = 13,55; DP = 2,79) [t = -39,90; p < 0,05]; também, observou-se 

que DIS (dificuldade de identificar sentimentos), apresentou média superior (média = 17,53; DP 

= 5,08) em relação a DDS (dificuldade de descrever sentimentos) (média = 13,55; DP = 2,79) [t 

= 13,09; p < 0,05]; isto é, para esses sujeitos, no pensamento orientado externamente (POE) 

sugere terem maior dificuldade do que os nos demais fatores, porém, em segundo lugar, a 

dificuldade de identificar sentimentos (DIS) é uma outra dimensão que revelou condição de 

conflito nos respondentes. Destar forma, existe uma dificuldade expressa nas respostas dos 

sujeitos avaliados em relação a expressar seus sentimentos. 

A partir desses resultados, julga-se que no presente estudo não somente contribuiu para 

corroborar a evidência psicométrica e estrutural da escala de alexitimia, previamente observado 

pelos autores supracitados (Taylor, Ryan & Bagby, 1985; Parker, Bagby, Taylor, Endler & 

Schmitz, 1993), pois, é destaque, que os indicadores de ajustes apontam (ver tabela 3), de forma 

robusta, a confiabilidade e acurácia da escala para avaliação de tal construto em universitários. 
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De forma geral, pretendeu-se contribuir para a evidência estrutural da escala em questão, a qual, 

considerando os resultados aqui apresentados, permitir afirmar a capacidade de tal instrumento 

avaliar a dificuldade das pessoas se expressarem emocionalmente.  

Considerando as análises estatísticas, principalmente, as mais complexas, realizadas para 

tal escala, é destaque que, ela apresentou garantia psicométrica e uma maior confiabilidade 

fatorial a partir das evidências empíricas da sua estrutura para a aplicação e mensuração em 

outros contextos brasileiros, especificamente, para universitários; os indicadores comumente 

tidos em conta para corroborar o modelo proposto: χ
2
/gl, GFI, AGFI, RMR, CFI, TLI, RMSEA 

(ver tabela 3), além de satisfatórios, apresentaram escores que estão dentro dos intervalos que 

têm sido considerados como aceitáveis (Byrne, 1989; Garson, 2003; Kelloway, 1998). 

Por meio do estudo, foi possível encontrar escores significativos no que tange os sintomas 

da alextimia no âmbito social na contemporaneidade; também foi possível observar que as 

pessoas apresentaram, hierarquicamente, relativa dificuldade de expressar as emoções 

(pensamento orientado externamente, dificuldade de identificar sentimentos e dificuldade de 

descrever sentimentos).  

Desse modo, acredita-se que, com base nos resultados encontrados neste estudo, possa 

contribuir para uma otimização nos atendimentos a indivíduos que apresentam dificuldade em 

demonstrar emoções/sentimentos, uma vez que a explicação para esse fenômeno possa ser a 

prevalência da Alexitimia, mas, vale ressaltar, que a produção de novos estudos acerca do tema 

ainda são necessários, para que dessa forma a carência apresentada até então possa ser degradada 

de modo satisfatório. Seria de grande utilidade, um estudo que se avaliação o presente construto 

em sujeitos de diferentes contextos sócio-econômico e etário; outro estudo importante seria 

avaliar a capacidade socializadora da alexitimia na dinâmica familiar; também,, seria, não menos 

importante considerar as dimensões locais, específicas ou exclusivas (emics) da orientação de 

cada cultura, bem como, avaliar as dimensões universais (etics) da Cultura, com o objetivo de 

comparar os construtos estudados aqui para outro espaço geo-político e social (Muenjohn & 

Armstrong, 2007; Triandis, 1994; Triandis et. al., 1993; Van De Vijve & Leung, 1997).  

Esse fato aponta para a seguinte direção: conhecer os aspetos que podem ser comuns a 

todas as culturas e aqueles que são específicos, contribuindo para consolidar um marco teórico da 

teoria e mensuração da alexitimia. Por fim, seria útil, reunir evidências da validade e precisão 

intra, inter e pan-cultural, capazes de avaliar a validade de convergência e os correlatos com 

outros construtos que buscam mensurar a empatia em outro contexto teórico, bem como, fornecer 

conhecimento mais consistente na estabilidade temporal (teste-reteste), replicando o estudo com 

amostras maiores e mais diversificadas, quanto às características dos participantes;  estudo esse, 

que poderia ser comparado ao estudo desenvolvimento por Bagby, Taylor, Parker e Loiselles 

(1990) em outros países. 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 04.01.2014 
 

Nilton S. Formiga, Andreia da Silva Paulino, Camila Bento 

Batista, Cacilene Cristina da Silva 

11 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

REFERÊNCIAS 

 

Almeida V. & Machado P. P. P. (2004). Somatização e Alexitimia: Um estado nos 

cuidados de Saúde Primaria. Internacional Journal of Clinical and Health Psychology, (vol.4) 

(pp 285-298). 

Associação nacional de pesquisa e pós-graduação em psicologia – ANPEPP (2011). 

Contribuições para a discussão das Resoluções CNS nº. 196/96 e CFP Nº 016/2000. Recuperado 

em 02 de Setembro de 2011, da WEB (página da WEB): 

http://www.anpepp.org.br/XIISimposio/Rel_ComissaoEticasobre_Res_CNS_e_CFP.pdf2000. 

Bagby, R. M., Taylor, G. J. & Parker, J. D. (1992). Reliability and validity of the 20-Item 

Toronto-Alexithymia-Scale. Pôster apresentado no encontro do 50º Aniversário da American 

Psychosomatic Society. Nova Iorque. 

Bagby, R.M., Taylor, G.J., Parker, J.D.A. & Loiselles, C. (1990).  Cross-validation of the 

factor structure of the Toronto Alexithymia Scale.  Journal of Psychosomatic Research , 34, 47-

51 

Bilich, F., Silva, R., & Ramos, P. (2006). Análise de flexibilidade em economia da 

informação: modelagem de equações estruturais. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de 

Informação, 3(2), 93-122. 

Byrne, B. M. (1989). A primer of LISREL: Basic applications and programming for 

confirmatory factor analytic models. New York: Springer-Verlag. 

Carneiro, B. V. & Yoshida, E. M. P. (2009). Alexitimia: Uma revisão do Conceito. 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, 25, 103-108. 

Conselho Nacional de Saúde – CNS. (1996). Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. Recuperado em 02 de Setembro de 2011, da WEB 

(página da WEB): http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm.  

Freires, L. (2012). Alexitimia: Dificuldade de Expressão ou Ausência de Sentimento? Uma 

Análise Teórica. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26, 15-24. 

Garson, G. D. (2003). PA 765 Statnotes: An online textbook. 

Hair, J. F., Tatham, R. L., Anderson, R. E., & Black, W. (2005). Análise Multivariada de 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 04.01.2014 
 

Nilton S. Formiga, Andreia da Silva Paulino, Camila Bento 

Batista, Cacilene Cristina da Silva 

12 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

dados. Porto Alegre: Bookman. 

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1989). LISREL 7 user's reference guide. Chicago: SPSS 

Kelloway, E. K. (1998). Using LISREL for structural equation modeling: A researcher's 

guide. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Marty, P., & M’Uzan, M. (1994). O pensamento operatório.  Revista Brasileira de 

Psicanálise, 28, 165-174. (Originalmente publicado em 1963) 

Prazeres, N. (2000). Alexitimia: Uma Forma de Sobrevivência. Revista Portuguesa de 

Psicossomática, 2, 109-121. 

Rubia, J. M. de La. (2008). Propriedades Psicométricas de La Escola de Alexitimia de 

Toronto de 20 Reactivos em México. Revista Eletrônica de Psicologia Iztacala,11, 97-114. 

Sifneos, P. (1977). Psychothérapie brève et crise emotionelle. (G. Hougardy & D. Luminet, 

Trads.) Bruxelles: Pierre Mardaga. (Trabalho original publicado em 1972). 

Sifneos, P. E. (1991). Affect, emotional conflict, and deficit: An overview. Psychotherapy 

and Psychosomatics, 56,116-122. 

Sifneos, P. E., Apfel-Savitz, R., & Frankel, F. H. (1977). The phenomenon of Alexithymia: 

Observations in neurotic and psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 28, 

47-57 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics. Needham Heights, 

MA: Allyn & Bacon. 

Taylor, G.J., Ryan, D. & Bagby, R.M. (1985). Toward the development of a new self-

report alexithymia scale. Psychotherapy and Psychosomatics , 44, 191-199.  

Van De Vijver, F., & Leung, K. (1997). Methods and data analysis for cross-cultural 

research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Verissimo, R. (2001). Versão Portuguesa da Escola de Alexitimia de Toronto de 20 – ITE 

NS –I- Adaptação linguística, validação semântica, e estudo de fiabilidade. Medicina 

Psicossomática Acta Médica Portuguesa, 14, 529-536. 

Wiethaeuper, D., Balbinotti, M. A. A., Pelisoli, C., & Barbosa, M. L. L. (2005). Estudos da 

consistência interna e fatorial confirmatória da ETA-20 com estudantes brasileiros. Revista 

Interamericana de Psicologia, 39, 1-17. 


