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REsumo

A Escala de Alexitimia de Toronto de 20 Itens (TAS-20) é um instrumento de auto-ava-
liação, desenvolvido por Bagby, Parker e Taylor, que apresenta uma adequada precisão e 
validade para a avaliação do constructo de alexitimia. A TAS-20 foi traduzida para vários idio-
mas e a sua estrutura factorial foi validada cruzadamente em diversas amostras, através da 
análise factorial confirmatória, demonstrando possuir uma estrutura factorial estável e repli-
cável que é congruente com o constructo de alexitimia: (F1) dificuldade em identificar senti-
mentos; (F2) dificuldade em descrever os sentimentos aos outros; (F3) estilo de pensamento 
orientado para o exterior.

O presente trabalho descreve sumariamente os passos seguidos na adaptação portuguesa da 
TAS-20 e apresenta os resultados do estudo da validação cruzada da estrutura factorial em duas 
amostras (adultos sem queixa e estudantes universitários), bem como os resultados de dois 
estudos de precisão teste-reteste. O modelo em três factores foi replicado em ambas as amos-
tras portuguesas através da análise factorial confirmatória. Os resultados dos estudos efectua-
dos apontam, também, para uma adequada consistência interna e uma excelente precisão teste-
reteste com três e seis semanas de intervalo. Considera-se necessária a realização de outros 
estudos que permitam avaliar de forma mais extensa as propriedades psicométricas da versão 
portuguesa.
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ABsTRACT

The 20-Item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) is a self-report instrument, developed by 
Bagby, Parker and Taylor, that shows an adequate reliability and validity for the assessment of 
the alexithymia construct. The TAS-20 has been translated into several languages and, through 
confirmatory factor analysis, its three-factor structure has been cross-validated in several sam-
ples, showing a stable and replicable factor structure which is congruent with the alexithymia 
construct: (F1) difficulty identifying feelings; (F2) difficulty describing feelings to others; and 
(F3) externally oriented thinking.

The present work briefly describes the steps taken in the TAS-20 adaptation to Portugal and 
presents the results of the factor structure cross-validation study in two samples (Normal Adults 
and University Students), as well as the results of two test-retest reliability studies. The three-
factor model was replicated in both Portuguese samples through confirmatory factor analysis. 
Moreover this Portuguese version of the TAS-20 shows an adequate internal consistency and 
excellent test-retest reliability at three and six weeks intervals. Further studies are needed to 
examine more extensively the psychometric properties of the Portuguese version of the 
TAS-20.
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