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Avaliação de factores de risco de desenvolvimento de 
perturbações alimentares: Desenvolvimento e estudos 
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of the McKnight Risk Factor Survey IV                                                                           
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RESUMO

Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento e estudos de validação 
da versão portuguesa, para ambos os sexos, do McKnight Risk Factor Survey 
IV (MRFS-IV), um instrumento de avaliação de factores de risco e protectores 
do desenvolvimento de perturbações alimentares (PA) em adolescentes, original-
mente desenvolvido apenas para raparigas. Participaram no estudo 793 alunos 
do 3º ciclo do ensino básico e secundário (12–20 anos), respondendo ao MRFS-
IV, bem como a outras medidas (Contour Drawing Rating Scale, questionário 
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de Auto-Estima Global, Eating Disorder Examination-questionnaire), utilizados 
com o objectivo de contribuir para o estudo de validade convergente. Da análi-
se factorial exploratória, realizada com a maioria dos itens (itens com escala de 
Likert de 5 pontos), resultou uma estrutura de nove factores – Preocupação com a 
Magreza, Auto-Estima, Pressão Social, Voracidade Alimentar, Uso de Substâncias 
e Métodos Compensatórios, Apoio Social, Influências Parentais, Sintomatologia 
Depressiva-Ansiosa e Perfeccionismo –, com níveis bastante adequados de consis-
tência interna. os restantes itens foram organizados em oito indicadores de outros 
aspectos importantes na avaliação do risco de PA. o estudo psicométrico do ins-
trumento revelou, ainda, bons resultados quanto à validade convergente. A versão 
portuguesa do MRFS-IV pode constituir-se como um instrumento de avaliação 
do risco de desenvolvimento de PA, fundamentalmente na área da investigação e 
prevenção. 
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ABSTRACT

This article presents the process of the development and validation study of the 
Portuguese version (both male and female) of the McKnight Risk Factor Survey 
IV (MRFS-IV). MRFS-IV assesses potential risk and protective factors for the de-
velopment of eating disorders (ED) in adolescents, and was originally developed 
to be used only with females. Seven hundred and ninety three middle and high 
school students (aged 12 to 20 years), completed MRFS-IV, as well as other mea-
sures in order to evaluate its convergent validity (Contour Drawing Rating Scale, 
Global Self-Esteem questionnaire, Eating Disorder Examination-questionnaire). 
Exploratory factor analysis used with most items (rated on a 5-point Likert scale) 
resulted in a nine factor structure with quite adequate levels of internal consisten-
cy – Concern with Thinness, Self-Esteem, Social Pressure, overeating, Substance 
Use and Compensatory Methods, Social Support, Parental Influences, Anxiety-
Depression Symptomatology and Perfectionism. Remaining items were organized 
in eight indicators of other important aspects of ED risk evaluation among adoles-
cents. The psychometric study also showed good results concerning convergent 
validity. The Portuguese version of MRFS-IV can thus be a significant instrument 
for assessing the risk of the development of ED, both in investigation and preven-
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tion fields.
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