EDI-3 - Inventário de Perturbações do Comportamento Alimentar - 3ª Edição
(EDI-3 – Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria)
O Inventário de Perturbações do Comportamento Alimentar 3 (EDI-3) corresponde à terceira edição de um
dos inventários mais utilizados na avaliação de perturbações do comportamento alimentar (PCA). Trata-se de
uma prova de fácil aplicação, que oferece dados objectivos e perfis de resultados bastante úteis na
elaboração de planos de intervenção.
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Descrição
Comparativamente ao EDI-2, o EDI-3 apresenta uma nova estrutura, que se ajusta melhor aos domínios e constructos psicológicos das
teorias modernas e que é consequência de vários estudos empíricos que os identificaram como de grande relevância para o
desenvolvimento, a manutenção e a variabilidade dos principais sintomas associados às PCA.
O EDI-3 é composto por 91 itens que contribuem para um total de 18 resultados: três escalas de risco (Obsessão pela magreza, Bulimia e
Insatisfação com o corpo), nove escalas psicológicas, cinco índices psicológicos (Ineficácia, Problemas interpessoais, Problemas afetivos,
Excesso de controlo e Desajuste psicológico geral) e um Índice de avaliação de Risco de Perturbação do Comportamento Alimentar.
Foram ainda incluídas três escalas de validade (Inconsistência, Infrequência e Impressão negativa) que permitem ao profissional detetar
tentativas de manipulação das respostas.
As nove escalas psicológicas avaliadas através do EDI-3 são:










Baixa auto-estima
Alienação pessoal
Insegurança interpessoal
Desconfiança interpessoal
Défice interoceptivo
Desajuste emocional
Perfeccionismo
Ascetismo
Medo da maturidade

Uma novidade que se destaca nesta última versão do inventário diz respeito à inclusão de um novo questionário (derivado a partir do
EDI-3), o EDI-3-RF, que permite fazer uma rápida avaliação dos sujeitos, em que se suspeita de algum risco de PCA. O EDI-3-RF baseia-se
num conjunto de decisões que, a partir das escalas de risco do EDI-3 e de vários dados críticos (i.e., o IMC do sujeito, a presença de
padrões alimentares aberrantes, etc.), permite determinar se o sujeito deverá ou não ser encaminhado para um serviço especializado
neste tipo de perturbações, para que seja confirmada ou eliminada a hipótese de PCA. O EDI-3-RF poderá ser adquirido separadamente.
Normas

Correcção

Material
O teste EDI-3 é constituído pelo seguinte material:

Manual Técnico (EDI-3)

Caderno de Aplicação (EDI-3)

Folha de respostas Auto corrigível (EDI-3)

Manual Técnico (EDI-3-RF)

Folha de respostas Auto corrigível (EDI-3-RF)
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