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RESUMO 

 

A atuação das equipes multiprofissionais de saúde é fundamental para a prevenção e a 

identificação precoce de situações de violência. Entretanto, observa-se que ainda existe 

grande dificuldade entre os profissionais quanto ao rastreamento de abusos contra 

criança. Assim, observa-se a necessidade de um instrumento validado que possa ser 

utilizado por profissionais de saúde, de maneira prática e objetiva, no rastreamento de 

negligência e maus tratos em infantes no cotidiano da prática clínica. Neste sentido, esta 

pesquisa objetivou elaborar e validar o conteúdo de um instrumento para identificação de 

violência contra criança. Trata-se de estudo metodológico composto por duas etapas: a 

primeira foi a elaboração do instrumento, a partir de revisão da literatura; a segunda, de 

validação de conteúdo, mediante a avaliação do instrumento por 25 especialistas, na 

primeira fase, 22 na segunda, e 21 na terceira. Com o intuito de promover uma 

investigação multidimensional da violência por meio de uma compreensão integral do ser 

humano e contextualizada do fenômeno, utilizou-se a teoria bioecológica do 

desenvolvimento humano. Neste sentido, o questionário tem com intenção rastrear sinais 

de abusos e maus tratos das quatro naturezas da violência - física, psicológica, sexual, 

negligência/abandono -, por meio das seguintes dimensões: sinais comportamentais da 

criança; sinais de violência física; síndrome de Münchausen por procuração (indução de 

sintomas e doenças na criança pelos pais/cuidadores); sinais de violência sexual; e sinais 

de negligência. Para análise, adotaram-se coeficiente Kappa ≥0,61 e índice de validade de 

conteúdo ≥0,75. Na primeira rodada, dos 62 itens, 39 (62,90%) apresentaram Kappa 

≥0,61 e Índice de Validade de Conteúdo ≥0,79. Nos demais (n=23; 37,10%), foram 

encontrados baixos índices de concordância Kappa e, por isso, receberam reformulações. 

O instrumento recebeu avaliação geral de Kappa de 0,62 e Índice de Validade de 

Conteúdo de 0,85, que são considerados bons resultados. No que diz respeito à segunda 

rodada, após as alterações sugeridas pelos especialistas, o instrumento passou a possuir 

50 itens. Destes, 49 apresentaram Índice de Validade de Conteúdo entre 0,81 e 1,00, e 

Kappa entre 0,61 e 0,99.  Apenas um item teve Kappa >0,61 (K=0,50; IVC=0,81). A 

insuficiência de concordância entre os especialistas ocasionou na exclusão dele, em uma 

terceira rodada. O instrumento foi avaliado de forma positiva, obtendo Kappa igual a 0,85 

e Índice de Validade de Conteúdo de 0,95, na segunda fase Delphi. Por fim, na última 

etapa, os índices gerais de Kappa e de IVC do instrumento foram 0,98 e 0,99, 

respectivamente. O instrumento apresentou índice de validade de conteúdo satisfatório e 



 
 

pode ser utilizado para identificar os sinais de suspeita de violência e auxiliar os 

profissionais de saúde na assistência à criança.  

Descritores: Criança; Pessoal de Saúde; Violência; Questionários. 
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ABSTRACT 

 

The role of multidisciplinary health teams is key for the early prevention and identification 
of situations of violence. However, there is still great difficulty among professionals 
regarding the tracking of child abuse. Thus, there is need for a validated instrument that 
can be used by health professionals in a practical and objective way in the tracking of 
neglect and ill-treatment in infants in routine clinical practice. The aim of this study was to 
develop and validate the contents of an instrument for identifying violence against children. 
This is a methodological study consisting of two stages: the first was the development of 
the instrument from the literature review; the second was the content validation with 
evaluation of the instrument by 25 experts in the first phase, 22 in the second, and 21 in 
the third phase. In order to promote a multidimensional investigation of violence through a 
comprehensive understanding of human beings and contextualized in the phenomenon, 
was used the bio-ecological theory of human development. In this sense, the objective of 
the questionnaire is to track signs of abuse and ill-treatment of the four natures of violence 
- physical, psychological, sexual, neglect/abandonment - by means of the following 
dimensions: behavioral signs of the child; signs of physical violence; Munchausen 
syndrome by proxy (induction of symptoms and diseases in children by 
parents/caregivers); signs of sexual violence; and signs of neglect. For analysis, were 
adopted Kappa coefficient ≥0.61 and content validity index (CVI) ≥0.75. In the first round, 
of the 62 items, 39 (62.90%) showed Kappa ≥0.61 and content validity index ≥0.79. In the 
others (n = 23; 37.10%) were found low Kappa indexes, hence there were reformulations. 
The instrument received Kappa overall evaluation of 0.62, and content validity index of 
0.85, which are considered good results. In the second round after the adjustments 
suggested by the experts, the instrument included 50 items in total. Of these, 49 had 
content validity index between 0.81 and 1.00, and Kappa between 0.61 and 0.99. Only an 
item had Kappa >0.61 (K = 0.50; CVI = 0.81). The lack of agreement among experts 
resulted in the exclusion of this item in a third round. The instrument was evaluated 
positively, reaching Kappa of 0.85, and content validity index of 0.95 in the second Delphi 
phase. In the last phase, the overall indices of Kappa and content validity of the instrument 
were 0.98 and 0.99, respectively. The instrument presented satisfactory content validity 
index and can be used to identify signs of suspected violence and help health 
professionals in child care. 
Keywords: Children; Health personnel; Violence; Questionnaires. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existem registros e evidências de histórico de violência contra crianças e 

adolescentes desde a antiguidade. Contudo, apenas há pouco mais de um século é que o 

abuso e os maus-tratos contra infantes e adolescentes passaram a ser vistos como um 

problema a ser combatido. (1) 

A proteção das crianças contra todas as formas de violência é um direito 

fundamental garantido pela Convenção sobre os Direitos da Criança e outros tratados e 

normas internacionais de direitos humanos. Entretanto, abusos e maus-tratos continuam 

sendo uma parte da vida de infantes em todo o mundo, independentemente da sua 

situação econômica, social, cultural, religiosa e étnica. (2,3)  

As Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estimam que 6,6 milhões de crianças 

sejam agredidas por ano, ou seja, 18 mil crianças vitimadas por dia, 750 por hora, 12 por 

minuto. Aproximadamente 10% dos grandes traumas ocorridos nos países desenvolvidos 

têm crianças como vítimas e, entre estas, destacam-se as lesões não acidentais como 

significativas nos menores de dois anos. Nas últimas décadas, tem se observado no Brasil 

a redução das taxas de mortalidade infantil e na infância pelas diversas ações no campo 

da saúde, da sanidade pública e de acesso a outros benefícios sociais. Contudo, 

verificaram-se altas taxas de homicídio no primeiro ano de vida (13,8%), e até os cinco 

anos de idade (13,5%), ente os anos 2000 e 2010. (4-6)  

Nesse sentido, a violência e os acidentes constituem a terceira maior causa de 

morte entre crianças de zero a nove anos, caracterizando-se como uma problemática 

social e se destacando enquanto grave questão de saúde pública. Muitos desses agravos, 

não resultam na morte do indivíduo, contudo, provocam um impacto no desenvolvimento e 

uma catastrófica repercussão no comportamento na vida da vítima. (7-9) 

 Os maus-tratos contra a criança têm sido associados à redução do estado geral de 

saúde em curto e em longo prazo. Desta forma, no que diz respeito às repercussões da 

violência para a saúde do indivíduo, a literatura aponta o surgimento de sintomas de 

depressão, ansiedade, e de transtornos psiquiátricos; diminuição no futuro bem-estar 

econômico; mudanças nas estruturas cerebrais e respostas fisiológicas; baixa 

escolaridade; diabetes; doenças cardiovasculares; pressão alta; obesidade; e surgimento 

de enxaquecas e dores de cabeça. (10-16) 

No Brasil, a violência contra a criança começou a receber maior atenção da 

sociedade nas décadas de 1980 e 1990 por meio da Constituição Federal e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  Segundo o Art. 5º da lei nº 8.069/90 do Estatuto da Criança e 
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do Adolescente (ECA), nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.(17,18) 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define violência como uso da força física 

ou do poder, sendo real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra 

um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em 

lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A violência 

contra criança é classificada quanto a sua natureza em física, sexual, psicológica e em 

negligência/abandono. (19,20) 

Salienta-se que formas específicas da natureza da violência podem ocorrer 

isoladamente. Todavia, qualquer tentativa de categorizar esse fenômeno corre o risco de 

se tornar superficial, pois os limites entre os atos de violência tendem a ser turvos. O 

abuso sexual é muitas vezes infligido por meio do uso da força física e/ou intimidação 

psicológica. Além disso, enquanto algumas crianças podem experimentar incidentes raros 

e isolados de agressão, por exemplo, outras, podem estar expostas repetidamente a 

várias formas de abuso e maus-tratos. (21)  

A violência física é definida como todo ato violento com uso da força física não 

acidental e de forma intencional, praticada por uma pessoa mais velha, mais forte ou com 

mais influência que tem o intuito de obter o que deseja. O abuso físico inclui todos os tipos 

de punição e todas as formas de tortura, crueldade e tratamentos desumanos e 

degradantes, assim como bullying e agressões de adultos ou outras crianças. (20- 22) 

A literatura indica o abuso físico como mais prevalente entre as naturezas da 

violência contra criança, podendo em alguns casos destacar-se o espancamento.  Este 

tipo de agressão ocorre com frequência como forma de educação parental. O 

cuidador/agressor apresenta explicações sobre o ato de bater ou espancar, motivado por 

dificuldades sociais, no dia a dia, e nas relações com a criança, provocando no filho 

descontrole emocional e sentimento de culpa pelos problemas. (9,23,24) 

Geralmente, os danos de maus tratos físicos identificados em unidades de 

emergência são os casos mais sérios de abuso ou negligência, quando as crianças já 

estão em grande vulnerabilidade e risco, até mesmo de morte. Assim, é fundamental o 

investimento na identificação precoce dos sinais de violência para que as crianças e 

famílias possam receber o quanto antes intervenções de diagnóstivo, prevenção e 

acompanhamento, reduzindo as repercussões dos maus tratos tanto para o indivíduo, 

quanto para os familiares e para a sociedade. (25) 
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Salienta-se que as violências físicas e sexuais repercutem de maneira mais intensa 

na sociedade e obtém grande visibilidade, uma vez que há diversos estudos e políticas 

públicas direcionadas a estes casos. Esse interesse pode estar relacionado à gravidade e 

ao grande impacto social provocados pelas consequências do abuso físico e sexual. 

(9,22,23) 

Em 2012, o Sistema de Informação de Agravos e Notificações (SINAN) registrou 

que 77,2% dos casos de violência sexual no país foram na faixa etária entre 0 e 19 anos. 

Contudo, em uma revisão de meta-análises, verificou-se que ainda há pouca investigação 

quanto à identificação dos sinais de abusos e maus-tratos, mesmo físicos e psicológicos, 

nos países da América do Sul, como o Brasil. (21,26) 

A violência sexual é caracterizada pela imposição de qualquer tipo de ato sexual 

por adultos ou por outras crianças. Isso inclui o uso de crianças em explorações 

comerciais sexuais; em áudio ou imagens de abuso sexual; e prostituição sexual, turismo 

sexual, tráfico de crianças para exploração sexual, venda de crianças para objetivos 

sexuais e casamento forçado. (20- 22,27) 

Além disso, observa-se escassez na literatura quanto à identificação da agressão 

psicológica, muitas vezes, sendo ignorada pelos profissionais de saúde. Essa conjutura 

pode relacionar-se pela dificuldade em rastrear esse tipo de violência já que não deixa 

marcas tão expressivas inicialmente. Deste modo, o contexto sociocultural onde ocorrem 

os maus-tratos tem que ser considerado como relevante para o reconhecimento dos sinais 

de abuso. (9)  

Quanto à sua definição, a violência psicológica é toda e qualquer ação que possa 

colocar em risco ou causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da 

criança, como maus tratos psicológicos, abusos ou negligência verbal, mental e 

emocional. Assim, o abuso psicológico inclui a incapacidade de proporcionar um ambiente 

adequado ao desenvolvimento, da criança, que promova competências emocionais e 

sociais, de acordo com o potencial pessoal do indivíduo no contexto da sociedade em que 

está inserido.  (20-22,28) 

A negligência é caratecterizada por omissões dos responsáveis pela criança, 

inclusive, institucionais, que deixam de fornecer as necessidades básicas para o 

desenvolvimento físico, moral, emocional, espiritual e social das crianças. Inclui todos os 

domínios, tais como saúde, educação, nutrição e abrigo. O abandono é uma forma mais 

grave de negligência. (20- 22) 

Este tipo de abuso contra criança tem alta prevalência nas mais variadas 

localidades representando cerca de 40% das fatalidades registradas. Portanto, apesar de 
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não receber tanta visiabilidade quanto às demais violências, esta necessita de atenção da 

sociedade, de pesquisadores e de instituições públicas e governamentais. (9, 29,30) 

 No que concerne à faixa etária das crianças agredidas sem diferenciação da 

natureza do fenômeno, observa-se na literatura, predominância de maus-tratos em 

menores de cinco anos. Além disso, enfatiza-se que quanto menor a idade, maior a 

vulnerabilidade e o risco de violência, pois são indivíduos totalmente dependentes do 

cuidador, que solicitam habilidades inerentes ao cuidar. (9,31,32) 

 Quanto ao gênero, verifica-se que há uma prevalência do sexo masculino entre as 

vítimas de violência. Estes sofrem mais agressões físicas, abusos psicológicos e 

negligência, e o sexo feminino é mais acometido pela violência sexual. Um dos aspectos 

relacionados a esses dados é a diferença comportamental de cada gênero em decorrência 

de fatores culturais, que determinam maior liberdade aos meninos e maior vigilância sobre 

as meninas. (9,21,22) 

A partir do que foi apresentado, evidencia-se que o cuidado às vítimas de violência 

deve considerar os fatores relacionados com a situação, de maneira contextualizada por 

meio de uma visão ampliada do indivíduo. A Teoria Bioecológica do Desenvolvimento 

pode contribuir para uma atuação profissional em saúde que pense a criança como ser 

integral, considerando sua subjetividade e singularidades. (32) 

Ainda sobre as ações profissionais, destaca-se a importância do ECA para a 

proteção e promoção em saúde. O Estatuto da Criança e do Adolescente tornou 

obrigatória a notificação de casos confirmados ou de suspeita de violência contra crianças 

ou adolescentes, prevendo através dos artigos 13 e 245 punição aqueles profissionais da 

saúde e da educação que não denunciarem os casos de violência identificados. (17)  

As equipes em saúde devem promover práticas e intervenções que proporcionem a 

identificação e a notificação de casos suspeitos ou confirmados de violência, e investir em 

serviços e ações para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos infantes agredidos. 

Ademais, os profissionais necessitam interagir com as agências de proteção, bem como 

desenvolver e conduzir programas de prevenção, fornecendo informações aos pais sobre 

cuidados e tratamento dos filhos, apoiando as famílias de risco. (16) 

Cabem aos profissionais de saúde atentar aos fatores de risco para a ocorrência da 

violência e para os sinais gerais de abusos, maus tratos e negilgências. Estes podem ser, 

muitas vezes, os primeiros a identificarem a possibilidade de violência sofrida pela 

criança.(8,16, 33)  

Entretanto, observa-se que ainda existe grande dificuldade entre os profissionais 

quanto à identificação dos sinais de violência. (34,35) Diante da conjuntura anteriormente 
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destacada, o presente estudo visa elaborar e validar o conteúdo de um instrumento para 

identificação de violência contra criança, ponto inicial para acompanhamento 

multiprofissional do caso.  

Com a intenção de conseguir evidências de validade de conteúdo de instrumento 

para o rastreamento de violência na infância, a partir do julgamento dos juízes 

especialistas por meio da técnica Delphi, elegeu-se as seguintes hipóteses de pesquisa:  

Hipótese nula (H0) – Os índices de validação (Kappa e IVC) do instrumento de 

avaliação pelas fases Delphi que se sucedem serão inferiores aos alcançados na fase 

Delphi 1.   

Hipótese alternativa (H1) – Os índices de validação (Kappa e IVC) do instrumento 

de avaliação pelas fases Delphi que se sucedem serão iguais ou melhores que os 

alcançados na fase Delphi 1. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo Geral 

 Criar e validar o conteúdo de um instrumento de identificação de violência infantil para 

profissionais de saúde. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar um instrumento para profissionais de saúde que investigue sinais de suspeita de 

violência contra criança com base em revisão da literatura. 

 Verificar evidências de validade de conteúdo do instrumento. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A violência na infância é um fenômeno global que afeta as vidas de milhões de 

crianças em todo o mundo, estando em nítido contraste com a Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança. (21) A literatura relata a importância de uma atuação 

das equipes em saúde na prevenção, na identificação de famílias em situação de risco, 

nas intervenções e acompanhamentos sobre a circunstância já ocorrida e na prevenção 

da reincidência da violência. (36,37) 

Os profissionais devem investigar e avaliar fatores de risco e sinais de agressão 

contra as crianças desde o primeiro contato e no procedimento da anamnese. Portanto, 

estes devem atuar com cautela durante o atendimento para detectar as suspeitas ou a 

comprovação da violência e notificar o Conselho Tutelar e o Ministério Público, a fim de se 

iniciar uma investigação dos casos de abuso. (37) Deste modo, é fundamental que tais 

profissionais estejam capacitados e possuam ferramentas para este tipo de investigação. 

(17) 

Em contrapartida, observa-se que grande parte dos casos de maus-tratos não é 

identificada na prática das equipes em saúde. Entre as maiores dificuldades encontradas, 

destaca-se a identificação dos sinais de violência, evidenciando a necessidade de um 

instrumento que contribua para a predição do abuso na infância e efetuação da notifcação, 

a ser utilizado no âmbito da saúde. (38-40)  

Salienta-se a escassez de instrumentos padronizados e validados voltados para 

preenchimento direto por profissionais de saúde. Observa-se que existem manuais e 

protocolos desenvolvidos direcionados aos profissionais dessa área, mas que carecem de 

avaliação semântica e psicométrica, e que são pouco práticos para o manuseio das 

equipes.  

A precariedade de ferramentas de mensuração validadas na literatura para o 

rastreamento de violência na infância enfatiza a importância da construção e da validação 

de instrumentos para tal propósito.  Este estudo poderá se constituir numa referência para 

o conhecimento da temática e para o desenvolvimento de pesquisas metodológicas. 
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4. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo metodológico de abordagem quantitativa, desenvolvido em 

duas etapas: a primeira foi a elaboração do instrumento por meio de revisão da literatura; 

e, a segunda, a verificação de evidências de validade de conteúdo do instrumento 

proposto aos juízes/especialistas do estudo. 

Crescem as demandas por avaliações de resultados sólidos, precisos e confiáveis, 

testes rigorosos de intervenção e procedimentos sofisticados aplicáveis para estudos em 

saúde. As pesquisas metodológicas são investigações que envolvem a verificação de 

métodos de obtenção, organização e análise de dados, utilizados no processo de criação, 

avaliação e validação de ferramentas e métodos de pesquisa. (41) As duas etapas foram 

descritas separadamente para facilitar a compreensão do desenvolvimento do estudo. 

 

4.1. ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Na primeira etapa, o instrumento foi elaborado por meio de uma revisão da literatura 

sobre os fatores psicossociais de risco para a violência contra criança.  

A construção do instrumento fundamentou-se na teoria bioecológica do 

desenvolvimento humano. Esta teoria vai ao encontro do novo paradigma de atenção à 

saúde, tendo em vista a multidimensionalidade humana, ampliando o olhar do profissional 

para além do corpo biológico, e considerando a subjetividade do indivíduo na forma de se 

relacionar com o mundo. (32)  

Nesse sentido, compreender ecologicamente o desenvolvimento humano possibilita 

que a atenção investigativa seja dirigida para a pessoa e os ambientes imediatos nos 

quais se encontra, mas também observar as interações e transições em contextos mais 

distantes, dos quais não necessariamente o indivíduo participa diretamente. O modelo 

bioecológico propõe que o desenvolvimento humano seja estudado por meio da interação 

do ambiente com o processo, a pessoa e o tempo, de maneira interrelacionada. (42) 

Portanto, para a visão ecológica as condições adversas nunca se resumem às 

variáveis de trato unicausal, salientando a necessidade de entender a complexidade do 

fenômeno. Ainda que o instrumento elaborado e validado neste estudo possa contribuir 

para a identificação de fatores de risco para a violência na infância, torna-se fundamental 

a detecção e promoção de fatores de proteção. Além disso, as equipes em saúde devem 

atuar no desenvolvimento de ações e intervenções que favoreçam a modificação da forma 

como o fenômeno é tratado na cultura, possibilitando mudanças globais no sistema. (43) 
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O questionário foi denominado Instrumento para a Identificação de Violência Contra 

Criança. Este apresentou como população-alvo as equipes multiprofissionais de saúde, 

que pudessem investigar a presença de sinais de violência em crianças até 12 anos 

incompletos, conforme definição do Estatuto da Criança e do Adolescente.(17)  

 A primeira parte foi constituída pelo objetivo da ferramenta e as orientações a 

respeito do preenchimento do instrumento pelos profissionais. Na segunda parte, 

seguiram as informações pessoais sobre a criança e o responsável de acordo com os 

dados solicitados pelo Ministério da Saúde (MS): nome ou número de identificação; 

número do cartão SUS (preenchimento não obrigatório); data de nascimento; idade (em 

anos e meses); sexo da criança (masculino ou feminino); nome do cuidador responsável; 

ano de escolarização da criança; nome do cuidador responsável; telefone 

residencial/celular/e-mail do cuidador responsável; e endereço da criança.(19) 

 Na terceira parte, os resultados da pesquisa bibliográfica foram reunidos às 

informações da Linha de Cuidados para a Atenção Integral à Saúde da Criança, 

Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências.(19) Em cada item foram incluídas 

as opções de respostas,  “Sim”, “Não”, e “Não se aplica”. No final do instrumento, inseriu-

se espaço para o preenchimento da conclusão (observações e conclusões finais), a 

assinatura e carimbo do profissional, bem como local e data do atendimento. 

Inicialmente, os itens foram apresentados de forma contínua sem categorização de 

dimensões. Entretanto, os quesitos apresentam indicadores das quatro naturezas do 

fenômeno - física, sexual, psicológica e negligência– por meio de características 

verificadas em situações com histórico de violência contra criança. Características estas 

consideradas fatores de risco para a violência na infância. Além disso, os itens foram 

compostos por alterações cognitivas, emocionais, comportamentais e físicas decorrentes 

de violência infantil.   

Salienta-se a compreensão bioecológica doo instrumento, que não apenas busca 

uma análise do microssistema em que o infante está inserido, como os pais, professores e 

profissionais de saúde. Na medida em que equipes de saúde se propõem investigar as 

relações da criança, já não apenas buscam compreender os mesossistemas, mas já 

contribuem para estes tendo em vista que mesossistema se configura como as ligações e 

processos que ocorrem entre dois microssistemas. O macrosistema corresponde às 

políticas públicas, aporte legal, ideológico e a organização das instituições nas quais os 

profissionais trabalham, envolvidos na promoção e proteção dos direitos e da saúde da 

criança. (42)  
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Nas orientações de uso do questionário, destacou-se a importância das relações 

intersetoriais com a Rede de Proteção ao infante, inserindo o exossistema do contexto em 

rastreio. Ainda no que diz respeito à atuação profissional, enfatiza-se que a necessidade 

de uma investigação de sinais de violência contra criança interdisciplina. Desta forma, 

embora o instrumento possa ser utilizado por um profissional de forma individual, sugesre-

se o uso da ferramenta equipe com a intenção de promover uma avaliação integral do 

indivíduo.  

 

4.2. VERIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DE CONTEÚDO DO 

INSTRUMENTO 

 

Nesta etapa da pesquisa, submeteu-se o instrumento elaborado a juízes especialistas 

para verificar evidências de validade de conteúdo. Para tanto, utilizou-se a técnica Delphi, 

delineada em três fases.   

A validade de conteúdo refere-se à determinação da representatividade e extensão 

com que cada item comprova, adequadamente, o domínio de interesse e a dimensão de 

cada item dentro daquilo que se propõe a medir de um determinado fenômeno investigado 

Esta validação pode ser realizada através da avaliação de juízes especialistas sobre a 

qualidade da medida recentemente desenvolvida e os critérios objetivos utilizados para 

analisar cada item. (44,45) 

A técnica Delphi, por sua vez, é considerada um processo estruturado de facilitação de 

grupos, que através de uma série de questionários ou rodadas, busca um consenso na 

opinião de juízes especialistas. Neste sentido, tem se constituído como uma ferramenta 

empregada na validação de conteúdo de elaboração e adaptação de instrumentos de 

medidas. (46,47)  

Os resultados de cada fase são compilados e devolvidos aos participantes. Ao longo 

de sucessivas rodadas, os juízes são capazes de reavaliar as suas respostas através da 

reunião das opiniões de todos eles. Este método viabiliza a participação de um grande 

número de indivíduos em diversos lugares geográficos e, áreas de especialização, de 

forma anônima, evitando a dominação do processo de consenso por um ou alguns 

especialistas. (47)  

 Para a pesquisa de profissionais de saúde que atuassem como juízes na validação 

de conteúdo do instrumento, utilizou-se a ferramenta de busca avançada por assunto da 

plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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(CNPq), (www.buscatextual.cnpq.br), com os seguintes descritores: violência contra 

criança; desenvolvimento humano infantil; e método Delphi. 

 A seleção obedeceu aos critérios de inclusão, a seguir: ser doutor; pesquisador ou 

profissional da área da saúde; trabalhar com uma das seguintes temáticas: violência 

contra criança, desenvolvimento humano infantil ou método Delphi; possuir currículo 

atualizado nos últimos 60 meses; e que tenha publicado trabalhos ou artigos sobre a 

temática nos últimos cinco anos. Foram excluídos os especialistas que não cumpriram 

com o prazo do aceite estipulado pelos pesquisadores, a saber, de outubro a dezembro de 

2014. 

 Na busca foram encontrados 178 profissionais que responderam a todos os critérios 

de inclusão. Estes foram convidados a partir do estudo por meio do endereço eletrônico, 

pelo qual foi enviado um questionário on-line de avaliação construído via Google Docs, 

além do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e uma carta convite 

explicando a proposta da pesquisa (Apêndice 1). 

 A submissão do questionário de coleta de dados ao grupo de juízes especialistas foi 

realizada por meio de três rodadas, com a intenção de atender às sugestões dos 

profissionais e melhorar os índices de concordância. Na primeira fase Delphi, 25 

especialistas aceitaram participar da etapa de validação de conteúdo, constituindo a 

amostra do estudo, conforme postulado pela literatura que orienta não usar mais que 30 

juízes na análise. Na segunda rodada, 22 deles continuaram analisando o instrumento. Na 

terceira fase, apenas um participante não respondeu o questionário avaliativo no período 

estipulado e a amostra foi composta por 21 juízes especialistas. (48) 

 A redução da amostra em cada rodada é um movimento dentro do esperado na 

aplicação da técnica. Apesar de indesejável, não se apresenta como um fator de 

repercussão negativa para o processo de análise dos dados do estudo. (48, 49) 

 O questionário para a avaliação do instrumento pelos juízes era composto por três 

partes. A primeira direcionada à caracterização dos participantes do estudo, com questões 

sobre: idade, sexo, situação conjugal, formação e experiência profissional. A segunda 

parte do instrumento permitiu que os especialistas analisassem cada item do instrumento 

por meio de uma escala de três níveis de concordância: adequado, parcialmente 

adequado ou inadequado. A terceira parte do questionário foi composta por um parecer 

final em relação ao instrumento.  

 O instrumento e os itens foram avaliados segundo os seguintes critérios de análise 

do instrumento: pertinência, objetividade, clareza, simplicidade, exequibilidade e 

vocabulário. Havia também um espaço para formulação de sugestões referentes a cada 
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item, bem como, para uma avaliação global do instrumento por meio de uma questão 

aberta, que permitia a formulação de sugestões para o instrumento como um todo.  

  Em cada rodada, os juízes receberam, por e-mail, link do questionário de coleta de 

dados e uma nova carta convite para avaliar o instrumento reformulado (Apêndices 2 e 3). 

Em cada fase Delphi foi dado um prazo de 15 dias para os especialistas responderem ao 

questionário de avaliação. O convite foi renovado para aqueles que não respondessem, 

com o objetivo de alcançar o maior número possível de participantes.   

No que diz respeito à análise estatística, os dados foram inseridos em uma planilha 

eletrônica. Verificaram-se a concordância dos especialistas, no que concerne à relevância 

dos itens, por meio do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Método muito utilizado na 

área de saúde que mede a proporção ou porcentagem de juízes que estão em 

concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens, permitindo 

analisar cada item individualmente, e o instrumento como um todo.(50)  

O IVC foi calculado a partir da divisão do número de juízes que julgaram o item 

como adequado pelo número total de especialistas. Para a avaliação global do 

instrumento, calculou-se por meio da razão entre o número total de itens considerados 

adequados pelos especialistas e o número total de itens. (50) 

Analisou-se ainda a confiabilidade da concordância da avaliação dos itens na 

avaliação dos juízes, utilizando-se o índice Kappa, indicado como complemento para o 

Índice de Validade de Conteúdo. O coeficiente Kappa é a razão da proporção de vezes 

que os juízes concordam com a proporção máxima de vezes que poderiam concordar, 

corrigidos por concordância devido ao acaso. Este varia de "menos 1" a "mais 1", sendo 

que quanto mais próximo de 1, melhor o nível de concordância entre os avaliadores. 

Como critério de aceitação, foi estabelecida uma concordância ≥0,61 para o coeficiente 

Kappa e ≥0,75 para o Índice de Validade de Conteúdo, tanto para avaliação de cada item, 

quanto para a avaliação geral do instrumento. (45,50,51) 

A análise subsidiou as reformulações do instrumento de acordo as sugestões dos 

especialistas. Os demais dados foram analisados utilizando-se estatística descritiva.  

O estudo segue as recomendações éticas da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, revogada pela Resolução nº 466/12. Sendo assim, a pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), sob parecer de número 574.076. (52)
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Resumo 
 
Objetivo: Elaborar e validar o conteúdo de um instrumento para identificação de violência 

contra criança.  

Métodos: Estudo metodológico composto por duas etapas: a primeira foi a elaboração do 

instrumento, a partir de revisão da literatura; a segunda, de validação de conteúdo, 

mediante a avaliação do instrumento por 25 especialistas. Para análise, adotaram-se 

coeficiente Kappa ≥0,61 e índice de validade de conteúdo ≥0,75. 
 
Resultados: Na primeira rodada, dos 62 itens, observou-se necessidade de reformulação 

do conteúdo de 23. Após as alterações sugeridas pelos especialistas, na segunda rodada, 

o instrumentou passou a possuir 50 itens. Destes, apenas um apresentou Kappa >0,61 
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(Kappa = 0,50). A insuficiência de concordância entre os especialistas ocasionou na 

exclusão dele, em uma terceira rodada. 
 
Conclusão: O instrumento apresentou índice de validade de conteúdo satisfatório e pode 

ser utilizado para identificar os sinais de suspeita de violência e auxiliar os profissionais de 

saúde na assistência à criança. 

 
1Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, RN, Brasil.  

 

Conflitos de interesse: não há conflitos de 

interesse a declarar. 

 

Autor correspondente 
 
Luciana da Silva Revorêdo 
 
Campus Universitário, Natal, RN, Brasil. 

CEP: 59072-070 

lucianasrevoredo@gmail.com. 

 
 
Introdução 
 
Aproximadamente 10% dos grandes traumas ocorridos nos países desenvolvidos têm 

crianças como vítimas e, entre estas, destacam-se as lesões não acidentais que tem 

ocorrido com alta prevalência em menores de dois anos. No Brasil, observou-se nas 

últimas décadas a redução das taxas de mortalidade infantil e na infância pelas diversas 

ações no campo da saúde, da sanidade pública e de acesso a outros benefícios sociais. 

Entretanto, ressalta-se a elevação nas taxas de homicídio de 13,8%, ainda no primeiro 

ano de vida e, de 13,5% até os cinco anos de idade, ente os anos 2000 e 2010.(1,2) 

 
Nesse sentido, a violência e os acidentes constituem a terceira maior causa de 

morte entre crianças de zero a nove anos, caracterizando-se como uma problemática 

social e se destacando enquanto grave questão de saúde pública. Muitos desses agravos, 

não resultam na morte do indivíduo, contudo, podem trazer prejuízos ao desenvolvimento 

da vítima.(3,4) 

Os maus tratos contra a criança começaram a receber maior atenção da sociedade 

no final da década de 1980, por meio da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, quando tornou-se obrigatória a notificação de casos confirmados ou de 

suspeita de violência contra crianças ou adolescentes, também prevendo penas para 
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médicos, professores e responsáveis por estabelecimentos de saúde e educação que 

deixassem de comunicar casos de seu conhecimento. Segundo o Art. 5º da lei nº 8.069/90 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança ou adolescente deve ser 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.(5,6) 

 
Cabe aos profissionais de saúde estar atentos aos fatores de risco para a 

ocorrência da violência e para os sinais gerais de maus tratos. Estes podem ser, muitas 

vezes, os primeiros a identificarem a possibilidade da criança sofrer violência.(4,7,8) 

 
A atuação das equipes multiprofissionais é fundamental para a prevenção e a 

identificação precoce de situações de agressão, abuso e maus tratos. Além disso, estas 

devem assegurar acompanhamento adequado e que as famílias de risco sejam 

identificadas e monitoradas. Entretanto, observa-se que ainda existe grande dificuldade 

entre os profissionais quanto à identificação dos sinais de violência.(4,9,10) 

Ainda que possam ser encontrados na literatura instrumentos padronizados e 

validados para o contexto brasileiro, que investiguem a violência em criança, segundo a 

observação do professor ou por meio do relato da própria família, salienta-se a escassez 

de instrumentos validados e padronizados voltados para o manuseio e o preenchimento 

direto por profissionais e/ou equipes de saúde.(11) 

 
Observa-se também que existem manuais do Ministério da Saúde e protocolos 

desenvolvidos por secretarias municipais e estaduais de saúde, direcionados aos 

profissionais dessa área, mas que carecem de avaliação semântica e psicométrica. Além 

disso, tratam-se de manuais informativos extensos sobre a temática e que não permitem o 

preenchimento por profissionais ou equipes de saúde durante o processo de 

investigação.(12- 

 
14) 

A violência física é definida como todo ato violento com uso da força física não 

acidental e de forma intencional, é praticada por uma pessoa mais velha, mais forte ou 

com mais influência, que tem o intuito de obter o que deseja. A violência psicológica é 

toda e qualquer ação que possa colocar em risco ou causar dano à autoestima, à 

identidade ou ao desenvolvimento da criança.(12,15) 

O abuso sexual é definido como atos ou jogos sexuais que tenham como objetivo 

estimular a criança para a obtenção da satisfação sexual, por indivíduos mais velhos. As 

relações podem ser homo ou heterossexuais. A negligência é caracterizada por omissões 

dos responsáveis pela criança, que deixam de fornecer as necessidades básicas para o 

desenvolvimento físico, moral, emocional, espiritual e social das crianças. O abandono é 

uma forma mais grave de negligência.(12,15) 
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Assim, observa-se a necessidade de um instrumento validado que possa ser 

utilizado por profissionais de saúde, de maneira prática e objetiva, no rastreamento de 

violência contra crianças no cotidiano da prática clínica. Diante da conjuntura 

anteriormente destacada, o presente trabalho teve como objetivo elaborar e validar o 

conteúdo de um instrumento para identificação de violência contra criança, ponto inicial 

para acompanhamento multiprofissional do caso. 

 
 
Métodos 
 
Trata-se de um estudo metodológico de abordagem quantitativa, desenvolvido em duas 

etapas: a primeira foi a elaboração do instrumento; e, a segunda, a validação de conteúdo 

mediante a avaliação dos instrumentos por juízes/especialistas. 
 

Na primeira etapa, o instrumento foi elaborado fundamentando-se na teoria 

bioecológica do desenvolvimento humano por meio de uma revisão da literatura sobre os 

fatores psicossociais de risco para a violência contra criança. Posteriormente, reuniram-se 

também as informações da Linha de Cuidados para a Atenção Integral à Saúde da 

Criança, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências para a construção de 

cada item.(12,16) 

 
O questionário foi denominado Instrumento para a Identificação de Violência Contra 

Criança, cuja população-alvo são as equipes multiprofissionais de saúde que pudessem 

investigar a presença de sinais de violência em crianças até 12 anos incompletos, 

conforme definição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os itens apresentam sinais 

e/ou sintomas indicadores das quatro naturezas do fenômeno, a saber: violência física, 

sexual, psicológica e de negligência contra criança, com opções de respostas, “Sim”, 

“Não”, e “Não se aplica”. 
 

Na segunda etapa, inicialmente, foram selecionados profissionais de saúde para 

colaborar na validação do conteúdo do instrumento.(17) Para tanto, utilizou-se a técnica 

Delphi.(18) 

 
Foi selecionada uma amostra intencional de 178 profissionais por meio da 

Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), utilizando-se a busca avançada por assunto, considerando os seguintes critérios 

de inclusão: ser doutor; pesquisador ou profissional da área da saúde; trabalhar com uma 

das seguintes temáticas: violência contra criança, desenvolvimento humano infantil ou 

método Delphi; possuir currículo atualizado nos últimos 60 meses; e que tenha publicado 

trabalhos ou artigos sobre a temática nos últimos 5 anos. Foram excluídos os 
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especialistas que não cumpriram com o prazo do aceite estipulado pelos pesquisadores, a 

saber, de outubro a dezembro de 2014. 
 

Posteriormente, estabeleceu-se contato com os especialistas selecionados por 

endereço eletrônico, pelo qual foi enviado um questionário on-line de avaliação construído 

via Google Docs, além do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e uma 

carta convite explicando a proposta do estudo. 

O questionário de avaliação do instrumento permitia que os especialistas 

analisassem cada item por meio de uma escala de três níveis de concordância: adequado, 

parcialmente adequado ou inadequado para os critérios de pertinência, objetividade, 

clareza, simplicidade, exequibilidade e vocabulário. 
 

Havia também um espaço para formulação de sugestões referentes a cada item. No 

final do questionário, os especialistas fizeram uma avaliação global do instrumento, 

utilizando os mesmos critérios, por meio de uma questão aberta, que permitia a 

formulação de sugestões para o instrumento como um todo. 
 

Na primeira rodada, 25 especialistas aceitaram participar da pesquisa, constituindo a 

amostra do estudo. Na segunda rodada, a amostra foi composta por 22 especialistas e a 

terceira, por 21, respeitando o postulado pela literatura que orienta não usar mais que 30 

especialistas na análise.(19) 

 
No que diz respeito à análise estatística, os dados foram inseridos em uma planilha 

eletrônica. Verificaram-se a concordância dos especialistas, no que concerne à relevância 

dos itens, por meio do Índice de Validade de Conteúdo, calculado a partir da divisão do 

número de juízes que julgaram o item como adequado pelo número total de especialistas. 

Para a avaliação global do instrumento, o cálculo foi realizado por meio da razão entre o 

número de itens considerados adequados pelos especialistas e o número total de itens. 
 

Analisou-se ainda a confiabilidade da concordância da avaliação dos itens na 

avaliação dos juízes, utilizando-se o índice Kappa, indicado como complemento para o 

Índice de Validade de Conteúdo. Como critério de aceitação, foi estabelecida uma 

concordância >0,61 para o coeficiente Kappa e ≥0,75 para o Índice de Validade de 

Conteúdo, tanto para avaliação de cada item, quanto para a avaliação geral do 

instrumento.(20,21, 22) 
 

A análise subsidiou as reformulações do instrumento de acordo as sugestões dos 

especialistas. Os demais dados foram analisados utilizando-se estatística descritiva. 
 

O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de 

ética em pesquisa envolvendo seres humanos. 
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Resultados 
 
Participaram do estudo 25 profissionais da saúde, sendo a maioria (96%) do sexo 

feminino e com idade entre 27 e 61 anos, média 45,2. No que se refere à categoria 

profissional, 52% eram enfermeiros, 24% psicólogos, 16% médicos, 4% fisioterapeutas e 

4% terapeutas ocupacionais. Quanto à qualificação, além do doutorado, 12% tinham pós-

doutorado. 
 

Inicialmente, o instrumento apresentou 62 itens contínuos sem a categorização em 

dimensões, embora correspondessem a sinais das quatro naturezas do fenômeno. No que 

concerne à primeira rodada, 39 (62,90%) apresentaram Kappa ≥0,61 e Índice de Validade 

de Conteúdo ≥0,79. Nos demais itens (n=23; 37,10%), foram encontrados baixos índices 

de concordância Kappa e, por isso, receberam reformulações. O instrumento recebeu 

avaliação geral de Kappa de 0,62 e Índice de Validade de Conteúdo de 0,85, que são 

considerados bons resultados. 
 

Alguns itens foram considerados semelhantes pelos especialistas, que solicitaram a 

reunião das informações (Quadro 1). 
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Quadro 1. Primeira rodada: itens que tiveram as informações reunidas 
 

Itens da primeira versão do instrumento IVC/Kappa 

Contusão(ões) ou hematoma(s) no formato de uma mão, cinto, ou vara; ou ainda apresentar 0,76/0,43 

marca de dentes ou unhas  

Contusão(ões) ou hematoma(s) em qualquer parte não óssea do corpo (como cabeça, pescoço, 0,80/0,48 

rosto, nádegas, tronco ou braços)  

Hematoma(s) ou mancha(s) vermelha(s) ou roxa(s) 0,80/0,48 

Lesão(ões) com aparência de mordida humana adulta 0,80/0,48 

Corrimento, secreção, sangramento, lesão, cicatrizes ou úlceras genitais 0,88/0,67 

Ânus aberto, durante um exame 0,84/0,58 

Comportamentos sexualizados (como falar e demonstrar ter conhecimento sexual, desenhar 0,88/0,67 

genitálias, simular a atividade sexual com outra criança)  

Comportamentos sexual precoce 0,84/0,58 

Ausências frequentes nas atividades escolares 0,88/0,67 

Pouca ou nenhuma frequência escolar sem condições clínicas que justifique 0,92/0,77 

Recusa do pai/ cuidador em procurar um profissional de saúde para os cuidados da criança ou a 0,84/0,58 

falta de permissão para que a própria criança procure um profissional de saúde  

Os  pais/cuidadores  não  procuram  os  serviços  de  saúde  quando  a  criança  necessita  de 0,96/0,88 

atendimento;  não  conseguem  administrar  o  tratamento  prescrito  para  a  criança;  ou  não  a  

acompanham, com frequência, nos serviços de saúde  

A  criança  não  tem  recebido  monitoração  adequada  da  imunização,  tratamento  para  cárie 0,88/0,67 

dentária e crescimento e desenvolvimento  

IVC - Índice de Validade de Conteúdo  

 
Destaca-se que, além dos itens “Corrimento, secreção, sangramento, lesão, 

cicatrizes ou úlceras genitais” e “Ânus aberto, durante um exame” terem se unificado, 

houve a adição da seguinte sentença: “Considerar também o relato da criança sobre 

coceiras e/ou dores nas áreas genitais”, seguindo as considerações de um dos 

especialistas. Além destes, os itens “Desconforto recorrente ou persistente na 

passagem da urina ou na região perianal” e “Evidência de corpos estranhos em um dos 

órgãos genitais”, ambos apresentaram K=0,58 e IVC=0,84, também receberam duas e 

três sugestões, respectivamente, indicando a necessidade do relato da criança. As 

indicações foram aceitas e as descrições dos itens reformuladas. Outros itens 

receberam alterações devido à necessidade de mais clareza segundo os especialistas 

(Quadro 2). 
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Quadro 2. Primeira rodada: itens que foram analisados com necessidade de mais clareza no conteúdo 

 

Itens da primeira versão do instrumento IVC/Kappa 

Lesões graves ou incomuns 0,68/0,28 

Lesão  intracraniana  ou  hemorragias  subdurais,  na  ausência  de  um  grande  trauma 0,76/0,43 

Acidental  

Sinais de uma lesão na coluna vertebral, na ausência de confirmação de trauma acidental 0,84/0,58 

Lesões intra-abdominais ou torácicas, na ausência de grande trauma acidental e/ou de 0,84/0,58 

hematomas externos  

Comportamento controlador com os pais/cuidadores 0,84/0,58 

IVC - Índice de Validade de Conteúdo  
 
 

Um dos especialistas apontou que o item “Surgimento de novos sintomas quando 

os anteriores são resolvidos, situação clínica improvável ou não explicável pelo histórico 

anterior da criança, procura dos pais/cuidadores por opiniões de diferentes profissionais, 

mesmo diante de um parecer clínico definitivo” (K=0,58; IVC=0,84) apresentava duas 

ideias distintas. Assim, dividiu-se em dois, separando as informações em quesitos 

diferentes. 

Ademais, o item “Hipernatremia (níveis anormais de sódio no sangue)” foi analisado 

por cinco especilalistas como restrito ao uso médico (K= 0,47; IVC= 0,80). A sugestão feita 

por um deles foi aceita, sendo o item reformulado para “Hipernatremia (níveis anormais de 

sódio no sangue) sem explicação clínica”, com a intenção de clarificar o conteúdo em 

análise. Os demais quesitos foram alterados de acordo com as sugestões dos juízes 

(Quadro 3). 
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Quadro 3. Primeira rodada: sugestões dos especialistas para os demais itens que receberam 

reformulações.  

Itens da primeira versão do instrumento IVC/Kappa Sugestões dos 

especialistas (n) 

Justificativas  

Mudança acentuada no comportamento ou 
estado emocional que não seja esperada para 
sua idade ou explicada por uma situação 
estressante (como separação parental). 
Exemplos: choro, agitação psicomotora, tiques, 

gagueira, micção, distúrbios do sono, medo, 

apatia, baixa autoestima, retraimento, 

comportamentos destrutivos ou autodestrutivos, 

comportamento agressivo (não habitual), 

tentativa de suicídio 

0,76/0,43 Inserir a chegada de 

irmão
 (1) 

A chegada de um novo 

irmão é considerada um 

período de crise no 

desenvolvimento para a 

maioria das crianças, 

podendo provocar 

mudanças no 

comportamento ou estado 

emocional. 
(23)

 

Excessiva simpatia (não habitual) com 

estranhos, incluindo profissionais de saúde 

(procura por afeto) 

0,80/0,50 Usar demonstração de 

carência afetiva, o que 

evidenciaria 

negligência emocional 

por parte dos 

cuidadores 
(1)

 

A negligência também se 

caracteriza pelo descaso 

com o bem-estar da criança 

no que se refere à 

afetividade, indicando de 

que se deve realizar uma 

investigação detalhada da 

situação familiar.
(12)

 

Queimaduras: em áreas cobertas do corpo ou 

em regiões posteriores (como palma das mãos, 

plantas dos pés, nádegas, costas); no formato 

de um utensílio (como cigarro ou ferro); no 

formato de uma luva ou meia; bilaterais; 

simétricas 

0,80/0,50 Considerar neste item 

qualquer tipo de 

queimadura que não 

possa ser justificada, 

independente do 

formato ou localização 
(1)

 

A violência física pode ser 

praticada por meio de tapas, 

beliscões, chutes e 

arremessos de objetos, o 

que causa lesões, traumas, 

queimaduras e mutilações.
 

(12)
 

Dissociação (despersonalização e amnésia) 0,84/0,58 Descrever os termos 

para melhor 

entendimento do 

profissional que estará 

utilizando o 

instrumento 
(1)

 

Os conceitos das 
experiências dissociativas 
são complexos e 
necessitam de clareza até 
mesmo para os profissionais 
de saúde mental.

(24)
 

Encoprese (defecar repetidamente, inclusive em 

lugares impróprios) ou enurese (não ter controle 

dos esfíncteres) sem a identificação de 

situações estressantes (como luto ou separação 

parental) 

0,84/0,58 Especificar se ocorre 

com frequência ou se 

é pontual 
(1)

 

O aparecimento da 
encoprese e enurese com 
frequência é indicativo de 
violência.

(25)
 

O uso da criança para a satisfação das 

necessidades dos adultos (alienação parental) 

0,84/0,58 Definir o conceito de 

alienação parental 
(1)

 

 

Trata-se de um termo mais 
utilizado na esfera jurídica, 
que diz respeito às sequelas 
emocionais e 
comportamentais sofridas 
pela criança vítima da 
conduta do pai ou da mãe 
que, após a separação, age 
para que o filho rejeite o ex-
cônjuge.

 (12)
 

 IVC: Índice de Validade de Conteúdo 

O número de juízes que sugeriu modificações nas categorias de composição dos instrumentos é indicado por “n” 

 

No que concerne à avaliação global, todos os especialistas avaliaram bem o 

instrumento, mas quatro deles indicaram a necessidade de categorização dos itens de 

acordo com a natureza da violência contra criança. Neste sentido, o conteúdo do 

instrumento foi distribuído nas seguintes dimensões: sinais comportamentais da criança; 
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sinais de violência física; síndrome de Münchausen por procuração (indução de sintomas 

e doenças na criança pelos pais/cuidadores); sinais de violência sexual; e sinais de 

negligência. 

Após as reformulações, o instrumento passou a apresentar 50 itens e foi avaliado 

pelos especialistas novamente. No que diz respeito à segunda rodada, observou-se que 

49 itens apresentaram Índice de Validade de Conteúdo entre 0,81 e 1,00, e Kappa entre 

0,61 e 0,99. O instrumento foi avaliado de forma positiva, obtendo Kappa igual a 0,85 e 

Índice de Validade de Conteúdo de 0,95. 

Verificou-se que o item que avaliou hipernatremia apresentou índice Kappa de 0,50. 

Quatros especialistas permaneceram avaliando essas informações como pouco 

pertinentes, devido à especificidade médica e complexidade do item. Enquanto que três 

dos juízes sugeriram esclarecer a necessidade de evidências laboratoriais para a 

aplicação do item, que foi reformulado para “Hipernatremia (níveis anormais de sódio no 

sangue) verificada por meio de exame clínico-laboratorial e sem explicação clínica”. Os 

demais não foram alterados e o instrumento permaneceu com 50 quesitos. 

As alterações foram avaliadas pelos juízes na terceira rodada. Os itens referentes à 

investigação de mudança acentuada no comportamento, presença de níveis de drogas no 

sangue, e ausência de promoção de socialização adequada apresentaram Kappa 0,85 e 

Índice de Validade de Conteúdo de 0,95. Os demais apresentaram coeficiente Kappa e 

Índice de Validade de Conteúdo igual a 1,00. 

O item que avaliou os níveis de sódio no sangue obteve Índice de Validade de 

Conteúdo ótimo (0,80), mas coeficiente Kappa de 0,58. Assim, optou-se por excluí-lo 

devido à ausência de concordância entre os especialistas. Os índices gerais de Kappa e 

de Validade de Conteúdo do instrumento foram 0,98 e 0,99, respectivamente. Neste 

sentido, concluiu-se a validação de conteúdo com 49 itens, sendo este, o único quesito 

excluído do instrumento. Todas as sugestões dos especialistas, ao longo do processo, 

foram acatadas em decorrência de congruência com a literatura. A versão final do 

instrumento está no apêndice 1 (Apêndice 4 do presente trabalho). 

 

Discussão 
 
A composição do grupo de juízes multidisciplinar, com vasta formação e experiência em 

diferentes áreas, por meio da técnica Delphi, contribuiu para a obtenção de uma avaliação 

global, criteriosa e de credibilidade.(19) Quanto à redução da amostra em cada rodada, 

trata-se de um movimento dentro do esperado segundo a literatura.(21) Objetivou-se 

reduzir a limitação do uso do consenso por meio da síntese de evidências científicas na 



35 
 

elaboração do instrumento e pela utilização de recursos estatísticos-matemáticos na 

análise dos itens, permitindo a confiabilidade do processo. 
 

Segundo o relatório mundial da OMS, a violência contra crianças ainda é 

subnotificada, pois há pouco investimento no âmbito da predição de situações de abuso 

no Brasil.(26) Destaca-se a emergência de um instrumento, que auxilie as equipes 

multiprofissionais nas diversas esferas da saúde na identificação de sinais de violência, e 

que contribua para as demais providências necessárias.(27) 

 
O profissional ou equipe de saúde tem momentos essenciais de contato com as 

crianças para que se observe sinais e sintomas resultantes de uma situação de violência. 

O instrumento desenvolvido pelo presente estudo poderá ser utilizado para contribuir no 

rastreamento de violências contra infantes. Os itens foram distribuídos em dimensões 

relacionadas às quatro naturezas do fenômeno, indicando congruência entre a análise dos 

juízes e a literatura.( 4,12) 

 
Na dimensão que analisa os sinais comportamentais da criança foram consideradas 

as alterações no comportamento que frequentemente apresentam-se como demanda do 

atendimento nos serviços de saúde. A violência psicológica, geralmente, coexiste com as 

demais naturezas do fenômeno, sendo investigada por meio dos comportamentos da 

criança e do relacionamento com os pais/cuidadores.(17,28) 

 
Dentre as naturezas da violência contra infantes, os abusos e maus tratos físicos se 

destacam como a causa mais frequente de notificação, abrangendo acima de 40% do total 

de crianças e adolescentes que demandam o serviço. Inicialmente, é necessário afastar a 

possibilidade de que as lesões ou cicatrizes apresentadas sejam consequências de 

traumatismos não intencionais. Além disso, o atraso na procura de atendimento deve ser 

interpretado como um sinal de negligência e/ou de tentativa de ocultação da violência. 

(1,2,4) 

 
A Síndrome de Münchausen por procuração caracteriza-se pela simulação ou 

criação, por um dos responsáveis ou cuidador, de sinais ou sintomas que caracterizam 

doenças em seus filhos. Apesar de ser considerada uma forma de violência física, por 

exigir dos profissionais da área da saúde a execução de uma série de exames e 

investigações penosas para a criança, optou-se por considerá-la como uma dimensão do 

instrumento devido à peculiaridade do fenômeno.(12) 

 
A violência sexual provoca sinais e sintomas físicos e psíquicos no indivíduo. Os 

tipos de maior notificação referem-se ao estupro, assédio sexual e atentado violento ao 

pudor. As meninas a partir dos 10 anos de idade são as maiores vítimas do estupro. 

Salienta-se que, em geral, o ato sexual com penetração acontece após algum tempo de 

sedução do adulto em relação à vítima. Os resultados de uma revisão de meta-análises 
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sobre prevalência da violência contra criança observou que este tipo de violência tem sido 

o mais estudado, principalmente nos países em desenvolvimento. Esse interesse pode 

estar relacionado á gravidade das consequências provocadas pelo abuso sexual. (2,17) 

 
Corroborando com a análise dos especialistas, observa-se na literatura a 

importância do relato da criança para a investigação de violência. Assim, devem-se 

valorizar as informações do infante, considerando que o relato espontâneo é de alta 

credibilidade. Enfatiza-se a sutileza na abordagem para evitar mais traumas. Ademais, 

indica-se a solicitação da ajuda de um psicólogo e de outros profissionais qualificados 

para o cuidado de crianças em situação de violência. (12) 

 
A análise dos juízes quanto á dimensão que se refere à negligência também 

apresentou congruência com a literatura. Sendo, assim, avaliada por meio da investigação 

do descaso com o bem-estar, a saúde e a segurança da criança, com a afetividade, a 

educação ou a detecção de atrasos de desenvolvimento sem causa orgânica 

aparente.(12,17) 

 
Segundo o critério de simplicidade para a construção dos itens, cada questão deve 

expressar uma ideia. Desta forma, itens com o mesmo conteúdo foram reunidos em um 

único quesito. Ideias distintas presentes, inicialmente, em um mesmo item, foram 

separadas em questões diferentes seguindo o mesmo critério Além disso, alguns itens 

foram reformulados observando o critério de clareza, destacado pelos especialistas.(29,30) 

A avaliação dos níveis de sódio no sangue foi excluída do instrumento em 

decorrência da ausência de concordância entre os juízes quanto à sua relevância. A 

hipernatremia foi considera como difícil de ser avaliada e, segundo alguns dos 

especialistas, essa informação pouco contribuiria para o rastreamento de maus tratos em 

infantes. 

As instituições de saúde são consideradas portas de entrada para a identificação de 

sinais de violência em crianças. Assim, é fundamental que as equipes estejam 

capacitadas para realizar o acompanhamento adequado dos infantes. Nesse sentido, a 

utilização de instrumentos para a investigação de violência contra crianças apresenta-se 

como um recurso capaz de auxiliar na orientação da prática assistencial e contribuir para 

uma atuação em equipe. Contudo, salienta-se o uso de uma abordagem integral nas 

intervenções profissionais, considerando o indivíduo em sua totalidade, e a 

multicausalidade do fenômeno. 
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Conclusão 
 
O instrumento apresentou índices de validade de conteúdo e de Kappa satisfatórios. 

Assim, poderá auxiliar equipes de profissionais no rastreamento da violência contra 

criança, ponto inicial para a investigação, e mobilização dos recursos e serviços existentes 

na saúde e articulação das redes intrassetorial e intersetorial. Salienta-se a necessidade 

de criação de instrumentos válidos, confiáveis e que possam contribuir para ações e 

intervenções qualificadas na área da saúde. 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

O projeto de pesquisa “Criação e validação de conteúdo de um instrumento para 

identificação de violência contra criança” foi elaborado em 2013 como requisito para a 

obtenção de título de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde/UFRN. A proposta inicial teve como objetivo criar e validar um instrumento capaz 

de rastrear a violência contra criança no cotidiano da prática clínica de equipes de saúde. 

A motivação para pesquisar sobre o tema surgiu de vivência pessoal da mestranda 

no exercício do estágio curricular, na graduação em psicologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). Em experiências vivenciadas durante as práticas de 

estágio, em psicologia da saúde e hospitalar, e acompanhando os colegas graduandos, 

atuando em diversos âmbitos da psicologia, verificaram-se fragilidades na formação dos 

estudantes e dos profissionais para a identificação e acompanhamento dos casos de 

violência em criança.   

O instrumento foi elaborado e validado por meio deste estudo com o intuito de 

ajudar as equipes multiprofissionais de saúde no rastreamento da violência na infância. 

Ponto fundamental para as demais etapas no processo de acompanhamento de crianças 

e famílias em situação de violência, tais como diagnóstico, notificação, tratamento e 

prevenção de reincindência.   

Por meio do presente estudo, foi possível atingir algumas metas pré-estabelecidas 

no anteprojeto, tais como: realizar uma síntese da literatura científica que trata do abuso 

contra criança, material-base para a construção do instrumento; e elaborar e validar um 

instrumento para a identificação de violência na infância. Esta pesquisa poderá 

proporcionar aos profissionais de saúde maior acesso a conhecimentos sobre o rastreio 

da violência em crianças, bem como contribuirá para uma melhoria nas intervenções com 

esse público, colaborando para uma atuação mais humanizada e integrada.  

Em relação às limitações da presente pesquisa, salienta-se que o processo de 

validação do instrumento ainda não foi finalizado. Neste sentido, outras etapas, como a 

validação de constructo do instrumento, deverão ser efetuadas por meio de um novo 

projeto de pesquisa que será utilizado como requisito para o doutoramento da estudante.  

A mestranda está inserida no Grupo de Estudos Psicologia e Saúde (GEPS), na 

UFRN. Além disso, esta pesquisa proporcionou a oportunidade de participar do projeto em 

ações associadas, na UFRN, intitulado “Violência doméstica infantil: grupos focais com 

profissionais e estudantes do Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra 
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(HOSPED)”. Tendo a possibilidade de liderar grupos de estudo e pesquisa com os alunos 

bolsistas do projeto.  

Por fim, a realização do estudo contribuiu para o amadurecimento acadêmico por 

parte da mestranda, possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades no 

que se refere à elaboração e desenvolvimento de pesquisas científicas, em especial, à 

construção e validação de instrumentos psicométricos, bem como ao tema da violência. 

Deste modo, a experiência de mestrado proporcionou o refinamento e aprofudamento do 

conhecimento por meio de pesquisas, leituras, participação em eventos, e publicação de 

artigo e trabalhos científicos.  
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APÊNDICE 1 

Carta convite enviada aos juízes para participação da primeira fase Delphi 

 

Prezado(a) Sr(a), 

 

Convidamos-no(a) para participar voluntariamente do estudo intitulado Criação e 

validação de um instrumento para identificação de violência em crianças. 

Este estudo tem como objetivo desenvolver e validar o conteúdo de um instrumento 

para identificação de violência infantil para profissionais de saúde. Trata-se de uma 

pesquisa de Mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

(PPGCSA), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que tem como 

pesquisadora responsável a Mestranda Luciana da Silva Revorêdo sob a orientação da 

Professora Doutora Eulália Maria Chaves Maia.  

  O Sr(a) foi selecionado via a Plataforma Lattes para  ser juiz e avaliar o 

instrumento elaborado, participando da primeira rodada de conteúdo do instrumento. O 

estudo poderá contribuir para a identificação da violência infantil, possibilitando uma 

assistência de maior qualidade às crianças. Destaca-se também a possibilidade de 

favorecer a ampliação do conhecimento sobre a temática e produção científica. 

Assim, poderá concordar ou discordar em participar da pesquisa e poderá desistir 

de sua participação em qualquer etapa desta.  Ademais, estamos encaminhando via 

anexo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) da pesquisa, que deverá ser 

assinado eletronicamente ou escaneado e encaminhado, em caso de concordância de 

participação; bem como o instrumento para identificação de violência infantil. A pesquisa 

seguiu as exigências da Resolução nº466/12-CONEP e foi aprovada pelo Comitê de ética 

em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, parecer 574.076. 

Por fim, segue o link para o questionário avaliador do instrumento para identificação 

de violência infantil: 

https://docs.google.com/forms/d/1DNNrpbFhwlcZq1_UNXsGEdbF0WKAbVnmiht6U

eHWLLE/viewform 

 

Atenciosamente, 

 

Eulália Maria Chaves Maia 
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Professora Associada IV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

vinculada ao Curso de Graduação em Psicologia e Orientadora credenciada para 

Mestrado e Doutorado nos Programas de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

(PPGCSA), e Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) 

Endereço: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Humanas 

Letras e Artes, Departamento de Psicologia. Campus Universitário. Lagoa Nova. CEP: 

59072-070 - Natal, RN – Brasil. Telefone: (84) 3215-3590. Ramal: 220. Fax: (84) 3215-

3589  

 

Luciana da Silva Revorêdo  

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCSA), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Endereço: Av. Petra Kelly, 1148. Nova Parnamirim. CEP: 59152-330. Parnamirim/RN. 

Telefone: (84) 8879-4133. E-mail: lucianasrevoredo@gmail.com.br 
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APÊNDICE 2 

Carta convite enviada aos juízes para participação da segunda fase Delphi 

 

Prezado (a), 

Agradecemos sua participação na primeira etapa do estudo Criação 

e validação de um instrumento para identificação de violência em crianças. 

Salientamos a importância da continuidade do processo de validação do conteúdo do 

questionário. Assim, reinteramos o convite para a participaçãoda segunda etapa da 

pesquisa. Em anexo, estamos encaminhando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido referente ao estudo, que poderá ser assinado eletronicamente ou escaneado 

e, se possível, encaminhado por e-mail. 

Neste segundo momento, estamos resubmetendo o instrumento para sua análise, 

após a reformulação dos itens conforme o índice de concordância kappa e o índice 

de validade de conteúdo obtido por cada quesito, e as sugestões dos juízes.  

Segue anexo com o instrumento para identificação de violência contra criança. 

Abaixo, o link para o questionário avaliador: 

https://docs.google.com/forms/d/1f8sEpLJxWpcmpBuH3-

a7trSB4bwX9djFP_chFAWUQdo/viewform 

                                                                                  

Atenciosamente, 

 

Eulália Maria Chaves Maia Professora Associada IV da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), vinculada ao Curso de Graduação em Psicologia e Orientadora 

credenciada para Mestrado e Doutorado nos Programas de Pós-Graduação em Ciências 

da Saúde (PPGCSA), e Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) Endereço: Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, 

Departamento de Psicologia. Campus Universitário. Lagoa Nova. CEP: 59072-070 - Natal, 

RN – Brasil. Telefone: (84) 3215-3590. Ramal: 220. Fax: (84) 32153589   

  

Luciana da Silva Revorêdo  Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde (PPGCSA), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Endereço: 

Av. Petra Kelly, 1148. Nova Parnamirim. CEP: 59152-330. Parnamirim/RN. Telefone: (84) 

8879-4133. E-mail: lucianasrevoredo@gmail.com.br 
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APÊNDICE 3 

Carta convite enviada aos juízes para participação da terceira fase Delphi 

 

Prezado(a) Sr(a),  

  

Agradecemos por sua participação e enorme contribuição na primeira fase de 

validação de conteúdo do Instrumento para identificação de violência em crianças. As 

avaliações dos juízes foram analisadas por meio do IVC e Kappa, sendo que apenas o 

item 27 ainda não alcançou bons índices matemático-estatísticos (K=0,50; IVC= 0,81), 

indicando que ainda há pouca concordância quanto à relevância desse quesito. Desta 

forma, considerando o que é posto pela literatura na temática, apenas o item referido 

recebeu reformulações segundo as sugestões dos especialistas. 

Assim, pedimos novamente que avaliem o instrumento e indiquem a permanência 

ou não do item, em mais uma etapa de avaliação – essencial para a finalização do 

instrumento e estudo.  

A participação dos juízes nesta etapa é de fundamental importância para validação 

final dos instrumentos. Em anexo, estamos encaminhando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido referente ao estudo, que poderá ser assinado eletronicamente ou 

escaneado e, se possível, encaminhado por e-mail. 

  

Segue anexo com o instrumento reformulado. 

Por fim, segue o link para o questionário avaliador do instrumento para identificação de 

violência infantil: 

https://docs.google.com/forms/d/18_8tY9SGLhZJcfE5_pxvFqwsO6fnEgmQ--

7jmlsVMnU/viewform 

  

 Atenciosamente,  

  

Eulália Maria Chaves Maia Professora Associada IV da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), vinculada ao Curso de Graduação em Psicologia e Orientadora 

credenciada para Mestrado e Doutorado nos Programas de Pós-Graduação em Ciências 

da Saúde (PPGCSA), e Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) Endereço: Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, 
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Departamento de Psicologia. Campus Universitário. Lagoa Nova. CEP: 59072-070 - Natal, 

RN – Brasil. Telefone: (84) 3215-3590. Ramal: 220. Fax: (84) 32153589   

  

Luciana da Silva Revorêdo  Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde (PPGCSA), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Endereço: 

Av. Petra Kelly, 1148. Nova Parnamirim. CEP: 59152-330. Parnamirim/RN. Telefone: (84) 

8879-4133. E-mail: lucianasrevoredo@gmail.com.br 
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APÊNDICE 4 

INSTRUMENTO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA 

 

Objetivo do instrumento: auxiliar equipes multiprofissionais de saúde na identificação de 

violência contra criança (até 12 anos). 

 

Orientações:  

O instrumento apresenta sinais e sintomas indicadores de violência contra criança 

com respostas “Sim”, “Não”, e “Não se aplica”.  

Pode ser preenchido por qualquer profissional de saúde, em situações de suspeita 

de maus tratos ou violência contra criança, nos diversos âmbitos de atuação. Caso o 

conteúdo do item do instrumento não possa ser avaliado ou não esteja dentro das 

competências do profissional, este poderá escolher a opção “Não se aplica”.  

Com o intuito de se obter uma avaliação global, prioriza-se o uso do instrumento 

por equipes multiprofissionais de saúde, que podem preenchê-lo de forma inter ou 

transdisciplinar.  

Durante toda a investigação, é fundamental que o profissional busque, sem 

julgamentos, explicações com os pais/cuidadores e a própria criança, para os sinais, 

comportamentos e eventos relatados ou observados. A suspeita da violência deverá ser 

considerada apenas após a constatação da falta de explicação médica e/ou 

ausência/inadequação da justificativa dos responsáveis pela criança. O profissional ou a 

equipe deve obrigatoriamente efetuar a notificação da suspeita de violência contra 

criança e os encaminhamentos para serviços de saúde, de educação e da proteção social, 

inclusive em casos de negligência identificados por dificuldades socioeconômicas dos 

pais/cuidadores. As informações coletadas pelo instrumento devem contribuir para a 

identificação e notificação da violência contra criança e, dessa forma, tais dados devem 

ser sigilosos. 
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Identificação da criança 

Nome ou número de identificação: 

____________________________ 

Número do cartão SUS (preenchimento não 

obrigatório): __________________________ 

Data de nascimento: ____ / _____ / 

_____ 
Idade (em anos e meses): _______________ 

Sexo da criança:   (  ) Masculino 

                              (  ) Feminino 

Nome do cuidador responsável: __________ 

____________________________________ 

Ano de escolarização da 

criança:_________________  

( ) Não se aplica (para crianças menos 

de quatro anos) 

Telefone residencial/Celular/E-mail do cuidador 

responsável: __________________ 

Endereço da criança (ponto de referência): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

Identificação da violência: 

Segue uma lista de sinais e sintomas que são indicadores de violência comuns em 

crianças  

Sinais comportamentais da criança: SIM NÃO NÃO SE 

APLICA 

Item 1. Mudança acentuada no comportamento que não seja 

esperada para sua idade ou explicada por uma situação 

estressante (como separação dos pais ou chegada de irmão). 

Exemplos: 

Afecções de pele com frequência e sem motivo aparente 

Agitação psicomotora 

Apatia 

Choro sem motivo aparente 

Distúrbios de alimentação 

Distúrbios do sono 

Gagueira 

Irritabilidade frequente 

Tiques 
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Tristeza constante 

Item 2. Demonstração de carência afetiva perante 

profissionais de saúde 

   

Item 3. Demonstração excessiva de "bom" comportamento 

para evitar desaprovação parental e/ou mudança de 

comportamento na ausência dos pais 

   

Item 4. Deixar de aceitar conforto/afeição em situações 

angustiantes ou quando aparentar estar angustiada 

   

Item 5. Comportamento controlador da criança com os 

pais/cuidadores e/ou com pares 

   

Item 6. Sentimentos de irrealidade, amnésia e apatia    

Item 7. Ausências frequentes nas atividades escolares    

Item 8. Comportamentos como extrema passividade, 

resistência ou recusa na realização de um exame ou 

avaliação de saúde 

   

Item 9. Autoflagelação. Exemplos: cortar-se, riscar-se, 

morder-se ou puxar o cabelo 

   

Item 10. Roubar ou esconder comida    

Item 11. Encoprese ou enurese (não ter controle dos 

esfíncteres) com freqüência 

   

Item 12. Saída ou fuga de casa sem acordo ou conhecimento 

dos pais/cuidadores 

   

Sinais de violência física: SIM NÃO NÃO SE 

APLICA 

Item 13. Contusão(ões), lesão(ões) e/ou hematoma(s) que 

não tenha(m) explicação médica e ausência/ inadequação da 

justificativa dos responsáveis pela criança. Exemplos: 

contusão(ões) e/ou hematoma(s) no formato de uma mão, de 

cinto, ou de vara; marcas de dentes ou de unhas 

   

Item 14. Lacerações, escoriações e/ou cicatrizes    

Item 15. Queimadura(s) que não tenha(m) explicação médica 

e ausência/ inadequação da justificativa dos responsáveis 

pela criança 

   

Item 16. Hipotermia (temperatura corporal abaixo de 35º)    
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Item 17. Mãos ou pés vermelhos e/ou inchados que indiquem 

sinais de congelamento 

   

Item 18. Fraturas ósseas ou sequelas de traumatismos 

antigos 

   

Item 19. Lesão(ões) craniencefálica(s) sem justificativa dos 

responsáveis pela criança 

   

Item 20. Lesões oculares ou hemorragias da retina    

Item 21. Sinais de lesão na coluna vertebral sem justificativa 

dos responsáveis pela criança 

   

Item 22. Lesões intra-abdominais ou torácicas, sem 

justificativa dos responsáveis pela criança 

   

Item 23. Lesões dentárias. Exemplos: Quebras ou 

arrancamentos 

   

Item 24. Alopécia traumática (queda intensa de cabelo)    

Item 25. Lesões que não podem ser explicadas pelo acidente 

relatado ou sem justificativa dos responsáveis pela criança 

   

Item 26. Presença de níveis de drogas no sangue, sem 

receita médica para a criança ou evidências bioquímicas de 

ingestão de uma ou mais substâncias tóxicas 

   

Item 27. Incidente de quase afogamento    

Item 28. Procura frequente pelos serviços de saúde    

Item 29. Alteração de comportamento dos pais/cuidadores 

frente aos profissionais de saúde 

   

Síndrome de Münchausen por Procuração 

Indução de sintomas e doenças na criança pelos 

pais/cuidadores 

SIM NÃO NÃO SE 

APLICA 

Item 30. Sinais e sintomas que só aparecem ou reaparecem 

quando o pai/cuidador está presente ou são 

relatados/observados somente pelo pai/cuidador 

   

Item 31. Surgimento de novos sintomas quando os anteriores 

são resolvidos 

   

Item 32. Insistência dos pais/cuidadores por opiniões de 

diferentes profissionais mesmo diante de parecer clínico 

definitivo 
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Item 33. História, exames e avaliações discrepantes do 

quadro clínico referido pelos pais/cuidadores 

   

Sinais de violência sexual SIM NÃO NÃO SE 

APLICA 

Item 34. Corrimento, secreção, sangramento, lesão, cicatrizes 

no ânus ou genital, ou úlceras genitais. Considerar também o 

relato da criança sobre coceiras e/ou dores nas áreas genitais 

   

Item 35. Relato da criança de dor recorrente na passagem da 

urina ou na região perianal 

   

Item 36. Relato da criança ou evidência de corpo estranho no 

ânus ou genital 

   

Item 37. Hepatite B, hepatite C, gonorreia, clamídia, sífilis, 

herpes genital, HIV ou infecção por Trichomonas 

   

Item 38. Demonstração de conhecimento sobre atividades 

sexuais, por meio de falas, gestos ou atitudes 

   

Item 39. Atitudes sexuais impróprias para a idade. Exemplos: 

contato oral-genital com outra criança ou uma boneca; pedir 

para ser tocado na área genital; inserir ou tentar inserir um 

objeto, dedo ou pênis na vagina ou no ânus de outra criança 

   

Sinais de negligência SIM NÃO NÃO SE 

APLICA 

Item 40. Exposição da criança pelos pais/cuidadores a 

experiências assustadoras, traumáticas ou que não 

correspondam com o estágio de desenvolvimento da criança 

   

Item 41. O uso da criança para a satisfação das necessidades 

dos adultos. Exemplos: trabalho infantil; alienação parental 

(quando na separação dos pais, um dos lados age para que 

romper os laços afetivos da criança com outro genitor) 

   

Item 42. Ausência de promoção a socialização adequada à 

criança. Exemplos: Estímulos para o envolvimento da criança 

em situações ilícitas ou ausência de fornecimento de 

educação 

   

Item 43. Interações conflituosas entre pais/cuidadores e 

crianças 
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Item 44. Apatia dos pais/cuidadores    

Item 45. Comportamentos punitivos, agressivos, 

depreciativos, defensivos, de intolerância, e/ou de rejeição 

dos pais/cuidadores 

    

Item 46. Descaso com a higiene da criança; uso de roupas 

inadequadas à idade, ao clima ou à condição social; e/ou 

discrepância entre o aspecto do cuidador e da criança em 

relação à higiene 

   

Item 47. Desnutrição da criança sem doença aparente ou 

déficits de crescimento e desenvolvimento sem problema de 

saúde que os justifiquem 

   

Item 48. Descuido com a segurança da criança e ausência de 

medidas na prevenção de acidentes 

   

Item 49. Falta de acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança; ausência de procura pelos 

serviços de saúde quando existe a necessidade de 

atendimento; e/ou má administração do tratamento prescrito 

para a criança 

   

 

Conclusão (Observações e conclusões finais:): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

Assinatura e carimbo do profissional: 

________________________________ 

 

Local e data: _______________________________ 
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ANEXO 1 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 
 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa:Construção e validação de um instrumento de identificação de 
violência contra criança 

 

Pesquisador:  Eulália Maria Chaves Maia 
 
Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 24583413.9.0000.5292 
 
Instituição Proponente: Pós-Graduação em Ciências da Saúde 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer:  574.076 
 
Data da Relatoria: 13/12/2013 

 

Apresentação do Projeto: 
 
Trata-se de uma pesquisa de Mestrado da Pós-graduação Ciências da Saúde pela UFRN, 

e deverá ser desenvolvida em 2 fases: I) Pesquisa bibliográfica sobre o tema violência 

contra criança e II) construção de um instrumento que poderá auxiliar profissionais de 

saúde a identificar sinais em crianças que denunciem maus tratos e/ou violência. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
 
Objetivo Geral: Construir e validar o conteúdo de um instrumento de identificação de 

violência infantil para profissionais de saúde. 

 

Objetivos Específicos: 
 
1) Caracterizar o estado da arte sobre a temática da investigação de suspeita de violência 

infantil; 
 
 
2) Pesquisar e sistematizar aspectos referentes aos fatores psicossociais de proteção e 

de risco para a criança em situação de violência; 

 

3) Elaborar um instrumento para profissionais de saúde que investigue sinais de suspeita 

de violência contra criança;



64 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 
 
 
Continuação do Parecer: 574.076 

 
 

 

4) Verificar evidências de validade de conteúdo do instrumento. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Riscos: A participação na presente pesquisa envolve uma previsão de riscos mínimos. A 

medida de proteção para minimizar possíveis riscos será o do sigilo sobre a identidade 

dos profissionais, bem como dos dados coletados, por parte do pesquisador. 

 

Benefícios: Poderá auxiliar os profissionais de saúde na assistência à criança, 

contribuindo para a identificação dos sinais de suspeita de violência. Ademais, também 

proporcionará uma assistência sistematizada e de qualidade às crianças. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Relevante para auxiliar os profissionais de saúde para identificar os sinais de violência e 

maus tratos em crianças, importante tanto do ponto de vista da saúde pública quanto a 

justiça. Auxiliando inclusive no registro compulsório desses casos. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Estão presentes todos os termos, mas chamo atenção para alguns detalhes do TCLE 
 
Recomendações: 
 
TCLE: 
 
1 - Citar no texto que após o aceite em participar da pesquisa o voluntário receberá 

diretamente em seu e-mail uma cópia do TCLE. 
 
2 - Declarar no texto também que a pesquisa cumpre as exigências contidas na 
Resolução nº466/12- 
 
CONEP 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
TCLE. 
 
Situação do Parecer: 
 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
 
Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 

Endereço:   Avenida Nilo Peçanha, 620 - 3¿subsolo  
Bairro:  Petrópolis CEP: 59.012-300 

UF: RN Município: NATAL  

Telefone: (84)3342-5003 Fax:  (84)3202-3941 E-mail:  cep_huol@yahoo.com.br 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 
 
 
Continuação do Parecer: 574.076 

 

NATAL, 29 de Março de 2014 
 

 

Assinador por: 

Joao Carlos 

Alchieri 

(Coordenador) 
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