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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: A literatura científica tem mostrado limitações na produção de instrumentos de 

rastreio para violência contra o idoso no contexto brasileiro. Atualmente, esse tipo de estudo tem 

sido pouco abordado na realidade do contexto brasileiro, no que concerne à adaptação transcultural 

de instrumentos destinados a população idosa. A HITS- Brasil trata-se de um instrumento de 

rastreio breve da violência doméstica contra a pessoa idosa, que pode ser utilizado em contextos 

clínicos e domiciliares, objetivando a constatação do risco de violência. Este estudo por se tratar 

da tradução e adaptação e validação de um instrumento que não possui origem nem validação 

brasileira seguiu critérios metodológicos rigorosos no intuito de garantir ampla confiabilidade e 

posteriormente ser aplicado e utilizado por outros pesquisadores para rastreio de VD contra o idoso. 

OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo traduzir, adaptar e avaliar as propriedades 

psicométricas (validade e confiabilidade) do instrumento Hurt Insult Threatened Scream (HITS) 

para o rastreio da violência doméstica contra idosos. MÉTODO: Estudo de tradução, adaptação e 

validação. Foram recrutados, de forma aleatória 30 idosos para a fase de equivalência operacional 

e 48 idosos com idade entre 65 a 80 anos ou mais de ambos os sexos, a média de idade para as duas 

etapas foi de 70,8 anos levando em consideração os dois grupos. Dados sobre variáveis 

sociodemografica, capacidade cognitiva e aplicação da HITS foram coletados. Para análise dos 

resultados foi utilizado a estatística descritiva e inferencial, para etapa da equivalência operacional 

foi avaliada a equivalência dos itens que aconteceu em cinco etapas que avaliou as equivalências 

semântica, idiomática, experimental e conceitual para o contexto brasileiro. Após esse processo foi 

dado início a etapa de equivalência de mensuração que buscou avaliar a validade e confiabilidade 

nos 48 idosos. RESULTADOS: O estudo cumpriu as cinco etapas do processo de tradução e 

adaptação transcultural da HITS, sendo elas: traduções, retrotraduções, síntese das traduções, 

análise da equivalência semântica, idiomática, experiencial e conceitual por um comitê de experts 

e pré-teste em 30 idosos, o qual foi seguido de ajustes da linguagem e conceitos, alcançando a 

forma final do instrumento, nomeado HITS-Brasil. Os valores obtidos através do Coeficiente do 
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alfa de Cronbach mostraram resultados de aceitáveis para todos os itens (item 1: 0,80 ; item 2: 0, 

75; item 3: 0,80 e item 4:0,68). Na análise da concordância interexaminador tivemos boa 

concordância para os itens 1 e 2 e baixa concordância pra os itens 3 e 4 da escala. Consideramos 

que a baixa concordância nos itens 3 e 4  não implicaria de forma negativa no coxtexto geral da 

escala, uma vez que temos uma alta confiabilidade pelo alfa de cronbach. CONCLUSÃO: Em sua 

versão final, a HITS-Brasil obteve índice de fidedignidade alto para os quatro itens quando avaliado 

a sua consistência interna, indicando que os resultados são satisfatórios.  

 

 

Palavras- chave: Idoso. Violência doméstica. Questionários. Psicometria. 
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ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: The scientific literature has shown limitations in the production of screening 

instruments for violence against the elderly in the Brazilian context. Currently, this type of study 

has been little approached in the Brazilian context, regarding the cross-cultural adaptation of 

instruments for the elderly population. HITS- Brazil is a brief screening tool for domestic violence 

against the elderly, which can be used in clinical and domicile contexts, aiming at establishing the 

risk of violence. This study, because it deals with the translation and adaptation and validation of 

an instrument that does not originate nor Brazilian validation, followed rigorous methodological 

criteria in order to guarantee wide reliability and later be applied and used by other researchers for 

screening of RV against the elderly. OBJECTIVE: This study aimed to translate, adapt and 

evaluate the psychometric properties (validity and reliability) of the Hurt Insult Threatened Scream 

(HITS) instrument for the screening of domestic violence against the elderly. METHOD: Study 

of translation, adaptation and validation. A total of 30 elderly people were recruited for the 

operational equivalence phase and 48 elderly people aged 65 to 80 years or more of both sexes 

were recruited, mean age for the two stages was 70.8 years taking into account the two groups. 

Data on sociodemographic variables, cognitive ability and HITS application were collected. For 

the analysis of the results we used the descriptive and inferential statistics, for the operational 

equivalence stage, the equivalence of the items that happened in five stages that evaluated the 

semantic, idiomatic, experimental and conceptual equivalences for the Brazilian context was 

evaluated. After this process the measurement equivalence stage was started, which sought to 

evaluate the validity and reliability of the 48 elderly subjects. RESULTS: The study complied with 

the five stages of HITS transcultural translation and adaptation process: translations, back 

translations, synthesis of translations, semantic, idiomatic, experiential and conceptual equivalence 

analysis by a committee of experts and pre-test in 30 elderly people, which was followed by 

adjustments of language and concepts, reaching the final form of the instrument, named HITS-

Brazil. The values obtained through Cronbach's alpha coefficient showed acceptable results for all 
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items (item 1: 0.80, item 2: 0, 75, item 3: 0,80 and item 4: 0,68). In the analysis of inter-examiner 

agreement we had good agreement for items 1 and 2 and low agreement for items 3 and 4 of the 

scale. We considered that the low agreement in items 3 and 4 would not negatively imply the 

overall coxtext of the scale, since we have a high reliability by the cronbach alpha. 

CONCLUSION: In its final version, HITS-Brazil obtained a high reliability index for the four 

items when its internal consistency was evaluated, indicating that the results are satisfactory. 

 

Keywords: Elderly. Domestic violence. Questionnaires. Psychometry. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A violência é um fenômeno de complexa compreensão, na medida em que é multifacetada, 

socialmente construída e ambivalente (HAAN, 2008). A violência contra o idoso é considerada 

uma problemática delicada, uma vez que não envolve somente o idoso vítima da violência, 

compreende também sua família, os profissionais de saúde que dele cuidam e todo o sistema de 

proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa (MINAYO, 2003).  

A literatura científica tem mostrado limitações na produção de instrumentos que assegurem 

hábil rastreio da violência contra o idoso. Recentemente, esse tipo de estudo tem sido aplicado no 

contexto brasileiro, no que concerne à adaptação transcultural de instrumentos destinados a 

população idosa. (MAIA, 2014; FLORÊNCIO; GROSSI, 2014; PAIXÃO JUNIOR, 

REICHENHEIM, 2007) 

Neste sentido, o cenário de violência contra a pessoa idosa tem mostrado a necessidade para 

o rápido e fácil rastreio da violência doméstica contra o idoso. Para a realidade brasileira, dispõe-

se de um instrumento criado pelo Ministério da Saúde, que está disponível no Caderno de 

Envelhecimento (nº19), todavia, curiosamente, a literatura não aponta resultado de esforços no 

sentido de sua validação para o contexto brasileiro (FLORÊNCIO; GROSSI, 2014). Os 

instrumentos de medida que sofreram processo de tradução e adaptação para cultura brasileira 

foram o Caregiver Abuse Screen (CASE) – Rastreamento de abuso de cuidadores, Hawlek-

Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/ EAST) – Teste de rastreamento de abuso contra idosos 

de Hawlek–Sengstock e o  Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS) para rastreio da 

violência contra idosos. (FLORÊNCIO; GROSSI, 2014; MAIA, MAIA, 2014, REICHENHEIM; 

PAIXÃO JÚNIOR; MORAES, 2008; PAIXÃO JÚNIOR; REICHENHEIM; MORAES; 

COUTINO; VERAS, 2007). 

Cabe destacar que a deficiência na produção de estudos sobre a temática de violência 

vinculado ao segmento populacional idoso, no âmbito da violência doméstica, tem permitido 

invisibilidade, reduzindo, nesta perspectiva, a capacidade de esforços em reconhecer a prevalência 

da violência e seus fatores de risco (SCHRABER et al, 2016; LAGO, 2016) 

Dentro de um grupo de iniciação científica da FACISA, foi observado que, a despeito da 

ferramenta HITS ser um instrumento prático e rápido para o rastreio da violência, não havia 

antecedentes do processo de adaptação e validação para cultura brasileira. Neste momento, foi 



 
 

17 

 

optado pelo desafio de iniciar a investigação científica no Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva da FACISA/UFRN com esta temática.   

O estudo a seguir foi realizado na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade 

acadêmica especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (FACISA/UFRN). Esta 

dissertação apresenta a descrição dos procedimentos metodológicos, análises, resultados e 

discussões, sob forma de dois artigos científicos: o primeiro descreve o processo de tradução da 

HITS para a Língua Portuguesa e sua adaptação à cultura brasileira e o segundo artigo discute as 

propriedades psicométrica da versão brasileira da HITS.   

Os dados deste estudo além de oferecer os resultados do processo de tradução e adaptação 

bem como a validação da escala HITS-Brasil poderá ser capital no preparo e organização dos 

trabalhadores de saúde, pois poderá oferecer subsidios no planejamento e orientação das práticas 

ao que concerne colocar esses assuntos como prioridade de intervenções, sendo capazes de 

transformar e reduzir a prevalência da violência contra o idoso. 

Nesta perspectiva, é necessário o reconhecimento da subnotificação da violência que está 

relacionado a fatores como o despreparo profissional no reconhecimento das redes de atenção e 

apoio a pessoa idosa vítima de violência, a falta de priorização de ações da violência como pauta 

na agenda de trabalho, entre outros. Evidências cientifica tem reafirmado como fundamental para 

a vigilância epidemiológica e a definição de políticas públicas de prevenção e intervenção, um 

olhar crítico e de priorização destes assuntos. 

É importante salientar que, o instrumento HITS-Brasil sozinho não será capaz de 

estabelecer melhoras no cenário da violência contra o idoso, é preciso mais que isso, a priorização 

dos aspectos que envolve o segmento idoso na agenda de trabalho dos serviços de saúde e, 

equipamentos sociais com alto impacto de articulação e com caráter resolutivo.  

Espera-se, com este estudo, auxiliar a construção de uma rede de proteção que impacte 

positivamente na redução dos casos de violência contra a pessoa idosa.  
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Com isso, partindo das considerações feitas sobre o tema, iniciamos nosso estudo, cuja 

exposição encontra-se distribuída da seguinte forma:  

A introdução delimita o objeto de estudo, traduz a relevância de esforços científicos para 

viabilizar um instrumento prático e fácil para o rastreio da violência doméstica contra o idoso. 

A revisão de literatura apresenta aspectos teóricos que possibilita o entendimento da 

problemática da violência contra o idoso enquanto problema de saúde pública, permite a 

compreensão do panorama da violência e terminologias utilizadas a nível mundial, situando o leitor 

para divergências conceituais ainda presentes no cenário teórico, determinantes e perfil da 

violência no contexto do idoso. Nesta seção também discutimos os principais instrumentos de 

medida existentes, fazendo referência aqueles existentes no contexto brasileiro, e por último a 

descrição das principais características da escala HITS, que é objeto deste estudo. 

Os Objetivos demonstra a intenção dos investigadores na construção de dois artigos 

científicos, sendo o primeiro a tradução e adaptação da escala pra a cultura brasileira e o segundo 

a avaliação das propriedades psicométricas.  

Na seção de Materiais e métodos, detalhamos todos os procedimentos metodológicos 

utilizados no estudo, ressaltando a importância da utilização de abordagem metodológica confiável 

para alcançar os objetivos propostos, caracterizando o tipo de estudo, o campo, os sujeitos da 

pesquisa, e como os dados foram analisados considerando os princípios da ética em pesquisa.  

Os artigos um e dois vislumbram os resultados da pesquisa e a discussão das informações 

encontradas, organizadas de acordo com os objetivos de estudo. O artigo um, discute os aspectos 

relativo ao processo de tradução e adaptação, dando ênfase no cumprimento das cinco etapas, além 

da caracterização sociodemográfica da amostra, tempo gasto na aplicação e principais impressões 

no momento de aplicabilidade. No artigo dois, apresentamos as evidências das propriedades 

psicométricas com base na consistência interna e concordância intra-observador.   

Por fim, encontramos na última seção as conclusões gerais dos respectivos resultados do 

nosso estudo.   
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1 Violência doméstica contra o idoso no Brasil e no mundo: terminologia e 

determinantes 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a violência como o uso deliberado da força 

ou o poder, seja em forma de ameaça ou efetivamente, contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou 

comunidade, que cause ou tenha probabilidade de causar lesões, morte, danos psicológicos, 

transtornos do desenvolvimento ou privações (OMS, 2002). A OMS classifica a violência de 

acordo com quem a inflige ou perpetrador (auto-dirigida, interpessoal e coletiva) e sua natureza 

(física, psicológica, sexual e negligência). A violência auto-dirigida abrange os comportamentos 

suicidas, auto-mutilações e auto-negligência; a interpessoal envolve os casos de violência familiar, 

pelo parceiro íntimo e por pessoas estranhas; e a violência coletiva, que incorpora as disputas entre 

grupos com objetivos políticos, econômicos e sociais (OMS, 2002).  

A violência física envolve os casos que deixam marcas claras nos corpos, resultando do 

espancamento por chutes, socos, ferimentos por armas, dentre outros; a violência psicológica 

compreende os gritos, ameaças e outros tipos de tortura psicológica; a violência sexual compreende 

a prática não consensual de ato de conotação sexual, não restrito a penetração sexual; e a 

negligência é representada pela omissão e falta de cuidados com a pessoa.  

Segundo a Actionon Elder Abuse entende-se por abuso contra a pessoa idosa qualquer ato, 

isolado ou repetido ou a ausência de ação apropriada que ocorre em qualquer relacionamento em 

que haja uma expectativa de confiança, e que cause dano ou incômodo a uma pessoa idosa 

(ABUSE, 2015), estando aí incluídos todos os tipos de violência. 

A mesma definição foi adotada pela International Network for the Preventionof Elder 

Abuse (INPEA), pela OMS e assumida pela ONU em 2002, através da assinatura da Declaração de 

Toronto, pelos países membros. No nosso meio, cabe destacar ainda a violência institucional, que 

se apresenta como um tipo de violência invisível que ocorre nos serviços que se organizam como 

estruturas burocratizadas e torna a tarefa de informar deslocada da função social (SOUSA et al, 

2010). 
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Na literatura científica, as terminologias utilizadas muitas vezes se confundem, fundindo 

ou segregando categorias ou características. Assim, por exemplo, a violência pelo parceiro íntimo 

também pode ser referida como violência doméstica, violência familiar, ou ainda violência baseada 

em gênero (PARYS et al,2014). 

Em alguns estudos, a noção de vulnerabilidade pode acrescentar à violência o conceito de 

abuso, comum em estudos envolvendo violência sexual, contra crianças e idosos (LESERMAN et 

al, 1996; ZUNZUNEGUI, MORALES, MARTINEZ,1997; BERGERON, 2004;LUNDY, 

GROSSMAN, 2004; GREENFIELD, 2010; FISHER, ZINK, REGAN, 2011; RODGERS, 

SIEGERT, 2011; PLUMMER, FINDLEY, 2012; JOHANNESEN, LOGIUDICE,2013; 

BERTHELOT et al, 2014; GLEMAUD et al, 2014).  

Nesse estudo, o conceito de violência doméstica (VD) é utilizado para descrever os atos 

violentos praticados por familiares (irmãos, filhos, netos, sobrinhos, etc.) e violência pelo parceiro 

íntimo (VP) quando o perpetrador for parceiro da vítima (esposo, esposa, união estável, etc.). 

Independentemente das questões terminológicas, a violência se manifesta de diversas 

formas durante o curso de vida das pessoas, apresentando-se associada a: idade, sexo, estado civil, 

suporte social, consumo de álcool, culturas/crenças, status sócio-econômico, educação e etnia.  

Dessa forma, a violência manifesta-se mais em pessoas jovens do sexo feminino e solteiras; 

com baixos níveis educacionais, socioeconômicos e de suporte social; e que vivem em culturas de 

crenças patriarcais (COKER et al, 2002; PARISH et al, 2004; BREIDING, BLACK, RYAN,2005; 

STICKLEY, CARLSON, 2010; THOMPSON, KINGREE, DESAI, 2004). 

Em função de uma maior prevalência em pessoas mais jovens, estudos envolvendo a 

violência contra pessoas idosas são escassos, sendo a maioria desenvolvida na América do Norte 

(RODGERS, SIEGERT, 2011;JOHANNESEN, LOGIUDICE, 2013; ZINK et al, 2006; BONOMI 

et al, 2007; STRAKA,MONTMINY, 2006; STAGGS el al, 2007; LAUMANN,LEITSCH, 

WAITE, 2008; CHEN et al, 2009; LEISEY, KUPSTAS, 2009; RABIN et al, 2009; ACIERNO et 

al, 2010; CISLER et al, 2010; THOMSON et al, 2011; NELSON, BOUGATSOS, BLAZINA, 

2012; POOLE, RIETSCHLIN, 2012) e Europa (OKEEFFE, 2007;MARMOLEJO, 2008; 

NAUGHTON et al, 2012; STÖCKL, WATTS, PENHALE, 2012). Há poucos estudos realizados 

em outras regiões como a América Latina (LLAVE, 2005; ESPÍNDOLA, BLAY, 2007; ABATH 

et al, 2010; JÚNIOR, 2010). Poucos estudos foram desenvolvidos com amostras brasileiras 

(ESPÍNDOLA, 2007; SOUZA et al,2010; ABATH et al., 2010; MINAYO, 2014). Há ainda 
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consensos de que instrumentos de rastreamento para a violência contra o idoso seja de extrema 

importância para identificação precoce dessa problemática, no entanto a literatura aponta baixa 

produtividade para estudos direcionados a essa temática e escassez de instrumentos validados e 

confiáveis para uso (PAIXÃO JUNIOR, REICHENHEIM, 2007; FLORÊNCIO; GROSSI, 2014; 

MAIA, 2014). 

 Ademais, a comparação entre os estudos é bastante limitada, em função de diferentes 

definições de violência adotadas, bem como dos métodos utilizados. Assim, em estudos com dados 

de prevalência de violência física em idosos as taxas variaram entre 0,2% (LAUMANN, LEITSCH, 

WAITE, 2008;) a 9,6% (JÚNIOR, 2010); e as de violência psicológica, entre 1,2% (NAUGHTON 

et al, 2012) e 43,2% (JÚNIOR, 2010, MORAES, 2008; MELO 2006). 

Independentemente das questões conceituais envolvidas, os danos causados pela violência 

são bastante significativos, tornando-a um problema de saúde pública. Um dos indicadores de 

avaliação de impacto utilizados pela OMS é a taxa de homicídios por 100.000 habitantes (OMS, 

2002). 

De acordo com o último relatório da OMS, em 2012, essas taxas corresponderam a 32,4 no 

Brasil (OMS, 2014). Estimativas do impacto econômico da violência sobre os serviços de saúde 

apontam comprometimentos da ordem de 1,9% do produto interno bruto no Brasil (OMS, 2002). 

No entanto, essas cifras são apenas a ponta de um iceberg, uma vez que esses valores não 

consideram as perdas em termos de vida produtiva decorrente de absenteísmo, deficiências 

adquiridas e morte prematura, assim como possíveis impactos na saúde e custos decorrentes com 

a saúde e o amparo do Estado a seus familiares.  

O processo de envelhecimento trata-se de um período complexo, em crescimento acelerado 

mundialmente, principalmente em países em desenvolvimento, e está atrelado a vários fatores, 

entre eles genéticos, sociais, culturais e históricos (LOPES; 2016; CAMARANO; 2013). Segundo 

Micheletti (2011), idosos submetidos a constantes situações de violência no lar apresentam 

diminuição gradual de suas defesas psíquicas e físicas, resultando em aumento de problemas de 

saúde como transtornos depressivos, fuga da realidade, tentativas de suicídio, isolamento social e 

condutas autodestrutivas por questões morais, de ridicularização e desrespeito.   

A VD tem mostrado várias consequências no curso da vida do idoso, principalmente por se 

tratar de um agravo que se configura como silencioso e oculto no espaço onde acontece, uma das 

maiores dificuldades é a subnotificação do fenômeno, isso porque a violência doméstica costuma 
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ser um assunto privado pela família, pois geralmente a vítima mantem laços familiares e 

dependência com o seu possível agressor. (GONDIM et al., 2006;). O fato de sofrer influência de 

fatores culturais, de normas sociais e de crenças dificulta o estabelecimento de uma definição 

objetiva e, por consequência, o desenvolvimento de pesquisas. Neste sentido é necessário o 

desenvolvimento de esforços coletivos e da comunidade cientifica visando o aprofundamento de 

definições e características que são inerentes a essa temática. 

O rápido envelhecimento populacional, o aumento do conhecimento acerca da prevalência 

da violência contra a pessoa idosa e os impactos das diversas alterações no estado físico, social e 

psicológico do idoso tem evidenciado a necessidade de métodos adequados para identificação e 

rápida intervenção para os casos ocultos de violência. Os números sobre sua identificação e sobre 

os casos detectados ainda continuam baixos o que reporta a necessidade de um melhor rastreio e 

meta de alta prioridade nos serviços assistenciais. (FLORÊNCIO; GROSSI, 2014; DAY et al., 

2003; SOUZA et al, 2010; BLANCO et al, 2010). 

Atrelado ao processo de transição demográfica tem-se a necessidade de mudanças 

estruturais no intuito de garantir a essa população oportunidades de saúde, empoderamento e 

visibilidade social, mediante políticas públicas e ações de impacto no seu contexto social que 

favoreçam a identificação da violência, intervenção sobre seus fatores/agentes e sua interrupção 

(LOPES, 2016).  

         2-2 Instrumentos de medida para rastreio de VD contra idosos 

 

Apesar de sua complexidade conceitual, há vários instrumentos para avaliação e rastreio da 

violência disponíveis na literatura científica (RABIN, 2009; SHERIN et al, 1998; 

LOZA,CONLEY, WARREN, 2004; LOZA et al, 2005; SHAKIL et al, 2005; YUT-LIN, 

OTHMAN, 2008; CONNOR et al, 2011; IDEKER, TODICHEENEY-MANNES, KIM,2011; 

CHAN, 2012; KIM, IDEKER, TODICHEENEY-MANNES, 2012). Contudo, no Brasil existem 

poucos instrumentos validados para o rastreio da violência contra o idoso, tornando esse campo 

limitado no que tange a avaliação e a investigação confiável dos aspectos que envolvem a 

problemática. 

 De acordo com Florêncio; Grossi (2014); Paixão Junior; Reichenheim, (2006); Maia; Maia 

et al, (2014),  o Brasil apresenta-se deficitário ao que se refere a disponibilidade de instrumentos 
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criados e validados para rastreio da violência na cultura brasileira, atualmente dispondo de apenas 

três instrumentos, sendo o  Caregiver Abuse Screen (CASE) usado somente para ser aplicado a 

seus cuidadores, adaptado e validado por Paixão Júnior et al, 2007; Reichenheim et al, 2009, o 

Hawlek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/EAST) avalia a violência instalada ou 

presumida a partir da perspectiva da própria pessoa  idosa e o  Vulnerability to Abuse Screening 

Scale (VASS) que foi elaborado a partir de modificações do H-S/EAST, interroga diretamente o 

idoso e busca constatar o risco de violência doméstica. 

 Ambos sofreram processos de adaptação transcultural e validação para uso em Língua 

Portuguesa no Brasil. Essas autoras identificaram nesse estudo as principais características e 

processo de validação desses instrumentos, ressaltando que a maior parte dos instrumentos 

existentes são originários dos Estados Unidos, apontando apenas um instrumento criado pelo 

Ministério da Saúde, que está disponível no Caderno de Envelhecimento (nº19), todavia, 

curiosamente, a literatura não aponta resultado de esforços no sentido de sua validação para o 

contexto brasileiro. 

Sobre o CASE, trata-se de um instrumento de perguntas diretas, desenvolvido no Canadá, 

que investiga violência contra a pessoa idosa cometida por seus cuidadores. Foi desenvolvido no 

contexto de um projeto de larga escala sobre intervenção e pesquisa em violência contra a pessoa 

idosa, chamado PROJECT CARE, desenhado especificamente para uso em comunidades, com 

intuito de investigar abusos físicos, psicossociais, financeiros e negligências em idosos, causados 

por seus cuidadores, formais ou informais. Possui oito itens e pode ser respondido tanto por 

cuidadores abusivos quanto pelos não abusivos, de forma dicotômica (Sim ou Não). (REIS; 

NAHMIASH, 1995; PAIXÃO JUNIOR et al, 2009) 

O estudo de validação do CASE indicou ser esta uma boa ferramenta, capaz de distinguir 

de forma confiável os cuidadores abusadores dos não abusadores, nas formas de violência 

investigadas: física, financeira, negligência e psicológica (FLORÊNCIO; GROSSI, 2014). Em 

2009, Paixão Junior et al (2009) propôs sua validação na intenção de adaptar para o cenário 

brasileiro. A validade foi apurada e com boas equivalências de conceito e semântica entre a versão 

brasileira e a versão original.  

Por seu turno, o instrumento Hawlek-Sengstock Elder Abuse Screening Test   H-S/ EAST, 

foi criado em 1986 nos Estados Unidos e foi agrupado em um instrumento de 15 itens que cobrem 

três principais domínios do tema: violação evidente de direitos pessoais ou abuso direto; 
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características de vulnerabilidade e situações potencialmente abusivas avaliam violência física, 

psicológica, financeira e negligência. Apesar da validade satisfatória, uma das críticas é de que este 

instrumento foca na pergunta direta, dirigida apenas à própria pessoa idosa. Avalia a violência 

física, financeira, negligência e psicológica (PAIXÃO JUNIOR; REICHENHEIM, 2006; 

FLORÊNCIO; GROSSI, 2014). 

A ferramenta Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS) – Escala de rastreamento para 

a vulnerabilidade ao abuso, também foi submetida a processo de adaptação para o contexto 

brasileiro, e já apresenta validade identificada (MAIA; MAIA, 2014; MAIA; MAIA, 2016). É um 

instrumento que contém 12 itens autoaplicáveis e constata o risco de violência física, financeira, 

psicológica e negligência, representada pelos domínios: vulnerabilidade, dependência, depressão e 

coerção.  

O uso de ferramentas válidas e confiáveis para rastreio para a violência contra a pessoa 

idosa proporciona medidas adequadas ao processo decisório dos profissionais e pesquisadores que 

as utiliza, ajudando a identificação do caso e encaminhamento para possível assistência.  

 

2.3 Instrumento HITS 

 

 A ferramenta Hurt Insult Threatened Scream (HITS) foi criada por um médico e 

professor do departamento familiar da Universidade Central de Chicago, Kevin Sherin, em suas 

consultas de rotina para triagem da violência doméstica em mulheres. Posteriormente, por ser ágil 

e prática foi validada no seu país de origem em 1996, por Sherin e mais quatro professores da 

Universidade de Chicago. Fizeram parte da sua amostra indivíduos que apresentavam idade 

superior a 21 anos, resultando em 160 mulheres avaliadas, com validação concorrente e 

confiabilidade com a CTS (Sherin et al.,1998). 

A HITS é uma escala de fácil e rápida aplicação composta por quatro itens que questiona 

os entrevistados quantas vezes o seu parceiro fisicamente feriu, insultou, ameaçou e gritou. Cada 

item é pontuado de 1-5 sendo 1 (nunca), 2 (raramente), 3 (às vezes), 4 (com bastante frequência) e 

5 (frequentemente). Sua pontuação final pode variar de minimo de 4 ao máximo de 20, sendo uma 

pontuação superior a 10 indicativa de experiência de violência doméstica. Em estudo original de 

validação a  escala Conflict Tactics Scales Form (CTS) foi escolhida como padrão ouro, para 



 
 

25 

 

cumprimento da validade concorrente, a validação foi feita com dois grupos mulheres e homens, 

vítimas e não vítimas da violência, a consistência interna da HITS foi testata e pesquisadores do 

estudo evidenciaram resultados satisfatórios. (SHERIN et al,1998; SHAKIL 2005). 

 A vantagem de utilização da HITS se dá pelo tempo de duração na aplicação e na 

obtenção de uma resposta imediata, o que proporciona ao investigador saber se a vítima sofreu ou 

não violência (SHERIN et al,1998; SHAKIL 2005). Sobretudo, por ser composta por apenas quatro 

itens, é possível mensurar apenas dois tipos de violência, sendo a física e a psicológica. Seu uso 

está diretamente ligado ao apoio para profissionais de saúde e pesquisadores que demandam 

interesse no rastreamento da violência doméstica.  (SHERIN et al,1998). 

Constituindo a justificativa deste estudo, o uso da versão brasileira da HITS pode fortalecer 

a identificação da VD contra idosos, assim como ampliar os horizontes das políticas, pesquisas e 

intervenções em saúde, bem como proporcionar o empoderamento deste grupo de indivíduos, 

favorecendo compreensão sobre a dimensão da violência doméstica, tanto do ponto de vista 

acadêmico quanto profissional. A implementação deste instrumento nos serviços de saúde 

certamente contribuirá para melhoria do suporte a essa demanda, minimizando, assim, os impactos 

negativos da violência sobre a qualidade e bem estar da vida da pessoa idosa brasileira. 
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3-OBJETIVOS  

 

3.1 Geral 

 

Traduzir e adaptar  transculturalmente  o instrumento Hurt Insult Threatened Scream para 

o rastreio da violência contra o idoso no contexto brasileiro – Artigo 1 

 

 

3.2 Específico 

 

Avaliar as propriedades psicométricas da HITS (validade de conteúdo, consistência interna 

e confiabilidade inter-examinador) – Artigo 2 
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4-MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo e local de estudo   

 

Estudo de tradução, adaptação e validação, foi realizado na Clínica Escola de Fisioterapia 

da Faculdade de Ciências da Saúde, unidade acadêmica especializada da UFRN, localizada no 

município de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil. Os termos de anuência para realização do 

estudo foram assinados pelo Diretor e Chefia da Clínica Escola de Fisioterapia da instituição. 

 

4.2 Amostra 

 

Foram recrutados, de forma aleatória (sorteio a partir de lista de idosos cadastrados nas 

Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Cruz), 30 idosos para a fase de pré-teste do 

instrumento. Estes trinta idosos foram recrutados na quinta fase da adaptação da equivalência 

metodológica (pré-teste) e não fizeram parte das etapas seguintes.   

O cálculo amostral de 10 indivíduos para cada item do instrumento foi definido para a 

aplicação da versão final da HITS, perfazendo 40 idosos (PERNAMBUCO, 2015). 

Para a viabilizar o reteste, para a fase de equivalência de mensuração 20% dessa amostra 

foi reavaliada respeitando um período de duas semanas que contemplou um total de 8 idosos 

(PERNAMBUCO, 2015). 

Considerando as amostras das duas etapas (pré-teste e aplicação da versão final da HITS), 

foram avaliados 70 idosos e posteriormente 8 foram reavaliados (reteste). 

 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

Idosos a partir de 65 anos, residentes em Santa Cruz – RN, na zona urbana e que aceitassem 

participar de forma voluntária da pesquisa. 
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4.2.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo idosos que apresentavam déficits cognitivos, indicado pelo 

número de erros acima de 4 nos quesitos de orientação da prova cognitiva de Leganés (CALDAS, 

2011).  

 

4.3 Etapas do estudo 

 

Inicialmente o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FACISA e, após a aprovação, foram iniciadas as etapas do estudo, a saber: 1) Tradução 

e adaptação transcultural da HITS com pré-teste e 2) Coleta de dados e validação da versão em 

Língua Portuguesa da HITS. 

Os idosos foram recrutados por contato telefônico e convidados a comparecer na Clínica 

Escola de Fisioterapia da FACISA, onde foi feita a leitura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), o qual foi formatado contemplando um tamanho de fonte e letra que 

possibilitassem a leitura pelo idoso. Todos os idosos concordaram em participar do estudo e 

assinaram o termo. 

 As avaliações foram feitas face-a-face na instituição, tendo em vista que o ambiente 

domiciliar, devido a estrutura e proximidade do possível agressor, poderia compelir os idosos a 

omitir a real situação de violência que perpassa sua vida. Os idosos foram abordados em uma sala 

fechada e ambiente neutro, de forma individual, a fim de assegurar a confidencialidade das 

informações coletadas. 

 

4.4 Instrumentos de medida 

 

4.4.1 Prova Cognitiva de Leganés (PCL) 
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A Prova Cognitiva de Leganés é um teste de rastreio cognitivo desenvolvido em 2000 por 

Zunzunegui et al, e validada no Brasil em 2011 (CALDAS, 2011). Ele foi projetado para ser de 

fácil aplicabilidade e não ter nenhum impacto da escolaridade sobre os seus escores finais.  

A conclusão do teste não depende a capacidade de escrever, calcular, desenhar ou realizar 

pensamento abstrato, permitindo um rastreio cognitivo adequado em populações de baixa 

escolaridade.  

A PCL contempla as seguintes áreas: orientação temporal - data, dia da semana, o tempo 

(0-3); orientação espacial: lugar e endereço (0-2); informações pessoais: idade, data de nascimento 

(dia/mês/ano), o nome de solteira da mãe (0-3); teste de nomeação objetos comuns apresentados 

em seis desenhos (0-6); memória imediata - lembrando seis objetos mostrados nos desenhos. O 

teste começa com a seguinte frase: "Por favor, me diga os nomes dos objetos que você viu nos 

desenhos, e tentar lembrar-se deles, porque eu vou perguntar de novo mais tarde" (0-6); memória 

de atraso - cinco minutos após o teste de nomeação, os idosos foram convidados a recordar os 

objetos que foram mostrados (0-6); memória lógica - memória imediata de uma história curta com 

seis ideias (0-6). 

A Prova de Leganés possui pontuação total que varia de 0 a 32, e pode atingir 0-8 no 

domínio de orientação e de 0 a 24 na memória. Escores mais elevados estão associados a um melhor 

desempenho e do comprometimento cognitivo de corte é de 22 pontos.  

 

4.4.2 Questionário dados sociodemográficos 

 

Foi realizada caracterização socioeconômica da amostra selecionada, visando coletar 

informações sobre as seguintes variáveis: Idade: categorizada em três faixas etárias (65 a 69 anos, 

70 a 79 anos, 80 e mais); Sexo: Masculino ou feminino; Escolaridade: avaliada a partir de três 

subcategorias: Nunca estudou/analfabeto, até 3 anos, entre 4 e 10 anos; Estado civil: Casado, 

solteiro, união estável, separado ou viúvo; Situação previdenciária: Aposentado (a), 

pensionista/benefício ou não é aposentado (a);  Renda: Auto relato da renda para cobertura das 

necessidades, com quatro alternativas: menos de um salário mínimo, de um a dois salários 

mínimos, de dois a quatro salários, mais de quatro salários; Arranjo familiar:  Referente às 

pessoas que convivem com o idoso na mesma casa. Com duas alternativas de resposta: Até 5 

moradores ou 6 ou mais moradores. Contribuição para o sustento da casa: Referente à 
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contribuição financeira nas despesas da casa avaliada a partir das variáveis dicotômicas (Sim ou 

Não). 

 

4.4.3 HITS 

 

A HITS (Hurt Insult Threatened Scream) avalia as experiências de violência doméstica  nas 

dimensões física e psicológica perpetrada pelo parceiro ou algum membro da família. Foi criada 

para avaliar a violência doméstica contra mulheres, sendo de fácil e rápida aplicação e composta 

por quatro itens. A primeira questão trata de experiências de violência física e as três seguintes de 

violência psicológica. As respostas são dadas em uma escala de likert de 1 a 5, sendo 1 (nunca); 2 

(raramente); 3 (às vezes); 4 (com bastante frequência) e 5 (frequentemente). A pontuação total da 

HITS pode variar entre 4 e 20. Considera-se positivo para violência escores acima de 10 (Sherin et 

al,1998). 

Em sua versão original, a HITS se destina a rastrear experiências de violência física e 

psicológica. Desta forma, são consideradas pessoas que sofreram violência física aquelas que 

reportam escores entre 2 (raramente) e 5 (frequentemente) na questão um e para pelo menos umadas 

três questões subsequentes são pessoas que sofrem violência psicológica (Sherin et al,1998).  

 

4.5 Análise dos dados  

 

4.5.1 Artigo 1 

 

Para a análise estatística foi empregado o programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 21.0 para Windows. Foi encontrada distribuição normal das variáveis 

quantitativas (Teste de Shapiro-Wilk), sendo expressas em média e desvio-padrão. As variáveis 

qualitativas foram expressas em frequência e porcentagem. Para as respostas dos juízes, foi 

utilizada a análise descritiva para mensuração da concordância entre as respostas deles. Para tanto, 

foram calculadas a frequência absoluta e relativa das respostas entre os juízes para cada item do 

instrumento traduzido, obedecendo a seguinte conversão numérica para quantificação do resultado: 

1 - tradução adequada (TA); 2 - tradução parcialmente adequada (TPA); e 3 - Tradução Inadequada 
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(TI). Os itens que apresentaram variação inferior a 80% foram substituídos/modificados, segundo 

sugestões oferecidas pelos juízes, conforme orienta (PASQUALI et al, 2010). 

 

4.5.2 Artigo 2 

 

Foi realizada análise descritiva das variáveis numéricas, expressas por média e desvio-

padrão, e das variáveis categóricas, expressas por frequência absoluta e porcentagem. Foi 

encontrada distribuição normal das variáveis numéricas pelo teste de Shapiro-Wilk. Foi empregado 

o programa estatístico SPSS, versão 21.0 para Windows®. 

A confiabilidade da HITS Brasil foi testada através da mensuração da consistência interna 

e da concordância intra-observador. A consistência interna, propriedade que revela o grau de 

correlação entre os itens do instrumento, foi avaliada pelo alfa de Cronbach (NUNNALLY, 1978).  

A concordância intra-observador foi verificada na pontuação total dos itens da HITS Brasil 

pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI), para mensuração da estabilidade dos escores, 

sendo adotada a seguinte classificação: CCI<0,40, concordância fraca; CCI<0,75, concordância 

moderada; e CCI>0,75, alta concordância (FLEISS, 1999). Foi calculada a correlação item-total 

do HITS Brasil, sendo o escore superior a 0,4 considerado satisfatório (WARE et al, 1980). O nível 

de significância adotado para as análises foi de 5%.  

 

4.6 Aspectos éticos 

 

O estudo, por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, seguiu os preceitos éticos 

tratados na Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que versam sobre as normas e 

diretrizes que regulamentam a pesquisa com seres humanos e foi apreciado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da FACISA e recebeu parecer favorável com CAEE 56673516.9.0000.5568 (Anexo 

1).  

Os autores do instrumento original foram previamente comunicados via correio eletrônico 

a respeito do interesse em realizar o estudo de tradução, adaptação cultural e validação da escala 

HITS no Brasil, sendo este cordialmente autorizado. 
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RESUMO 
 
A literatura científica tem mostrado limitações na produção de instrumentos de rastreio 
para violência contra o idoso no contexto brasileiro, por isso, parece-nos relevante 
viabilizar o uso destas ferramentas. Diante disto, o objetivo deste estudo foi traduzir e 
adaptar transculturalmente a Hurt Insult Threatened Scream Scale (HITS) para Língua 
Portuguesa no contexto brasileiro. Por se tratar da tradução e adaptação de um 
instrumento que não possui origem nem validação brasileira, fez-se necessário a 
utilização de critérios metodológicos rigorosos no intuito de viabilizar uma ampla 
confiabilidade e posteriormente ser aplicado e utilizado por outros pesquisadores para 
rastreio da violência doméstica contra o idoso. Para tanto, o estudo foi desenvolvido em 
cinco etapas para atender as exigências semântica, idiomática, experimental e conceitual 
que são amplamente utilizadas por outros pesquisadores. Nas primeiras etapas 
desenvolvidas -  tradução inicial, síntese das traduções, retrotradução para versão 
original -, foram produzidas duas versões de escalas, uma por um tradutor com 
habilitação na língua inglesa e outra por um profissional de saúde. Essas versões foram 
utilizadas na quarta etapa que se refere a elaboração final da escala, que foi submetida 
a análise avaliativa por uma comissão especializada (comitê dos juízes) para atender 
critérios específicos e relevantes a temática do estudo, e por último, na quinta etapa foi 
realizado um pré-teste da escala com 30 idosos. Após a coleta, os dados foram 
analisados no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) com base na estatística 
descritiva. Além da versão final, foi aplicado um instrumento para caracterização sócio-
demográfica e a Prova Cognitiva de Leganés. De acordo com as análises realizadas pela 
comissão, dois itens mereciam ser readequados, os que apresentaram baixa 
compatibilidade com relação as equivalências observadas. Como resultado final 
apresentou-se o instrumento de HITS adaptado para o contexto brasileiro. 
 
Palavras-Chave: Violência Doméstica. Idoso. Questionários 
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ABSTRACT 
 
In Brazil current scientific literature has shown limitations in instruments for tracking 
violence against the elderly, thence, it seemed relevant for us to make viable the use of 
such tools in this country. The objective of this study was to translate and culturally adapt 
the Hurt Insult Threatened Scream Scale (HITS) to Brazilian Portuguese. This being a 
translation and cultural adaptation of an instrument without an equivalent or Brazilian 
validation, it was necessary the application of strict methodological criteria in order to 
ensure its trustworthiness to the use by other researchers tracking information regarding 
violence against the elderly. Focusing on achieving its objective, this study followed five 
steps to attend all the semantic, idiomatic, experimental and conceptual requirements 
broadly used by other researchers. After the early stages – initial translation; synthesis of 
the translations; retro translation to the original language – two versions of the scale were 
created, one made by a professional translator and another created by a health care 
professional. These two versions were used on the fourth stage, which consists on the 
final version of the scale. This final version was submitted to the assessment of a 
specialized group (a committee of judges) with the purpose of attending to specific 
relevant criteria on the subject studied. Finally, on the fifth step, the scale was 
experimented on a pre-test with 30 elderly citizens. The data collected was analyzed using 
IBM Statistical Package for the Social Sciences® based on descriptive statistics. In 
addition to the final version, two other instruments were applied as well: an instrument to 
assess social-demographic characteristics and Leganés cognitive assessment. According 
to the evaluation of the committee two items needed to be improved, the ones presenting 
low compatibility regarding some observed equivalences. As a final result, we present the 
HITS scale properly adapted to the Brazilian context. 
 
Keywords: Domestic violence. Elderly. Questionnaires. 
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INTRODUÇÃO 
 
A violência contra o idoso é um fenômeno biopsicossocial que se materializa em 

diferentes naturezas no contexto social e inclui a concepção da pessoa idosa na 
sociedade ao revelar, na maioria das vezes, discriminação e preconceito manifestados 
por estereótipos do tipo “peso a ser carregado” “improdutivo” e “sinônimo de doente” 1,2,3,4. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a violência de acordo com 
quem a inflige e sua natureza. A violência auto-dirigida abrange os comportamentos 
suicidas, auto-mutilações e auto-negligência; a interpessoal envolve os casos de 
violência familiar, pelo parceiro íntimo e por pessoas estranhas; e a violência coletiva, 
que incorpora as disputas entre grupos com objetivos políticos, econômicos e sociais5. 

Neste sentido, as formas de violência mais vivenciadas pelo idoso são a 
institucional, a estrutural e a familiar, sendo esta última a que demonstra menor 
visibilidade e a que mais acomete este segmento, chegando a uma representatividade 
de 80% dos casos 4,6,7,8,9. O conceito de violência doméstica (VD) é utilizado para 
descrever os atos violentos praticados por familiares (filhos, cônjuges, irmãos, netos, 
sobrinhos, etc.). A pessoa idosa que sofre essa forma de violência encontra muitas 
dificuldades ao verbalizar que sofre maus-tratos, negligência ou algum outro tipo de 
violência10,2.  

Estudos sobre violência e instrumentos para o rápido e prático rastreio que ofereça 
identificação da violência contra a pessoa idosa tem mostrado limitação, e de acordo com 
recente estudo realizado por Florêncio e Grossi 11, as autoras mostram a existência de 
dois instrumentos adaptados e validados para a realidade brasileira, entre eles o 
Caregiver Abuse Screen (CASE) e o Hawlek- Sengstock  Elder Abuse Screening Test (H-

S/EAST). outro instrumento a Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS), mas não 
relata a tradução e a avaliação das propriedades psicométricas que foram realizadas para 
o contexto brasileiro (Maia e Maia 2016). dispõe-se de  três O instrumento Hurt Insult 
Threatened Scream (HITS) foi criado por Kevin Sherin, professor do Departamento 
familiar da Universidade Central de Chicago, em virtude de suas consultas de rotina para 
triagem da violência doméstica contra mulheres. Posteriormente, por ser ágil e prática, o 
instrumento foi validado no seu país de origem em 1996.  

A vantagem de utilização da HITS se refere ao tempo curto de aplicação e ao fácil 
e rápido rasterio, o que proporciona ao investigador saber se a vítima sofreu ou não 
violência imediatamente. Seu uso está diretamente ligado ao apoio para profissionais de 
saúde e pesquisadores que possuem interesse no rastreamento da violência 
doméstica12,13. Para tanto, este estudo visa traduzir, adaptar transculturalmente e validar 
o instrumento Hurt Insult Threatened Scream (HITS) para a Língua Portuguesa para 
rastreamento para violência doméstica (VD) contra os idosos.  

 
MÉTODOS 
 
Desenho do estudo e local 
 
Foram seguidos os preceitos éticos da Resolução nº466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde. A pesquisa foi apreciada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) e recebeu parecer favorável (CAEE 
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56673516.9.0000.5568). O local do estudo foi a Clínica Escola de Fisioterapia da 
FACISA, escolhida por ser um ambiente com salas reservadas. A FACISA está localizada 
no município de Santa Cruz-RN, situada a 120 km de Natal, capital do Estado do Rio 
Grande do Norte. O município conta com 37.797 habitantes, apresenta uma expectativa 
de vida de aproximadamente 71,1 anos, possui 4.725 pessoas com mais 60 anos de 
idade, o que representa 15,1 % da população total 14. 

Trata-se de um estudo de tradução e adaptação transcultural que obedeceu um 
processo metodológico com amplo respaldo às exigências semântica, idiomática, 
experimental e conceitual15. Os autores do instrumento original12 foram previamente 
comunicados via correio eletrônico a respeito do interesse em realizar o estudo de 
tradução, adaptação cultural e validação da escala HITS no Brasil, sendo este 
cordialmente autorizado. 

Ao analisar a literatura cientifica16,17,18 na busca por uma metodologia viável ao 
processo de tradução e adaptação, optou-se por seguir o método de Beaton14 por ter sido 
considerado o mais completo e possuir cinco etapas: tradução inicial, síntese da 
tradução, retrotradução, revisão por um comitê de juízes e pré-teste da versão final, 
conforme resume a figura 1. 

 
Figura 1 – Representação gráfica do fluxograma do processo de tradução e adaptação 
recomendado por Beaton 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptada pelos autores 
 

 
Descrição das etapas, procedimentos e participantes 

 
O instrumento HITS é uma escala de fácil e rápida aplicação composta por quatro 

itens que questiona aos entrevistados quantas vezes o seu parceiro fisicamente feriu, 
insultou, ameaçou e gritou. Cada item é pontuado de 1-5. Sendo 1 (Nunca), 2 
(Raramente), 3 (Às vezes), 4 (Com frequência) e 5 (Frequentemente). Sua pontuação 
final pode variar de um mínimo de 4 e um máximo de 20 pontos, uma pontuação superior 
a 10 é indicativo de experiência de violência doméstica12.  

Etapa I - Tradução inicial para a Língua Portuguesa: corresponde à primeira 
fase do processo de adaptação e foi realizada de forma independente por dois tradutores 
bilíngues nativos do país do idioma alvo e com domínio no idioma da escala original, 
ambos apresentando perfis diferentes, sendo um com formação em letras e outro na área 
da saúde. Estes realizaram traduções para a Língua Portuguesa (o tradutor 1 realizou a 
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tradução 1 – T1 e o tradutor 2, a tradução 2 – T2, respectivamente) os dois tradutores 
tinham ciência do objetivo do estudo. Essas traduções foram comparadas, a fim de se 
identificar discrepâncias ou falta de conexão entre os termos que melhor se adequassem, 
posteriormente sendo discutidas e analisadas, adotando-se assim, a melhor versão de 
tradução.  

Etapa II – Síntese das traduções: foi realizada cuidadosa análise dos textos 
produzidos no estágio anterior, considerando também a versão original, de forma a 
minimizar as possibilidades de erros típicos de tradução, como omissão ou acréscimos 
de palavras e expressões que mudassem o sentido dos itens. A partir desta análise foi 
produzida uma tradução comum (versão T12) ou versão síntese, com base nas duas 
traduções realizadas na etapa anterior. 

Etapa III – Retroversão: esta etapa teve como objetivo garantir que a tradução 
refletisse fielmente o conteúdo do instrumento original. Assim, a tradução comum foi 
submetida a uma nova tradução; desta vez, para o idioma original (versão T12 para a 
Língua Inglesa). Este estágio foi realizado independentemente por dois tradutores 
bilíngues nativos do país do instrumento original.  

Etapa IV – Revisão da versão por Comitê de juízes: foi realizada revisão por um 
comitê de juízes (profissionais especializados na temática, no nosso caso, a temática 
“Saúde do Idoso”) para análise das equivalências, o qual considerou a avaliação 
gramatical e de vocabulário (equivalência semântica), elaboração de expressões 
equivalentes em Português para expressões idiomáticas de difícil tradução (equivalência 
idiomática), uso de termos coerentes com a realidade cultural da população do estudo 
(equivalência cultural) e os conceitos traduzidos que deveriam ser explorados e 
experimentados pela população brasileira (equivalência conceitual). Após a avaliação 
pelos membros do comitê, foi conduzida revisão de todas as anotações e discussões 
para se produzir a versão final em Língua Portuguesa.  

Baseado nos critérios de Jasper19para seleção dos juízes, este estudo adotou os 
critérios: ser profissional da área da saúde, ou ser especialista/mestre em Gerontologia, 
ou possuir conhecimento acerca do processo de tradução e validação de instrumentos 
de medida. Com base nesses critérios foram realizadas estratificações, através de artigos 
publicados sob autoria dos juízes que versassem sob a temática investigada e consultas 
na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), na busca de identificar a trajetória cientifica dos juízes. 

Assim, os membros do comitê de juízes foram selecionados estrategicamente de 
vários estados brasileiros, sendo composto incialmente por 10 membros, sendo dois 
pesquisadores com domínio da temática de violência, um perito em letras, seis 
profissionais de saúde (médicos, psicólogos e enfermeiros geriatras do Brasil), um 
assistente social e um representante da população alvo. Após o envio da carta convite 
para todos os profissionais selecionados, obtivemos retorno de sete juízes conforme 
mostra a figura 2. 
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Figura 2 – Área de formação, titulações e experiências dos juízes 

 
Os profissionais eram de diferentes estados e universidades do Brasil, com título 

de mestres e doutores e/ou com amplo conhecimento em gerontologia e estudos de 
adaptação de instrumentos de medida. Após a seleção dos juízes, foi realizado contato 
via correio eletrônico através de uma carta convite para explicação do objetivo do estudo 
e questionamento da disponibilidade para participação. Cada juiz recebeu uma carta 
convite e um documento que viabilizou as análises, sendo composto pela escala original, 
as versões produzidas durante as etapas I, II e III e dois instrumentos de avaliação por 
cada item da escala, com campos reservados para considerações sobre as traduções e 
adequação dos itens e possíveis sugestões, sendo um de caráter qualitativo e outro 
quantitativo.  

Toda a etapa IV foi feita através do correio eletrônico, visando proporcionar maior 
comodidade aos participantes e adesão ao processo. Nesta etapa foi realizada a 
reestruturação do instrumento conforme recomendação dos juízes. Nesta fase, os juízes 
tiveram oportunidade de expressar subjetivamente sugestões e alternativas para 
substituição dos termos e expressões que não fossem equivalentes aqueles da cultura 
brasileira e que poderiam gerar estranhamento entre os idosos.  

Cada item da escala foi avaliado de forma sistemática por meio de um instrumento 
de avaliação que foi disponibilizado para o comitê de juízes elaborado e adaptado de 
acordo com estudo de Moreira20, sendo avaliados de acordo com quatro tipos de 
equivalência: semântica, idiomática, experimental e conceitual.  

Quanto à equivalência semântica, ressaltou-se a importância da avaliação 
gramatical e do vocabulário do público alvo. A equivalência idiomática se refere a 
adequada formulação de expressões equivalentes para o idioma português, quando a 
tradução de termos e expressões idiomáticas for de difícil tradução. Na equivalência 
experiencial foi observada a utilização de termos coerentes com a experiência vivida 
pela população alvo. Na equivalência conceitual foram verificados os conceitos 
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condizentes com eventos experimentados pela população brasileira. Todos esses 
requisitos foram separadamente analisados pelo comitê de juízes.  

Foi disponibilizado para cada juiz um instrumento de avaliação com a síntese das 
duas traduções, o qual possibilitou a análise da concordância semântica, idiomática, 
experimental e conceitual de cada item, avaliados da seguinte forma: TA= Tradução 
Adequada, TPA=Tradução Parcialmente Adequada, TI=Tradução Inadequada20. 

Etapa V – Pré-teste da versão final: correspondeu à fase final do processo de 
tradução e adaptação do instrumento, o pré-teste consistiu em aplicar a versão final do 
instrumento a uma população-alvo, na busca de equivalência das versões original e final. 
Esta fase é um momento muito importante do processo de adaptação transcultural pois 
avalia a receptividade do instrumento pela população alvo15,21. Foram registrados o 
tempo dispensado para responder o instrumento, a ciência da compreensão de cada item 
da HITS e coletadas sugestões para que a escala se tornasse mais compreensiva e fácil 
de aplicar, com finalidade de identificar falhas ou avaliar as exigências de tempo.  

Nessa etapa a pesquisadora aplicou a versão final do instrumento em Língua 
Portuguesa e recrutou idosos, de forma aleatória, através de um sorteio a partir de lista 
de idosos cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Cruz no 
Rio Grande do Norte. Sendo assim, foram selecionados 30 idosos para a fase de pré-
teste, conforme preconiza Beaton15. Como critério de inclusão dos idosos foram 
consideradas as seguintes características: idosos a partir de 65 anos, residir em Santa 
Cruz-RN e contribuir voluntariamente com a pesquisa. Foram excluídos do estudo os 
idosos que apresentaram déficits cognitivos, indicado pelo número de erros acima de 4 
nos quesitos de orientação da Prova Cognitiva de Leganés (PCL)22.  

A Prova de Leganés é um teste de rastreio cognitivo desenvolvido em 2000 por 
Zunzuneguiet23 e validada no Brasil em 201122. Ele foi projetado para ser de fácil 
aplicabilidade e não ter nenhum impacto da escolaridade sobre os seus escores finais. A 
realização do teste não depende da habilidade de escrever, calcular, desenhar, ou 
desenvolver pensamento abstrato, possibilitando o rastreio cognitivo adequado em 
populações com baixo nível de escolaridade. O teste possui 32 questões, agrupadas em 
07 categorias: orientação temporal (3 pontos); orientação espacial (2 pontos); 
informações pessoais (3 pontos); teste de nomeação (6 pontos); memória imediata (6 
pontos); memória tardia (6 pontos); memória lógica (3 pontos); tendo uma pontuação total 
que varia de 0 a 32, e pode atingir 0-8 no domínio de orientação e de 0 a 24 na memória. 
Escores mais elevados estão associados a um melhor desempenho.   

Além disso, foi aplicada ficha sócio-demográfica com as variáveis: Idade: 
categorizada em três faixas etárias (65 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 e mais); Sexo: 
Masculino e feminino; Escolaridade: avaliada a partir de três subcategorias: Nunca 
estudou/analfabeto, até 3 anos, entre 4 e 10 anos; Estado civil: Casado, solteiro, união 
estável, separado ou viúvo; Situação previdenciária: Aposentado (a), 
pensionista/benefício, não é aposentado (a);  Renda: Auto relato da renda para cobertura 
das necessidades, com alternativas de quatro respostas: menos de um salário mínimo, 
de um a dois salários mínimos, de dois a quatro salários, mais de quatro salários; Arranjo 
familiar:  Referente às pessoas que convivem com o idoso na mesma casa. Com duas 
alternativas de resposta: Até 5 moradores e 6 ou mais moradores. Contribuição para o 
sustento da casa: Referente à contribuição financeira nas despesas da casa avaliada a 
partir das variáveis dicotômicas Sim ou Não. 
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Após sorteio dos idosos, esses foram contactados via telefone e convidados a 
participar da coleta dos dados na Clínica Escola de Fisioterapia da FACISA/UFRN. A 
aplicação da versão final no público alvo aconteceu durante o mês de dezembro de 2016 
e foi realizada pela pesquisadora responsável e alunos do curso de Fisioterapia, que 
foram previamente treinados durante a realização de um ciclo de estudos que estava 
atrelado ao tema desta pesquisa, espaço onde se discutiu e ampliou para a comunidade 
acadêmica aspectos da temática de violência doméstica contra o idoso.  

Ao término da aplicação dos instrumentos, os idosos emitiram suas considerações 
acerca da versão final da HITS, sendo verificada a sua compreensão às perguntas desta 
versão. Nesta etapa não foi utilizado questionário especifico para aferir essas respostas, 
apenas anotações e observações dos examinadores que foram realizadas no momento 
da coleta. Para avaliação da compreensão do instrumento pelo público-alvo, o 
instrumento foi aplicado, respeitando a opinião e observações feitas pelos idosos e pelos 
examinadores acerca da compreensão de cada item do instrumento com a finalidade de 
verificar o entendimento e captar possíveis discordâncias. Em relação aos itens julgados 
incompreensíveis pelos idosos e mediante as observações feitas pelos examinadores, 
foram elaboradas estratégias e substituições que facilitassem a melhor adequação dos 
itens.  

 
Análise estatística 
 
Para a análise estatística foi empregado o programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 21.0 para Windows. Foi encontrada distribuição normal 
das variáveis quantitativas (Teste de Shapiro-Wilk), sendo expressas em média e desvio-
padrão. As variáveis qualitativas foram expressas em frequência e porcentagem. Para as 
respostas dos juízes, foi utilizada a análise descritiva para mensuração da concordância 
entre as respostas deles. Para tanto, foram calculadas a frequência absoluta e relativa 
das respostas entre os juízes para cada item do instrumento traduzido, obedecendo a 
seguinte conversão numérica para quantificação do resultado: 1 - tradução adequada 
(TA), 2 - tradução parcialmente adequada (TPA) e 3 - Tradução Inadequada (TI). Os itens 
que apresentaram variação inferior a 80% foram substituídos/modificados, segundo 
sugestões oferecidas pelos juízes, conforme orienta Pasquali24. 

 
RESULTADOS  
 
O processo de tradução e adaptação transcultural foi realizado no período de 

setembro a dezembro de 2016. Os resultados estão apresentados em conformidade com 
os parâmetros do guia metodológico de Bealton15. Na sequência estão os resultados: 1. 
Descrição dos resultados das etapas do processo de tradução e adaptação transcultural 
da HITS para o contexto brasileiro; 2. Concordância e discussão do comitê de juízes 
acerca da conformidade e relação semântica e conceitual dos itens da HITS; 3. Versão 
final da escala HITS-Brasil e caracterização da amostra de idosos do estudo (pré-teste); 
e 4. Resultado da aplicação da versão final no público-alvo e as devidas sugestões e 
observações desse grupo ao que se refere ao entendimento e compreensão dos itens.  
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1. Descrição dos resultados das etapas do processo de tradução e adaptação 
transcultural da HITS para o contexto brasileiro 

  
O instrumento original, as traduções (T1 e T2), suas respectivas retrotraduções 

(RT1 e RT2) e a síntese das traduções estão elencados na tabela 1. 
 
 
Tabela 1 – Versão original, Traduções (T1 e T2), retrotraduções (RT1 e RT2) e síntese 
das traduções 

Versão Original Traduções Retrotraduções Síntese 

1. Physically hurt 
you 

T1. Machuca 
T2. Machuca 
fisicamente 

RT1. Hurts 
RT2. Physically hurt you 

1.Machuca 
Fisicamente 

2.Insult or talk down 
to you 

T1. Insulta 
T2. Insulta ou 
desrespeita 

RT1. Insults 
RT2. Insult or disrespect 
you 

2. Insulta ou 
desrespeita 

3. Threaten you 
with harm 

T1. Ameaça de 
machucar 
T2. Ameaça com 
violência 

RT1. Threatens to hurt 
RT2. Threaten you with 
violence 

3. Ameaça com 
violência 

4. Scream or curse at 
you 

T1. Grita ou 
pragueja 
T2. Grita ou xinga 
(repreende) 

RT1. Screams or curses 
RT2. Scream, yell or curse 
at you (scolding) 

4. Grita ou 
pragueja 

Primeira, segunda e terceira etapa do processo de adaptação transcultural da HURT INSULT 
THREATENED SCREAM. Santa Cruz, setembro de 2016. 

 
 
2. Concordância e discussão do comitê de juízes acerca da conformidade e relação 
semântica e conceitual dos itens do HITS 

 
 
O comitê de juízes especialistas ofereceu suas contribuições a respeito das duas 

traduções, e unanimemente, levando em consideração todos os aspectos literais, 
conceituais e semânticos, tanto da escala original quanto das adaptações realizadas, 
respeitando questões do idioma brasileiro e o público alvo do instrumento, optou-se pela 
tradução T2. Tão importante quanto à tradução da língua do instrumento é sua adaptação 
cultural para a realidade traduzida, e no ponto de vista dos juízes, o Tradutor 2 apresentou 
a mais adequada tradução.  

A análise das equivalências semântica, conceitual, idiomática e experimental foi 
realizada em cada item do instrumento, sendo calculado de acordo com as respostas 
entre os juízes com base na síntese da tradução 2. Os itens que apresentaram 
discordância inferior a 80% foram modificados, conforme tabela 2. 
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          Tabela 2 – Frequência absoluta e relativa de concordância entre os itens pelos 
juízes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Versão final da escala HITS e caracterização da amostra de idosos do estudo 
(pré-teste) 

 
 
Finalizada esta etapa do processo de adaptação transcultural, a versão final 

(tabela 3) resultou no instrumento HITS-Brasil. Este foi aplicado em 30 idosos na fase V 
do estudo (pré-teste). A tabela 4 apresenta os dados sócio-demográficos dos 30 idosos 
participantes. Cada idoso foi interrogado sobre o entendimento da pergunta e de cada 
item do instrumento e se haveria, segundo as observações deles, necessidade de 
mudança ou adequação para o aferição e/ou rastreio da violência nos demais idosos do 
contexto brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itens do 
instrumento 

Equivalência 
Semântica 

 
Equivalência 

Idiomática 

 
Equivalência 
Experimental 

Equivalência 
Conceitual 

n              % n           % n           %  n           % 

Machuca 
fisicamente 

TA: 5 
TPA:2 
TI:0 

71 
29 
0 

TA:6 
TPA:1 
TI:0 

86 
14 
0 

TA:5 
TPA:2 
TI:0 

71 
29 
0 

TA:6 
TPA:1 
TI:0 

86 
14 
0 

Insulta ou 
desrespeita 

 
TA:4 
TPA:3 
TI:0 

 
57 
43 
0 

 
TA:3 
TPA:4 
TI:0 

 
43 
57 
0 

 
TA:4 
TPA:3 
TI:0 

 
57 
43 
0 

 
TA:4 
TPA:3 
TI:0 

 
57 
43 
0 

         
Ameaça 

com 
violência 

TA:6 
TPA:0 
TI:1 

86 
0 
14 

TA:6 
TPA:0 
TI:1 

86 
0 
14 

TA:6 
TPA:0 
TI:1 

86 
0 
14 

TA:6 
TPA:0 
TI:1 

86 
0 

14 
         

Grita ou 
repreende 

TA:3 
TPA:4 
TI:0 

43 
57 
0 

TA:2 
TPA:5 
TI:0 

29 
71 
0 

TA:4 
TPA:2 
TI:1 

57 
29 
14 

TA:4 
TPA:3 
TI:0 

57 
43 
0 

TOTAL   7 100  7 100   7 100   7                  100 
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Tabela 3 – Versão final do instrumento HITS-Brasil 
 

 
 
          Tabela 4 – Caracterização da amostra do estudo (n=30) 

Características sócio-demográficas n % 

Faixa Etária   
65 a 69 anos                                                              
70 a 79 anos                                                                                              
80 e mais anos                                           

 
17 
12 
1 

 
57 
40 
3 

   
Sexo  
Feminino 
Masculino 

 
26 
4 

 
87 
13 

   
Escolaridade 
Nunca estudou                                                         
Até 3 anos 
Entre 4 e 10 anos 

 
5 
7 
18 

 
17 
23 
60 

   
Estado civil 
Casado                                                                                                               
Solteiro 
União Estável  
Separado 
Viúvo 

 
17 
7 
0 
2 
4 

 
57 
23 
0 
7 
13 

   
Arranjo Familiar 
Até 5 moradores 

 
30 

 
100 

Instrumento de avaliação de violência doméstica – Gritos, Insultos, Feridas e ameaças de 
Violência (HITS-Brasil) 

Por favor, leia cada uma das seguintes atividades e selecione a opção do quadro abaixo que 
melhor indica a frequência com que o seu parceiro ou sua parceira, ou algum membro da família, 
age da maneira relatada: 

Data ____/ ____/ ____ Idade_______ Sexo (   ) Homem (   ) Mulher 
Etnia: (   ) Branco (   ) Preto (   ) Pardo (   ) Amarelo (   ) Indígena 

Com qual frequência o seu (a) parceiro (a) ou algum membro da família? 

1- Te 
machuca 
fisicamente  

Nunca Raramente Às vezes Com certa 
frequência 

Frequentemente 

2- Te insulta 
ou humilha  

     

3- Ameaça 
prejudicar 
a você 

     

4- Te grita, 
xinga ou 
roga praga 

     

 1 2 3 4 5 

Escore Total:       

Cada item é pontuado de 1-5 e pode variar entre 4- 20 pontos, uma pontuação superior a 10 
pontos significa que você está em risco de violência doméstica e deve procurar aconselhamento 
ou ajuda de um centro de referência em violência doméstica, como o disque 100 de direitos 
humanos do Ministério da Saúde, centros de saúde e redes de apoio.  
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6 ou mais moradores 0 0 
   
Situação Previdenciária 
Aposentado (a) 
Pensionista/Benefício  
Não é aposentado 

 
24 
4 
2 

 
80 
13 
7 

   
Renda (Salário Mínimo) 
Menos de 1  
De 1 a 2  
De 2 a 4  
Mais de 4  
 
Contribui para o sustento de casa 
Sim                                                                                           
Não 
 

 
3 
18 
6 
3 
 
 
29 
1 
 

 
10 
60 
20 
10 
 
 
97 
13 

TOTAL 30 100 

                      Considerou-se o salário mínimo= R$ 937,00 (Setembro/2016) 
 

 
 
4. Resultado da aplicação da versão final no público alvo e sugestões/observações 
dos idosos 
 

A tabela 5 representa o resultado das respostas de cada item na aplicação da 
versão final da HITS-Brasil. Quanto à duração de aplicação da HITS Brasil, foram 
despendidos de 10 a 15 minutos por participante.  

 
 
 

 
Tabela 5 – Resultado da aplicação da versão final da HITS-Brasil na população alvo 

Frequência da 

violência 

Itens da HITS-Brasil 

Item 1- Te 

machuca 

fisicamente 

Item 2- Te 

insulta ou 

humilha 

Item 3- 

Ameaça 

prejudicar você 

Item 4- Te grita, 

xinga ou roga 

praga 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Nunca 27 90 21 70 27 90 22 73 

Raramente 0 0 3 10 1 3 2 7 

Às vezes 3 10 2 7 2 7 3 10 

Com frequência 0 0 1 3 0 0 1 3 

Frequentemente 0 0 3 10 0 0 2 7 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 

n=número. 
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DISCUSSÃO 
 
O estudo cumpriu as cinco etapas do processo de tradução e adaptação 

transcultural da HITS, sendo elas: traduções, retrotraduções, síntese das traduções, 
análise da equivalência semântica, idiomática, experiencial e conceitual por um comitê 
de experts e pré-teste em 30 idosos, o qual foi seguido de ajustes da linguagem e 
conceitos, alcançando a forma final do instrumento, nomeado HITS-Brasil. 

A criação de uma meticulosa análise sobre os aspectos relacionados à tradução e 
adaptação realizado por um grupo de especialistas na temática e com diferentes 
posicionamentos e observações acerca do constructo, propiciou a análise de 
discrepâncias e, com isso, melhor adaptação do instrumento para o contexto brasileiro. 
Expressões idiomáticas que são inexistentes na Língua Portuguesa e no contexto dos 
idosos de Santa Cruz-RN foram discutidas de forma criteriosa pelo comitê de juízes. 

As versões feitas pelos tradutores para todos os itens da escala apresentaram 
pouca semelhança em alguns itens e uma versão teve prioridade sobre a outra, sendo 
esta a tradução 2. No primeiro item “Physically hurt you” escolheu-se a T2 “Machuca 
fisicamente” pelo fato de essa ser a tradução cujo sentido é o mais próximo do original. 
Quanto as retrotraduções da T1 e T2 referente ao item 1, apenas a RT2 apresentou 
semelhança com a versão original, o que fez da tradução 2 a mais adequada.  

Em relação à tradução do item 2 “Insult or talk down to you” o tradutor 1 retirou o 
verbo to talk down (humilhar) e observou-se que a exclusão desse termo por completo 
afetaria negativamente as informações, e apenas o termo “Insulta” traduzido por ele 
tornou-se restrito ao que se deseja coletar no contexto brasileiro. Já o tradutor 2 não 
retirou e fez uma melhor adaptação, usando o termo “desrespeita”.  

O item 3 não apresentou tanta discrepância em relação ao significado e a retirada 
de termos, no entanto o tradutor 2 conseguiu alcançar a melhor adaptação e significado 
conceitual equivalente a versão original.  

Outro ponto relevante é a tradução do verbo “to curse” na expressão “to curse at 
you” no item 4, já que sua tradução literal no Português brasileiro não traz a mesma carga 
semântica no Inglês. Neste ponto, o texto em Inglês quer saber se o participante possui 
um parceiro que grita com ele e que o xinga diretamente, e não o pragueja 
aleatoriamente. Este sentido de praguejar aleatoriamente foi o sentido que os tradutores 
sugeriram, sendo, então, insuficiente, de acordo com o comitê de especialistas.  

Com base nas análises realizadas pelos juízes dois itens deveriam ser 
readequados, segundo o índice de concordância observados na tabela 1, sendo os itens 
2 e 4 “Insulta ou desrespeita” e “Grita ou repreende” que apresentaram baixa 
compatibilidade em relação às equivalências semântica, idiomática, experiencial e 
conceitual.  

A sugestão de substituição de “Insulta ou desrespeita” por “Insulta ou humilha” foi 
feita por três juízes. Considerável discussão ocorreu quanto à troca do termo 
“desrespeita” pelo verbo humilhar, alegando-se que a expressão desrespeitar teria um 
sentindo muito abrangente e pouco utilizado, sendo, certamente, difícil para o idoso 
identificar, em termos de atitude, o desrespeito. O verbo humilhar já existia no texto 
original, o que, segundo o comitê de juízes, poderia ser mantido e não perderia o seu 
valor idiomático e semântico para o contexto brasileiro. 
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O item 4 também sofreu alterações, pois foi necessário refletir sobre uma 
expressão na cultura brasileira que melhor se adequasse e aumentasse a possibilidade 
de entendimento pelos idosos, tendo em vista que os juízes que discordaram do termo 
na versão síntese. Desse modo, a expressão “Grita ou repreende” foi substituída na 
versão final para “Te grita, xinga ou roga praga”. As discussões foram direcionadas para 
retirada do termo “repreende”, sendo justificado pela maioria que esse termo não seria 
uma expressão de fácil compreensão para os idosos, sendo mais comum a expressão 
“xingar, rogar uma praga”. Essa sugestão foi discutida entre o comitê de juízes e foi 
acatada.  

Os itens 1 e 3 apresentaram razoável adequação em relação às equivalências 
avaliadas. Contudo, no item 1, dois juízes sugeriram a substituição de “Machuca 
fisicamente” para “Agride fisicamente”. Em consideração a análise realizada pela maioria 
dos especialistas da permanência do item, foi decidido manter os termos “Machuca 
fisicamente” e apenas adicionar a partícula “Te” na versão final.   

Mesmo apresentando boa equivalência na maioria das análises, apenas um juiz 
atentou para uma questão a acerca deste item, fazendo referência à versão original, na 
qual a expressão se remeteria a “ameaça a provocar algum dano a outra parte” e no 
ponto de vista dele esse dano não estaria definido, por isto sugeriu a substituição por 
“Ameaça prejudicar a você”.  

Outro aspecto teve ampla discussão pelo comitê de juízes especialistas se refere 
a parte inicial do instrumento, que trata das informações sobre a etnia dos entrevistados. 
Na versão original da escala são utilizados conceitos que fogem do padrão cultural 
brasileiro sobre as questões de etnia (caucasiano, hispânico, africano, americano e 
índio), não sendo utilizado os referidos termos no Brasil. Portanto, foi estabelecido o uso 
raça/cor, inclusive amplamente utilizado no Sistema de Informação em Saúde e pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, que define as etnias brasileiras em: 
branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Diante desses argumentos, as sugestões foram 
acatadas e modificadas para aplicação do pré-teste. 

A violência contra o idoso acontece como uma quebra de expectativa positiva por 
parte das pessoas que a cercam, sobretudo dos filhos, dos cônjuges, dos parentes, dos 
cuidadores e da comunidade e é caracterizada como ações ou omissões cometidas uma 
vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, 
impedindo o desempenho de seu papel social. 10,4 ,25. 

Neste sentido, no intuito de ampliar a investigação da violência no ambiente 
domiciliar para além do cônjuge, foi acrescentado na versão pré-teste a seguinte 
expressão: “Algum membro da família” a assertiva inicial, sendo originado de: Com qual 
frequência o seu(a) parceiro (a) ou algum membro da família seguida de: Te machuca 
fisicamente, Te insulta ou humilha, Ameaça prejudicar você e Te grita, xinga ou roga 
praga. 

Os resultados obtidos na etapa do pré-teste trazem como relevantes as 
considerações levantadas pelos idosos acerca do entendimento dos itens e ainda as 
impressões realizadas no momento da coleta pelos examinadores. Essas respostas não 
foram quantificadas, no entanto, após esse ciclo de coletas foi realizada uma discussão 
na qual três avaliadores puderam fazer um relatório segundo o que foi observado em 
cada aplicação.  
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Partindo desta discussão, identificou-se a necessidade de adequação na 
frequência da violência (nunca, raramente, às vezes, com frequência e frequentemente) 
tendo em vista que alguns idosos levantaram essa possibilidade e se mostraram 
inseguros no momento de responder. 

A aplicação do pré-teste foi capital para verificação do entendimento do constructo 
pelo público-alvo, bem como o exame das observações e considerações realizadas pelos 
idosos, no intuito de alcance da versão final mais apropriada para o contexto brasileiro. 
Nesta etapa, foi verificado que o tempo gasto na aplicação da HITS-Brasil foi de 10 a 15 
minutos. Alguns idosos se estenderam nas colocações, tornando esse momento não 
apenas um espaço de coleta e avaliação de um questionário, mas em um momento de 
desabafo e lembranças de episódios de violência vividos por eles. 

Ficou perceptível nesta etapa que a escala pode ser facilmente aplicada em idosos 
com distintos graus de escolaridade, uma vez que responderam e avaliaram o 
questionário pessoas analfabetas e com função cognitiva aceitável, tendo em vista que a 
Prova Cognitiva de Leganés18 foi usada como critério de inclusão neste estudo (média 
de pontuação de 27,4 pontos).   

Apesar de ser uma escala de fácil e rápida aplicação a HITS-Brasil apenas permite 
a investigação da violência física e psicológica, não sendo possível a verificação de 
fenômenos mais subjetivos. Sendo assim, não podem ser consideradas outras 
dimensões desse fenômeno frequentemente vivenciado pelos idosos e idosas, entre elas 
o abandono, a negligência, o abuso financeiro e econômico e a violência sexual. 2, 4,12 

Podemos destacar como pontos positivos da HITS-Brasil a adesão do público alvo, 
haja vista que não foram verificadas resistências à aplicação, a rapidez e praticidade na 
aplicação, o que não gerou exaustão. Ademais, os idosos se mostraram à vontade para 
responder e, até mesmo, se estender sobre o assunto. 

A HITS-Brasil sofreu um processo minucioso de tradução e adaptação 
transcultural através de discussões e observações de especialistas sobre questões 
linguísticas e de violência contra o idoso no contexto brasileiro, no intuito de atingir a 
versão melhor adaptada para a população brasileira. Neste sentido, a HITS-Brasil pode 
ser utilizada no contexto brasileiro para o rastreamento da violência contra o idoso, 
considerando que se trata de instrumento de rápida e prática aplicação.  

A aplicação da escala se deu em um grupo com características heterogêneas e 
com grau de escolaridade diversificado. Ademais, este estudo terá como seguimento a 
análise das propriedades psicométricas da HITS-Brasil, que viabilizará a sua validação 
para o contexto brasileiro e posterior uso em serviços de saúde e de assistência às 
pessoas idosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

49 

 

REFERÊNCIAS  
 

 
1- Minayo, MCS. Violência e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 128 p. 
2- Sanches, APRA.; Lebrão, ML.; Duarte,YAO. Violência contra idosos: uma questão 

nova? Saúde Soc. São Paulo. 2008; 17,(3):90-100.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902008000300010. 

3- Souza ER, Minayo,MCS. Inserção do tema violência contra a pessoa idosa nas 
políticas públicas de atenção à saúde no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 
15(6):2659-2668, 2010. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000600002 

4- Brasil. Manual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. É possível 
prevenir. É necessário superar. /Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República; 2014.90p  

5- Organization WH. World report on violence and health: summary. Geneve: World 
Health Organization, 2002. 

6- Minayo, MCS. Violência e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 128 p. 
7- Minayo MCS, Souza ER. É possível prevenir a violência? Reflexões a partir do 

campo da saúde pública. Ciência & Saúde Coletiva.1999;4(1):7-23. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81231999000100002. 

8- Souza ER, Minayo,MCS. Inserção do tema violência contra a pessoa idosa nas 
políticas públicas de atenção à saúde no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 
15(6):2659-2668, 2010. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000600002   

9- SousaIDJd, WhiteI HJ, SoaresI LM, NicolosiI GT, CintraI FA, D'ElbouxI MJ, et al. 
Maus-tratos contra idosos: atualização dos estudos brasileiros. Revista Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia. 2010;13(2).  http://dx.doi.org/10.1590/S1809-
98232010000200016. 

10- Brasil. O mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal /Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. – Brasília :MPDFT, 2013.36 p. 

11- Florêncio MVDL, Grossi PK. Instrumentos quantitativos validados para a 
identificação/rastreamento de violência contra a pessoa idosa. Estud Interdiscip 
Envelhec. 2015;19(3):1-18.  

12- Sherin KM, Sinacore JM, Li X-Q, Zitter RE, Shakil A, et al. HITS: A Short Domestic 
Violence Screening Tool for Use in a Family Practice Setting. Family Medicine. 
1998;30(7):5. 

13- Shakil A, Donald S, Sinacore JM, Krepcho M, et al. Validation of the HITS 
Domestic Violence Screening Tool With Males. Family Medicine. 2005;37(3):6.  

14- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [página na internet]. Rio de 
Janeiro(RJ): IBGE; 2009. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009 
Disponível 
em:http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad
2009/ 

15- Beaton, DE. et al.Recommendations for the cross-cultural adaption of the DASH 
& Quick DASH outcome measures. Institute for Work & Health, 2007. 

16- Paixão Junior CM, Reichenheim ME. Uma revisão sobre instrumentos de 
rastreamento de violência doméstica contra o idoso. Cadernos de Saúde Pública, 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902008000300010
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000600002
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81231999000100002
http://dx.doi.org/10.1590/S1809-98232010000200016
http://dx.doi.org/10.1590/S1809-98232010000200016
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/


 
 

50 

 

Rio de Janeiro, 2006; 22(6): 1137-1149, http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
311X2006000600003 

17- Reichenheim ME, Moraes CL .Operacionalização de adaptação transcultural de 
instrumentos de aferição usados  em epidemiologia. Rev Saúde Pública 
2007;41(4):665-73. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102006005000035   

18- Ferreira L, Neves AN, Campana MB, Tavares MCGF. Guia da AAOS/IWH 
sugestões para adaptação transcultural de escalas. Avaliação Psicológica. 2014; 
13(3):457-461 

19- Jasper, M. A. Expert: a discussion of the implications of the concept as used in 
nursing. J Adv Nurs. 1994; 20 (4): 769-776.   

20- Moreira CB. Traduação e adaptação transculturais da Champion's Health Belief 
Model Scale para a língua portuguesa do Brasil. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem). Fortaleza: Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 
Universidade Federal do Ceará 2016. 108 f. 

21- Polit, D. F.; Beck, C. T. Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem. 7. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011 

22- Caldas VVA. Tradução, adaptação e avaliação psicométrica da Prova Cognitiva 
de Leganés em uma população idosa brasileira com baixo nível de escolaridade. 
Dissertação (Mestrado em Movimento e Saúde). Natal:  Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. 2011; 82 f. f.  

23- Zunzunegui, MV, Gutierrez CP, Beland F, Del ST, Wolfson C, et al . Development 
of simple cognitive function measures in a community dwelling population of elde 
rly in spain. Int. J. Geriat. Psychiatry. 2000; (15): 130-140.  

24- Pasquali, L. et al. Instrumentação psicológica: Fundamentos e práticas. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 

25- Guedes DT, Curcio CL, Alvarado Llano B, Zunzunegui MV, Guerra R, et al. La 
brecha de género en violência doméstica en adultos mayoresen América Latina: 
elEstudio IMIAS. Rev Panam Salud Publica. 2015;37(4/5):293–300 

 
 

  

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2006000600003
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2006000600003


 
 

51 

 

5.2 ARTIGO 2 

 

 

 

PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA HITS-BRASIL: INSTRUMENTO PARA O 

RASTREIO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSOS 

 

 

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF HITS-BRAZIL: INSTRUMENT FOR THE 

SCREENING OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST ELDERLY 

 

 

 

Luiza de Marilac Alves da Fonsêca, Dimitri Taurino Guedes, Mercês de Fátima dos Santos Silva, 

Dayane Nascimento dos Santos, Neildja Maria da Silva, Bruno Henrique e Silva Bezerra, Camila 

Fernandes Rocha, Letícia Amanda dos Santos Dantas, Núbia Maria Freire Vieira Lima. (Será 

submetido ao periódico Saúde e Sociedade em março de 2018). 

 

  



 
 

52 

 

PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA HITS-BRASIL: INSTRUMENTO PARA O 

RASTREIO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSOS 

 

 

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF HITS-BRAZIL: INSTRUMENT FOR THE 

SCREENING OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST ELDERLY 

 

Título resumido: HITS-Brasil: propriedades psicométricas 

 

 

Luiza de Marilac Alves da Fonsêca¹, Dimitri Taurino Guedes2, Mercês de Fátima dos Santos Silva2, 

Dayane Nascimento dos Santos3, Neildja Maria da Silva3, Bruno Henrique e Silva Bezerra3, Camila 

Fernandes Rocha3, Letícia Amanda dos Santos Dantas3, Núbia Maria Freire Vieira Lima2 

 

 

1 – Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi (FACISA), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Santa Cruz, 

RN, Brasil. 

2 – Professores adjuntos do curso de Fisioterapia e do Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva da 

FACISA/UFRN, Santa Cruz, RN, Brasil. 

3 – Discentes do curso de Fisioterapia da FACISA/UFRN, Santa Cruz, RN, Brasil. 

 

Não há conflito de interesse. 

 

Endereço para correspondência 

 

Núbia Maria Freire Vieira Lima 

Rua Vila Trairi, s/n, bloco 02, 2º andar, gabinete 02, Centro, Santa Cruz-RN. CEP: 59200-000.  

Telefone: (84) 3291-2411 

 

 



 
 

53 

 

RESUMO 

 

Este estudo visa avaliar as propriedades psicométricas (validade e confiabilidade) do instrumento 

Hurt Insult Threatened Scream (HITS) para o rastreio da violência doméstica contra idosos. Após 

o processo de tradução e adaptação da HITS Brasil, foi verificada a equivalência de mensuração, 

participou desta amostra um total de 48 idosos. Para análise dos resultados foi utilizado a estatística 

descritiva e inferencial. A confiabilidade foi testada através da mensuração da concordância intra-

observador e consistência interna. A concordância intra-observador foi verificada nos itens do 

HITS Brasil e na pontuação total pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI), sendo adotada 

a seguinte classificação: CCI<0,40, concordância. fraca; 0,41<CCI<0,75, concordância moderada; 

e CCI>0,75, alta concordância. A consistência interna, foi avaliada pelo alfa de Cronbach. Foi 

calculada a correlação item-total do HITS Brasil, sendo o escore superior a 0,4 considerado 

satisfatório. Verificou-se que a média de idade dos idosos foi de idosos foi de 72 ± 6,3 anos, 

prevaleceram participantes do sexo Feminino (83%) da cor branca (63%), o principal agente da 

violência foi o cônjuge 30%, seguido dos filhos(as) 13%. Verificou-se que a maioria dos 

participantes optaram pela estratégia de cores 80% para melhor dimensionar a frequência da 

violência. Os valores obtidos através do Coeficiente do alfa de Cronbach para cada item 

demonstram resultados satisfatórios (item 1: 0,80 ; item 2: 0, 75; item 3: 0,80 e item 4:0,68 ). Em 

sua versão final, a HITS apresentou quatro itens e manteve características da versão original, na 

análise da consistência interna o instrumento apresentou resultados altos, mostrando ser um 

instrumento válido e confiável para o uso na cultura brasileira.   a sua consistência interna, 

indicando que os resultados são satisfatórios.  

 

 

Palavras-Chave: Violência doméstica. Idoso. Psicometria   
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ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the psychometric properties (validity and reliability) of the Hurt Insult 

Threatened Scream (HITS) instrument for the screening of domestic violence against the elderly. 

After the process of translation and adaptation of HITS Brazil, the equivalence of measurement 

was verified, 48 elderly people participated in this sample. Descriptive and inferential statistics 

were used to analyze the results. Reliability wa  tested by measuring intra-observer agreement and 

internal consistency. Intra-observer agreement was verified in the HITS Brazil itens and in the total 

score by the Intraclass Correlation Coefficient (ICC), with the following classification: ICC <0.40, 

concordance. weak 0.41 <ICC <0.75, moderate agreement; and ICC> 0.75, high agreement. The 

internal consistency was evaluated by Cronbach's alpha. The item-total correlation of the HITS 

Brazil was calculated, being the score superior to 0,4 considered satisfactory. It was verified that 

the average age of the elderly was 72 ± 6.3 years, the participants of the female sex (83%) of the 

white color (63%) prevailed, the main agent of the violence was the spouse 30% followed by 

children (13%). It was  found that most participants opted for the 80% color strategy to better scale 

the frequency of violence. The values obtained through Cronbach's alpha coefficient for each item 

show satisfactory results (item 1: 0.80, item 2: 0, 75, item 3: 0,80 and item 4: 0,68). In its final 

version, HITS presented four items and maintained characteristics of the original version, in the 

analysis of internal consistency the instrument presented high results, showing to be a valid and 

reliable instrument for the use in the Brazilian culture. Internal consistency, indicating that the 

results are satisfactory. 

 

 

Keywords: Domestic violence. Old man. Psychometry 
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INTRODUÇÃO  

 

A violência é um fenômeno mundialmente conhecido, e impacta de modo expressivo as 

relações interpessoais e entre grupos. Socialmente, tem valor subjetivo, sistêmico e deflagrador das 

condições sociais e, portanto, necessita ser amplamente compreendido tendo em vista os mais 

variados impactos biopsicossociais (MAIA, 2016).  

Uma questão emergente e que não se comporta como um evento novo trata-se da violência 

contra idosos. Na literatura, os maus-tratos contra pessoas idosas foram descritos por pesquisadores 

ingleses pela primeira vez em 1975 como “espancamento de avós”. No Brasil, o assunto começou 

a ser tratado apenas nas últimas décadas, devido ao aumento considerável desse segmento e 

também pelas evidências da violência em todos os âmbitos da sociedade (BRASIL, 2014; LOPES, 

2016). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a violência de acordo com quem a 

inflige ou perpetrador (auto-dirigida, interpessoal e coletiva) e sua natureza (física, psicológica, 

sexual, financeira e negligência). A violência auto-dirigida abrange os comportamentos suicidas, 

auto-mutilações e auto-negligência; a interpessoal envolve os casos de violência familiar, pelo 

parceiro íntimo e por pessoas estranhas; e a violência coletiva, que incorpora as disputas entre 

grupos com objetivos políticos, econômicos e sociais (OMS, 2002).  

O idoso está submetido também a várias formas de violência, dentre elas a violência 

institucional que consiste na violação dos seus direitos pelas instituições, ocorre também a 

violência estrutural, na qual o idoso se vulnerabiliza ainda mais, pelo fato de ser desprestigiado 

socialmente em decorrência de desigualdades de gênero, etnia, biológica, econômica e social 

(BRASIL, 2014) 

De acordo com a literatura científica atual, dispõe-se de apenas três instrumentos adaptados 

e validados para a realidade brasileira com objetivo de rastrear a violência contra a pessoa idosa 

(FLORÊNCIO; GROSSI, 2014; MAIA, 2014; PAIXÃO JR; REICHENHEIM, 2006). A 

ferramenta Hurt Insult Threatened Scream (HITS) foi criada por um médico e professor do 

departamento familiar da Universidade Central de Chicago, Kevin Sherin em 1996 é amplamente 

utilizada em outros países e idiomas, foi validada para o seu idioma original. A vantagem de 

utilização do HITS se dá pelo tempo de duração na aplicação e na obtenção de uma resposta 

imediata, que proporciona ao investigador uma rápida sinalização de casos de violência doméstica. 
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Seu uso está diretamente ligado ao apoio para profissionais de saúde e pesquisadores que 

demandam interesse no rastreamento da violência doméstica (SHAKIL et al, 2005; SHERIN et al, 

1998) 

Cabe salientar que a HITS foi traduzida e adaptada para cultura brasileira pelos autores 

desse estudo, sendo cumpridas as etapas de traduções, retrotraduções, síntese das traduções, análise 

de equivalências: semântica, idiomática, experiencial e conceitual por um comitê de experts e pré-

teste em 30 idosos (BEATON et al, 2007), o qual foi seguido de ajustes da linguagem e conceitos, 

permitindo a conclusão e aplicação da forma final do HITS-Brasil no presente estudo. Neste 

sentido, este estudo tem como objetivo avaliar as propriedades psicométricas (validade e 

confiabilidade) do instrumento Hurt Insult Threatened Scream (HITS) para o rastreio da violência 

doméstica contra idosos. 

 

MÉTODOS 

 

Após o processo de tradução e adaptação transcultural da HITS-Brasil, a validade e a 

confiabilidade foram verificadas em uma amostra de idosos submetidos à aplicação do instrumento. 

 

Descrição da etapa de equivalência operacional e mensuração 

 

No artigo anterior, as etapas de equivalência operacional foram realizadas conforme 

orientação de Bealton (2007), sendo a última delas a aplicação de um pré-teste da versão revisada 

por um comitê de juízes. Os idosos participantes deste estudo apresentavam características 

heterogêneas do ponto de vista social, econômico e educacional, objetivando dessa forma o alcance 

de uma versão final do instrumento adaptado para o contexto brasileiro (HITS-Brasil). 

A etapa subsequente contempla à equivalência de mensuração. Nessa etapa, investigou-se 

um grupo de 40 idosos, de modo que fossem verificadas, estatisticamente, a consistência interna e 

evidências de validade. 
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Amostra 

 

Os participantes desse estudo foram selecionados obedecendo as etapas do estudo, e os 

idosos das etapas de equivalências operacional foram diferentes dos idosos participantes da etapa 

de mensuração. Foram selecionados de forma aleatória por meio de um sorteio a partir de lista de 

idosos cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Cruz no Rio Grande do 

Norte.  

Para etapa de equivalência de mensuração foi estabelecido uma proposta de 10 participantes 

por item do instrumento segundo parâmetros estabelecidos por PERNAMBRUCO (2015). Desta 

forma, esta etapa contemplou um total de 40 idosos, adicionando mais 20% desse valor sugerido 

para uma reaplicação, que resultou em um total de 8 idosos na avaliação da concordância intra-

examinador, que foi verificada respeitando um intervalo de 7 dias entre as avaliações. Nesta 

perspectiva, o reteste permite inferir se houve ou não estabilidade nas respostas dos idosos dadas 

ao mesmo examinador, em um intervalo de sete dias. A confiabilidade intra-examinador mede a 

precisão do instrumento quando aplicado mais de uma vez pelo mesmo examinador, tendo em vista 

que a ferramenta ideal não deve dar resultados diferentes se o instrumento não sofreu mudanças 

(JORDAN, 2000). 

 

Coleta de dados protocolos e instrumentos 

 

Os idosos foram contactados via telefone e convidados a participar da coleta dos dados na 

Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), unidade 

acadêmica especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizada no 

município de Santa Cruz-RN, situada a 150 km de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. 

Os termos de anuência para realização do estudo foram assinados pelo diretor e chefia da clínica 

Escola de Fisioterapia da FACISA, o local foi escolhido por ser um ambiente neutro e garantir 

comodidade e segurança para o público alvo desta pesquisa.  

Como critério de inclusão foram considerados as seguintes características: idosos a partir 

de 65 anos, de ambos os sexos, com residência em Santa Cruz-RN. Foram excluídos do estudo os 

idosos que apresentaram déficits cognitivos, indicado pelo número de erros acima de 4 nos quesitos 

de orientação da Prova Cognitiva de Leganés-PCL (CALDAS, 2011) 
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A etapa de equivalência de mensuração aconteceu durante o mês janeiro a fevereiro de 

2017. A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora responsável e alunos do curso de 

Fisioterapia, que foram previamente treinados durante a realização de um ciclo de estudos que 

estava atrelado ao tema desta pesquisa, espaço onde se discutiu e ampliou para a comunidade 

acadêmica aspectos relevantes sobre a temática de violência doméstica contra o idoso. 

Foram utilizados como instrumentos de coleta: a) Questionário sociodemográfico, visando 

coletar informações sobre as seguintes variáveis: idade, sexo, escolaridade, estado civil, situação 

previdenciária, renda, arranjo familiar e contribuição para o sustento da casa. b) Prova Cognitiva 

de Leganés, para rastreio de comprometimento cognitivo.  

Durante a aplicação da HITS Brasil os idosos foram orientados a avaliar a melhor opção de 

resposta da escala de likert ao que se refere à simplificação da medição da frequência para cada 

item, sendo orientados, neste caso, a opinar quanto à versão tradicional ou uma opção com cores, 

que simplificou a frequência em apenas três medidas, em vez de cinco. Foi feita portanto, uma 

readequação conforme apontamentos dos idosos, no que se refere a frequência da violência, e para 

isso, foi criado um quadro de cores, onde as medidas de frequência da violência para Nunca, às 

vezes e frequentemente foram representadas pelas cores azul, verde e vermelho, respectivamente.  

 

Análise de dados 

 

Inicialmente foi realizada análise descritiva das variáveis numéricas, expressas por média 

e desvio-padrão, e das variáveis categóricas, expressas por frequência absoluta e porcentagem. Foi 

encontrada distribuição normal das variáveis numéricas pelo teste de Shapiro-Wilk. 

A confiabilidade da HITS Brasil foi testada através da mensuração da concordância intra-

observador e consistência interna. A concordância intra-observador foi verificada nos itens do 

HITS Brasil e na pontuação total pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI), para mensuração 

da replicabilidade dos escores, sendo adotada a seguinte classificação: CCI<0,40, concordância. 

fraca; 0,41<CCI<0,75, concordância moderada; e CCI>0,75, alta concordância (FLEISS, 1999). 

A consistência interna, propriedade que revela o grau de correlação entre os itens do 

instrumento, foi avaliada pelo alfa de Cronbach (NUNNALLY, 1978). Foi calculada a correlação 

item-total do HITS Brasil, sendo o escore superior a 0,4 considerado satisfatório (WARE et al., 
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1980). O nível de significância adotado para as análises foi de 5%. Foi empregado o programa 

estatístico SPSS, versão 21.0 para Windows®. 

 

Aspectos éticos 

 

O estudo seguiu os preceitos éticos tratados na Resolução nº466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, que versam sobre as normas e diretrizes que regulamentam a pesquisa com seres 

humanos e recebeu parecer favorável com CAEE 56673516.9.0000.5568 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi-FACISA, sendo solicitada aos participantes 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os autores do instrumento original 

foram previamente comunicados via correio eletrônico a respeito do interesse em realizar o estudo 

de tradução, adaptação cultural e validação da escala HITS no Brasil, sendo este cordialmente 

autorizado. 

 

RESULTADOS 

 

Tabela 1 - Análise descritiva da amostra (n=40)  

Variáveis n (%) Média ± DP 

Idade (anos) -- -- 72 ± 6,3 

Sexo (H/M) 7/33 18; 83 -- 

Etnia (B/Pa/Pr) 25/14/1 63; 35;3 -- 

Agente da violência (n) -- -- -- 

Amigo 1 3 -- 

Cônjuge 12 30 -- 

Filho(a) 5 13 -- 

Vizinho 4 10 -- 

Não houve 18 45 -- 

Escala de Likert (Cores/Sem cores) 32/8 80;20 -- 

            n= número; DP= desvio Padrão; H=homem, M=mulher; B= branco, Pa=pardo, Pr=preto 

 

Conforme apresenta a tabela 1, a idade média de idosos para essa etapa foi de 72 anos (DP= 

6,3) e prevaleceram participantes do sexo feminino (83%) da cor branca (63%). 

 O instrumento aplicado nessa amostra também identificou que o principal agente da 

violência foi o cônjuge (30%), seguido dos filhos(as) (13%). Observa-se que a maioria dos 
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participantes optaram pela estratégia de cores (80%).  A tabela 2 apresenta a frequência e média da 

pontuação da escala de Likert, correlação item-total e alfa de Cronbach.  

 

Tabela 2 - Frequência e média da pontuação da escala de Likert, correlação item-total e alfa de 

Cronbach.  

DP= desvio Padrão 

 

A média de escore total para a frequência da violência foi de (6,3 ± 3,5) respectivamente. 

Os valores obtidos através do Coeficiente do alfa de Cronbach demonstram excelentes resultados  

α = 0,82. Segundo Nunnally (1978), um resultado superior a 0,70 é considerado o mínimo aceitável.  

A correlação item total mostrou resultado satisfatório para os quatro itens da escala 

mostrando resultado superior aos parâmetros aceitáveis 0,4, o que demonstra que os itens estão 

correlacionados entre si e que apresentam sentido juntos. 

A tabela 3 apresenta a concordância intra-examinador pelo Coeficiente de Correlação 

Intraclasses.  

 

Tabela 3 - Concordância intra-examinador pelo Coeficiente de Correlação Intraclasses 

(n=8)  

 CCI IC (95%) p-valor 

Item 1 0,80 0,29; 0,96 0,005 

Item 2 0,56 -0,168; 0,89 0,05 

Item 3 -0,026 -0,68; 0,65 0,53 

Item 4 -0,30 -0,77; 0,52 0,72 

Total (média e DP) 0,48 -0,27; 0,87 0,09 

         CCI= Coeficiente de Correlação Intraclasse; IC= Intervalo de Confiança 

Item/Pontuação HITS-

Brasil 1 2 3 4 5 (%) 

Correlação 

item-total 

Alfa de Cronbach 

(se o item for 

excluído) 

Item 1 37 1 1 0 1 93;3;3;0;3 0,61 0,80 

Item 2 19 5 11 1 4 48;13;28;3;10 0,67 0,75 

Item 3 33 2 2 0 3 83;5;5;0,8 0,55 0,80 

Item 4 29 3 5 0 3 73;8;13;0;8 0,79 0,68 

Total (média ± DP) 6,3 ± 3,5 100 -- 0,82 
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Os resultados de ICC mostram concordância de alta a moderada para os itens 1 e 2 (0,80; 

0,56) e baixa concordância para os itens 3 e 4 (-0,026; -0,30), respectivamente. Observou-se 

estabilidade para os itens 1 e 2. 

 

DISCUSSÃO 

 

A confiabilidade da HITS Brasil foi testada através da mensuração da consistência interna 

e da concordância intra-examinador. Foi observada alta consistência interna das respostas obtidas 

por meio da aplicação da escala. Na analise da concordância intra-examinador foram verificadas 

boa concordância para os itens 1 e 2 e baixa concordância pra os itens 3 e 4 da escala. A versão 

original da HITS foi testada em uma amostra de 160 mulheres (99 completaram o estudo) e o 

resultado de alfa de Cronbach foi de 0,80, e a correlação dos escores HITS e Conflict Tactics Scale 

(CTS) foi de 0,85. (SHERIN, 1998) 

A baixa concordância intra-examinador para os itens 3 e 4 podem ser devido á dificuldade 

na quantificação da intensidade da violência doméstica pela escala de likert. Foi verificado que a 

maioria dos 40 idosos manifestou melhor compreensão da frequência da violência quando 

direcionados ao quadro de cores, o que possivelmente simplificou o entendimento da escala de 

likert. Neste sentido, o presente estudo sugere a associação de três cores à escala de likert para as 

medidas de frequência da violência: Nunca, às vezes e frequentemente. 

Um instrumento é válido quando sua construção e aplicabilidade permitem a fiel 

mensuração daquilo que se pretende mensurar (PERROCA, 1998). Neste estudo foram 

quantificadas a validade e a confiabilidade da escala HITS-Brasil, no intuito de fornecer um 

instrumento confiável e que mensure aquilo que se propõe mensurar. O questionário HITS-Brasil 

é curto e abrange avaliação da violência doméstica em idosos a partir de duas dimensões: física e 

psicológica. (BEATON, 2007). A avaliação da equivalência de mensuração (validade e 

confiabilidade), seguiu dos procedimentos realizados na etapa de equivalência operacional, que 

passou por um processo rigoroso de tradução e adaptação para o contexto brasileiro, considerando 

os levantamentos apontados pelo grupo de idosos nesta fase. 
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Ao analisar o perfil dos idosos que sofrem violência, percebe-se que em sua maioria são 

mulheres e de cor branca, se diferenciam da população de idosos em geral no que diz respeito a 

etnicidade.  

As questões de etnicidade tem sido um fator sociodemográfico relacionado com a 

prevalência de violência e visto como um alerta de risco, quando o idoso é negro. Estes dados vão 

de encontro com os achados de Saffioti (1997), uma vez que a maioria dos idosos vítimas de 

violência são mulheres e negras. Minayo (2003) aponta que estudos de várias culturas têm 

demonstrado que pessoas de todos os status socioeconômicos, etnias e religiões são vulneráveis 

aos maus-tratos. Isso porque a violência é uma construção biopsicossocial e histórico-cultural que, 

sobretudo, se expressa e ganha força nas disputas de poder e de domínio político, de modo que são 

direcionadas aos grupos minoritários como: mulheres, índios, negros, homossexuais, judeus, 

crianças, adolescentes e idosos (ARAÚJO & LOBO FILHO, 2009). 

Outro achado significativo foi o agente da violência. Os resultados apontaram para o 

cônjuge como principal agressor, seguido de escores que sinalizaram a experiência de episódios de 

violência física e psicológica para alguns idosos. Estudos já publicados corroboram com estes 

achados, Faleiros (2007) realizou um estudo nas 27 capitais brasileiras mostrando que a violência 

contra o idoso tem uma expressão significativa na sociedade brasileira, sendo possível conhecer 

que os principais agressores são os filhos(as), netos e cônjuges, as principias vítimas são mulheres, 

com manifestação predominante da violência psicológica, descritas como: ameaças, injuria e 

calunia e perturbação da tranquilidade. Achados bastante semelhantes foram evidenciados também 

no estudo de mapeamento da violência realizado por Brasil (2013) no Distrito Federal/DF.  

Em seu estudo Pinto; Barham e Albuquerque (2013) relatam que a cultura brasileira, 

apoiada pelo Estatuto do Idoso, impõe como obrigação que a família seja responsável pelos 

cuidados dos membros idosos. Assim, é previsível que a negligência e o abandono sejam atribuídos 

a parentes. Na maioria das famílias com problemas de violência, os membros não possuem 

repertório interpessoal pró-social para lidar com dificuldades. 

  Como consequência, ocorrem situações de negligência, abandono ou agressão física e 

psicológica. Essas situações possivelmente remetem esses familiares a sua história de 

contingências e ao modelo de conduta familiar desse idoso em suas interações, incluindo diferenças 

de expectativas e envolvimentos de cada geração, culminando em novos episódios de violência, 

que passam a ser ciclos. 
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Por exemplo, a influência de modelos de interações familiares inadequadas e vínculos 

afetivos pobres, em conjunto com um alto nível de sobrecarga e estresse por parte dos familiares, 

podem resultar em dificuldade de adaptação da família em lidar com casos de dependência do idoso 

(PINTO, 2012). 

Deve-se levar em consideração a existência de outros fatores relacionados ao rompimento 

do equilíbrio das relações familiares, além dos relatados anteriormente, como, por exemplo, 

pobreza, dependência de álcool e drogas e problemas mentais. (Minayo, 2010; SMS, 2007) 

  Diante destas considerações, é possível fazer algumas recomendações e observações, para 

prevenir casos de violência doméstica contra idosos é necessária ações interdisciplinar e 

multidisciplinar contando com o apoio das redes de apoio ao idoso vítima de violência, que pode 

ser formada pela Promotoria do Idoso, Defensoria do idoso, Conselho de Direitos do Idoso, 

serviços públicos de atendimento domiciliar, grupos sociais, comunitários e a colaboração da 

própria família. 

  É necessário também que profissionais da área da saúde desenvolvam programas 

preventivos sobre formas adequadas de cuidar de um idoso, colocando na sua agenda de trabalho 

esse tema como prioritário, levando em conta as dificuldades relacionadas a cada tipo de fragilidade 

enfrentada pelos idosos (por exemplo, idosos com incapacidade cognitiva, declínio da 

funcionalidade, etc.). 

A interlocução entre os esforços científicos como a tradução, adaptação e validação de um 

instrumento de rastreio com a prática clínica, aliada a prevenção e esforços coletivo, com uma boa 

capacidade de resolver problemas sociais poderá fazer grande diferença no contexto de bem estar 

e qualidade de vida dos idosos que estão submetidos a situações de violência.    

Por fim, é preciso dizer que todas essas ações só serão efetivas se os próprios idosos 

aceitarem os apoios a eles oferecidos.  

Novos estudos se fazem necessários, para que seja possível obter mais conhecimento acerca 

da violência contra o idoso com vistas a sua prevalência e subsídios para futuras intervenções. 
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CONCLUSÕES 

 

Em sua versão final, a HITS-Brasil apresentou quatro itens e manteve características da 

versão original. Foi observada alta consistência interna das respostas obtidas por meio da aplicação 

da escala. Na analise da concordância intra-examinador foram verificadas boa concordância para 

os itens 1 e 2 e baixa concordância pra os itens 3 e 4 da escala.   

Foi verificado que a maioria dos idosos manifestou melhor compreensão da frequência da 

violência quando direcionados ao quadro de cores, o que possivelmente simplificou o entendimento 

da escala de likert para as medidas de frequência da violência: Nunca, às vezes e frequentemente. 

Por fim, a HITS-Brasil mostrou ser uma ferramenta de fácil e rápida aplicação no contexto 

brasileiro, contudo requer dos investigadores cautela e estabelecimento de vínculos para além da 

sua aplicabilidade e, ainda, contextualização com outros protocolos e tecnologias.  
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6- CONCLUSÃO GERAL  

 

6.1 - Artigo 1 

 

 

 A HITS sofreu um processo minucioso de tradução e adaptação transcultural através de 

discussões e observações de especialistas sobre questões linguísticas e de violência 

contra o idoso no contexto brasileiro, no intuito de atingir a versão melhor adaptada 

para a população brasileira, a HITS-Brasil. 

 Pode-se destacar como pontos positivos da HITS-Brasil a adesão do público alvo, haja 

vista que não foram verificadas resistências à aplicação, a rapidez e praticidade na 

aplicação, o que não gerou exaustão. 

 A HITS-Brasil pode ser utilizada no contexto brasileiro para o rastreamento da violência 

contra o idoso, considerando que se trata de instrumento de rápida e prática aplicação.  

 A aplicação da escala se deu em um grupo com características heterogêneas e com grau 

de escolaridade diversificado. 

 

 

6.2 - Artigo 2 

 

 A HITS-Brasil revelou alta consistência interna das respostas obtidas por meio da 

aplicação da escala. 

 Na analise da concordância intra-examinador foram verificadas boa concordância para 

os itens 1 e 2 e baixa concordância pra os itens 3 e 4 da escala.   

 Foi verificado que a maioria dos idosos manifestou melhor compreensão da frequência 

da violência quando direcionados ao quadro de cores para as medidas de frequência da 

violência: Nunca, às vezes e frequentemente. 

 A HITS-Brasil mostrou ser uma ferramenta de fácil e rápida aplicação no contexto 

brasileiro. 
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9- ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE  1 

QUESTIONÁRIO SOCIO-DEMOGRÁFICO 

 

1. Faixa Etária ou idade? 

                                                                           ( ) 60 a 69 anos 

( ) 70 a 79 anos 

( )  80 e mais 

2. Local: 

3. Sexo 

( )Masculino 

( )Feminino 

 

4. Escolaridade (em anos de estudo) 

(  )    Nunca estudou/analfabeto 

(  )    Até 3 anos 

(  )    Entre 4 e 10 anos 

 

5. Estado Civil 

(  )   Casado (a) 

(  )   Solteiro    

(  )   União estável 

(  )   Separado 

(  )   Viúvo 

 

 

6. Arranjo Familiar 

( ) 1- 2 Moradores 
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( ) Até 5 moradores 

( ) 6 ou mais moradores 

 

7. Situação previdenciária 

 

(  ) Aposentado(a) 

(  ) Pensionista/benefício 

(  )  Não é aposentado(a) 

 

8. Renda 

 

(  ) Menos de um salário mínimo   

(  )De um a dois salários mínimos 

(  )De dois a quatro salários 

(  )Mais de quatro salários 

9. Contribuição para o sustento da casa 

(  )   Sim 

(  )   Não 
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APÊNDICE 2 

PROVA COGNITIVA DE LEGANÉS (PCL) 

 

Às vezes, as pessoas se queixam de problemas de memória, o que fazer para ter uma boa 

memória. Nós vamos fazer um teste e vamos compor uma série de questões que vai nos ajudar a 

detectar os problemas de memória. Se você está de acordo pode responder algumas perguntas? 

 

(  )Sim (  )Não 

 

Você deve responder essas perguntas sozinhas sem ajuda de outra pessoa. 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1.Qual é a data dehoje? (  ) Correto (  )Incorreto 

2.Quehoras são? (+ / - 2 horas) (  ) Correto (  )Incorreto 

3.Que dia dasemanaestamos?   (  ) Correto (  )Incorreto 

4.Qual é o seuendereçocompleto?     (  ) Correto (  )Incorreto 

5.Em que bairronósestamos        (  ) Correto (  )Incorreto 

6.Que idadevocê tem?       (  ) Correto (  )Incorreto 

7.Qual é sua datade nascimento? (  ) Correto (  )Incorreto 

8.Qual é a idade e o nome do(a) filho 

(a) mais novo da sua mãe? 
(  ) Correto (  )Incorreto 

TOTAL   

 

“Nesse momento vou mostrar algumas imagens e vou lhe perguntar o que elas 

representam para você.” 

IMAGENS RESPOSTAS 

Vaca (  ) Correto (  )Incorreto 

Barco (  ) Correto (  )Incorreto 

Colher (  ) Correto (  )Incorreto 

Avião (  ) Correto (  )Incorreto 

Garrafa (  ) Correto (  )Incorreto 
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Caminhão (  ) Correto (  )Incorreto 

TOTAL   

 

Agora vou repetir todos os objetos para você olhar. “Você pode me dizer os 

objetos que você viu, por favor?” 

IMAGENS RESPOSTAS 

Vaca (  ) Correto (  )Incorreto 

Barco (  ) Correto (  )Incorreto 

Colher (  ) Correto (  )Incorreto 

Avião (  ) Correto (  )Incorreto 

Garrafa (  ) Correto (  )Incorreto 

Caminhão (  ) Correto (  )Incorreto 

TOTAL   

“Vou lhe contar uma história. Você vai ficar atenta, porque só vou contar uma 

vez. Quando eu terminar depois de alguns segundos vou lhe perguntar e quero que 

você repita o que aprendeu. A história é (ler lentamente):” 

PERGUNTAS  RESPOSTAS 

Trêscrianças (  ) Correto (  )Incorreto 

Incêndio (  ) Correto (  )Incorreto 

Bombeiro que entrou (  ) Correto (  )Incorreto 

Criançasforamsocorridas (  ) Correto (  )Incorreto 

Cortes e arranhões (  ) Correto (  )Incorreto 

Sans e salvas (  ) Correto (  )Incorreto 

TOTAL   

 

 

“Você pode repetir os objetos que você viu a poucos minutos?” 

PERGUNTAS  RESPOSTAS 

Vaca (  ) Correto (  )Incorreto 

Barco (  ) Correto (  )Incorreto 
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Colher (  ) Correto (  )Incorreto 

Avião (  ) Correto (  )Incorreto 

Garrafa (  ) Correto (  )Incorreto 

Caminhão (  ) Correto (  )Incorreto 

TOTAL   

 

                                                                            ESCORE TOTAL: ______ 
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APÊNDICE 3 

 

INSTRUMENTO HITS- Versão Original 

 

Hurt, insulted, Threatened with Harm and Screamed (HiTS) Domestic violence Screening Tool 

Please read each of the following activities and place a check mark in the box that 

best indicates the frequency with which your partner acts in the way depicted. 

 

Date:__ 

Age:___ 

Sex: Male      Female___ 

Ethnicity:  Caucasian__      Hispanic___    African___  American____ Asian____            Indian 

 

 

How often does your 

partner? 

 

never 

 

Rarely 

 

Sometimes 

 

Fairly 

Often 

 

Frequently 

 

1. Physically hurt you 

     

 

2. Insult or talk down to you 

     

 

3. ftreaten you with harm 

     

 

4. Scream or curse at you 

     

 

1 2 3 4 5 

Total Score: 

     

Each item is scored from 1-5. Range between 4-20. A score greater than 10 signify 

that you are risk of domestic violence abuse, and should seek counseling or help 

from a domestic violence resource center such as the following. 
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APÊNDICE 4 

INSTRUMENTO HITS- VERSÃO ADAPTADA PARA O CONTEXTO BRASILEIRO 

SUBMETIDA A PRÉ-TESTE 

 

 

Instrumento de avaliação de violência doméstica- Gritos, Insultos, Feridas e 

ameaças de Violência - HITS Brasil. 

 

Por Favor, leia cada uma das seguintes atividades e selecione a opção do quadro 

abaixo que melhor indica a frequência com que o seu parceiro ou sua parceira, 

ou algum membro da família age da maneira relatada: 

 

Data._/_/__ 

Idade.___ 

Sexo: Homem__Mulher__ 

Etnia: Branco__ Preto__  Pardo__ Amarelo___ Indígena__ 

 

 

Cada item é pontuado de 1-5 e pode variar entre 4- 20 pontos, uma pontuação superior a 10 

pontos significa que você está em risco de violência doméstica e deve procurar 

aconselhamento ou ajuda de um centro de referência em violência doméstica, como o disque 

100 de direitos humanos do Ministério da Saúde, centros de saúde e redes de apoio. 

Com qual frequência o seu (a) parceiro (a) ou algum membro da família? 

5- Te machuca 

fisicamente  

Nunca Raramente Ás vezes Com certa 

frequência 

Frequent

emente 

6- Te insulta ou humilha       

7- Ameaça prejudicar a 

você 

     

8- Te grita, xinga ou roga 

praga 

     

 1 2 3 4 5 

Escore Total:       
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APÊNDICE 5 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Tradução, adaptação transcultural 

e validação do instrumento HurtInsultThreatenedScream para rastreio da violência 

doméstica contra idosos no município de Santa Cruz/RN, que tem como pesquisadora 

responsável Luiza de Marilac Alves da Fonsêca. Esta pesquisa pretende traduzir, realizar a 

adaptação transcultural e validar o instrumento HurtInsultThreatenedScream (HITS) para 

rastreio de violência contra idosos no município de Santa Cruz. O motivo que nos leva a fazer 

este estudo é a possibilidade de oferecer um instrumento na Língua Portuguesa, validado, 

prático e confiável para o rápido rastreio e caracterização da violência doméstica em idosos no 

município de Santa Cruz/RN para assim fortalecer a identificação da VD contra este segmento 

populacional, assim como ampliar os horizontes das políticas, pesquisas e intervenções. Caso 

você decida participar, você deverá responder a quatro questionários – para avaliação da 

cognição, dados demográficos, HITS na Língua Portuguesa e CTS, durante 40 minutos, no 

máximo. Haverá gravação de voz e/ou imagem e caso você decida conceder a entrevista e sua 

imagem, solicitaremos sua autorização por escrito. 

Durante a realização das entrevistas através de quatro instrumentos de medida a previsão 

de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina. Pode acontecer um desconforto, entre eles a lembrança de 

episódios de violência doméstica por um ente familiar ou nervosismo durante as perguntas que 

será minimizado com apoio imediato da equipe do estudo ou do SEPA (Serviço de Psicologia 

Aplicada da FACISA) e você terá como benefício a colaboração para a disponibilização de um 

questionário que identifique a violência doméstica cometida contra idosos. Em caso de algum 

problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita 

que será prestada pelo SEPA (Serviço de Psicologia Aplicada da FACISA) ou Hospital 

Municipal de Santa Cruz, estando a pesquisadora Luiza de Marilac Alves da Fonsêca e sua 

orientadora Profa. Dra. Núbia Maria Freire Vieira Lima responsáveis pelo encaminhamento a 

estes serviços. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Luiza 

de Marilac Alves da Fonsêca, telefone (84) 99855-2209. Você tem o direito de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo 

para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa 

pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. Qualquer dúvida 

sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), telefone 3291-2411. Este documento foi impresso 

em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisadora responsável Luiza de Marilac 

Alves da Fonsêca. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Tradução, adaptação transcultural e validação do instrumento Hurt Insult Threatened 

Scream para rastreio da violência doméstica contra idosos no município de Santa 

Cruz/RN, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Santa Cruz, ______ de ________________ de 201___. 

 

  _______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

    _____________________________________________ 

                 Assinatura do pesquisador responsável 

Atenção: quando o instrumento da pesquisa for questionários, formulário ou 

entrevistas, o TCLE deve assegurar ao participante o direito de se recusar a 

responder as perguntas que lhes cause constrangimento de qualquer natureza 

 

Impressão                                                                                                                                                                         

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 6 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA ESCALA FORNECIDO AOS JUÍZES 

ESPECIALISTAS DE CARATÉR QUALITATIVO E QUANTITATIVO 

 

QUESTÔES REFERENTES À EQUIVALÊNCIA SEMÂNTICA: 

 

1. As versões em Português apresentam ortografia correta?  

 

 

 

 

2. O vocabulário da versão traduzida apresenta significado similar à versão original 

da escala?  

 

 

 

 

3. A versão traduzida está gramaticalmente correta?  

 

 

 

 

QUESTÃO REFERENTE À EQUIVALÊNCIA IDIOMÁTICA: 

 

4. As expressões idiomáticas ou palavras de difícil tradução da escala original 

foram substituídas por palavras equivalentes na versão brasileira?  

 

 

 

 

QUESTÃO REFERENTE À EQUIVALÊNCIA EXPERIMENTAL 
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5. A tradução dos itens possui relação com o contexto cultural da população na qual 

a escala será aplicada, os idosos? 

 

 

 

 

 

QUESTÃO REFERENTE À EQUIVALÊNCIA CONCEITUAL: 

 

6. A tradução dos itens apresenta palavras com significados conceituais 

equivalentes à versão original da escala?  

 

 

 

 

TA= Tradução Adequada TPA=Tradução Parcialmente Adequada TI=Tradução Inadequada  

 

 

                    

 

 

VERSÃO                                         1º ITEM DA ESCALA  

T12 (Portugês)  
                                            Machuca fisicamente 

Original (Inglês)  Physically hurt you 

Equivalência 

Semântica 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

Equivalência 

Idiomática 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

Equivalência 

Experimental 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

Equivalência 

Conceitual 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  
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TA= Tradução Adequada TPA=Tradução Parcialmente Adequada TI=Tradução Inadequada 
           
 

TA= Tradução Adequada TPA=Tradução Parcialmente Adequada TI=Tradução Inadequada 

 

VERSÃO                                           2º  ITEM DA ESCALA 

T12 (Portugês)                                              Insulta ou desrespeita  

Original (Inglês)                                            Insult or talk down to you 

Equivalência 

Semântica 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

Equivalência 

Idiomática 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

Equivalência 

Experimental 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

Equivalência 

Conceitual 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

VERSÃO                                            3º ITEM DA ESCALA 

T12 (Portugês)                                           Ameaça com violência 

Original (Inglês)                                         ftreaten you with harm 

Equivalência 

Semântica 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

Equivalência 

Idiomática 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

Equivalência 

Experimental 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

Equivalência 

Conceitual 

(  ) TA  

(  ) TPA  

(  ) TI  

 

VERSÃO 4º ITEM DA ESCALA 

T12 (Portugês)                                            Grita ou repreende 

Original (Inglês)                                         Scream or curse at you 

Equivalência 

Semântica 

(  ) TA  

(  ) TPA  

Equivalência 

Idiomática 

(  ) TA  

(  ) TPA  

Equivalência 

Experimental 

(  ) TA  

(  ) TPA  

Equivalência 

Conceitual 

(  ) TA  

(  ) TPA  
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 TA= Tradução Adequada TPA=Tradução Parcialmente Adequada TI=Tradução Inadequada 

 

 

 

 

Este espaço foi reservado para realizar considerações necessárias caso as traduções 

estejam PARCIALMENTE ADEQUADA ou INADEQUADA.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(  ) TI  

 

(  ) TI  

 

(  ) TI  

 

(  ) TI  

 

 

CODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS: 

 

EQUIVALÊNCIA SEMÂNTICA: Refere-se à equivalência do significado das 

palavras, à avaliação gramatical e de vocabulário. 

 

EQUIVALÊNCIA IDIOMÁTICA: Refere-se à formulação de expressões 

equivalentes para o idioma português, quando a tradução de termos e expressões 

idiomáticas for de difícil tradução.  

 

EQUIVALÊNCIA EXPERIMENTAL: Refere-se à utilização de termos coerentes 

com a experiência vivida pela população brasileira a qual se destina.  

 

EQUIVALÊNCIA CONCEITUAL: Destina-se a verificar se determinadas palavras 

ou expressões possuem significado conceitual semelhante, ou se são representados de 

forma semelhante em diferentes culturas.  

 

TA= Tradução Adequada TPA=Tradução Parcialmente Adequada TI=Tradução 

Inadequada  
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APÊNDICE 7 

FLUXOGRAMA DA TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL (ACADEMYOF                  

ORTHOPEDIC SURGEONS/INSTITUTE FOR WORKAND HEALTH AAOS/IAH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cinco passos originais do guia de Beaton et al., 2002 para tradução e adaptação transcultural 

de Escalas 

Primeiro 

Passo: 

Tradução 

Segundo Passo: 

Reunião de 

Síntese 

Terceiro Passo: 

Retrotradução 

Quarto Passo: 

Reunião de 

Peritos 

Quinto Passo: 

Pré-teste 

Requisitos: Dois tradutores (T1 e T2) nativos do País ‘‘alvo’’- Para o qual está sendo 

feita a tradução- sendo apenas um dele conhecedor do tema (constructo) abordado 

pelo instrumento. 

Requisitos: Reunião de dois tradutores (T1 e T2) mediada por um “juiz neutro”. 

Devem fazer uma versão única (T12) que reflita o consenso dos dois tradutores de 

suas traduções  

Requisitos: Dois retrotradutores (RT1 e RT2) nativos do mesmo País do instrumento 

original. Devem ser leigos do tema (constructo) abordado e ter bom domínio do qual 

o instrumento está sendo adaptado transculturalmente. Traduzem a versão T12 e 

produzem a RT1 e a RT20 

Requisitos: Composta por 10 membros. Presença mínima dos dois tradutores, dois 

pesquisadores com domínio da temática de violência, um perito em letras, três 

profissionais de saúde (médicos, psicólogos e enfermeiros geriatras do Brasil), um 

assistente social e um representante da população alvo. O material é composto por 

T1, T2, T12 e RT1 e RT2 e todas as anotações feitas até então. Finalizam a primeira 

versão do questionário para pré-teste, buscando equivalência semântica, 

idiomática, conceitual e cultural entre o questionário traduzido e o original. 

Requisitos: Realização de trinta a quarenta entrevistas com a população alvo para 
verificar o entendimento dos itens. Para cada pré-teste recruta-se 5 a 10 sujeitos 
com as mesmas características da população alvo. Verifica-se o entendimento das 
questões, das respostas a adequação da resposta assinada para a resposta 
pretendida e o layout do instrumento. Recomenda-se que o pesquisador tenha um 
roteiro em mãos para notar os comentários dos voluntários  
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APÊNDICE 8 

CARTA DE ANUÊNCIA DIREÇÃO DA INSTTITUIÇÃO  
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APÊNDICE 9 

CARTA DE ANUÊNCIA CHEFIA DA CLÍNICA 
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ANEXO 1- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO 2 

 

AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DA ESCALA ORIGINAL 

 

 


