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Resumo 

 

O número de crianças e jovens em risco tem vindo, nos últimos anos, a aumentar em 

Portugal. Estas crianças estão expostas a contextos que, de forma nenhuma, promovem o seu 

desenvolvimento. São crianças em que, na maioria das vezes, a família falhou na sua tarefa 

de proteção e cabe ao estado tomar como seu este dever. Assim, estas crianças acabam, 

frequentemente, por ser institucionalizadas. 

O acolhimento institucional é então a última e, tantas vezes, a única resposta para 

estas crianças que já passaram por tantas vivências e experiências traumáticas. A 

investigação revela que a institucionalização pode, também, pelas suas características ser um 

fator de risco para estas crianças Martins (2005). Deste modo, estas crianças pelos seus 

antecedentes contextuais e familiares e pelo risco que a institucionalização pode implicar 

podem desenvolver problemas emocionais, comportamentais e sociais específicos.  

É neste sentido que surge a presente investigação com o intuito de realizar um estudo 

preliminar de validação do Assessment Checklist for Children – ACC. Este é um instrumento 

de avaliação e classificação psicológica especialmente desenvolvido para crianças 

institucionalizadas, procurando abordar as problemáticas específicas da população 

institucional, como a autoestima, comportamentos de autoagressão, comportamento sexual 

inadequado, entre outros. 

Para a realização do estudo foi traduzida e adaptada a versão original do ACC, que 

posteriormente foi utilizada na recolha da amostra. Esta foi composta por 489 participantes, 

todos cuidadores em instituições de acolhimento (lares de infância e juventude ou centros de 

acolhimento que responderam ao ACC acerca de crianças institucionalizadas entre os 5 e os 

12 anos 

A validação desta estrutura foi realizada através da análise fatorial confirmatória. Os 

resultados deste estudo permitiram validar a versão portuguesa do ACC, depois da 

eliminação de alguns itens, comprovando que o instrumento se revelou adequado para a 

medição dos constructos a que se propôs.  

 

Palavras-chave: Institucionalização; ACC; Crianças; Avaliação Psicológica. 

 

 

 



V 

 

Abstract 

 

In recent years the number of children and youth at risk has been increasing in 

Portugal. These children are exposed to contexts that, in many ways, compromise their 

development. Are children who, in most cases, the family has failed in its task of protection 

and it is up to the state to take them as their obligation. Thus, these children frequently end 

up being institutionalized. 

The host institution is then the last, and so often, the only answer for these children 

who have gone through so many living and traumatic experiences. Research reveals that 

institutionalization can also be, by their nature, a risk factor for these children (Martins, 

2005). Therefore, these children according to their contextual and familiar background and 

for the risk that institutionalization may imply, can develop specific emotional, behavioral 

and social problems. 

That is why this research appears in order to conduct a study to a preliminary 

validation of the Assessment Checklist for Children - ACC. This is an assessment instrument 

and psychological classification specially developed for institutionalized children, seeking 

to address the specific problems of the institutional population, such as self-esteem, self-

harm behaviors, and inappropriate sexual behavior, among others. 

To carry out this study it was translated and adapted the original version of ACC, 

which was later used in the sample collection. This was composed by 489 participants, all 

caregivers in institutions (homes for children and youth or reception centers which answered 

to the ACC about institutionalized children between 5 and 12 years). 

The validation of this structure was performed using a confirmatory factor analysis. 

The results of this study validate the Portuguese version of ACC, after removing some items, 

proving that the instrument has revealed to be suitable for the measurement of the constructs 

that are proposed.  

 

Key words: Institutionalization; ACC; Children; Psychological Assessment.  
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Resumé 

 

Le nombre des enfants et des jeunes à risque ces dernières années a su une grande 

augmentation au Portugal. Ces enfants sont exposés à des contextes en aucune façon, de 

promouvoir leur développement.  Dans la plupart des cas, la famille a échoué dans sa mission 

de protection et donc  c’est à l'Etat de prendre cela comme son devoir. Ainsi, ces enfants ont 

souvent besoin d'être institutionnalisée. 

L'établissement d'accueil est alors le dernier, et souvent la seule solution pour ces 

enfants qui ont vécu tant d'expériences traumatisantes. La recherche montre que 

l'institutionnalisation peut aussi, par leur nature, être un facteur de risque pour ces enfants 

Martins (2005). Ainsi, ces enfants par leur arrière-plan contextuel  de la famille et le risque 

que l'institutionnalisation peut impliquer peuvent développer des spécificités émotionnelles, 

comportementales et sociales. 

C'est dans ce sens, que découle de la présente enquête afin de procéder à une liste de 

contrôle préliminaire de Assessment Checklist for Children – ACC. Il s'agit d' un outil 

d'évaluation et de classification psychologique spécialement développé pour les enfants 

placés en institution , en cherchant à résoudre les problèmes spécifiques de la population 

carcérale , comme les comportements estime de soi, d'auto-agression , le comportement 

sexuel inapproprié , entre autres. 

Pour la réalisation de cette étude fut  traduit et adapté la version originale du CAC, 

qui a ensuite été utilisé dans la collecte de l'échantillon. Il s'agissait de 489 participants, tous 

les soignants dans les établissements (foyers pour enfants et les jeunes ou les centres qui ont 

répondu à l’ACC au sujet des enfants institutionnalisés entre 5 et 12 ans 

La validation de cette structure a été réalisée en utilisant une analyse factorielle 

confirmatoire. Les résultats de cette étude valident la version portugaise du CAC, après le 

retrait de certains articles, ce qui prouve que l'instrument s'est révélé adapté à la mesure des 

constructions qui sont proposées. 

 

Mots-clés: Institutionalization ; ACC ; infants ; evaluation psychologicque. 
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Introdução 

 

 

O progressivo reconhecimento do lugar que as crianças e jovens ocupam na 

sociedade enquanto sujeitos de direitos e a importância de incentivar, desenvolver e 

assegurar o exercício efetivo dos mesmos, tem convocado os interventores políticos e sociais 

para a observância de boas práticas em matéria de acolhimento institucional (Instituto de 

Segurança Social, I.P., 2012).  

Toda a preocupação política e social em torno da infância e da proteção das crianças 

e jovens decorre do facto das famílias nem sempre cumprirem o seu papel enquanto principal 

contexto de desenvolvimento humano (Queirós, 2010). Desta forma, a institucionalização 

surge quando se reconhece uma incontrolabilidade das situações familiares e uma 

manutenção das mesmas durante períodos ininterruptos (Magalhães, 2012; Zurita & Del 

Valle, 2005). De uma forma geral, estes contextos familiares pautam-se pela presença de 

abusos físicos, sexuais, negligência, ausência parental, pobreza, alcoolismo e 

comportamento associal (Oliveira-Formosinho, Araújo & Sousa, 2001/2002; Prior, 2010). 

Ao nível relacional, estas famílias são caracterizadas pela desorganização e pelo caos na 

comunicação e interação, pela falta de competências parentais responsáveis e pela 

insuficiência nas funções familiares tanto nos aspetos de ordem mais organizativa (suporte 

económico, gestão da casa, educação, saúde, proteção dos filhos…) como nos mais 

relacionais (gestão de conflitos, nutrição emocional dos filhos, intimidade, estabilidade 

afetiva) (Alarcão, 2006). 

Logo, e como demostrado pela investigação, a criança institucionalizada é o exemplo 

dos resultados devastadores da ausência de uma vinculação afetiva estável e constante, e dos 

prejuízos causados no desenvolvimento emocional, social e comportamental, por um 

ambiente empobrecido e opressivo ao desenvolvimento infantil (Andersson, 2005; Fries & 

Pollak, 2004; Prior, 2010; Smyke et al., 2007). Neste seguimento, a literatura demonstra que 

a vivência de experiências desta natureza coloca a criança em risco de desenvolvimento 

atípico (Prior, 2010) e de desenvolver comportamentos desadaptativos e psicopatológicos 

(Oliveira-Formosinho, Araújo e Sousa, 2001/2002; Price, Chamberlain, & Landsverk 1998). 

Assim, estas crianças e jovens que vêm acumulando vivências traumáticas e 

experienciam a institucionalização como mais uma privação, uma vez que a ida para a 

instituição representa uma transição difícil e nem sempre aceite por estes (Mota, 2008). De 
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facto, a criança ou adolescente é confrontado com a necessidade de se ajustar à instituição 

de acolhimento, a uma nova escola e de cultivar e negociar relações com novos educadores 

(adultos da instituição, professores) e novos pares (Price, Chamberlain, & Landsverk 1998). 

Posto isto, de acordo com Alberto (2004), a institucionalização pode revelar-se como 

um fator de risco para as crianças pela ausência de oportunidades ou desinvestimento noutras 

alternativas, já que as instituições têm dificuldades em oferecer às crianças um lar próximo 

do familiar, nomeadamente falta-lhes uma figura de referência, de proteção e de vinculação, 

o que, por si só, traduz uma lacuna grave com forte impacto no desenvolvimento. A 

investigação evidencia que as crianças institucionalizadas correm um maior risco de 

adquirirem problemas desenvolvimentais (dificuldades no relacionamento interpessoal) e 

comportamentais (comportamentos agressivos ou antissociais) do que as crianças que foram 

criadas na família biológica ou adotiva (Groza, 1999; Groza, Ryan & Cash, 2003; Palacios, 

Sandoval & Espinosa, 1996 cit in Manata, 2008). 

Deste modo, é notório que as crianças e jovens institucionalizados, pelos seus 

antecedentes contextuais e familiares e pelo risco que decorre da institucionalização, per si, 

apresentam problemas desenvolvimentais específicos. Contudo, a saúde mental e 

psicológica destas crianças tende a ser enquadrada nos comportamentos medidos por 

instrumentos como as Escalas de Rutter, o Child Behavior Checklist (CBCL) e o Strengths 

and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Tarren-Sweeney, 2007). Estes instrumentos avaliam 

problemáticas como: comportamento agressivo, défice de atenção e problemas emocionais. 

Contudo, os problemas relacionais e as dificuldades associadas ao trauma, têm sido 

desconsiderados (ibidem). 

Segundo Tarren-Sweeney (2007), os instrumentos acima referidos não medem 

adequadamente uma série de problemas revelados por crianças institucionalizadas, 

sobretudo problemáticas relacionadas com a vinculação e dificuldades de relacionamento 

com os pares, respostas dissociativas e ansiedade perante o trauma, autoagressão, 

comportamento sexual inapropriado para a idade, e a autoestima. O autor refere ainda a 

inexistência de um instrumento de avaliação e classificação psicológica adequado a esta 

população específica – crianças institucionalizadas. 

Neste sentido, insere-se a presente investigação que tem como objetivo proceder a 

um estudo preliminar de adaptação e aferição, para a população portuguesa, do “Assessment 

Checklist for Children” (ACC) de Tarren-Sweeney, M. (2007). O Assessment Checklist for 

Children (ACC) – Questionário de Avaliação para Crianças é um instrumento de 

classificação psicológica para crianças institucionalizadas. O ACC foi especialmente 
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desenvolvido e construído para crianças institucionalizadas, abordando problemáticas 

menos exploradas por outros instrumentos. 

Por conseguinte, o presente estudo estrutura-se em duas partes. Na primeira parte – 

I. Enquadramento Teórico – desenvolvem-se três temáticas diferentes. Inicialmente é feita 

uma reflexão bibliográfica acerca do acolhimento institucional, explorando questões como: 

o enquadramento institucional em Portugal, a criança institucionalizada, e o 

desenvolvimento dessas mesmas crianças. De seguida será feita uma breve análise aos 

instrumentos de avaliação usados em crianças institucionalizadas: CBCL, SDQ, Escalas de 

Rutter. Por último será apresentado o instrumento em adaptação – o ACC. 

Na segunda parte – II. Estudo Empírico – é exposto o trabalho realizado no sentido 

de adaptar e aferir o ACC. É então apresentada a metodologia de investigação, onde consta 

a descrição dos participantes e do instrumento, bem como os procedimentos de tradução e 

de adaptação do instrumento, de recolha dos dados e os procedimentos de análise de dados. 

Segue-se a apresentação e discussão dos resultados e, por fim, as principais conclusões. 

Com a presente investigação é pretendido contribuir para um melhor conhecimento 

e avaliação da população institucionalizada e para que mais um instrumento de avaliação 

psicológica esteja à disposição dos profissionais, promovendo uma melhoria na capacidade 

de cuidar e educar as crianças e jovens em acolhimento institucional, tendo em vista as boas 

práticas necessárias para o positivo desenvolvimento destes. 
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I. Enquadramento Teórico 

 

 

1 Acolhimento Institucional 

 

 

A institucionalização tem como principal finalidade a proteção de crianças e de 

adolescentes em risco, de modo a favorecer o seu desenvolvimento a nível físico e mental 

(Magalhães, 2012). Sendo que, a institucionalização está profundamente relacionada com a 

criança, iremos realizar um breve enquadramento histórico e legal face às crianças em 

situações desfavorecidas e em risco, de forma a melhor compreender a perspetiva da 

evolução relacionada com o acolhimento institucional em Portugal. 

Portanto, neste ponto, irá ser realizada uma pequena descrição da evolução da justiça 

de Crianças e Jovens em Portugal seguindo-se um breve enquadramento histórico da 

institucionalização e, também, da criança. Posteriormente, e tendo em conta as vicissitudes 

da institucionalização, será explorado o impacto da institucionalização nas crianças e jovens. 

 

 

1.1 Evolução da Justiça de Crianças e Jovens em Portugal 

 

Em Portugal o primeiro documento legal relativo à proteção da Infância data de 1911 

(Ribeiro, 2009). Nesta data, o Estado começa a preocupar-se com as questões de menores 

desprotegidos e abandonados, formalizando a “Lei de Protecção à Infância” (LPI) (Mota, 

2008). Esta lei colocou Portugal na vanguarda da proteção de crianças, distinguindo assim a 

criança, do adulto e o Direito Penal do Direito de Menores (Candeias & Henriques, 2012). 

A Lei de Proteção à Infância de 1911 constituiu-se como a primeira lei promulgada em 

Portugal de proteção à criança coincidente com a criação dos tribunais de menores, então 

designados por Tutorias de Infância (Cansado, 2008). 

Tomé (2010), refere, que apesar da importância da LPI em matéria de promoção e 

proteção de crianças em Portugal, a sua aplicação ao quotidiano não foi tão eficaz como seria 

desejável pois, se em 1911 e 1912, respetivamente, são instituídas as Tutorias em Lisboa e 

no Porto, o resto do país teve de aguardar pela lei de 1925, que regulamentou a expansão do 

sistema, concluída apenas durante o Estado Novo. É precisamente nesta data (1925) que 
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deixou de ser aplicado a menores o Código Penal que até aí servia como “guião” para punir 

os menores que cometessem infrações, sem que a sua pena fosse, por isso, diferenciada da 

que era atribuída a um adulto (Ribeiro, 2009). 

O estatuto da criança, dentro do sistema jurídico, foi uma conquista demorada e 

difícil (ibidem), com exceção ao alargamento à escala nacional de 1925, a LPI apenas foi 

objeto de reforma aquando da publicação da Organização Tutelar de Menores (OTM), em 

1962 (Candeias & Henriques, 2012). A OMT resulta da necessidade de constituir um 

“código de Infância”, isto é, reunir num texto único as normas respeitantes a crianças com 

comportamentos delinquentes e a crianças com outro tipo de problemas, como é caso dos 

maus tratos (Ribeiro, 2009). Este documento visava, ainda, reforçar uma intervenção do tipo 

preventivo e o papel da família, bem como, a diversificação dos parceiros na aplicação da 

justiça (Cansado, 2008). A OMT foi sujeita a alterações, nomeadamente em 1967, 1978 e 

1991 (Varela, 2009) que se centravam no privilégio da família, e o seu papel de proteção do 

menor, reconhecendo a sua importância na aplicação de medidas decretadas pela intervenção 

judicial (Cansado, 2008). 

Este percurso culmina em 1999 na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 

(LPCJP) (Lei 147/99 de 1 de Setembro) e na Lei Tutelar Educativa (Lei 166/99, de 14 de 

Setembro). A LPCJP consagra o estatuto jurídico da “criança-vítima”, dotando-a de medidas 

específicas que visam a sua proteção e a promoção dos seus direitos. Este documento surge 

com o objetivo da “promoção dos direitos e a proteção das crianças e dos jovens em perigo, 

por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral” (Alberto, 2004; Mota, 

2008; Ribeiro, 2009). A aprovação destes dois instrumentos legislativos (LPCJP e LTE) 

representou a diferenciação no tratamento de situações de “menores em perigo” – e de 

menores cujos atos consubstanciaram ilícitos penais – menores delinquentes, com estes é 

feita uma separação entre a intervenção tutelar de proteção e a intervenção tutelar educativa 

(Candeias & Henriques, 2012). A LTE conferiu finalmente aos jovens sujeitos a processos 

tutelares as garantias fundamentais conformes ao texto constitucional e aos textos 

internacionais, aos quais o Estado Português se encontrava vinculado (Abreu, Carvalho & 

Ramos, 2010). 

O progresso da perspetiva de proteção das crianças teve lugar não só em Portugal 

mas também no mundo. Desta forma, uma série de ações no sentido da proteção de menores 

foram desenvolvidas como a criação da "Convenção dos Direitos da Criança ou Declaração 

de Genebra", em 1924, que apenas em 1989 as Nações Unidas aprovam em Assembleia 

Geral, e só um ano depois (1990) foi ratificada em Portugal (ibidem). Já em 1946 dá-se a 
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criação do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e 1959 foi proclamada a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança (Magalhães, 2004; Queirós 2010). 

 

 

1.2 Enquadramento Legal da Institucionalização 

 

A LPCJP (Lei 147/99 de 1 de Setembro) é a lei vigente atualmente que concretiza as 

formas de exercício do dever do estado de proteção das crianças e dos jovens em perigo e de 

promoção dos respetivos direito (Gomes, 2010), enquadrando, assim, o acolhimento 

institucional. 

Esta lei legitima a intervenção das entidades competentes (entidades públicas e 

privadas com atribuições em matéria de infância e juventude; Comissões de proteção de 

crianças e jovens e, em última instância, os tribunais), quando, como explanado no artigo 3, 

os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua 

segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte 

de ação ou omissão de terceiros ou da própria criança ou do jovem a que aqueles não se 

opunham de modo adequado a removê-lo. 

Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se 

encontra numa das seguintes situações: a) Está abandonada ou vive entregue a si própria; b) 

Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais; c) Não recebe os 

cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal; d) É obrigada a atividades 

ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou 

prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; e) Está sujeita, de forma direta ou indireta, 

a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional; f) 

Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a 

sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o 

representante legal ou quem tenha a guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a 

remover essa situação (Carvalho, 2008). 

Desta forma, quando ocorre uma das situações acima descrita, dá-se início à 

intervenção para a promoção dos direitos da criança ou jovem, que se encontre em perigo, a 

qual é pautada pelos princípios orientadores que se seguem: Interesse superior da criança; 

Privacidade; Intervenção precoce; Intervenção mínima; Proporcionalidade e atualidade; 

Responsabilidade parental; Prevalência da família; Obrigatoriedade de informação; Audição 

obrigatória e participação e subsidiariedade. 
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Esta intervenção leva, muitas vezes, à aplicação de medidas de promoção dos direitos 

e de proteção das crianças e dos jovens em perigo, que visam: afastar o perigo em que as 

crianças se encontram; proporcionar as condições de proteção e promoção da sua segurança, 

saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral; e, por último, garantir a 

recuperação física e psicológica das crianças e jovens vítimas de qualquer forma de 

exploração ou abuso (Gomes, 2010). As medidas de promoção e proteção são as seguintes: 

Apoio junto dos pais; Apoio junto de outro familiar; Confiança a pessoa idónea; Apoio para 

a autonomia de vida; Acolhimento familiar; Acolhimento em instituição.  

 

 

1.3 Breve Enquadramento Histórico da Institucionalização 

 

A antiga sociedade tradicional tinha dificuldade em conceber a noção de infância, 

pelo que esta se reduzia a um período de maior fragilidade, contudo, a partir do momento 

em que a criança se desenvolvia fisicamente garantindo a sua sobrevivência, ela era 

“imiscuída” no mundo dos adultos, quer no trabalho, quer no lazer (Mota, 2008). 

Assim, a primeira instituição a surgir em Portugal localizava-se em Lisboa, data do 

séc. XIII e era conhecida como o Hospital dos Meninos, a esta seguiram-se outras no país, 

geralmente fundadas por pessoas pertencentes à nobreza (como D. Beatriz ou a rainha Santa 

Isabel) (Magalhães, 2004). Estas instituições eram meros depósitos para onde eram levadas 

crianças ditas desamparadas, que eram geralmente crianças órfãs e rejeitadas (Magalhães, 

2004). 

Em 1780 é fundada a Casa Pia de Lisboa, que se vem a revelar um grande marco na 

institucionalização em Portugal. A Casa Pia que recebia crianças órfãs e abandonadas, é a 

primeira instituição a preocupar-se com a vida profissional das crianças facultando-lhes uma 

aprendizagem profissional, de forma a possibilitar uma melhor integração laboral (Canha, 

2000).  

No século XVII e XVIII a proteção de crianças começa a ser feita com o internamento 

das crianças em instituições (Mota, 2008). No entanto, esse internamento obedecia mais aos 

interesses da comunidade do que aos da criança, todavia era considerado um mal menor em 

comparação com o infanticídio (Magalhães, 2004). 

A partir de 1852 o número de registos de crianças abandonadas e rejeitadas começou 

a aumentar vertiginosamente uma vez que, todos os que encontrassem uma criança e não a 

entregassem às autoridades seriam incriminados (Magalhães, 2004). Eram vários os motivos 
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que levavam mães, pais, parentes ou tutores a abandonar as crianças, desde a morte da mãe 

(a criança morria por falta de leite materno) ou o facto de serem filhos ilegítimos ou 

concebidos antes do casamento (Mota, 2008). Desta forma, surge a necessidade de existirem 

mulheres para recolherem crianças abandonadas na rua e as colocarem na “roda dos 

expostos”, uma espécie de cilindro de madeira que parecia um armário giratório com uma 

grande cavidade colocado junto à portaria dos conventos e onde eram depositadas as 

crianças. Os religiosos encarregavam-se de encontrar amas que alimentassem e tomassem 

conta das crianças, mas o tempo que levavam a encontrar cuidadora e a falta de meios 

levavam a uma grande percentagem de mortalidade (Fernández, 1996 cit in Mota, 2008). As 

instituições da “Roda” acabam por ser abolidas em 1860, contudo, outras instituições em 

que as crianças viviam não lhes ofereciam melhores condições, existindo, também nestas, 

elevadas taxas de mortalidade (Magalhães, 2004). 

No ano de 1956, em Lisboa, sob a tutela da Santa Casa da Misericórdia, é feita uma 

reestruturação do setor residencial, que se baseia no recrutamento de pessoal qualificado 

para o atendimento das crianças; na reorganização e modernização dos equipamentos 

existentes; na abertura de novos estabelecimentos; na possibilidade de admissão de crianças 

de ambos os sexos; na incorporação de infantários (Calheiros, Fornelos & Dinis, 1993 cit in 

Martins, 2004). 

Até finais do século XX, muitas das crianças acolhidas provinham de famílias 

numerosas sem recursos, que as colocavam em instituições para que recebessem educação, 

à qual não teriam acesso de outra forma (Gomes, 2010). Em Portugal, nesta época, as 

instituições eram de grande dimensão e, normalmente, situadas longe de centros urbanos, o 

que proporcionava o desenvolvimento de atividades rurais e o reforço da disciplina (Queirós, 

2010). Estas instituições seguiam uma educação tradicional caracterizadas 

fundamentalmente pelo facto de serem um local fechado à vida em sociedade exterior, onde 

se desenvolviam todas as atividades que, normalmente, decorriam também no exterior: para 

além de ser um local de dormir, era também o local de descanso, de brincadeira, de trabalho, 

etc., decorrendo tudo num único local (ibidem). 

Só em 1986, o Decreto-Lei n.º 2/86 reconhece formalmente o estatuto legal dos Lares 

de Crianças e Jovens, definindo-os como equipamentos vocacionados para o acolhimento de 

crianças e jovens em condições de vida tão próximas das familiares quanto possível 

(Martins, 2004). Desta forma, nos finais do século XX, assiste-se a uma reformulação do 

acolhimento institucional, as instituições passam a ser vistas como um local transitório que 

tem como base a educação (Queirós, 2010). Neste sentido, em 1977, o Comité dos Ministros 
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do Conselho da Europa, define a necessidade de que os centros de acolhimento de crianças 

(Casas, 1988, cit in Martins, 2004) diminuam os seus espaços, organizando-se em modelos 

familiares; tenham uma atitude de abertura ao exterior; acolham crianças de todas as idades 

e sexos, bem como fratrias; tenham ao serviço pessoal dos dois sexos; promovam a 

cooperação com os pais biológicos bem como a convivência destes com as crianças; 

disponham de unidades específicas para adolescentes, onde possa haver uma preparação para 

a vida autónoma. 

Del Valle e Zurita (2005), defendem que não podemos ter instituições formatadas 

num acolhimento despersonalizado, uniforme e desumanizado. Assim, a instituição deve ser 

então um local de integração social ideal, dando margem de liberdade para a realização 

pessoal, permitindo as dinâmicas normativas do processo de socialização (Queirós, 2010).  

Em 1999, no âmbito da Lei 147/99, sobre a proteção de crianças e jovens em perigo, 

o acolhimento institucional é redefinido. Trata-se de uma medida de colocação em 

instituição com equipamento e equipa técnica apropriados para responder às necessidades 

das crianças a que se destinam, promovendo o seu bem-estar, educação e desenvolvimento 

(Martins, 2004). Contudo segundo Gomes (2010), o acolhimento institucional em Portugal 

ainda é caracterizado por instituições de grandes dimensões, com uma média de 40 crianças 

acolhidas, fruto de uma cultura de institucionalização indiscriminada. 

 

 

1.4 Caracterização do Acolhimento Institucional em Portugal 

 

Dado que o acolhimento institucional é o foco do presente estudo importa detalhá-

lo, de forma a compreender as suas especificidades.  

A medida de acolhimento em instituição consiste na colocação da criança ou jovem 

aos cuidados de uma entidade que disponha de instalações e equipamento de acolhimento 

permanente e de uma equipa técnica que lhes garantam os cuidados adequados às suas 

necessidades e lhes proporcionem condições que permitam a sua educação, bem-estar e 

desenvolvimento integral, como costa no artigo 49.º. 

As instituições de acolhimento podem ser públicas ou cooperativas, sociais ou 

privadas com acordo de cooperação com o Estado. Estas devem funcionar em regime aberto 

e são organizadas em unidades que favoreçam uma relação afetiva do tipo familiar, uma vida 

diária personalizada e a integração na comunidade. Os pais, o representante legal ou quem 
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tenha a guarda de facto podem visitar a criança ou o jovem, de acordo com os horários e as 

regras de funcionamento da instituição, salvo decisão judicial em contrário. 

O Sistema de Acolhimento de Crianças e Jovens em Risco é composto por diferentes 

respostas sociais, que são elas: o Acolhimento familiar para crianças e jovens; os Centros de 

acolhimento temporário (CAT); os Lares de infância e juventude (LIJ); os Apartamentos de 

autonomização; os Lares residenciais; os Centros de apoio à vida e os Lares de apoio 

(Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social; 2006). Estes diferentes equipamentos 

estão organizados em função do tempo de permanência; dos objetivos do centro; e da idade 

e outras especificidades das crianças e jovens acolhidos (Queirós, 2010).  

Este trabalho desenvolve-se, apenas, com duas das respostas sociais anteriormente 

enunciadas que são descritas de seguida: 

CAT são destinados ao acolhimento urgente e de curta duração de crianças e jovens 

em perigo, a sua duração deve ser inferior a seis meses, com base na aplicação de medida de 

promoção e proteção. Os Lar de infância e juventude; 

LIJ constituem uma resposta social, destinada ao acolhimento de crianças e jovens 

em situação de perigo, de longa duração, superior a 6 meses, com base na aplicação de 

medida de promoção e proteção. 

Em Portugal, no ano de 2012 estavam em situação de acolhimento 8557 crianças e 

jovens. Destas 7605 estavam institucionalizadas em LIJ e CAT. Apesar destes números 

serem ainda, consideravelmente elevados, pode dizer-se que nos últimos 6 anos houve um 

decréscimo de cerca de 30% no número de crianças em acolhimento institucional. Em 2006 

o número de crianças institucionalizadas ascendia as 12245 crianças (Figura 1) (Instituto de 

Segurança Social, I.P., 2012). 

 

 

 Figura 1. Evolução do número de crianças e jovens em acolhimento 

institucional (2006 a 2012) 
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2A Criança Institucionalizada 

 

 

Segundo o Relatório Anual de Avaliação da Atividade das Comissões de Proteção 

de Crianças e Jovens da Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco 

(2012), no ano de 2012 foram instaurados 29.187 novos processos acerca de crianças e 

jovens em situações de perigo, mais 1.357 que no ano de 2011 (Comissão Nacional de 

Proteção das Crianças e Jovens em Risco, 2011). Assim, pode-se dizer que, parece continuar 

a existir um défice no desempenho do papel materno/paterno estando-se perante um número 

crescente de casos de crianças vítimas de situações de perigo (Magalhães, 2012), como a 

negligência, abuso sexual, maus tratos físicos e psicológicos ou a exposição a 

comportamentos que possam comprometer o bem-estar e o desenvolvimento da criança.  

A maioria das famílias das crianças sinalizadas como crianças em perigo apresentam 

falta de recursos pessoais para lidar com acontecimentos stressantes, que vão ocorrendo 

dentro ou fora do seu familiar e, no âmbito deste contexto, torna-se difícil proporcionar um 

desenvolvimento saudável às crianças. Portanto, na maioria das vezes, é na família e nas 

problemáticas transgeracionais que se encontra a génese das situações de risco que levam à 

institucionalização de crianças e jovens (Instituto de Segurança Social, I.P., 2005).  

As experiências de maus-tratos são cruciais na forma como as crianças se 

percecionam a si próprias, aos seus cuidadores e ao mundo (Sousa & Cruz, 2010). A forma 

como as crianças maltratadas perspetivam as experiências vividas no contexto familiar pode 

assumir-se como um importante mediador do seu desenvolvimento, nos diversos contextos 

de socialização (Clyman, 2003). Estas crianças cuja vida desde muito cedo foi marcada por 

padrões de violência emocional, vivências de privação, relações insuficientes ou deficientes 

ao nível dos cuidados paternais, ou ainda que sofreram separações, apresentam dificuldades 

a nível do seu funcionamento individual (Scannapieco, 2005). 

Elas sobrevivem dentro de um contexto de constrangimentos e adversidades que, 

caso não seja alterado, constituirá um quadro de referência para o seu processo de 

crescimento e maturação (Cansado, 2008). Deste modo, a institucionalização surge como 

forma de salvaguardar as crianças que necessitam de proteção imediata em determinadas 

situações de maior gravidade (Ramião, 2004), e é, muitas vezes na instituição que a 

criança/jovem espera e vai depositar toda a sua esperança e também os seus medos (Nobre, 

2008).  
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Contudo, ao afastar uma criança do contacto com um agressor, ao retirar a criança 

do contexto problemático e conduzi-la a uma colocação em instituição, entra-se no paradoxo 

do acolhimento institucional (Magalhães, 2012). De facto, esta intervenção, guiada pela 

intenção de proteger a criança e de lhe proporcionar condições de desenvolvimento e bem-

estar, pode por vezes resultar num acréscimo de danos para a criança (ibidem). 

As crianças em acolhimento desenvolvem um sentimento de culpa, muitas das vezes 

pelo facto de acharem que foram para aquele lugar (a instituição de acolhimento) por terem 

feito algo de errado, vivendo numa ambivalência que lhes gera extrema ansiedade 

(Chisholm, 1998; Magalhães, 2012). A separação dos pais é na maioria das vezes difícil uma 

vez que a angústia de perda é forte, podendo o processo de luto ser mais difícil do que em 

situações em que realmente há, de facto, ausência de um dos progenitores, surgindo uma 

grande necessidade de reparação dos pais tentando protegê-los (Bowlby, 1998 cit in 

Magalhães, 2012). As crianças vivem, assim, num sofrimento de insegurança face a um 

passado que as persegue e a um futuro que desconhecem, tendo que lidar com sentimentos 

múltiplos e complexos como a culpa, a ansiedade e a depressão, que se traduz em sintomas 

e comportamentos vários, uma vez que ela própria tem dificuldade em mentalizar aquilo que 

sente e pensa (Marujo, 1994). 

Se é certo que as crianças ou jovens não podem ser sujeitos nem mantidos em 

situações de violência, a verdade é que, a sua institucionalização pode representar uma nova 

forma de violência (Cansado, 2008). Estas crianças que vivem estas situações difíceis são 

descritas como tendo menos possibilidades de atingir um desenvolvimento físico e 

psicológico tido como normal, já que as figuras parentais não só não dão à criança a proteção, 

a satisfação de necessidades e o bem-estar psicológico, emocional e físico, como nalguns 

destes casos, infringem sobre ela dor, desconforto e privação (Magalhães, 2012; Marujo, 

1994; Vaughn et al., 2007). 

 

 

2.1 O Impacto da Institucionalização nas Crianças 

 

O impacto real e efetivo da institucionalização é difícil de determinar (Martins, 

2005). A criança institucionalizada, no momento do acolhimento na instituição, já esteve 

exposta a diversos contextos que não favorecem o seu desenvolvimento. Esta criança está, 

deste modo, dependente do seu passado e do seu presente, ou seja, quer da qualidade de laços 

transmitidos pela família biológica, quer da qualidade de laços que a instituição de 
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acolhimento lhe transmite (Magalhães, 2012). Segundo Schaffer (1990), é a totalidade 

experiencial e vivencial da criança que é significativa e relevante do ponto de vista 

desenvolvimental, mais do que os episódios isolados, mais ou menos precoces ou mais ou 

menos perturbadores. Portanto, na maior parte das vezes, a experiência de vida em contexto 

institucional constitui um aspeto de uma cadeia inextrincável de acontecimentos anteriores, 

contemporâneos e posteriores, numa relação complexa que alguns autores comparam a uma 

teia construtiva (Fisher & Bidell, 1998). 

Contudo, pelas suas características e dinâmicas, a institucionalização pode, por si só, 

representar consequências negativas a diversos níveis. A investigação revela que a 

institucionalização poderá não favorecer o desenvolvimento, funcionando, assim, como fator 

de risco pela ameaça direta ou ausência de oportunidades (Gabarino & Ganzel, 2000). 

Segundo MacLean (2003), a institucionalização poderá ter um impacto negativo em 

qualquer área do desenvolvimento da criança. 

 

2.1.1 Desenvolvimento Emocional 

Diversas investigações referem a existência de problemas emocionais nas crianças 

que se encontram em acolhimento institucional (Manata, 2008). O desenvolvimento 

emocional e afetivo das crianças institucionalizadas pode ser descrito como atípico (Groza, 

1999; Tizard & Rees, 1974 cit in Prior, 2010).  

Quando se fala do desenvolvimento emocional é necessário ter em conta a relevância 

da vinculação. Logo, a inexistência desta, pode originar situações de mal-estar psíquico e a 

criação de padrões extremos de relação ou comunicação, excessivamente intrusivos (Strecht, 

1999 cit in Cardeira, Almeida, Martins, Bento e Cabeleira, 2011). Assim, Fries & Pollak 

(2004) afirmam que nas instituições não há experiências de aprendizagem emocionais 

suficientes, que permitam às crianças desenvolver relações estáveis e ligações afetivas a 

algum cuidador, bem como para que estas adquiram competências no processamento afetivo. 

A ausência de uma vinculação afetiva, estável e constante pode, então, provocar resultados 

devastadores no desenvolvimento de uma criança (Prior, 2010).  

Estudos revelam que as crianças institucionalizadas expressam sentimentos 

depressivos, imagens autodepreciativas, níveis elevados de ansiedade, oscilações de humor, 

instabilidade emocional, frágil autoestima e dificuldades na manutenção da intimidade e na 

regulação emocional (Baker, Kurland, Curtis, Alexander & Papa-Lentini, 2007; CTC, 2004; 

Fries & Pollak, 2004). 
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Smyke, et al (2007), mencionam que as crianças institucionalizadas demonstram 

frequentemente uma expressão emocional de afeto negativo, sendo menor a frequência de 

expressões de afeto positivas. Também Pinhel, Torres e Maia (2009), num estudo acerca das 

narrativas de crianças institucionalizadas demostraram que estas construíram narrativas 

menos seguras e coerentes, sugerindo um padrão de vinculação inseguro, com temas 

marcados pelo abandono, punição, negligência e inversão de relações familiares. 

Contudo, é importante referir que, os problemas socio-emocionais persistentes nas 

crianças têm tendência a correlacionar com o tempo de institucionalização e o grau de 

privação sofrido (Fries & Pollak, 2004) e ainda com a idade aquando da sua colocação na 

instituição (Sloutsky, 1997). 

 

2.1.2 Desenvolvimento Social 

A investigação demonstra que os contextos institucionais, que são, muitas vezes, 

caracterizados pelo isolamento social, baixas interações sociais e pouca exposição a 

respostas humanas, afetando, desta forma, as competências sociais das crianças (Sloutsky, 

1997). As crianças institucionalizadas não recebem uma variedade de experiências de 

estimulação, de atividades de leitura e oportunidades de diálogo e tendem, por isso, a estar 

atrasadas nos contextos sociais (Tizard & Rees, 1974 cit in Manata, 2008). 

Perturbações nas relações com os outros são um exemplo das dificuldades socias nas 

crianças institucionalizadas descritas na literatura (Manata, 2008). 

As crianças institucionalizadas apresentam comportamentos amigáveis desajustados 

com pessoas desconhecidas, dificuldades de relacionamento interpessoal, comportamentos 

antissociais e relações com os pares empobrecidas (Andersson, 2005; CTC, 2004; Groza, 

1999;). Estas crianças, procuram, frequentemente chamar a atenção de estranhos (Frank, 

Klass, Earls & Eisenberg, 1996). 

Quanto ao comportamento pró-social, ações em nome de outro que envolvem um 

custo para a pessoa, como partilhar, confortar, ajudar alguém ou fazer um donativo (Janssens 

& Dekovic, 1997), a literatura demonstra que as crianças institucionalizadas apresentam 

maiores dificuldades em expressar este tipo de comportamentos (Palacios & Sánchez-

Sandoval, 2005). 

 

 



15 

 

2.1.3 Desenvolvimento Comportamental 

No que diz respeito ao desenvolvimento comportamental, o acolhimento institucional 

provoca consequências negativas a longo prazo nesta área de desenvolvimento das crianças, 

como temperamentos difíceis, níveis elevados de problemas de atenção, hiperatividade, e 

algumas estereotipias persistentes que envolvem baloiçar as mãos e joelhos ou mexer as 

mãos de um modo repetitivo (Fries & Pollack, 2004; Groza, 1999; Maclean, 2003). Segundo 

Smyke et al. (2007) as crianças institucionalizadas apresentam comportamentos mais 

desadaptativos e atípicos, bem como menos competências que as crianças nunca antes 

institucionalizadas. 

As crianças em situação de acolhimento institucional têm maior probabilidade de 

evidenciar comportamentos e perturbações de saúde mental do que as crianças em cuidados 

familiares (Baker, Kurland, Curtis, Alexander & Papa-Lentini, 2007). Assim sendo, as 

patologias psiquiátricas (comportamento agressivo, antissocial, delinquente e problemas de 

atenção) bem como comportamentos impulsivos, histórias de consumo de substâncias e 

atividade criminal tem tendência a surgir nas crianças que se encontram institucionalizadas 

por períodos mais longos (Baker, Kurland, Curtis, Alexander & Papa-Lentini, 2007; Groza, 

1999). Marcovitch et al. (1997) comprovam que a institucionalização prolongada pode 

constituir um risco acrescido, relatando que, as crianças com mais experiência institucional 

têm mais problemas comportamentais, comparativamente àquelas com menos tempo de 

institucionalização. 

Neste domínio do desenvolvimento são também referidas diferenças de sexo entre as 

crianças institucionalizadas (Prior, 2010). A investigação de D’Oosterlinck, Broekaert, De 

Wilde, Bockaert & Goethals (2006) evidenciou que os rapazes institucionalizados eram mais 

frequentemente diagnosticados com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção, 

Perturbação de Conduta e Perturbações desenvolvimentais. Já as raparigas em acolhimento 

eram mais frequentemente diagnosticadas com Perturbação de Oposição ou problemas 

relacionados com o abuso e negligência (idem). 
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3 Síntese Conclusiva 

 

 

Há mais de um século que em Portugal se pensa na proteção das crianças. Assim, 

alterou-se a visão relativamente ao conceito de infância e de criança. Em 1911, com a 

promulgação da LPI a criança alcançou um estatuto de singularidade que nunca alcançara 

anteriormente, portanto, esta lei constituiu um contributo assinalável no contexto nacional e 

europeu (Candeias & Henriques, 2012). 

Apesar de o Estado ter a obrigação de defender o superior interesse da criança, hoje, 

ainda são muitas as crianças que se encontram expostas a situações de risco, sendo vítimas 

de maus tratos, negligência, abandono ou qualquer outra forma de violência física e/ou 

psicológica. Este é um problema atual que requer uma preocupação e um estudo minucioso, 

dada a grande dimensão do fenómeno e à gravidade em termos dos efeitos e consequências 

psicológicas, sociais e até mesmo comunitárias, que acarreta (Machado, 1996). 

Desta forma, a institucionalização surge como uma alternativa para a criança ou 

jovem, esta visa colmatar as deficiências do funcionamento familiar (Ferreira, 2009). De 

facto, a institucionalização constitui uma medida de proteção reservada às circunstâncias em 

que a criança é retirada do seu contexto de vida, onde vive com os pais, com outros familiares 

ou com o responsável pela sua guarda (Delgado, 2008).  

Porém, o acolhimento institucional pelas suas características de privação intelectual, 

física, social e emocional constitui-se como um fator de risco para o seu desenvolvimento 

(Maclean, 2003). Contudo, apesar de a institucionalização não ser a resposta ideal à vida da 

criança, esta é muitas vezes a resposta mais adequada perante a situação de maus-tratos da 

criança e pode até corresponder satisfatoriamente às necessidades da criança (Sani, 2002). 

Logo, é necessário ter em conta que o acolhimento institucional é, muitas vezes, a 

única resposta para estas crianças que no momento de entrada na instituição já carregam uma 

história de vida marcada por perdas, abusos, negligência e maus-tratos.Logo, a chegada à 

instituição pode ser vivida como uma perda ou uma rejeição do seio familiar, que por muito 

disfuncional que possa apresentar-se, traduz no mundo interno dos jovens um sentido de 

pertença (Mota, 2008). 

A instituição deve ser capaz de corresponder às necessidades da criança promovendo 

um ambiente estável que garanta a continuidade nas relações interpessoais e facilitando a 

integração da criança na sociedade (Oliveira-Formosinho, Araújo & Sousa, 2001/2002). 
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Uma vez que, quando as instituições de acolhimento são eficientes, podem ser adequadas na 

transformação das carências afetivas das criança e permitir, mesmo, um desenvolvimento 

harmonioso e equilibrado dessas crianças (David, 1990 cit in Magalhães, 2012).  

Para isto, é necessário aproximar as instituições e os seus técnicos das crianças e das 

suas necessidades. Para melhor conhecer, com precisão, as necessidades e dificuldades das 

crianças, será importante capacitar estes técnicos de instrumentos de avaliação 

especificamente desenvolvidos para esta população em concreto, e que melhor avaliem as 

especificidades dos sentimentos e comportamentos destas crianças e jovens. 

Salientando que o propósito final do trabalho aqui apresentado terá sempre em vista 

o desenvolvimento integral destas crianças e jovens promovendo nelas competências 

racionais, sociais e emocionais, e sentimentos de segurança e autoestima. Quando se trabalha 

com crianças e jovens em desenvolvimento: a nossa responsabilidade é acrescida e o tempo 

útil de lhes proporcionar todas as competências sociais necessárias à sua autonomia e, mais 

do que isso, à sua felicidade, é curto. Somos cometidos de uma responsabilidade que urge 

exercer hoje, sob pena de amanhã vermos multiplicado o número e a diversidade de condutas 

desviantes (Instituto para o Desenvolvimento Social, 2000). 
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II. Estudo Empírico 

 

 

1 Instrumento Original 

 

 

1.1 Breve Descrição do Instrumento 

 

O Assessment Checklist for Children – (ACC) é um instrumento de classificação 

psicológica para crianças institucionalizadas. É composto por 120 itens que devem ser 

preenchidos pelo adulto cuidador, ou responsável que dispõe da tutela, do menor ao qual o 

questionário diz respeito – “carer-report” (Tarren-Sweeney, 2007). O ACC mede e avalia 

comportamentos individuais ou emocionais, estados e traços pessoais e a forma da criança 

se relacionar com os outros. 

O ACC foi desenvolvido no âmbito do Children in Care Study (CICS), um estudo 

epidemiológico acerca do estado psicológico de crianças institucionalizadas, realizado no 

estado australiano de New South Wales (NSW). Foi também realizado, no sentido do seu uso 

clínico com crianças institucionalizadas, permitindo uma abordagem mais abrangente, 

compreendendo as especificidades e necessidades clínicas desta população (ibidem). 

O seu conteúdo foi desenvolvido de forma sistemática, tendo em vista a medição de 

todos os problemas clinicamente significativos, vividos pelas crianças institucionalizada, 

que não são adequadamente medidos por outros instrumentos. 

O questionário está organizado em dez escalas clínicas (constituídas por 103 itens) e 

duas escalas relativas à baixa autoestima (17 itens) que são elas: 

 Escalas clínicas 

 Comportamento Sexual – KS 

 Comportamento Interpessoal Pseudomaduro – KIP 

 Comportamento Interpessoal Não-recíproco – KINR 

 Comportamento Interpessoal Indiscriminado – KII  

 Comportamento Interpessoal Inseguro – KIINS  

 Ansiedade – Desconfiança – AD  

 Resposta à Dor – RD  

 Comportamento alimentar – CA  



19 

 

 Autoagressão – AA  

 Discurso Suicida - DS 

 

 Escalas de baixa autoestima 

 Autoimagem Negativa – AN 

 Baixa Confiança - BC 

 

O ACC é constituído por 120 itens administrado em duas partes: a Parte I 

corresponde a problemáticas menos críticas/com maior incidência; a Parte II refere-se a 

problemáticas menos críticas/com menor incidência. Cada item corresponde a um 

comportamento individual ou emocional, a um estado ou um traço pessoal ou à forma de se 

relacionar com os outros, que é observado pelo cuidador/responsável da criança. Os itens 

tem três possibilidades de resposta, apresentadas numa escala tipo Likert. Os sujeitos 

avaliam o comportamento da criança nos últimos 4 a 6 meses. O questionário está dividido 

em duas partes: 

Parte I – composta por 81 itens que apresentam afirmações que descrevem o 

comportamento da criança, sendo que a escala de resposta apresentada é “0 – não é 

verdadeira”, “1 – é parcialmente verdadeira” e “2 – é na sua maioria verdadeira”. 

Parte II – formada por 39 itens que apresentam afirmações que descrevem o 

comportamento da criança, a escala de resposta apresentada é diferente nesta parte sendo “0 

– não ocorreu”, “1 – ocorreu apenas uma vez” e “2 – ocorreu mais do que uma vez”. 

Existem versões diferentes para cada sexo permitindo adequar os pronomes pessoais, 

caso contrário as versões seriam idênticas. 

O ACC foi construído para identificar sintomas e comportamentos raros de 

problemáticas críticas, tais como tentativas de suicídio, comportamento sexual inadequado 

para a idade e autoagressão. A deteção de comportamentos isolados é importante se estes 

indicarem risco pessoal, ou se os comportamentos tiverem significado clínico. Já não é tão 

relevante a deteção de problemáticas menos críticas de baixa incidência. 

 

 

1.2 Fundamentação Teórica 

 

O autor afirma a inexistência de um instrumento de avaliação e classificação 

psicológica adequado a esta população específica – crianças institucionalizadas. Expõe, 
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ainda, duas questões relevantes, que serão seguidamente aprofundadas: o desajustamento 

dos instrumentos mais utilizados, junto destas populações, no estudo de problemáticas como: 

problemas relacionais e dificuldades associadas ao trauma; e a fiabilidade dos instrumentos 

do tipo carer-report vs parent-report. 

 

1.2.1 Instrumentos de Avaliação de Crianças Institucionalizadas 

A investigação sobre a saúde mental de crianças institucionalizadas e maltratadas 

tem sido escassa, e pouco se sabe sobre a fenomenologia dos problemas manifestos por essas 

crianças (Tarren-Sweeney, 2008). 

Tarren-Sweeney (2007) refere que os estudos realizados com crianças 

institucionalizadas usam, na maior parte das investigações, instrumentos como: o Child 

Behavior Checklist (CBCL) (Achenbach e Rescola, 2001), o The Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) (Goodman, 2001) e The Rutter Scales (Elander e Rutter, 1996). 

Os instrumentos acima referidos tendem a enquadrar estado psicológico destas 

crianças nas problemáticas medidas por esses instrumentos (comportamento agressivo, 

défice de atenção, problemas emocionais) contudo os problemas relacionais e as dificuldades 

associadas ao trauma têm sido desconsiderados (Tarren-Sweeney, 2007). 

Por exemplo, o SDQ é um instrumento de avaliação que dispõem de cinco escalas, 

sendo estas: Sintomas Emocionais, Problemas de Conduta; Hiperatividade e Desatenção; 

Problemas com os Pares; Comportamento Pró-social (Stone, et al, 2012). Assim, a SDQ não 

mede problemas muito frequentes em crianças institucionalizadas, como o comportamento 

sexual, alimentar e auto agressão, não medindo a autoestima destas crianças que também é 

um sentimento que está muitas vezes fragilizado nestas crianças. Também as escalas de 

Rutter não medem adequadamente todos os comportamentos e problemáticas. 

O CBCL é um dos três instrumentos mais utilizados para a avaliação de 

comportamentos-problema infantis (Gauy & Guimarães, 2006). E é também um dos mais 

completos instrumentos de avaliação medindo uma diversidade de comportamentos como: 

Ansiedade/Depressão; Problemas Sociais; Comportamento Antissocial; Comportamento 

Agressivo; Problemas Afetivos, Queixas Somáticas; Défice de Atenção/Hiperatividade; 

Problemas de Conduta (Achenbach & Rescorla, 2007). Portanto o CBCL é um instrumento 

que, apesar de abordar muitos dos comportamentos presentes em crianças 

institucionalizadas, foi desenvolvido para uma população normativa, não tendo em conta as 

especificidades desta população. 
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Concluiu-se, que estes instrumentos não medem, de uma forma totalmente 

apropriada, uma série de problemas revelados por crianças institucionalizadas, sobretudo 

problemáticas relacionadas com a vinculação e dificuldades de relacionamento com os pares, 

respostas dissociativas e ansiedade perante o trauma, autoagressão, comportamento sexual 

inapropriado para a idade, e a autoestima (Tarren-Sweeney, 2007). 

Portanto, o ACC tenta colmatar estas falhas nos instrumentos de avaliação 

psicológica usados com crianças institucionalizadas, desenvolvendo um instrumento de 

avaliação especialmente desenvolvido para crianças em acolhimento institucional, tendo em 

atenção as suas características especificidades que as diferenciam de outras crianças. 

 

1.2.2 Fiabilidade dos Instrumentos do tipo Carer-report vs Parent-report 

Os instrumentos acima descritos são instrumentos de resposta do tipo parent-report, 

sendo respondidos pelos pais da criança. Contudo, apesar da fiabilidade da resposta dos 

cuidadores/responsáveis, carer-report, se manter, de alguma forma, incerta há evidências na 

investigação que comprovam que, relativamente a crianças institucionalizadas por um longo 

período de tempo, os cuidadores/responsáveis dessas são, pelo menos, tão fiáveis quanto os 

seus pais (Tarren-Sweeney, Hazell, & Carr, 2004). 

As crianças que são institucionalizadas, encontram-se nessa situação porque as suas 

famílias não lhes garantiram as condições necessárias ao seu desenvolvimento, e muitas 

vezes, foram essas mesmas famílias que comprometeram o desenvolvimento das crianças 

com atitudes e comportamentos desadequados (maus-tratos, negligência, abusos, exposição 

a comportamentos de risco). Se estas famílias colocam as suas crianças nesta situação, então 

estas não serão certamente os mais fiáveis informantes dos comportamentos e sentimentos 

das crianças. 

É ainda de salientar que as crianças quando institucionalizadas deixam de contactar, 

tão frequentemente, com os seu pais e famílias e passam a contactar diretamente com os 

cuidadores da instituição. Segundo Mota e Matos (2008) as relações estabelecidas nesse 

contexto podem alcançar a satisfação em muitas das dimensões vinculativas necessárias, 

conferindo ao jovem uma maior sensação de confiança, particularmente, a relação criada 

com os funcionários das instituições desempenha um papel central na vida destas crianças e 

adolescentes, já que esses adultos assumem verdadeiros papéis no sentido de os orientar, 

proteger e acarinhar, constituindo, inclusive, os seus modelos de identificação. 
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Segundo um estudo de Faria, Salgueiro, Trigo e Alberto (2008), com adolescentes 

institucionalizas, estas afirmam que, caso estivessem na sua família biológica, nunca 

receberiam tanta atenção e afeto por parte dos seus familiares como na instituição. As 

mesmas adolescentes referem que se sentem protegidas e seguras na instituição e que 

estabeleceram relações de afeto, quer com os cuidadores, quer com os restantes técnicos da 

instituição. 

Assim, é possível afirmar que, quando se trata de crianças em acolhimento 

institucional de longa duração, os cuidadores demonstram moderada a alta concordância na 

identificação dos problemas de externalização, problemas sociais e comportamento global 

das crianças institucionalizadas (Tarren-Sweeney, Hazell & Carr, 2004).  
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2 Metodologia 

 

 

A presente investigação pretende realizar a adaptação e aferição do Assessment 

checklist for Children – ACC (Tarren-Sweeney, 2007), para a população portuguesa, 

incluindo a tradução e adaptação do instrumento original com vista à realização de um estudo 

exploratório das suas qualidades psicométricas. 

Com esta investigação é pretendido avaliar a qualidade dos dados recolhidos (Litwin, 

1995) e validar empiricamente as variáveis dos constructos teóricos do modelo concetual 

através da identificação dos seus fatores (componentes) (Litwin, 1995; Walter, 2003). 

 

 

2.1 Participantes 

 

O presente estudo foi constituído por uma amostra de 489 crianças (n=489) 

institucionalizadas. O tamanho da amostra foi considerado suficiente visto que: é superior à 

amostra usada para a validação do instrumento original (n=412) (Tarren-Sweeney, 2007); a 

estimação por máxima verosimilhança – o método mais usado na estimação da modelização 

de equações estruturais – recomenda uma dimensão mínima de 100 a 150 para assegurar 

soluções estáveis (Anderson, Black, Hair, & Tatham, 1995) e que para a modelização de 

equações estruturais um amostra de 200 é considerada suficiente (Kenny & McCoach, 2003). 

 Destas 489 crianças, 256 eram raparigas e 233 rapazes, o género feminino representa 

52% da amostra, sendo que o género masculino representa os restantes 48%, assim é possível 

afirmar que a amostra se encontra uniformemente distribuída, no que respeita ao sexo. 

Quanto à idade esta estava compreendida entre os 5 e os 12 anos, como apresentado 

na Tabela 1. A idade média das crianças era 9 anos (M=9; DP=2,2), sendo a moda 12 anos 

de idade (Mo=12) o que corresponde a 23,3% do total da amostra. 

Relativamente ao tempo de institucionalização as crianças estavam, em média, 

institucionalizadas há 34 meses (M=34; DP=27,8). 
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Tabela 1. Distribuição da frequência absoluta e 

relativa da idade dos participantes (n=489) 

Idade fi fr(%) 

5 29 5.9 

6 46 9.4 

7 43 8.8 

8 66 13.5 

9 53 10.8 

10 63 12.9 

11 75 15.3 

12 114 23.3 

Total 489 100 

 

No que concerne à profissão dos 489 técnicos que responderam ao ACC estes estão 

distribuídos por 7 profissões: Psicólogos/as; Auxiliares de Ação Educativa; Técnicos/as 

Superiores de Serviço Social; Diretores/as Técnicos/as; Educadores/as Sociais; 

Professores/as e um Sociólogo (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Profissões dos técnicos que responderam ao ACC 

 

 

2.2 Instrumento 

 

Foi aplicado a todos os participantes o ACC – Questionário de Avaliação para 

Crianças. Este foi respondido pelos cuidadores/responsáveis preferenciais das crianças, uma 

vez que o instrumento é dedicado a crianças institucionalizadas e não poderiam ser estas a 

responder. 
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2.3 Procedimentos 

 

Os procedimentos utilizados no presente estudo, com exceção ao processo de 

autorização e tradução, seguiram passos idênticos aos utilizados na versão original, de 

análise do instrumento com os cuidadores das crianças nas instituições, e de discussão desse 

mesmo instrumento com técnicos especializados. 

 

2.3.1 Autorização 

O primeiro passo desta investigação passou pelo contacto com o autor do ACC, 

Michael Tarren-Sweeney, de forma a requerer a sua permissão para o uso do instrumento 

que havia desenvolvido, de forma a realizar um estudo preliminar da sua tradução, aferição 

e validação para a população portuguesa. A 6 de Novembro de 2012 o autor enviou um 

documento formal assinado (Anexo 1) onde concede a sua autorização para a utilização do 

ACC na presente investigação. 

 

2.3.2 Elaboração da Versão Portuguesa 

Após ter sido obtida a autorização do autor do ACC iniciou-se o processo de 

elaboração da versão portuguesa. 

Nesta investigação, para a tradução do instrumento para uma nova língua e cultura, 

foi usada uma prática que consiste na adaptação/ajustamento ao contexto local. Esta terá 

como provável consequência pequenas alterações na formulação dos itens e a possível 

eliminação de itens que não fazem sentido nessa cultura (Vijver & Hambleton, 1996). Desta 

forma, a versão portuguesa do instrumento foi obtida a partir de um processo que combina 

um conjunto de métodos: tradução; retroversão; avaliação das duas versões; adaptação da 

versão preliminar; retroversão final. 

 

2.3.3 Tradução 

Uma vez que, a tradução é o primeiro passo quando se pretende adaptar uma técnica 

de avaliação psicológica (Ribeiro, 2001), o processo de tradução foi realizado em 

conformidade com os procedimentos habituais, descritos na literatura, para que a versão 

portuguesa fosse, tanto quanto possível, equivalente à versão original, em termos linguísticos 

e psicométricos. 
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No processo de tradução do instrumento da língua original – inglês para a língua 

portuguesa foram mantidos os formatos dos itens e as instruções, como sugerido por 

Spielberger e Sharma, (1976).  

Procurou-se que a tradução tivesse não só o mesmo significado, mas que utilizasse 

termos de igual familiaridade na população portuguesa. Assim, a tradução foi concebida para 

que fosse captado o sentido dos itens originais do ACC, uma vez que, nem sempre é possível 

traduzir os itens da forma mais literal e direta possível. Já que quando se trata de expressões 

idiomáticas o mais importante é respeitar o sentido conotativo da expressão original 

(Spielberger & Sharma, 1976), sendo que traduzi-las literalmente resulta, possivelmente, em 

expressões que na língua portuguesa podem não ter o mesmo significado (Campos, 2000). 

No sentido de acautelar as diferenças linguísticas e culturais das populações para as 

quais se destinam as versões traduzidas e adaptadas dos instrumentos, a tradução foi efetuada 

através do uso de uma linguagem clara que pudesse ser entendida pela população alvo, 

salvaguardando, este aspeto, em detrimento da literalidade da tradução que pode produzir 

uma linguagem pouco comum, prejudicando a legibilidade (Vijver & Hambleton, 1996). 

A primeira versão traduzida (Anexo 2) foi realizada, em conjunto, por dois 

psicólogos que dominavam ambos os idiomas.  

 

2.3.4 Retroversão 

Uma outra técnica usada para avaliar a adequação da tradução de um teste 

psicológico é a da retroversão (Vijver & Hambleton, 1996; Spielberger, & Sharma, 1976). 

Deste modo foi pedido a uma tradutora e professora de Inglês que procedesse à retroversão 

da versão traduzida para a língua Inglesa (Anexo 3), sem ter acesso à versão original. 

Dada a complexidade de alguns itens, e o facto anteriormente referido, de em alguns 

casos não ter sido privilegiada a literalidade da tradução, a semelhança entre a retroversão e 

o original não foi absoluta. Contudo, não foram feitas alterações em todos os itens que não 

correspondiam totalmente uma vez que, apesar da semelhança entre a sua retroversão e o 

original não ser perfeita, o sentido e significado original do item não se apresentava alterado 

na retroversão. Assim, apenas foram modificados os itens 2, 7, 15, 22, 25, 30, 33, 37, 49, 55, 

65, 74, 81, 102, 108 e 110. 
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2.3.5 Avaliação das Duas Versões 

O passo seguinte à Retroversão foi concretizado em três processos diferentes: a 

análise, das três versões, por parte de quatro psicólogos com experiência em 

institucionalização; a apreciação, da versão traduzida, por três técnicos de instituições 

(auxiliares de educação) que cuidam diariamente das crianças; e a avaliação por parte de 

dois peritos da língua inglesa, sendo essa a sua língua materna. 

Quanto aos quatro psicólogos, foram entregues as três versões (original, traduzida e 

retrovertida) com o objetivo de identificar possíveis discrepâncias. Deste modo, foi-lhes 

pedido que quando considerassem incorreta a tradução de um item, propusessem uma forma 

alternativa. Já, aos três técnicos de instituições, apenas foi entregue a versão traduzida, sendo 

pedido que avaliassem a legibilidade e aplicabilidade à população portuguesa institucional 

da versão traduzida do ACC. Aos peritos da língua inglesa, um deles o autor do instrumento 

original, foi pedido que opinassem acerca da correspondência entre o instrumento original e 

a retroversão, particularmente no que diz respeito ao sentido e significado dos itens. 

 Estes procedimentos incluem no processo de elaboração da versão portuguesa 

especialistas na matéria e na língua, como é defendido por Spielberger & Sharma, (1976) e 

Vijver & Hambleton, (1996). 

 

2.3.6 Adaptação da Versão Preliminar 

A adaptação da versão traduzida do ACC (Anexo 4) foi realizada considerando todas 

as informações e indicações provenientes dos técnicos referidos no ponto anterior, bem como 

possíveis questões de dificuldade, de compreensão e de interpretação. A partir do feedback 

dado pelos três grupos de análise foram feitos ajustamentos que permitiram a obtenção de 

uma nova versão do ACC na versão portuguesa.   

No seguimento do processo de adaptação alguns itens foram alterados, 

essencialmente ao nível da maior adequação e simplificação de determinados itens às 

caraterísticas da população portuguesa. Os itens modificados foram: 8; 9; 23; 24; 38; 42; 52; 

71; 72; 78; 79; 93; 94; 106 e 109. Este procedimento foi conduzido pela autora sendo que 

foi mantido a estrutura do instrumento original.  

O instrumento, designado na versão portuguesa de Questionário de Avaliação para 

Crianças, manteve a estrutura do instrumento original. Assim, é composto por 120 itens 

agrupados em dez escalas Clínicas: Comportamento Sexual (11 itens); Comportamento 

interpessoal de pseudomaturidade (8 itens); Comportamento interpessoal não-recíproco (12 
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itens); Comportamento interpessoal indiscriminado (8 itens); Ansiedade – Desconfiança (10 

itens); Resposta anormal à dor (4 itens); Comportamento alimentar (4 itens); Autoagressão 

(14 itens) Discurso Suicida (10 itens) e duas escalas de Autoestima: Autoimagem negativa 

(9 itens) e Baixa confiança (8 itens). Bem como na versão original todos os itens assumem 

o formato de uma afirmação e são avaliados numa escala de likert de 0 a 2. A pontuação 

(virgulas e palavras a negrito) do instrumento original passível de ser replicada na versão 

portuguesa também foi mantida. 

 

2.3.7 Retroversão Final 

Antes do estabelecimento da versão final do ACC, foi pedido a um segundo tradutor 

que realizasse uma retroversão da versão adaptada do questionário, uma vez que, tinham 

sido feitas algumas alterações posteriores a primeira versão retrovertida.  

Na sequência desta segunda retroversão (Anexo 5) não foram realizadas mais 

modificações no questionário apesar de alguns itens ainda apresentarem uma redação 

diferente do original. Este facto já era esperado contudo as diferenças não justificaram novas 

alterações, dado que o sentido dos itens era idêntico na versão original e nesta última 

retroversão. Além disso, numa análise cuidada, não pareceu haver palavras-chave dos itens 

originais que estivessem mal traduzidas para a língua portuguesa. Desta forma, chegou-se a 

versão portuguesa (Anexo 6), usada na presente investigação, do Assessment Checklist for 

Children.  

 

 

2.4 Recolha da Amostra 

 

De forma a garantir que todos os CAT e LIJ seriam contactados para participarem na 

investigação foi realizada uma pesquisa intensiva de forma a desenvolver uma lista de 

contactos que incluísse todos os CAT e LIJ de Portugal. Essa mesma lista foi efetuada através 

da consulta da “Carta Social”, um website onde constam todas as entidades da Rede de 

Serviços e Equipamentos Sociais Nacional. 

A recolha de dados da amostra foi antecedida pelo envio de uma carta dirigida aos 

diretores das instituições (Anexo 7) onde eram explanados os objetivos e o funcionamento 

da investigação e solicitada a autorização para a realização da mesma. De seguida procedeu-

se à recolha de dados que foi realizada por via eletrónica (através da criação de uma 
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questionário eletrónico no Google Docs) ou através do envio por via postal para os 

responsáveis das instituições, que requeressem o envio do ACC em papel, por dificuldades 

ou impossibilidade no preenchimento eletrónico. Após o seu preenchimento, estes 

responsáveis devolveram os questionários também por via postal. 

O processo de recolha de dados decorreu entre Janeiro de 2013 e Julho de 2013, tendo 

sido um processo bastante moroso e cheio de contratempos uma vez que foram recebidos 

vários contactos telefónicos para o envio dos questionários por via postal e ainda para o 

esclarecimento de dúvidas.  

De forma a promover a honestidade das respostas toda a informação foi recolhida de 

forma anónima. Assim, ficou garantida a confidencialidade dos dados, garantindo que, em 

momento algum, irão ser referenciados dados que pudessem levar à identificação dos 

mesmos. 

Foram rececionados 489 questionários de vários distritos de Portugal Continental, 

não se tendo recebido nenhum questionário das ilhas. É de salientar que os Distritos de 

Lisboa, Porto e Viseu foram os que se mostraram mais colaborantes e os da área geográfica 

de Beja e Guarda os menos colaborantes (Tabela 2). Não foi rececionado nenhum 

questionário de Portalegre. 

 
 

Tabela 2. Distribuição da frequência absoluta e relativa dos Distritos 

das instituições que responderam ao ACC (n=489)  

Distritos fi fr (%) 

Aveiro 41 8.4 

Beja 5 1.0 

Braga 35 7.2 

Bragança 27 5.5 

Castelo Branco 8 1.6 

Coimbra 10 2.0 

Évora 20 4.1 

Faro 38 7.8 

Guarda 7 1.4 

Leiria 19 3.9 

Lisboa 96 19.6 

Portalegre 0 0 

Porto 80 16.4 

Santarém 13 2.7 

Setúbal 14 2.9 

Viana do Castelo 21 4.3 

Vila Real 12 2.5 

Viseu 43 8.8 

Total 489 100 
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Globalmente, o preenchimento dos questionários teve uma duração média de 6 

minutos por técnico, nos questionários preenchidos online. 

 

 

2.5 Análise de Dados 

 

O tratamento estatístico das respostas foi realizado através da utilização do programa 

estatístico “Statistical Package for the Social Sciences” – SPSS, versão 21.0 e ainda do 

programa SPSS AMOS, versão 20. 

Segundo Gomes (1992), a validade é a característica mais importante de qualquer 

teste psicológico, já que só um instrumento válido terá aceitação científica. Assim, para que 

seja feita a validação do instrumento é necessário avaliar os seguintes parâmetros: 

i. Validade de Conteúdo – Anderson, Black, Hair, e Tatham (1995), referem 

que a validade de conteúdo avalia o grau de correspondência entre os itens 

selecionados para construir uma escala e a sua definição concetual. Para tal, 

foi pedido a 8 técnicos, de diferentes áreas de formação, para analisarem a 

versão final do ACC traduzido refletindo acerca da sua relevância e 

aplicabilidade para a população institucional; 

ii. Fiabilidade – Medida da consistência interna, determinada pelo cálculo do 

alfa de Cronbach em conjunto com a correlação do item-to-total. Neste estudo 

considerou-se um alfa de Cronbach com o valor mínimo de 0.60, e que o item-

to-total fosse igual ou superior a 0,30 (Anexo 8). É importante ter em conta 

este último parâmetro, uma vez que itens que apresentam baixa correlação 

com o score total podem contribuir para a diminuição o alfa de Cronbach; 

iii. Unidimensionalidade – extensão com que o conjunto dos itens de cada escala 

reflete uma dimensão única. De forma a garantir este parâmetro foi usada uma 

análise fatorial (Churchill, 1979) e o valor crítico da variância explicada por 

um único fator ser superior a 50% (Jacob, 2006); 

iv. Validade de Constructo – Segundo Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister, 

(2012), a validade de constructo de um instrumento representa o nível em que 

ele mede o constructo teórico que foi projetado para medir. Para medir este 

parâmetro foi realizada uma análise fatorial confirmatória para avaliar o grau 

de ajuste dos dados observados à teoria que foi hipotetizada pelo autor e 

adaptada nesta investigação ao longo do processo estatístico. 
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Assim, a análise estatística dos dados foi realizada através dos vários processos 

descritos em seguida. 

 

2.5.1 Analise Fatorial Exploratória 

A análise fatorial exploratória – AFE – é um dos procedimentos estatísticos mais 

comumente utilizados no desenvolvimento, avaliação e refinamento de instrumentos 

psicológicos (Floyd & Widaman, 1995).  

A AFE foi conduzida para confirmar ou refutar a estrutura fatorial (Brown, 2006) do 

instrumento em análise. 

A AFE realizada permitiu perceber que a estrutura fatorial utilizada no modelo 

original não se confirmou, como era de esperar, já que se está perante populações muito 

distintas (Anexo 9). 

Como se pretendia seguir o modelo fatorial original, que tem por base um modelo 

teórico preciso, passou-se então para uma Análise de Componentes Principais (ACP) de 

forma a reduzir variáveis. 

 

2.5.2 Análise de Componentes Principais 

Neste estudo, a ACP foi utilizada em dois momentos distintos. Numa primeira fase 

para a extração de itens e redução das variáveis e posteriormente para a confirmação do 

caráter unidimensional das escalas. 

 

2.5.2.1 Análise de Componentes Principais para Extração de Itens 

A análise da fiabilidade das escalas retém os itens para, de seguida, se calcular o 

indicador de cada escala (Churchill, 1979). Desta forma, aplicou-se uma ACP ao grupo de 

indicadores expressos teoricamente em cada uma das escalas, para se isolarem as dimensões 

fundamentais dos constructos. Assim, foi possível examinar o número de fatores extraídos 

em cada dimensão (Churchill, 1979; Fenwick, Schellinck & Kendall, 1983; Jacob, 2006; 

Sharma, 1996), confirmando-se ou não as dimensões teóricas definidas para cada constructo 

(Anexo 10).  

Foram extraídos os itens que cumprissem as seguintes regras: 
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i. O valor de alfa de Cronbach baixo retirando o item cuja eliminação mais 

contribuía para o incremento da referida medida (Lin, Shen, Sun & Kelly, 

2011); 

ii. A carga do fator (factor loadings) ser mais alta para outro fator, afirmando-se 

assim que esse item pertence a outro fator. 

 

2.5.2.2 Análise de Componentes Principais para a Confirmação da Unidimensionalidade das 

Escalas 

Após a extração, os fatores retidos foram sujeitos a um processo de rotação, do tipo 

promax, para tornar a solução fatorial mais interpretável. Pretendeu-se assim, obter uma 

estrutura fatorial simples, alcançada quando cada variável tem, preferencialmente, uma única 

carga alta num único fator. Desta forma, prova-se a unidimensionalidade das escalas.  

O procedimento utilizado foi a extração por componentes principais com rotação 

oblíqua promax, uma vez que se assumiu a existência de correlação entre os fatores, e que 

esta foi a rotação utilizada pelo autor na criação do instrumento original (Tarren-Sweeney, 

2007). 

De forma a comprovar a unidimensionalidade é necessário ter em conta os seguintes 

critérios (Anexo 11): 

i. A covariância existente entre o fator e o item, carga fatorial (factor loading). 

Este valor varia entre -1.00 e +1.00, sendo que um valor de 0 indica a total 

ausência de covariância entre a variável e o fator. No presente estudo foi 

considerada uma carga fatorial acima de 0.45 (Comrey e Lee, 1992); 

ii. Os fatores medidos explicarem uma percentagem de pelo menos 50% da 

variância total das variáveis em análise (Streiner, 1994); 

iii. O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) permite conhecer a proporção da 

variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as variáveis 

logo, que pode ser atribuída a um fator comum. Foi tido em conta um valor 

de KMO acima de 0.60 (Marroco, 2003; Sharma, 1996); 

iv. O teste de esfericidade de Bartlett [Bartlett Test of Spherricity (BTS)] que 

testa se a matriz de correlação é uma matriz identidade, o que indica se há ou 

não correlação entre os dados. Este teste rejeita a hipótese nula se p<0.05 

(Snedecor & Cochran, 1989). 
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2.5.3 Análise Fatorial Confirmatória 

A Análise Fatorial Confirmatória – AFC – ou modelo estrutural, foi realizada com o 

objetivo de avaliar a replicabilidade das 12 escalas do ACP numa amostra de participantes 

institucionalizados. Assim, foi proposto um modelo concetual que foi representado 

esquematicamente através de um diagrama de interdependência (path diagram). O diagrama 

é uma representação gráfica de como os diferentes constructos ou elementos do modelo 

concetual se relacionam entre si (Diamantopoulos & Siguaw, 2000).  

O modelo estrutural define as relações entre os constructos com base no modelo 

teórico proposto, assim especifica-se que variável (ou variáveis) latente influencia direta ou 

indiretamente mudanças nos valores das outras variáveis latentes no modelo (Rodrigues, 

2008). Um requisito necessário ao especificar o modelo estrutural “é o de distinguir entre as 

variáveis latentes (constructos) que são exógenas e as que são endógenas” (Byrne, 2010).  

No modelo confirmatório são identificados, para cada constructo, as variáveis que 

lhe são afetas. A estimação envolve ainda a especificação de termos adicionais, i.e., o termo 

de erro de cada indicador (Rodrigues, 2008). 

É pretendido com a AFC determinar se as relações teóricas especificadas são 

suportadas pelos dados. Pretende-se portanto determinar se cada uma das hipóteses 

formuladas é estatisticamente significativa (ibidem). 

Antes do modelo confirmatório poder ser analisado, é necessário estimar a sua 

identificação, que se refere à existência de um único conjunto de parâmetros consistentes 

com os dados (Diamantopoulos & Siguaw, 2000). Um modelo só é "identificado" se uma 

solução única para os parâmetros for encontrada (Byrne, 2001; Tabachnick & Fidell, 2007).  

Neste estudo foram considerados as seguintes medidas de identificação (Anexo 12): 

i. Medidas de ajustamento absoluto que determinam o grau de ajustamento à 

priori do modelo aos dados da amostra (McDonald & Ho, 2002) e 

demonstram que o modelo proposto regista um ajuste superior: 

a. O valor do qui-quadrado é uma medida tradicional usada para avaliar 

o ajuste do modelo global e a magnitude da discrepância entre a 

amostra e as matrizes de covariância embutidas (Hu & Bentler, 1999). 

Um bom ajuste do modelo é indicado por um resultado sem 

significância, abaixo de 0.05 (Barrett, 2007); 

b. A Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio de Aproximação (Root 

Mean Squared Error of Approximation) – RMSEA – foi desenvolvida 
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por Steiger (1990) que considerada como um dos índices de 

ajustamento mais informativos devido à sua sensibilidade ao número 

de parâmetros estimados no modelo (Diamantopoulos & Siguaw, 

2000). Sendo considerado um valor de ajustamento abaixo de 0.10; 

c. O Índice de Bondade do Ajustamento (Goodness of Fit Index) – GFI 

– foi criado por Jöreskog e Sorbom (1993) mede a quantidade relativa 

de variância e covariância explicadas conjuntamente pelo modelo 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Foram considerados valores acima de 

0.90 a indicarem bom ajustamento (ibidem). 

ii. Medidas de ajustamento incremental são um grupo de medidas que não usa o 

qui-quadrado na sua forma original, mas compara o valor do qui-quadrado 

com a linha de base do modelo. Para estes modelos a hipótese nula fornece 

um padrão para um mau ajustamento, uma vez que assume a inexistência de 

relações entre as variáveis (McDonald & Ho, 2002): 

a. O Índice de Ajustamento Comparativo (Comparative Fit Index) – CFI 

(Bentler, 2006) – assume que todas as variáveis latentes estão 

correlacionadas (nulo/modelo standard) e compara a matriz de 

covariância da amostra com este modelo padrão. Os valores para este 

índice variam entre 0 e 1, sendo que valores acima de 0.90 são 

recomendados (Hu & Bentler, 1999). Esta medida funciona bem 

mesmo quando o tamanho da amostra é pequeno (Tabachnick & 

Fidell, 2007). 

b. O Índice de Ajustamento Incremental (Incremental Fit Index) – IFI – 

caracteriza-se por ser relativamente insensível ao tamanho da 

amostra. Os valores que excedam 0.90 são considerados aceitáveis, 

embora este índice possa ser superior a 1 (Bollen, 1989).  

c. O Índice de Tucker-Lewis (TLI) ou Non-Normed Fit Index (NNFI) – 

é uma medida de parcimónia que corrige o IFI pelos graus de 

liberdade. Para o TLI/NNFI são considerados aceitáveis valores 

superiores a 0.90 (Hu & Bentler, 1999). 

 

É importante referir que antes de ser realizado e analisado o modelo final, que contém 

todas as escalas, foram realizados modelos para cada escala independentemente.  
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3 Análise de Resultados 

 

 

3.1 Validade de Conteúdo 

 

A validade de conteúdo foi garantida pelo procedimento descrito no ponto 2.3.5 em 

que foi realizada uma avaliação do instrumento por um comité de especialistas (Alexandre 

& Coluci, 2009). Esta avaliação foi realizada por um total de 7 técnicos, considerado 

suficiente para esta avaliação (Lynn, 1989 cit in Alexandre e Coluci, 2009). Estes técnicos 

tinham formação e experiência na área da institucionalização, como aconselham Grant e 

Davis (1997). 

 

 

3.2 Fiabilidade 

 

Na Tabela 3 encontram-se descritos os valores do alfa de Cronbach. Pode-se afirmar 

que a consistência interna foi excelente, com alfa de Cronbach = 0.95 e 0.96 para o total das 

escalas clínicas e de autoestima, respetivamente, e de 0.96 para o total do ACC.  

Quanto à análise por escalas foram obtidos valores de consistência interna aceitáveis, 

entre 0.70 e 0.89, com exceção da escala clinica Resposta à Dor que apresentou um valor 

pobre de alfa de Cronbach (0.54), revelando, desta forma uma consistência interna baixa 

(Cortina, 1993). 

 

 

3.3 Análise de Componentes Principais 

 

3.3.1 Análise de Componentes Principais para a Extração de Itens 

Através desta ACP foram eliminados um total de 34 itens do ACC, todos eles nas 

escalas clínicas. Os itens eliminados tinham valores de carga fatorial abaixo de 0.40, e não 

contribuíam para aumento do valor do alfa de Cronbach. 

Dos 34 itens eliminados 14 tinham um média muito baixa, M <0.15, o que comprova 

que os comportamentos ou sentimentos medidos por esses itens não eram representativos 

para a população portuguesa.  
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Tabela 3. Alfa de Cronbach do ACC (Total e por escalas) 

 

 

 

3.3.2 Análise de Componentes Principais para a Confirmação da Unidimensionalidade das 

Escalas 

Depois de realizada a ACP para extração dos itens, três escalas continuaram a revelar 

problemas de unidimensionalidade pelo que foi necessário refazer a ACP dessas escalas 

através da conjugação de outros itens. 

Nas ACP finais (Anexo 13) apenas a escala clínica Comportamento Interpessoal 

Pseudomaduro não saturou apenas num fator. Em todas as outras escalas foram encontrados 

indicadores satisfatórios de unidimensionalidade. 

No que diz respeito às restantes escalas estas confirmaram uma estrutura fatorial 

unidimensional tendo saturado todas num único fator. A unidimensionalidade destas escalas 

foi verificada através da análise de vários fatores. 

Quanto à carga fatorial foram observados valores entre 0.46 e 0.89, contudo 39 itens 

obtiveram valores de carga fatorial excelentes, 18 itens valores muito bons, 6 valores bons e 

outros 6 valores razoáveis (Comrey & Lee, 1992). 

Relativamente, ao teste de esfericidade de Bartlett este foi não significativo para 

todas as escalas rejeitando desta forma a hipótese nula. No que respeita ao teste Kaiser-

Meyer-Olkin este revelou um grau de ajustamento a análise fatorial bom, com todos os 

 Número de itens Alfa de Cronbach 

Escalas Clinicas   

I. Comportamento Sexual 8 .89 

II. Comportamento Interpessoal Pseudomaduro 5 .70 

III. Comportamento Interpessoal Não Recíproco 8 .83 

IV. Comportamento Interpessoal Indiscriminado 6 .79 

V. Comportamento Interpessoal Inseguro 6 .77 

VI. Ansiedade-Desconfiança 5 .73 

VII. Resposta à Dor 4 .54 

VIII. Comportamento Alimentar 4 .80 

IX. Autoagressão 6 .78 

X. Discurso Suicida 6 .84 

Total  102 .95 

   

Escalas Autoestima   

I. Autoimagem Negativa 9 .89 

II. Baixa Confiança 8 .85 

Total 18 .92 

   

Total ACC 120 .96 
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valores acima dos 0.62 e 5 escalas com valores entre os 0.80 e os 0.90, valores de KMO 

considerados bons (Maroco, 2003). 

Por último, a variância explicada de todas as escalas ficou acima dos 45%, sendo que 

em 8 das 11 escalas unidimensionais este valor ascendia aos 48%. Assim, apesar de não 

chegar ao valor mais aceitável de variância explicada, 50% (Streiner, 1994), pode afirmar-

se que os fatores medidos explicam uma percentagem considerável da variância total das 

variáveis em análise. 

 

 

3.4 Análise fatorial Confirmatória 

 

A validade e fiabilidade das diferentes medidas manifestas usadas para representar 

cada uma das variáveis latentes foi determinada pelo Critical Ratio que é uma estatística 

equivalente ao t (esta escolha deve-se ao facto do software AMOS não possuir o t-test). 

Foram utilizados valores não estandardizados para possibilitar interpretações comparativas 

Inicialmente foram realizadas AFC para todas as escalas separadamente, sendo 

pretendido confirmar se os indicadores eram explicados pelas variáveis latentes. 

Todos os coeficientes de regressão foram significativos, o que indica que contribuem 

de forma importante para a dimensão em causa (Anexo 14). 

A Tabela 4 apresenta as medidas de bondade e ajustamento do modelo confirmatório 

por escalas, através do modelo de estimação da máxima verosimilhança (MV). 

 

Tabela 4. Medidas de bondade e ajustamento através da MV (por escalas) 

 

Escala  df χ2 RMSEA GFI CFI IFI NNFI 

Comportamento Sexual 8 20.42 0.06 0.99 0.99 0.96 0.99 

Comportamento Interpessoal Pseudomaduro 4 13.62 0.07 0.99 0.98 0.98 0.97 

Comportamento Interpessoal Não Recíproco 18 38.95 0.05 0.98 0.98 0.98 0.97 

Comportamento Interpessoal Indiscriminado 6 13.14 0.05 0.99 0.99 0.99 0.99 

Comportamento Interpessoal Inseguro 8 18.67 0.05 0.99 0.98 0.98 0.97 

Ansiedade-Desconfiança 4 10.20 0.06 0.99 0.99 0.99 0.98 

Resposta à Dor 1 2.54 0.09 0.99 0.98 0.98 0.98 

Comportamento Alimentar 1 6.95 0.11 0.99 0.99 0.99 0.99 

Autoagressão 6 13.14 0.05 0.99 0.99 0.99 0.99 

Discurso Suicida 7 24.44 0.07 0.99 0.99 0.99 0.99 

Autoimagem Negativa 22 53.23 0.05 0.98 0.99 0.99 0.98 

Baixa Confiança 18 40.89 0.05 0.98 0.98 0.98 0.97 
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Os modelos especificados revelaram, no geral, uma boa qualidade de ajustamento. 

Contudo as escalas Comportamento Alimentar e Resposta à Dor demostraram valores do 

RMSEA altos, de 0.11 e de 0.09, porém as outras medidas de ambas as escalas encontraram-

se com valores aceitáveis. 

As restantes escalas apresentaram valores do RMSEA abaixo de 0.07 o que 

demonstra uma boa qualidade de ajustamento (MacCallum, Browne, & Sugawara, 1996).  

 Os valores de GFI e CFI acima dos 0.98, em todas as escalas, são considerados bons, 

pois aproximam-se consideravelmente de 1. 

Já o valor de NNFI foi, nas 12 escalas analisadas, acima de 0.97, o que apesar de ser 

um valor mais baixo do que os anteriores, está acima do valor marginal de 0.90, 

considerando-se assim como boa a qualidade do ajustamento. O valor de IFI foi acima de 

0.96, também em todas as escalas, o que é considerado bom. 

Atendendo às relações entre os constructos latentes e as variáveis observadas pelas 

AFC por escalas, o modelo de medida foi especificado em conformidade com a estrutura 

fatorial extraída ACP. 

O modelo final da AFC do ACC mostrou que os coeficientes de regressão foram 

significativos, o que significa que todos os itens contribuem de forma relevante para as 

dimensões em causa. 

Quanto à análise da qualidade do ajustamento do modelo final da AFC esta aponta 

um valor de ajustamento aceitável com valores razoáveis das medidas de ajustamento, como 

indica a Tabela 5.  

 

Tabela 5. Medidas de bondade e ajustamento através da MV do modelo final da 

AFC do ACC 

Medidas da bondade do ajustamento Estimação por MV 

Graus de liberdade (df) 2599 

Qui-quadrado (χ2) 7715 

Raiz do erro quadrático médio aproximado (RMSEA) 0.05 

Índice da bondade do ajustamento (GFI) 0.81 

Índice de ajustamento comparativo (CFI) 0.85 

Índice de ajustamento incremental (IFI) 0.85 

Índice de ajustamento não normalizado (NNFI) 0.76 

 

Em termos do RMSEA foi encontrado um valor de 0.05, o que atendendo aos 

critérios estabelecidos para a qualidade do ajustamento indica que o modelo tem um 

ajustamento bastante bom (Hu & Bentler, 1999 e Steiger, 2007).  
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O CFI e o IFI obtiveram valores de 0.85. Apesar de este valor não ser o ideal por se 

encontrar muito próximo deste (0.90) pode considerar-se que indica um ajustamento 

aceitável. Quanto ao GFI, com um valor de 0.8, apesar de este ser um pouco mais baixo do 

que o valor indicativo, também pode ser considerado como um ajustamento razoável. 

O NNFI com um valor de 0.76 indica um ajustamento pobre. Este parâmetro não 

indica um bom ajustamento contudo pode concluir-se que, no geral, o modelo final do ACC 

obteve medidas que indicam um ajustamento aceitável. 

O diagrama de trajetórias ilustrado na Figura 3 representa o modelo final da análise 

fatorial confirmatória do ACC. Este modelo integra doze constructos latentes medidos por 

76 variáveis observadas. 

 

 

Figura X – Diagrama de trajetórias do modelo final da Análise Confirmatória do ACC 
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Na Tabela 6, pode observar-se a matriz de correlações entre fatores do ACC. A 

análise das correlações entre as escalas do ACC revelou que das doze escalas 9 apresentam 

valores de correlação muitos robustos e significativos (p<0.01). As restantes 3 escalas, 

apesar de não se relacionarem com as outras escalas, apresentam uma forte associação entre 

si. 

 
Tabela 6. Correlações do modelo final da AFC entre das escalas do ACC 

 

 

 

 

3.5 Análise Descritiva dos Scores do ACC 

 

Foi realizada uma análise dos scores obtidos pela definição do autor e posteriormente 

uma análise dos mesmos tendo em conta as escalas propostas. Como não foi possível 

compreender com exatidão a fórmula usada para definir os cut-points para cada escala, os 

novos cut-points foram estimados usando os percentis a que correspondiam os cut-points 

originais e localizando-os nos percentis observados na análise de frequências da soma de 

cada escala. 

Através da análise da Tabela 7 pode-se perceber que houve algumas diferenças entre 

os scores obtidos pelas definições do autor e os agora definidos tendo em conta os percentis. 

As escalas que revelaram maiores diferenças foram: KIINS – Comportamento 

Interpessoal Inseguro; AD – Ansiedade-Desconfiança; Autoagressão (em que o score B 

correspondente ao pica índex que foi totalmente eliminado uma vez que os três itens que o 

compunham foram retirados). As escalas RD - Resposta à Dor e CA – Comportamento 

Alimentar mantem-se iguais uma vez que nenhum item foi retirado. 

  DS AD KINR AA BC RD KII KIINS CA KS KIP 

AD -0.84** - - - - - - - - - - 

KINR -0.87** 0.97** - - - - - - - - - 

AA 0.98** -0.79** -0.81** - - - - - - - - 

BC -0.91** 0.95** 0.93** -0.87** - - - - - - - 

RD 0.18** -0.15** -0.15** 0.20** -0.17** - - - - - - 

KII -0.79** 0.85** 0.84** -0.74** 0.86** -0.13** - - - - - 

KIINS -0.90** 0.99** 0.96** -0.85** 0.98** -0.16** 0.88** - - - - 

CA -0.85** 0.88** 0.89** -0.79** 0.89** -0.13** 0.83** 0.91** - - - 

KS -0.92** 0.86** 0.88** -0.88** 0.90** -0.16** 0.82** 0.90** 0.86** - - 

KIP -0.76** 0.89** 0.88** -0.71** 0.83** -0.13** 0.82** 0.88** 0.82** 0.78** - 

AN -0.84** 0.96** 0.91** -0.78** 0.96** -0.14** 0.84** 0.98** 0.86** 0.85** 0.83** 



41 

 

Tabela 7. Scores de resultados das escalas clínicas com o modelo fatorial original e adaptado (por 

sexos) 

Scores KS KIP KINP KII KIINS AD RD CA 
AA 

DS 
A B 

 Modelo fatorial original - Raparigas 

Normal 213 128 126 154 86 171 232 228 239 245 233 

Elevado 17 54 48 31 43 36 21 17 6 6 14 

Clínico 26 74 82 71 127 49 3 11 11 5 9 

 Modelo fatorial adaptado - Raparigas 

Normal 208 118 173 145 132 205 232 228 235  233 

Elevado 15 69 34 22 36 31 21 17 7  0 

Clínico 33 69 49 89 88 20 3 11 14  23 

 Modelo fatorial original - Rapazes 

Normal 179 125 98 146 72 133 221 200 205 218 205 

Elevado 25 55 36 38 36 37 9 19 12 10 12 

Clínico 29 53 99 49 125 63 3 14 16 5 16 

 Modelo fatorial adaptado - Rapazes 

Normal 186 125 126 105 106 191 221 200 202  206 

Elevado 14 56 18 56 60 18 9 19 14  0 

Clínico 33 52 89 72 67 24 3 14 17  27 

 

 

As escalas com maior ocorrência de scores elevados e críticos, nas raparigas, 

segundo o modelo fatorial adaptado, foram: KII – Comportamento Interpessoal 

Indiscriminado; KIINS – Comportamento Interpessoal Inseguro e KIP – Comportamento 

Interpessoal Pseudomaduro. 

Já nos rapazes as escalas com maior ocorrência de scores elevados e críticos, segundo 

o modelo fatorial adaptado, foram: KINP – Comportamento Interpessoal Não-recíproco; e 

tal como nas raparigas, KII – Comportamento Interpessoal Indiscriminado; KIINS – 

Comportamento Interpessoal Inseguro. 

No que concerne, às escalas de autoestima não tinham cut-points definidos, contudo 

uma análise de frequências das duas escalas (Anexo 15), por sexos, indica que na escala 

Autoimagem Negativa cerca de 73% dos rapazes e 80% das raparigas obtiveram resultados 

abaixo de 6 de um total de 18. Já quanto à escala Baixa Confiança cerca de 68% dos rapazes 

e de 79% das raparigas obtiveram um resultado de 8 em 16. 
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4 Discussão de Resultados 

 

 

O objetivo central desta investigação foi o de determinar a validade do ACC na 

avaliação psicológica da população de crianças institucionalizadas em Portugal. 

Os resultados do presente estudo indicaram, desde logo, que a estrutura fatorial 

original do ACC não pode ser, na sua totalidade, replicada para a população institucional 

portuguesa. Este facto pode ser justificado por se tratarem de populações e culturas bastantes 

díspares (Portugal e Austrália). 

Desta forma, quando foi realizada análise fatorial exploratória ficou confirmada a 

falta de replicabilidade do ACC original. Esta indicou uma estrutura fatorial diferente, com 

apenas nove fatores relevantes ao invés dos 12 do instrumento original. Contudo, sendo que, 

desde o início, foi intenção seguir a estrutura fatorial e o modelo teórico do ACC original 

optou-se por adaptar essa mesma estrutura. 

Assim, após a extração de itens através da análise de componentes principais as 

escalas do ACC, com exceção da escala Comportamento Interpessoal Pseudomaduro, 

demostraram-se bastante robustas e foi confirmada a sua unidimensionalidade. É, deste 

modo, possível afirmar que estas escalas que medem unicamente aquilo que é suposto 

medirem, havendo ainda cargas fatoriais com valores bastante aceitáveis o que revela uma 

boa relação dos itens com a escala. 

Tendo em conta a estrutura fatorial obtida com a análise de componentes principais 

passou-se à análise fatorial confirmatória por forma a confirmar o grau de ajustamento dos 

dados recolhidos ao modelo fatorial e teórico proposto. 

A análise fatorial confirmatória por escalas demostrou que havia, de facto um bom 

ajustamento das escalas, com exceção às escalas Comportamento Alimentar e Resposta à 

Dor, apresentando medidas de ajustamento com valores bastante positivos, sendo que até as 

duas escalas com valores de ajustamento mais baixos apresentavam alguns parâmetros de 

medida ajustamento aceitáveis. 

Os valores de ajustamento observados pela análise fatorial confirmatória por escalas 

permitiram que se passasse para a análise fatorial confirmatória com todas as escalas do 

ACC num só modelo. 

Esta análise fatorial confirmatória, apesar de não ter revelado valores de ajustamento 

tão bons como algumas escalas individualmente, apresentou medidas de ajustamento 
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aceitáveis, apresentando, por exemplo, um RMSEA=0.05 que é considerado como um 

indicador de bom ajustamento (Hu & Bentler, 1999 e Steiger, 2007). 

No que diz respeito às correlações, observadas pela análise fatorial confirmatória, 

entre as escalas do ACC foram obtidos resultados estatisticamente significativos que 

revelavam correlações bastante elevadas entre as escalas Autoestima Negativa, Ansiedade-

Desconfiança, Comportamento Interpessoal Não-recíproco, Baixa Confiança, 

Comportamento Interpessoal Indiscriminado, Comportamento Interpessoal Inseguro, 

Comportamento Alimentar, Comportamento Sexual e Comportamento Interpessoal 

Pseudomaduro. Estas correlações revelam que quando uma criança obtém scores mais 

significativos a uma destas escalas também tende a apresentar scores idênticos nas outras 

escalas.  

Em oposição a essas escalas, uma vez que se correlacionam negativamente com 

essas, surgem a escala Discurso Suicida e Autoagressão, e ainda, a escala Resposta à Dor, 

apesar de os valores de correlação desta com as duas anteriores serem mais baixos. 

Observando-se estas correlações aprofundadamente, percebe-se que as três escalas que se 

relacionam entre si mas não com as outras são escalas que dizem respeito a constructos mais 

extremos e com comportamentos mais alarmantes. Portanto, esta correlação negativa com 

as restantes escalas pode ser justificada pelo facto de quando estes comportamentos e 

sentimentos mais críticos ocorrem alarmam e preocupam, consideravelmente, os cuidadores 

levando a uma desconsideração e desvalorização, não intencional e não consciente, dos 

restantes sentimentos e comportamentos, que perante quadros críticos podem ser 

considerados menos relevantes. 

Quanto à análise descritiva dos resultados pode perceber-se que, conforme indica a 

investigação, estas crianças tem problemas de relacionamento com os outros já que houve 

resultados mais elevados nas escalas de Comportamento Interpessoal. É de salientar que 

quanto às escalas de autoestima as raparigas obtiveram valores consideravelmente mais 

elevados do que os rapazes, e apresentaram valores mais elevados na escala Baixa Confiança 

do que na escala Autoimagem Negativa. 

Para finalizar, é de referir que o modelo adaptado do ACC apresentou indicadores de 

fiabilidade muito bons, com valores para o alfa de Cronbach muito elevados. Foi também 

garantida a validade de conteúdo uma vez que foram seguidos os procedimentos indicados 

na literatura para a obtenção da mesma. Assim, é possível afirmar que este foi viável avaliar 

a validade preliminar do ACC, tendo-se obtido resultados estatisticamente significativos. 
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Conclusão 

 

 

Tendo em conta a premissa comprovada teoricamente, de que a institucionalização 

pode, dependendo das suas características e das características da criança, funcionar como 

mais um fator de risco para a criança. Esta investigação propôs-se a fazer a validação 

preliminar do Assessment Checklist for Children, um instrumento dedicado à avaliação 

psicológica de crianças institucionalizadas, tendo como objetivo primordial minimizar este 

risco, uma vez que os técnicos das instituições, tendo disponível um instrumento de 

avaliação psicológica, poderão conhecer melhor os comportamentos e sentimentos da 

criança ajudando-a a compreende-los e resolve-los. 

Concluiu-se que o intuito desta investigação foi cumprido uma vez que a análise 

fatorial confirmatória revelou valores de ajustamento aceitáveis para o modelo com todos as 

escalas adaptadas do ACC e valores bons para quase todas as escalas em separado. 

Apesar da consistência estatística dos principais resultados apresentados, é de 

salientar que o presente estudo consiste, apenas, numa validação preliminar pelo que não se 

pode considerar que o ACC é já um instrumento aferido para a população portuguesa. 

Deste modo, no que diz respeito a sugestões para a investigação futura seria 

interessante aprofundar este trabalho agora apresentado. Assim poderia ser realizado um 

estudo que seguisse a análise fatorial exploratória, baseando-se num modelo teórico 

representativo da população institucional em Portugal, ou, por outro lado, uma investigação 

seguindo a estrutura fatorial já existente mas adaptando, reformulando ou criando novos 

itens, com base nos que foram descurados, e tendo especial atenção às escalas que se 

revelaram problemáticas (Resposta á Dor; Comportamento Alimentar; Comportamento 

Interpessoal Pseudomaduro). 

Por último, gostaria de salientar a importância do estudo e da investigação na área da 

institucionalização. Estas crianças, pequenas mas já com tanto na sua história de vida, 

representam muito do que de pior há no mundo, ou pelo menos em Portugal. E, uma vez 

que, por constrangimentos físicos não as podemos acolher e proteger, a todas, em braços, 

cabe-nos a nós, estudantes, investigadores, técnicos ou apenas interessados na área fazer 

tudo o que estiver ao nosso alcance para promover o melhor desenvolvimento e qualidade 

de vida destas crianças. Porque pequenos avanços para nós podem significar grandes 

mudanças para elas.  
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Anexo 2 

 

 

ACC - Questionário de Avaliação de Crianças 

 

Formato: Rapazes 

 

Parte I 

 

Aqui constam algumas afirmações que descrevem sentimentos e comportamentos 

das crianças. 

Para cada afirmação circunde, por favor, o número que melhor descreve a sua criança 

nos últimos 4 a 6 meses. 

 

• Circunde 0 se a afirmação não é verdadeira para a sua criança nos últimos 4 

a 6 meses. 

• Circunde 1 se a afirmação é parcialmente verdadeira para a sua criança nos 

últimos 4 a 6 meses. 

• Circunde 2 se a afirmação é na sua maioria verdadeira para a sua criança nos 

últimos 4 a 6 meses. 

 

Por favor, não confira as suas respostas com a criança, pois elas podem causar-lhe 

desconforto ou constrangimento. 

 

1. Adapta-se lentamente à mudança 

2. Tem comportamentos de chamada de atenção 

3. Evita o contacto ocular, exceto se estiver “em apuros” 

4. Acredita que não é bom em nada 

5. Não consegue concentrar-se, défice de atenção 

6. Muda de amigos rapidamente 

7. Pegajoso 

8. Queixa-se de não ser simpático 

9. Implora por afeto 

10. Não gosta de si próprio 
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11. Desconfia dos adultos 

12. Não chora 

13. Não partilha com os amigos 

14. Não mostra afeto 

15. Não fala por si próprio  

16. Facilmente se desencoraja, em casa 

17. Facilmente se desencoraja, na escola  

18. É facilmente influenciado por outras crianças 

19. Come do lixo 

20. Come coisas que não são comida 

21. Come demasiado 

22. Teme homens em geral 

23. Fica nervoso ou com medo na hora de dormir 

24. Teme poder ser molestado 

25. Teme que possa fazer algo de mal 

26. Teme que você o venha a rejeitar 

27. Sente-se envergonhado 

28. Sente-se sem valor ou inferior 

29. Acha difícil tomar decisões 

30. Magoa-se muitas vezes, propenso a acidentes 

31. Desiste muito facilmente 

32. Devora comida 

33. Tem uma opinião negativa de si mesmo 

34. Tem um amigo imaginário 

35. Tem pesadelos 

36. Oculta sentimentos 

37. Esconde ou acumula comida 

38. Abraça homens, outros que não familiares ou cuidadores do sexo masculino 

39. Está convicto que os amigos o vão rejeitar 

40. Tem medo de ser prejudicado 

41. Tem falta de confiança 

42. Não sente culpa ou empatia 

43. Ri-se quando está ferido ou magoado 

44. Vive num mundo de fantasia 
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45. Tem baixa autoestima 

46. Manipula ou “usa” os amigos 

47. Brincadeiras incluem temas violentos ou assustadores 

48. Possessivo, não consegue partilhar os amigos 

49. Precoce (fala ou age como um adulto) 

50. Prefere estar com adultos em vez de crianças 

51. Prefere juntar-se com crianças mais velhas 

52. Recusa-se a falar 

53. Relaciona-se com estranhos como se eles fossem da família 

54. Resiste a ser confortado quando está ferido 

55. Põem em risco a segurança física, destemido 

56. Diz que os amigos estão contra ele 

57. Diz que ele próprio “é mau” ou “não é bom” 

58. Reservado 

59. Parece inseguro 

60. Assusta-se facilmente 

61. Rouba comida 

62. Desconfiado 

63. Pensa que é outra pessoa ou outra coisa 

64. Pensa que outras crianças são melhores do que ele 

65. Demasiado complacente (conforma-se) 

66. Demasiado dramático (falsas emoções) 

67. Demasiado amigável com estranhos 

68. Demasiado independente 

69. Demasiado ciumento 

70. Trata-o/a como se você fosse a criança e ele fosse o pai/mãe 

71. Esforça-se demasiado para agradar outras crianças 

72. Esforça-se demasiado para o/a agradar 

73. Vira os amigos uns contra os outros 

74. Insensível (mostra pouca preocupação para com os outros) 

75. Muito esquecido 

76. Quer ser tratado como um bebé, ou uma criança pequena 

77. Cauteloso ou vigilante 

78. Arredio 
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79. Não tentará novas atividades 

80. Não comunicará com outras crianças 

81. Preocupa-se que alguma coisa má irá acontecer-lhe a si 

 

 

Parte II 

 

Por favor, tenha em atenção que as instruções SÃO diferentes nesta página. 

Apenas nesta página: 

• Circunde 0 se o comportamento não ocorreu nos últimos 4 a 6 meses. 

• Circunde 1 se o comportamento ocorreu apenas uma vez nos últimos 4 a 6 

meses. 

• Circunde 2 se o comportamento ocorreu mais do que uma vez nos últimos 4 

a 6 meses. 

 

1. Pede para ser punido fisicamente 

2. Tentativa suicidar 

3. Morde-se a si próprio 

4. Provoca o próprio vómito 

5. Magoa-se a si próprio (descreva): 

6. Corta ou puxa os cabelos dele (descreva): 

7. Corta ou puxa as roupas dele (descreva): 

8. Descreve como se mataria  

9. Descreve ou imita comportamento sexual 

10. Fica angustiado com memórias traumáticas 

11. Não mostra dor se estiver ferido fisicamente 

12. Reage de uma maneira extrema a perder um amigo ou a ser excluído por 

outras crianças (descreva): 

13. “Flirt” com estranhos 

14. Força ou pressiona outras crianças para atos sexuais 

15. Tem “apagões” ou períodos de amnésia 

16. Tem ataques de pânico (Quando? - descreva) 

17. Bate com a cabeça, abana violentamente a cabeça 

18. Magoa-se, intencionalmente, com facas ou outros utensílios (descreva): 
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19. Engole, intencionalmente, substâncias perigosas para se ferir a si mesmo 

(exemplo: medicamentos, veneno) (descreva): 

20. Dá beijos com língua 

21. Masturba-se, em casa, perante os outros 

22. Masturba-se na escola, ou em público 

23. Remexe nos seus ferimentos ou feridas 

24. Pede para ser magoado 

25. Balança-se para a frente e para trás (descreva): 

26. Diz que a sua vida não vale a pena ser vivida 

27. Tem um comportamento sexual desapropriado para a sua idade (descreva): 

28. Interage sexualmente com outro jovem 

29. Relaciona-se sexualmente com um adulto (descreva): 

30. Mostra os órgãos sexuais a crianças (que não irmãos) 

31. Inicia conversas grosseiras, conta anedotas sobre sexo 

32. Fala sobre o suicídio 

33. Ameaça ferir-se 

34. Ameaça matar-se 

35. Atira-se contra as paredes ou em direção ao chão, etc. (descreva): 

36. Toca ou poe a boca nos órgãos sexuais de outras pessoas 

37. Tenta envolver os outros em comportamentos sexuais (descreva): 

38. Comportamentos desadequados de ingestão de líquidos (ex. bebe água da 

sanita, bebe da garrafa quando devia beber do copo) (descreva): 

39. Não irá dizer quando estiver fisicamente ferido 

 

Por favor, certifique-se que respondeu a cada questão em ambos os lados da página. 
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Anexo 3 

 

 

 

Assessment questionnaire for Children  

Format: Boys 

 

Part I 

 

Here are listed some statements that describe children’ feelings and behaviors. 

For each statement please circle the number that best describes your child in the last 

4-6 months. 

 

Circle 0 if the statement is not true for your child in the last 4-6 months. 

Circle 1 if the statement is partially true for your child in the last 4-6 months. 

Circle 2 if the statement is mostly true for your child in the last 4-6 months 

 

Please do not check your answers with the child, it can cause them discomfort or 

embarrassment. 

 

Adapts slowly to the changes. 

Has behaviors that draw your attention 

Avoid eye contact unless he’s  "in trouble" 

Believes that he is not good at anything  

Cannot concentrate, attention deficit 

Changes friends rapidly 

Sticky 

Complains that he’s not being nice 

Begs for affection 

Doesn’t like himself. 

Doesn’t trust adults 

Doesn’t cry. 

Does not share with his friends. 

Doesn’t show affection 

Doens’t talk about itself  
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 Easily discourages at home 

 Easily discourages at school. 

Easily influenced by other children 

Eats from the garbage. 

Eats things that aren’t food. 

Eats too much. 

Fears men in general 

Gets nervous or scared at bedtime 

Fears that it could be molested 

Fears that could do something wrong 

Fears that you will reject him 

Feels embarrassed.  

Feels worthless or inferior 

Thinks it is hard to make decisions. 

Hurts himself frequently, prone to accidents. 

Gives up very easily 

Devours food. 

Has a negative opinion about himself 

Has an imaginary friend. 

Has nightmares. 

Hides feelings.  

Hides or accumulates food.  

Embraces men, that aren’t relatives or male caregivers  

He’s convinced that friends will reject him 

Is afraid of being prejucided. 

Lacks of confidence. 

Doesn’t feel guilty or empathy. 

Laughs when he is injured or hurt 

Lives in a fantasy world.  

Has low self-esteem.  

Manipulates and “uses” his friends. 

Games include violent and scary themes. 

Possessive, cannot share with his friends 

Precocious (speaks or acts like an adult) 
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Prefers being with adults rather than children 

Prefers joining with older children 

Refuses to talk. 

Relates to strangers as if they were family 

Resists being comforted when hurt  

Endangers its physical safety, fearless 

Says that his friends are against him 

Characterizes himself as being "bad" or "not good."  

Retiring 

Looks insecure. 

Scares easily. 

Steels food.  

Suspicious. 

Thinks he is other person or something else.  

Thinks that other children are better than him.  

Too much complaisant (conforms himself) 

Too dramatic (false emotions) 

Too friendly with strangers 

Too much independent.  

Too much jealous 

Treats you as if you were a child and he was the father/ mother 

Endeavors too much to please other children. 

Endeavors too much to please you. 

Turns friends against each other. 

Insensitive (shows little concern for others) 

Too much forgotten. 

Wants to be treated like a baby or a small child 

Cautious or vigilant 

Aloof. 

Will not try new activities (will not ou won’t, mas a segunda é mais colloquial por 

isso, vê qual queres) 

Will not communicate with other children 

Concerned that something bad will happen to you.  
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Part II 

 

Please pay attention that instructions on this page ARE different. 

Only in this page: 

Circle 0 if the behavior did not occurred in the last 4-6 months. 

Circle 1 if the behavior occurred only once in the last 4-6 months. 

Circle 2 if the behavior occurred more than once in the last 4 to 6 months 

 

Asks to be physically punished  

Attempted suicide  

Bites himself 

Causes his own vomit 

Hurts himself (describe): 

Cuts or pulls his hair (describe): 

Cuts or pulls his clothes (describe): 

Describes how he would kill himself. 

Describes or imitates sexual behavior  

Becomes nervous with traumatic memories 

Shows no pain even if physically injured 

Reacts in an extreme way when loses a friend or is being excluded by other children 

(describe): 

Flirts "with strangers 

Forces or pressures other children into sexual acts 

Has "blackouts" or amnesia periods. 

Has panic attacks (When? - Describe) 

Hits with his head, shakes his head violently 

Hurts himself intentionally with knives or other utensils (describe): 

Swallows intentionally dangerous substances to injure himself (example: drugs, 

poison) (describe): 

Kisses with his tongue 

Masturbates at home before others 

Masturbates at school, or in public 

Digs in his wounds or sores. 

Asks to be hurt 
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Swings forward and backward (describe): 

Says that his life is not worth living 

Has an inappropriate sexual behavior for his age (describe): 

Interacts sexually with another youngster 

Relates sexually with an adult (describe): 

Shows the sex organs to children (not siblings) 

Starts coarse conversations, tells anecdotes about sex 

Talks about suicide. 

Threatens to injure him. 

Threatens to kill him. 

Throws itself against the wall or into the ground, etc.. (describe): 

Touches or puts his mouth in the sex organs of others 

Attempts to engage others in sexual behaviors (describe): 

Inappropriate behavior when intakes liquids (eg drinking toilet water, drinking from 

the bottle when should drink from the glass) (describe): 

Will not say anything when is physically injured 

 

Please be sure that you’ve answered every question on both sides of the page. 
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Anexo 4 

 

 

ACC - Questionário de Avaliação de Crianças 

 

Formato: Rapazes 

 

Parte I 

 

Aqui constam algumas afirmações que descrevem sentimentos e comportamentos das 

crianças. 

Para cada afirmação circunde, por favor, o número que melhor descreve a sua criança nos 

últimos 4 a 6 meses. 

 

• Circunde 0 se a afirmação não é verdadeira para a sua criança nos últimos 4 a 6 

meses. 

• Circunde 1 se a afirmação é parcialmente verdadeira para a sua criança nos últimos 

4 a 6 meses. 

• Circunde 2 se a afirmação é na sua maioria verdadeira para a sua criança nos últimos 

4 a 6 meses. 

 

Por favor, não confira as suas respostas com a criança, pois elas podem causar-lhe 

desconforto ou constrangimento. 

 

Ajusta-se lentamente à mudança. 

Tem comportamentos de chamada de atenção 

Evita o contacto ocular, exceto se estiver “em apuros” 

Acredita que não é bom em nada 

Não consegue concentrar-se, défice de atenção 

Muda de amigos rapidamente 

Pegajoso 

Queixa-se de não ser simpático 

Implora por afeto 

Não gosta de si próprio 
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Desconfia dos adultos 

Não chora 

Não partilha com os amigos 

Não mostra afeto 

Não fala por si próprio  

Facilmente se desencoraja, em casa 

Facilmente se desencoraja, na escola  

É facilmente influenciado por outras crianças 

Come do lixo 

Come coisas que não são comida 

Come demasiado 

Teme homens em geral 

Fica nervoso ou com medo na hora de dormir 

Teme poder ser molestado 

Teme que possa fazer algo de mal 

Teme que você o venha a rejeitar 

Sente-se envergonhado 

Sente-se sem valor ou inferior 

Acha difícil tomar decisões 

Magoa-se muitas vezes, propenso a acidentes 

Desiste muito facilmente 

Devora comida 

Tem uma opinião desfavorável de si mesmo 

Tem um amigo imaginário 

Tem pesadelos 

Oculta sentimentos 

Esconde ou acumula comida 

Abraça homens, outros que não familiares ou cuidadores do sexo masculino 

Está convicto que os amigos o vão rejeitar 

Tem medo de ser prejudicado 

Tem falta de confiança 

Não sente culpa ou empatia 

Ri-se quando está ferido ou magoado 

Vive num mundo de fantasia 
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Tem baixa autoestima 

Manipula ou “usa” os amigos 

Brincadeiras incluem temas violentos ou assustadores 

Possessivo, não consegue partilhar os amigos 

Precoce (fala ou age como um adulto) 

Prefere estar com adultos em vez de crianças 

Prefere juntar-se com crianças mais velhas 

Recusa-se a falar 

Relaciona-se com estranhos como se eles fossem da família 

Resiste a ser confortado quando está ferido 

Põem em risco a segurança física, destemido 

Diz que os amigos estão contra ele 

Diz que ele próprio “é mau” ou “não é bom” 

Reservado 

Parece inseguro 

Assusta-se facilmente 

Rouba comida 

Desconfiado 

Pensa que é outra pessoa ou outra coisa 

Pensa que outras crianças são melhores do que ele 

Demasiado complacente (conforma-se) 

Demasiado dramático (falsas emoções) 

Demasiado amigável com estranhos 

Demasiado independente 

Demasiado ciumento 

Trata-o/a como se você fosse a criança e ele fosse o pai/mãe 

Esforça-se demasiado para agradar outras crianças 

Esforça-se demasiado para o/a agradar 

Vira os amigos uns contra os outros 

Insensível (mostra pouca preocupação para com os outros) 

Muito esquecido 

Quer ser tratado como um bebé, ou uma criança pequena 

Cauteloso ou vigilante 

Arredio 
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Não tentará novas atividades 

Não comunicará com outras crianças 

Preocupa-se que alguma coisa má irá acontecer-lhe a si 

 

 

Parte II 

 

Por favor, tenha em atenção que as instruções SÃO diferentes nesta página. 

Apenas nesta página: 

Circunde 0 se o comportamento não ocorreu nos últimos 4 a 6 meses. 

Circunde 1 se o comportamento ocorreu apenas uma vez nos últimos 4 a 6 meses. 

Circunde 2 se o comportamento ocorreu mais do que uma vez nos últimos 4 a 6 meses. 

 

Pede para ser punido fisicamente 

Tentativa suicidar 

Morde-se a si próprio 

Provoca o próprio vómito 

Magoa-se a si próprio (descreva): 

Corta ou puxa os cabelos dele (descreva): 

Corta ou puxa as roupas dele (descreva): 

Descreve como se mataria  

Descreve ou imita comportamento sexual 

Fica angustiado com memórias traumáticas 

Não mostra dor se estiver ferido fisicamente 

Reage de uma maneira extrema a perder um amigo ou a ser excluído por outras crianças 

(descreva): 

“Flirt” com estranhos 

Força ou pressiona outras crianças para atos sexuais 

Tem “apagões” ou períodos de amnésia 

Tem ataques de pânico (Quando? - descreva) 

Bate com a cabeça, abana violentamente a cabeça 

Magoa-se, intencionalmente, com facas ou outros utensílios (descreva): 

Engole intencionalmente substâncias perigosas para fazer mal a si próprio (exemplo: 

medicação, veneno) 
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Dá beijos com língua 

Masturba-se, em casa, à vista dos outros  

Masturba-se na escola, ou em público 

Remexe nos seus ferimentos ou feridas 

Pede para ser magoado 

Balança-se para a frente e para trás (descreva): 

Diz que a sua vida não vale a pena ser vivida 

Tem um comportamento sexual desapropriado para a sua idade (descreva): 

Interage sexualmente com outro jovem 

Relaciona-se sexualmente com um adulto (descreva): 

Mostra os órgãos sexuais a crianças (que não irmãos) 

Inicia conversas grosseiras, conta anedotas sobre sexo 

Fala sobre o suicídio 

Ameaça ferir-se a si próprio 

Ameaça matar-se a si próprio 

Atira-se a si próprio contra as paredes ou em direção ao chão, etc. 

Toca ou poe a boca nos órgãos sexuais de outras pessoas 

Tenta envolver os outros em comportamentos sexuais (descreva): 

Comportamentos desadequados de ingestão de líquidos (ex. bebe água da sanita, bebe da 

garrafa quando devia beber do copo) (descreva): 

Não irá dizer quando estiver fisicamente ferido 

 

Por favor, certifique-se que respondeu a cada questão em ambos os lados da página. 
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Anexo 5 

 

Assessment questionnaire for Children  

Format: Boys 

 

Part I 

 

Here are listed some statements that describe children’ feelings and behaviors. 

For each statement please circle the number that best describes your child in the last 4-6 

months. 

 

Circle 0 if the statement is not true for your child in the last 4-6 months. 

Circle 1 if the statement is partially true for your child in the last 4-6 months. 

Circle 2 if the statement is mostly true for your child in the last 4-6 months 

 

Please do not check your answers with the child, it can cause them discomfort or 

embarrassment. 

 

Adjusts slowly to the change. 

Has behaviors that draw your attention 

Avoid eye contact unless he’s  "in trouble" 

Believes that he is not good at anything  

Cannot concentrate, attention deficit 

Changes friends rapidly 

Sticky 

Complains that he’s not being nice 

Begs for affection 

Doesn’t like himself. 

Doesn’t trust adults 

Doesn’t cry. 

Does not share with his friends. 

Doesn’t show affection 

Doens’t talk about itself  

 Easily discourages at home 
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 Easily discourages at school. 

Easily influenced by other children 

Eats from the garbage. 

Eats things that aren’t food. 

Eats too much. 

Fears men in general 

Gets nervous or scared at bedtime 

Fears that it could be molested 

Fears that could do something wrong 

Fears that you will reject him 

Feels embarrassed.  

Feels worthless or inferior 

Thinks it is hard to make decisions. 

Hurts himself frequently, prone to accidents. 

Gives up very easily 

Devours food. 

Has a low opinion about himself 

Has an imaginary friend. 

Has nightmares. 

Hides feelings.  

Hides or accumulates food.  

Embraces men, that aren’t relatives or male caregivers  

He’s convinced that friends will reject him 

Is afraid of being prejucided. 

Lacks of confidence. 

Doesn’t feel guilty or empathy. 

Laughs when he is injured or hurt 

Lives in a fantasy world.  

Has low self-esteem.  

Manipulates and “uses” his friends. 

Games include violent and scary themes. 

Possessive, cannot share with his friends 

Precocious (speaks or acts like an adult) 

Prefers being with adults rather than children 
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Prefers joining with older children 

Refuses to talk. 

Relates to strangers as if they were family 

Resists being comforted when hurt  

Endangers its physical safety, fearless 

Says that his friends are against him 

Characterizes himself as being "bad" or "not good."  

Retiring 

Looks insecure. 

Scares easily. 

Steels food.  

Suspicious. 

Thinks he is other person or something else.  

Thinks that other children are better than him.  

Too much complaisant (conforms himself) 

Too dramatic (false emotions) 

Too friendly with strangers 

Too much independent.  

Too much jealous 

Treats you as if you were a child and he was the father/ mother 

Endeavors too much to please other children. 

Endeavors too much to please you. 

Turns friends against each other. 

Insensitive (shows little concern for others) 

Too much forgotten. 

Wants to be treated like a baby or a small child 

Cautious or vigilant 

Aloof. 

Will not try new activities (will not ou won’t, mas a segunda é mais colloquial por isso, vê 

qual queres) 

Will not communicate with other children 

Concerned that something bad will happen to you.  

 

Part II 
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Please pay attention that instructions on this page ARE different. 

Only in this page: 

Circle 0 if the behavior did not occurred in the last 4-6 months. 

Circle 1 if the behavior occurred only once in the last 4-6 months. 

Circle 2 if the behavior occurred more than once in the last 4 to 6 months 

 

Asks to be physically punished  

Attempted suicide  

Bites himself 

Causes his own vomit 

Hurts himself (describe): 

Cuts or pulls his hair (describe): 

Cuts or pulls his clothes (describe): 

Describes how he would kill himself. 

Describes or imitates sexual behavior  

Becomes nervous with traumatic memories 

Shows no pain even if physically injured 

Reacts in an extreme way when loses a friend or is being excluded by other children 

(describe): 

Flirts "with strangers 

Forces or pressures other children into sexual acts 

Has "blackouts" or amnesia periods. 

Has panic attacks (When? - Describe) 

Hits with his head, shakes his head violently 

Hurts himself intentionally with knives or other utensils (describe): 

Swallows intentionally dangerous substances to harm himself (eg medication, poison) 

Kisses with his tongue 

Masturbates at home in front of others 

Masturbates at school, or in public 

Digs in his wounds or sores. 

Asks to be hurt 

Swings forward and backward (describe): 

Says that his life is not worth living 
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Has an inappropriate sexual behavior for his age (describe): 

Interacts sexually with another youngster 

Relates sexually with an adult (describe): 

Shows the sex organs to children (not siblings) 

Starts coarse conversations, tells anecdotes about sex 

Talks about suicide. 

Threatens to hurt himself 

Threatens to kill himself  

Throws himself against the walls or towards the floor, etc. 

Touches or puts his mouth in the sex organs of others 

Attempts to engage others in sexual behaviors (describe): 

Inappropriate behavior when intakes liquids (eg drinking toilet water, drinking from the 

bottle when should drink from the glass) (describe): 

Will not say anything when is physically injured 

 

Please be sure that you’ve answered every question on both sides of the page. 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 

 

Procedimento   Suporte científico 

Item-to-total > 0.3  Everitt (2002)  

  Field (2005) 

Cronbach's α Consistência Interna Churchill (1979) 

α ≥ 0,9 Excelente Cortina (1993) 

0,8 ≤ α < 0,9 Bom   

0,7 ≤ α < 0,8 Aceitável   

0,6 ≤ α < 0,7 Questionável   

0,5 ≤ α < 0,6 Pobre   

α < 0.5 Inaceitável     
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Anexo 9 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,873 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. 
Chi-
Square 

34266,62 

 df 7140 

  Sig. 0 
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Anexo 10 

 

 

Escalas Clínicas 
 

 I – Comportamento Sexual 

KMO and Bartlett's Test 

eisKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,84

8 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

28

53,976 

df 55 

Sig. 
,00

0 
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Total Variance Explained 

C

ompon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotatio

n Sums of 

Squared 

Loadingsa 

T

otal 

% 

of 

Variance 

Cu

mulative % 

Total % of 

Variance 

C

umulative 

% 

Total 

1 
5

,172 

4

7,021 

47,

021 

5,172 47,02

1 

47

,021 

4,559 

2 
1

,411 

1

2,827 

59,

847 

1,411 12,82

7 

59

,847 

3,382 

3 
1

,004 

9

,127 

68,

974 

1,004 9,127 68

,974 

2,912 

4 
,

864 

7

,852 

76,

827 

    

5 
,

614 

5

,583 

82,

410 

    

6 
,

477 

4

,335 

86,

745 

    

7 
,

404 

3

,674 

90,

419 

    

8 
,

364 

3

,305 

93,

724 

    

9 
,

291 

2

,650 

96,

374 

    

1

0 

,

273 

2

,478 

98,

852 

    

1

1 

,

126 

1

,148 

100

,000 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 

 

 

 

 II – Comportamento interpessoal Pseudomaduro 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,7

34 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

7

57,291 

df 
2

8 

Sig. 
,0

00 

 

Total Variance Explained 

1 2 3

90. Descreve ou imita um 

comportamento sexual
0,582 0,361 0,822

94. Namorisca com estranhos 0,336 0,725 0,175

95. Força ou pressiona outras 

crianças para atos sexuais
0,785 0,593 0,541

101. Dá beijos com a língua 0,59 0,826 0,238

108. Tem um comportamento 

sexual inapropriado para a sua 

idade

0,694 0,767 0,473

109. Tem experiências sexuais 

com outro jovem
0,742 0,341 0,312

110. Tem relações sexuais com 

um adulto
0,025 0,714 0,354

111. Mostra os órgãos sexuais a 

crianças (outros que não irmãos)
0,789 0,226 0,508

112. Inicia conversas grosseiras, 

conta anedotas sobre sexo
0,38 0,305 0,889

117. Toca ou põe a boca nas 

partes íntimas de outras pessoas
0,8 0,289 0,262

118. Tenta envolver os outros em 

comportamentos sexuais
0,84 0,498 0,541

Structure Matrix

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
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C

omponen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotatio

n Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Tot

al 

% 

of Variance 

Cumu

lative % 

Tot

al 

% 

of Variance 

Cumu

lative % 

Total 

1 
2,8

05 

35,

064 

35,06

4 

2,8

05 

35,

064 

35,06

4 

2,431 

2 
1,2

31 

15,

390 

50,45

4 

1,2

31 

15,

390 

50,45

4 

2,169 

3 
,98

6 

12,

326 

62,78

0 

    

4 
,92

1 

11,

518 

74,29

8 

    

5 
,60

7 

7,5

90 

81,88

8 

    

6 
,54

6 

6,8

20 

88,70

7 

    

7 
,50

2 

6,2

71 

94,97

9 

    

8 
,40

2 

5,0

21 

100,0

00 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 

 

 III – Comportamento interpessoal não recíproco 

1 2

49. Precoce (fala ou comporta-se como 

um adulto)
,778 ,185

50. Prefere estar com adultos em vez de 

crianças
,710 ,338

51. Prefere estar com crianças mais 

velhas
,748 ,347

66. Demasiado dramático (falsas 

emoções)
,232 ,780

68. Demasiado independente
,652 ,198

69. Demasiado ciumento
,335 ,747

70. Trata-o/a como se você fosse a 

criança e ele fosse o pai/mãe/cuidador(a)
,290 ,244

73. Põe os amigos uns contra os outros
,295 ,797

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

Structure Matrix
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,87

3 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

16

36,566 

df 66 

Sig. 
,00

0 

 

Total Variance Explained 

C

ompon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rot

ation Sums 

of Squared 

Loadingsa 

T

otal 

% of 

Variance 

Cumu

lative % 

Tot

al 

% of 

Variance 

Cumu

lative % 

Tot

al 

1 
4,

376 

36,47

0 

36,47

0 

4,3

76 

36,47

0 

36,47

0 

3,9

83 

2 
1,

518 

12,65

3 

49,12

3 

1,5

18 

12,65

3 

49,12

3 

3,1

05 

3 
,8

50 

7,082 56,20

5 

    

4 
,7

88 

6,565 62,76

9 

    

5 
,7

43 

6,188 68,95

7 

    

6 
,7

18 

5,981 74,93

8 

    

7 
,6

65 

5,541 80,47

9 

    

8 
,5

50 

4,585 85,06

4 

    

9 
,5

24 

4,370 89,43

4 

    

1

0 

,4

59 

3,823 93,25

8 

    

1

1 

,4

45 

3,711 96,96

9 

    

1

2 

,3

64 

3,031 100,0

00 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 

 

 

 IV – Comportamento interpessoal indiscriminado 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,78

3 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

12

72,317 

df 28 

Sig. 
,00

0 

 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

1 2

3. Evita o contacto ocular, excepto se 

estiver “em apuros”
,321 ,642

13. Não partilha com os amigos
,629 ,383

14. Não mostra afeto
,555 ,656

42. Tem ausência de culpa ou empatia
,695 ,360

46. Manipula ou “usa” os amigos
,750 ,150

47. Brincadeiras incluem temas violentos 

ou assustadores
,650 ,284

48. Possessivo, não consegue partilhar 

os amigos
,777 ,252

54. Resiste a ser confortado quando está 

ferido
,380 ,679

58. Reservado ,082 ,671

62. Desconfiado ,592 ,583

74. Insensível (mostra pouca 

preocupação para com os outros)
,739 ,386

80. Não comunicará com outras crianças
,240 ,648

Structure Matrix

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
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C

omponen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation 

Sums of Squared 

Loadingsa 

T

otal 

% of 

Variance 

Cumu

lative % 

Tot

al 

% of 

Variance 

Cumu

lative % 

Total 

1 
3

,441 

43,01

4 

43,01

4 

3,4

41 

43,014 43,01

4 

3,088 

2 
1

,070 

13,37

9 

56,39

4 

1,0

70 

13,379 56,39

4 

2,588 

3 
,

921 

11,51

4 

67,90

7 

    

4 
,

784 

9,804 77,71

1 

    

5 
,

685 

8,561 86,27

2 

    

6 
,

544 

6,799 93,07

2 

    

7 
,

339 

4,235 97,30

6 

    

8 
,

215 

2,694 100,0

00 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 

 

 

1 2

2. Tem comportamentos que visam 

chamar à atenção
,384 ,734

6. Muda de amigos rapidamente
,330 ,752

7. "Pegajoso", procura o contato físico 

permanente
,734 ,535

9. Suplica por afeto
,606 ,561

18. É facilmente influenciado por outras 

crianças
,316 ,726

38. Abraça homens (que não familiares 

ou cuidadores do sexo masculino)
,601 ,196

53. Relaciona-se com estranhos como se 

eles fossem da família
,846 ,394

67. Demasiado amigável com estranhos
,866 ,405

Structure Matrix

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
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 V – Comportamento interpessoal inseguro 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,83

9 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

16

41,880 

df 91 

Sig. 
,00

0 
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Total Variance Explained 

C

ompon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

R

otation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

T

otal 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

Tot

al 

% 

of Variance 

Cumula

tive % 

T

otal 

1 
4,

245 

30,32

2 

30,322 4,2

45 

30,

322 

30,322 3,

341 

2 
1,

538 

10,98

8 

41,310 1,5

38 

10,

988 

41,310 3,

223 

3 
1,

146 

8,187 49,498 1,1

46 

8,1

87 

49,498 2,

454 

4 
1,

028 

7,346 56,843 1,0

28 

7,3

46 

56,843 2,

170 

5 
,9

07 

6,479 63,322     

6 
,8

27 

5,907 69,229     

7 
,7

47 

5,337 74,566     

8 
,6

65 

4,747 79,313     

9 
,5

94 

4,246 83,559     

1

0 

,5

67 

4,047 87,606     

1

1 

,5

04 

3,597 91,203     

1

2 

,4

56 

3,257 94,460     

1

3 

,4

06 

2,896 97,356     

1

4 

,3

70 

2,644 100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 

 



89 

 

 

 

 VI – Ansiedade - Desconfiança 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,8

13 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

8

12,519 

df 
4

5 

Sig. 
,0

00 

 

Total Variance Explained 

1 2 3 4

26. Teme que você o venha a rejeitar
,470 ,545 ,484 ,313

36. Oculta sentimentos
,715 ,282 ,173 ,180

39. Está convicto que os amigos o vão 

rejeitar
,535 ,524 ,622 ,358

44. Vive num mundo de fantasia
,168 ,103 ,188 ,840

52. Recusa-se a falar
,737 ,089 ,188 ,175

56. Diz que os amigos estão contra ele
,394 ,305 ,778 ,332

59. Parece inseguro
,694 ,577 ,239 ,411

60. Assusta-se facilmente
,514 ,556 ,332 ,445

65. Demasiado complacente 

(conformado)
,412 ,489 -,080 ,620

71. Esforça-se demasiado para agradar 

outras crianças
,212 ,793 ,223 ,171

72. Esforça-se demasiado para o/a 

agradar
,163 ,794 ,303 ,148

78. Isola-se ,705 ,230 ,326 ,372

81. Preocupa-se que algo de mau lhe irá 

acontecer, a si
,313 ,459 ,392 ,351

93. Tem uma reação extrema ao perder 

um amigo ou ao ser excluído por outras 

crianças

,111 ,238 ,742 ,033

Structure Matrix

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
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C

omponen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rot

ation Sums 

of Squared 

Loadingsa 

T

otal 

% 

of Variance 

C

umulative 

% 

T

otal 

% 

of Variance 

Cumula

tive % 

Tot

al 

1 
3,

126 

31

,259 

31

,259 

3,

126 

31,

259 

31,259 2,6

38 

2 
1,

106 

11

,065 

42

,323 

1,

106 

11,

065 

42,323 2,1

97 

3 
1,

034 

10

,344 

52

,667 

1,

034 

10,

344 

52,667 1,9

13 

4 
,9

72 

9,

719 

62

,386 

    

5 
,8

32 

8,

325 

70

,711 

    

6 
,7

14 

7,

142 

77

,853 

    

7 
,6

36 

6,

360 

84

,213 

    

8 
,5

97 

5,

971 

90

,184 

    

9 
,5

49 

5,

485 

95

,669 

    

1

0 

,4

33 

4,

331 

10

0,000 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 
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 VII – Resposta à dor 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,6

24 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

2

24,009 

df 6 

Sig. 
,0

00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 2 3

11. Desconfia dos adultos
,442 ,659 ,347

22. Teme homens (figuras masculinas) 

em geral
,373 ,393 ,725

23. Temeroso ou nervoso na hora de 

dormir
,733 ,390 ,308

24. Tem medo de poder ser abusado 

sexualmente
,192 ,086 ,767

35. Tem pesadelos
,804 ,372 ,314

40. Tem medo de ser prejudicado
,434 ,690 ,375

76.Quer ser tratado como um bebé, ou 

uma criança pequena
,498 -,089 ,218

77.Cauteloso ou vigilante
,132 ,757 ,031

91. Fica angustiado por memórias 

traumáticas
,614 ,383 ,528

97. Tem ataques de pânico ,503 ,326 -,134

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

Structure Matrix

Component
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Total Variance Explained 

Com

ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

T

otal 

% of 

Variance 

Cumula

tive % 

Tot

al 

% of 

Variance 

Cumula

tive % 

1 
1,

835 

45,867 45,867 1,83

5 

45,867 45,867 

2 
,9

11 

22,765 68,632    

3 
,7

54 

18,859 87,491    

4 
,5

00 

12,509 100,00

0 

   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
 

 VIII – Comportamento alimentar 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,6

67 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

8

01,815 

df 6 

Sig. 
,0

00 

 

 

 

Component

1

12. Não chora 0,488

43. Ri-se quando está ferido ou 

magoado
0,68

92. Não demonstra dor se 

estiver ferido fisicamente
0,783

120. Não dirá quando estiver 

fisicamente magoado
0,723

Component Matrix
a

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a.     1 components extracted.
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Total Variance Explained 

Com

ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

T

otal 

% of 

Variance 

Cumula

tive % 

Tot

al 

% of 

Variance 

Cumula

tive % 

1 
2,

535 

63,369 63,369 2,53

5 

63,369 63,369 

2 
,8

32 

20,810 84,179    

3 
,4

12 

10,300 94,479    

4 
,2

21 

5,521 100,00

0 

   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 
 

 
 

 

 IX – Autoagressão 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,68

8 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

18

76,133 

df 91 

Sig. 
,00

0 

 

Total Variance Explained 

Component

1

21. Come demasiado
,813

32. Devora comida
,856

37. Esconde ou armazena comida
,751

61. Rouba comida
,760

Component Matrix
a

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.
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C

omponen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rot

ation Sums 

of Squared 

Loadingsa 

T

otal 

% of 

Variance 

Cumu

lative % 

Tot

al 

% 

of Variance 

Cumu

lative % 

Tot

al 

1 
3,

500 

25,00

3 

25,00

3 

3,5

00 

25,

003 

25,00

3 

2,7

19 

2 
2,

141 

15,29

2 

40,29

5 

2,1

41 

15,

292 

40,29

5 

2,3

32 

3 
1,

330 

9,498 49,79

4 

1,3

30 

9,4

98 

49,79

4 

2,1

28 

4 
1,

175 

8,390 58,18

4 

1,1

75 

8,3

90 

58,18

4 

2,1

56 

5 
1,

080 

7,712 65,89

5 

1,0

80 

7,7

12 

65,89

5 

1,5

16 

6 
,8

52 

6,086 71,98

1 

    

7 
,7

57 

5,408 77,38

9 

    

8 
,7

24 

5,170 82,55

9 

    

9 
,6

21 

4,434 86,99

3 

    

1

0 

,5

06 

3,614 90,60

7 

    

1

1 

,3

88 

2,772 93,37

9 

    

1

2 

,3

75 

2,675 96,05

5 

    

1

3 

,2

92 

2,086 98,14

1 

    

1

4 

,2

60 

1,859 100,0

00 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 
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1 2 3 4 5

19. Come do lixo

,051 ,841 -,006 ,036 ,052

20. Come coisas que não são comida

-,016 ,757 ,288 ,283 ,050

82. Pede para ser punido fisicamente

-,029 ,079 ,296 ,721 ,324

84. Morde-se, a si próprio

,425 ,123 ,809 ,407 -,026

85. Provoca o próprio vómito

,173 ,017 ,706 ,080 -,020

86. Magoa-se, a si próprio

,639 ,146 ,496 ,582 -,129

87. Corta ou puxa o seu próprio cabelo

,672 ,046 ,098 ,158 -,154

88. Corta ou rasga as suas próprias 

roupas ,284 ,529 ,092 ,615 -,150

98. Bate com a cabeça, abana 

violentamente a cabeça ,770 ,052 ,421 ,156 ,199

99. Magoa-se intencionalmente com 

facas ou outros utensílios ,535 ,071 ,080 ,672 -,002

100. Engole intencionalmente 

substâncias perigosas para fazer mal a si 

próprio (exemplo: medicação, veneno)
,076 ,036 -,021 ,115 ,816

106. Baloiça-se para trás e para a frente

,103 ,409 ,518 ,216 ,538

116. Atira-se, a si próprio, contra as 

paredes ou em direção ao chão, etc. ,813 ,083 ,295 ,321 ,160

119. Comportamento inadequado de 

ingestão de líquidos (ex. bebe de garrafas 

já colocadas no lixo, bebe da sanita)
,084 ,737 ,017 ,023 ,567

Structure Matrix

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
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 X – Discurso Suicida 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,78

0 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

17

68,414 

df 21 

Sig. 
,00

0 

 

Total Variance Explained 

C

ompon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotati

on Sums of 

Squared 

Loadingsa 

T

otal 

% of 

Variance 

Cumula

tive % 

Tot

al 

% 

of Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 
3,

744 

53,482 53,482 3,7

44 

53,

482 

53,482 3,603 

2 
1,

019 

14,557 68,040 1,0

19 

14,

557 

68,040 2,022 

3 
,8

68 

12,399 80,439     

4 
,5

93 

8,469 88,908     

5 
,4

00 

5,712 94,620     

6 
,2

36 

3,369 97,989     

7 
,1

41 

2,011 100,00

0 

    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Escalas de Autoestima 

 I – Auto-imagem negativa 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,92

1 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

21

78,622 

df 36 

Sig. 
,00

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

83. Tentou suicidar-se

,520 ,419

89. Descreve como se mataria

,859 ,209

105. Pede para ser magoado

,197 ,870

107. Diz que a sua vida não vale 

a pena ser vivida ,524 ,643

113. Fala sobre o suicídio

,879 ,453

114. Ameaça ferir-se, a si 

próprio ,804 ,601

115. Ameaça matar-se, a si 

próprio ,928 ,259

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

Structure Matrix
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Total Variance Explained 

Com

ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

T

otal 

% of 

Variance 

Cumula

tive % 

Tot

al 

% of 

Variance 

Cumula

tive % 

1 
4,

905 

54,503 54,503 4,90

5 

54,503 54,503 

2 
,8

88 

9,870 64,373    

3 
,7

59 

8,437 72,810    

4 
,6

21 

6,900 79,710    

5 
,5

10 

5,672 85,382    

6 
,4

10 

4,550 89,932    

7 
,3

83 

4,259 94,191    

8 
,2

90 

3,227 97,418    

9 
,2

32 

2,582 100,00

0 

   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component

1

4. Acredita que não é bom em nada
,761

8. A criança queixa-se de não ser 

simpática
,546

10. Não gosta de si próprio
,824

25. Teme poder fazer algo de mau
,639

27. Sente-se envergonhado
,537

28. Sente-se sem valor ou inferior
,849

33. Tem uma opinião desfavorável de si 

mesmo
,852

57. Diz que ele próprio “é mau” ou “não é 

bom”
,785

64. Pensa que outras crianças são 

melhores do que ele
,767

Component Matrix
a

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.



99 

 

 II – Baixa confiança 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,87

4 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

14

50,258 

df 28 

Sig. 
,00

0 

 

Total Variance Explained 

Com

ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

T

otal 

% of 

Variance 

Cumula

tive % 

Tot

al 

% of 

Variance 

Cumula

tive % 

1 
3,

922 

49,028 49,028 3,92

2 

49,028 49,028 

2 
,9

19 

11,483 60,511    

3 
,7

85 

9,811 70,323    

4 
,7

08 

8,853 79,176    

5 
,6

07 

7,582 86,758    

6 
,4

42 

5,521 92,280    

7 
,3

53 

4,416 96,696    

8 
,2

64 

3,304 100,00

0 

   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component

1

1. Adapta-se lentamente a mudanças
,456

15. Não expressa a sua opinião
,607

16. Facilmente se desencoraja em 

casa/instituição
,814

17. Facilmente se desencoraja na escola
,774

29. Acha difícil tomar decisões
,718

31. Desiste muito facilmente
,841

41. Tem falta de confiança
,761

79. Não experimentará novas atividades
,531

Component Matrix
a

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.
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Anexo 11 

 

 

Procedimento   Suporte científico   

Análise factorial  
Churchill (1979); Fenwick et al. (1983); Jacob (2006); 

Sharma (1996). 

Carga factorial da Análise Factorial Comrey e Lee (1992)  

> 0,71 Excelentes    

> 0,63 Muito boa    

>0,55 Boa    

>0,45 Razoável    

>0,32 Pobre    

Variância total > 50%  Streiner (1994)  

KMO Grau de Ajuste à Análise Factorial Maroco (2003); Sharma (1996) 

0,9-1 Muito boa    

0,8-0,9 Boa    

0,7-0,8 Média    

0,6-0,7 Razoável    

0,5-0,6 
Má ou 
Insuficiente    

<0,5 Inaceitável    

BTS - hipótese nula (H0) se p<0,05 Snedecor e Cochran (1989)   
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Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

  

  

Procedimento Suporte científico

Análise factorial

Carga factorial da Análise Factorial Comrey e Lee (1992)

> 0,71 Excelentes

> 0,63 Muito boa

>0,55 Boa

>0,45 Razoável

>0,32 Pobre

Medidas

Níveis recomendados de bom 

Ajustamento

Medidas de homogeneidade do constructo

t-values >1,65 à p<0,1 Garver e Mentzer

Critical Ratio  >1,96 à p<0,05 -1999

 >2,58 à p<0,01 Garson (2005)

Medidas de Ajustamento Absoluto

χ2 p-value ≥ 0,05 Wheaton et al. (1977)

Tabachnick e Fidell, (2007)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)<0,06 bom ajustamento Hu e Bentler (1999)

≥ 0,06<0,08 ajustamento aceitável Steiger (2007)

≥ 0,08<0,10 ajustamento medíocre

<0,10 ajustamento pobre

Goodness-of-fit index (GFI) ≥ 0,90 Tabachnick e Fidell, (2007)

Medidas de Ajustamento Incremental

Comparative Fit Index (CFI) ≥ 0,90 Hu e Bentler (1999)

Incremental Fit Index (IFI) ≥ 0,90 Bollen (1989)

Tucker-Lewis Index (TLI / NNFI) ≥ 0,90 Hu e Bentler (1999)

Churchill (1979); Fenwick et al. 

(1983); Jacob (2006); Sharma (1996).

Autor
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Anexo 13 

 

Escalas Clínicas 

I – Comportamento Sexual 

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

90. Descreve ou imita um comportamento 

sexual ,18 ,487 ,602 

0,885 

,683 

57,57 

95. Força ou pressiona outras crianças para atos 

sexuais ,08 ,327 ,771 ,843 

101. Dá beijos com a língua 
,06 ,292 ,588 ,693 

108. Tem um comportamento sexual 

inapropriado para a sua idade ,12 ,418 ,715 ,799 

109. Tem experiências sexuais com outro jovem 
,07 ,306 ,596 ,697 

111. Mostra os órgãos sexuais a crianças (outros 

que não irmãos) ,12 ,423 ,663 ,743 

117. Toca ou põe a boca nas partes íntimas de 

outras pessoas ,05 ,267 ,629 ,726 

118. Tenta envolver os outros em 

comportamentos sexuais ,09 ,378 ,793 ,864 

KMO= 0,85; Bartllet, p<0,001 
          

 

 

 II – Comportamento Interpessoal Pseudomaduro 

  Média DP 
Item-to-

total 
Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 
Explained 

49. Precoce (fala ou 

comporta-se como 

um adulto) 

,30 ,588 ,525 

0,702 

,760 

53,03 

50. Prefere estar 
com adultos em vez 

de crianças 

,43 ,681 ,492 ,730 

51. Prefere estar 

com crianças mais 

velhas 

,54 ,715 ,550 ,776 

68. Demasiado 

independente 
,37 ,591 ,392 ,640 

KMO=0.676;Bartllet, p<0,001 
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 III – Comportamento Interpessoal não recíproco  

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

13. Não partilha com os amigos 
,49 ,656 ,514 

0,834 

,638 

46,780 

14. Não mostra afeto 
,31 ,555 ,513 ,631 

42. Tem ausência de culpa ou empatia 

,44 ,618 ,575 ,696 

46. Manipula ou “usa” os amigos 
,46 ,652 ,587 ,705 

47. Brincadeiras incluem temas violentos ou 
assustadores 

,36 ,619 ,518 ,640 

48. Possessivo, não consegue partilhar os amigos 

,40 ,616 ,640 ,748 

62. Desconfiado ,63 ,709 ,532 ,651 

74. Insensível (mostra pouca preocupação para com os 

outros) 
,34 ,572 ,634 ,749 

KMO=0,872;Bartllet, p<0,001 
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IV – Comportamento Interpessoal Indiscriminado 

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

2. Tem 

comportamentos que 

visam chamar à 

atenção 

1,21 ,767 ,405 

0,788 

,551 

49,820 

7. "Pegajoso", 

procura o contato 

físico permanente 
,65 ,762 ,649 ,786 

9. Suplica por afeto 
,57 ,724 ,534 ,687 

38. Abraça homens 

(que não familiares 

ou cuidadores do 

sexo masculino) 
,40 ,668 ,386 ,541 

53. Relaciona-se 
com estranhos como 

se eles fossem da 

família 

,37 ,653 ,626 ,794 

67. Demasiado 

amigável com 

estranhos 
,40 ,658 ,659 ,820 

KMO=0,744;Bartllet, p<0,001 
   

 

 V – Comportamento Interpessoal Inseguro 

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

26. Teme que você o venha a rejeitar 
,55 ,688 ,516 

0,773 

,686 

47,336 

39. Está convicto que os amigos o vão rejeitar 
,33 ,555 ,609 ,763 

56. Diz que os amigos estão contra ele 

,48 ,653 ,455 ,632 

59. Parece inseguro 

,89 ,733 ,582 ,742 

60. Assusta-se facilmente 

,53 ,701 ,529 ,692 

78. Isola-se ,34 ,577 ,436 ,599 

KMO=0,82;Bartllet, p<0,001    
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 VI – Ansiedade Desconfiança 

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

11. Desconfia dos adultos 
,54 ,695 ,469 

0,734 

,660 

48,947 

23. Temeroso ou nervoso na hora de dormir 

,31 ,582 ,535 ,744 

35. Tem pesadelos 

,35 ,586 ,543 ,751 

40. Tem medo de ser prejudicado 

,53 ,668 ,455 ,645 

91. Fica angustiado por memórias traumáticas 

,38 ,633 ,487 ,691 

KMO=0,771;Bartllet, p<0,001 

   

 

 VII – Resposta à dor 

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

12. Não chora 
,40 ,643 ,250 

,537 

,488 

45,867 

43. Ri-se quando 

está ferido ou 
magoado 

,15 ,408 ,381 ,680 

92. Não demonstra 
dor se estiver ferido 

fisicamente ,13 ,401 ,402 ,783 

120. Não dirá 

quando estiver 

fisicamente magoado ,08 ,309 ,383 ,723 

KMO=0,624;Bartllet, p<0,001 
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 VIII – Comportamento Alimentar 

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

21. Come demasiado 

,34 ,650 ,675 

,795 

,813 

45,867 

32. Devora comida 

,26 ,584 ,747 ,856 

37. Esconde ou 

armazena comida ,12 ,394 ,542 ,751 

61. Rouba comida 

,12 ,392 ,552 ,760 

KMO=0,624;Bartllet, p<0,001 

     

 

 IX – Autoagressão 

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

84. Morde-se, a si 

próprio ,11 ,428 ,507 

,776 

,656 

48,209 

86. Magoa-se, a si 
próprio ,14 ,463 ,644 ,776 

87. Corta ou puxa o 

seu próprio cabelo ,03 ,224 ,377 ,541 

98. Bate com a 

cabeça, abana 

violentamente a 
cabeça 

,07 ,323 ,616 ,766 

99. Magoa-se 
intencionalmente 

com facas ou outros 

utensílios 

,04 ,264 ,432 ,588 

116. Atira-se, a si 

próprio, contra as 

paredes ou em 
direção ao chão, etc. 

,10 ,398 ,623 ,797 

KMO=0,741;Bartllet, p<0,001 
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 X – Discurso Suicida 

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

83. Tentou suicidar-

se ,01 ,110 ,462 

,839 

,563 

60,489 

89. Descreve como 

se mataria ,02 ,211 ,680 ,816 

107. Diz que a sua 

vida não vale a pena 

ser vivida 
,11 ,385 ,485 ,611 

113. Fala sobre o 
suicídio ,05 ,264 ,783 ,878 

114. Ameaça ferir-

se, a si próprio ,06 ,292 ,743 ,838 

115. Ameaça matar-

se, a si próprio ,04 ,264 ,776 ,894 

KMO=0,819;Bartllet, p<0,001 
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Escalas de Autoestima 

 I – Autoimagem negativa 

  Média DP 
Item-to-

total 
Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 
Explained 

4. Acredita que não é 
bom em nada 

,54 ,671 ,677 

,893 

,761 

54,503 

8. A criança queixa-

se de não ser 
simpática 

,16 ,415 ,458 ,546 

10. Não gosta de si 

próprio 
,42 ,620 ,751 ,824 

25. Teme poder fazer 

algo de mau 
,23 ,487 ,551 ,639 

27. Sente-se 
envergonhado 

,60 ,617 ,452 ,537 

28. Sente-se sem 

valor ou inferior 
,51 ,672 ,792 ,849 

33. Tem uma opinião 

desfavorável de si 

mesmo 
,49 ,650 ,793 ,852 

57. Diz que ele 

próprio “é mau” ou 

“não é bom” 
,33 ,611 ,703 ,785 

64. Pensa que outras 
crianças são 

melhores do que ele 
,55 ,673 ,687 ,767 

KMO=0,921;Bartllet, p<0,001    
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 II – Baixa confiança 

  Média DP 
Item-to-

total 

Cronbach's 

alpha 
Loadings 

Variance 

Explained 

1. Adapta-se 

lentamente a 

mudanças 
,94 ,745 ,357 

,846 

,456 

49,028 

15. Não expressa a 
sua opinião 

,43 ,620 ,491 ,607 

16. Facilmente se 

desencoraja em 
casa/instituição 

,76 ,721 ,714 ,814 

17. Facilmente se 

desencoraja na 

escola 
,90 ,743 ,654 ,774 

29. Acha difícil 

tomar decisões 
,87 ,729 ,608 ,718 

31. Desiste muito 
facilmente 

,90 ,774 ,750 ,841 

41. Tem falta de 

confiança 
,94 ,757 ,653 ,761 

79. Não 

experimentará novas 

atividades 
,28 ,523 ,427 ,531 

KMO=0,874;Bartllet, p<0,001    
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Anexo 14 

Dimensã

o 
Constructo 

Coefici

ente não 

estandar

dizado 

(MV) 

S.E. Estatística C.R. (t) p-value 

KS.90 Comportamento Sexual 1     0 

KS.95 Comportamento Sexual 1,011 0,084 11,984 0 

KS 101 Comportamento Sexual 0,663 0,064 10,312 0 

KS 108 Comportamento Sexual 1,172 0,092 12,75 0 

KS 109 Comportamento Sexual 0,642 0,065 9,884 0 

KS 111 Comportamento Sexual 0,918 0,074 12,389 0 

KS 117 Comportamento Sexual 0,656 0,064 10,262 0 

KS 118 Comportamento Sexual 1,115 0,088 12,717 0 

KIP 49 Comportamento Interpessoal Pseudomaduro 1   0 

KIP 50 Comportamento Interpessoal Pseudomaduro 1,632 0,186 8,757 0 

KIP 51 Comportamento Interpessoal Pseudomaduro 1,81 0,208 8,722 0 

KIP 68 Comportamento Interpessoal Pseudomaduro 0,706 0,1 7,032 0 

KIP 69 Comportamento Interpessoal Pseudomaduro 0,994 0,146 6,787 0 

KINR 13 Comportamento Interpessoal Não Recíproco 1   0 

KINR 14 Comportamento Interpessoal Não Recíproco 0,95 0,102 9,278 0 

KINR 42 Comportamento Interpessoal Não Recíproco 1,144 0,117 9,802 0 

KINR 46 Comportamento Interpessoal Não Recíproco 1,216 0,124 9,845 0 

KINR 47 Comportamento Interpessoal Não Recíproco 1,04 0,112 9,267 0 

KINR 48 Comportamento Interpessoal Não Recíproco 1,234 0,103 11,952 0 

KINR 62 Comportamento Interpessoal Não Recíproco 1,193 0,129 9,276 0 

KINR 74 Comportamento Interpessoal Não Recíproco 1,177 0,114 10,351 0 

KII 2 Comportamento Interpessoal Indiscriminado 1   0 

KII 7 Comportamento Interpessoal Indiscriminado 1,583 0,216 7,337 0 

KII 9 Comportamento Interpessoal Indiscriminado 1,133 0,173 6,56 0 

KII 38 Comportamento Interpessoal Indiscriminado 1,034 0,176 5,874 0 

KII 53 Comportamento Interpessoal Indiscriminado 2,121 0,288 7,354 0 

KII 67 Comportamento Interpessoal Indiscriminado 2,264 0,309 7,333 0 

KIINS 26 Comportamento Interpessoal Inseguro 1   0 

KIINS 39 Comportamento Interpessoal Inseguro 0,87 0,085 10,196 0 

KIINS 56 Comportamento Interpessoal Inseguro 0,729 0,093 7,86 0 

KIINS 59 Comportamento Interpessoal Inseguro 1,269 0,118 10,778 0 

KIINS 60 Comportamento Interpessoal Inseguro 1,099 0,107 10,241 0 

KIINS 78 Comportamento Interpessoal Inseguro 0,697 0,082 8,541 0 

AD 11 Ansiedade Desconfiança 1   0 

AD 23 Ansiedade Desconfiança 1,273 0,152 8,382 0 

AD 35 Ansiedade Desconfiança 1,314 0,156 8,408 0 
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AD 40 Ansiedade Desconfiança 0,92 0,118 7,801 0 

AD 91 Ansiedade Desconfiança 1,105 0,143 7,722 0 

RD 12 Resposta à dor 1   0 

RD 43 Resposta à dor 0,666 0,158 4,205 0 

RD 92 Resposta à dor 1,269 0,231 5,505 0 

RD 120 Resposta à dor 0,583 0,136 4,285 0 

CA 21 Comportamento Alimentar 1   0 

CA 32 Comportamento Alimentar 0,989 0,055 17,935 0 

CA 37 Comportamento Alimentar 0,376 0,033 11,318 0 

CA 61 Comportamento Alimentar 0,392 0,033 11,932 0 

AA 84 Autoagressão 1   0 

AA 86 Autoagressão 1,534 0,175 8,77 0 

AA 87 Autoagressão 0,597 0,093 6,416 0 

AA 98 Autoagressão 1,466 0,176 8,333 0 

AA 99 Autoagressão 0,743 0,117 6,369 0 

AA 116 Autoagressão 1,986 0,256 7,751 0 

DD 83 Discurso Suicida 1   0 

DD 89 Discurso Suicida 3,669 0,386 9,498 0 

DD 107 Discurso Suicida 4,116 0,461 8,932 0 

DD 113 Discurso Suicida 4,78 0,495 9,651 0 

DD 114 Discurso Suicida 5,111 0,537 9,52 0 

DD 115 Discurso Suicida 5,104 0,521 9,801 0 

AN 4 Autoimagem Negativa 1   0 

AN 8 Autoimagem Negativa 0,391 0,041 9,621 0 

AN 10 Autoimagem Negativa 1,076 0,061 17,607 0 

AN 25 Autoimagem Negativa 0,567 0,047 11,972 0 

AN 27 Autoimagem Negativa 0,541 0,061 8,875 0 

AN 28 Autoimagem Negativa 1,121 0,065 17,154 0 

AN 33 Autoimagem Negativa 1,101 0,063 17,421 0 

AN 57 Autoimagem Negativa 0,938 0,059 15,852 0 

AN 64 Autoimagem Negativa 1,054 0,067 15,812 0 

BC 1 Baixa Confiança 1   0 

BC 15 Baixa Confiança 1,101 0,152 7,232 0 

BC 16 Baixa Confiança 1,81 0,221 8,195 0 

BC 17 Baixa Confiança 1,637 0,21 7,8 0 

BC 29 Baixa Confiança 1,639 0,207 7,928 0 

BC 31 Baixa Confiança 2,13 0,254 8,38 0 

BC 41 Baixa Confiança 1,885 0,23 8,18 0 

BC 79 Baixa Confiança 0,832 0,121 6,864 0 
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Anexo 14 

 

 

 

AE1M 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 53 10,8 22,7 22,7 

1,00 43 8,8 18,5 41,2 

2,00 16 3,3 6,9 48,1 

3,00 16 3,3 6,9 54,9 

4,00 12 2,5 5,2 60,1 

5,00 19 3,9 8,2 68,2 

6,00 12 2,5 5,2 73,4 

7,00 13 2,7 5,6 79,0 

8,00 11 2,2 4,7 83,7 

9,00 9 1,8 3,9 87,6 

10,00 8 1,6 3,4 91,0 

11,00 9 1,8 3,9 94,8 

12,00 2 ,4 ,9 95,7 

13,00 3 ,6 1,3 97,0 

14,00 2 ,4 ,9 97,9 

15,00 3 ,6 1,3 99,1 

16,00 1 ,2 ,4 99,6 

18,00 1 ,2 ,4 100,0 

Total 233 47,6 100,0  

Missing System 256 52,4   

Total 489 100,0   
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AE1F 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 63 12,9 24,6 24,6 

1,00 41 8,4 16,0 40,6 

2,00 29 5,9 11,3 52,0 

3,00 27 5,5 10,5 62,5 

4,00 12 2,5 4,7 67,2 

5,00 18 3,7 7,0 74,2 

6,00 14 2,9 5,5 79,7 

7,00 12 2,5 4,7 84,4 

8,00 14 2,9 5,5 89,8 

9,00 5 1,0 2,0 91,8 

10,00 3 ,6 1,2 93,0 

11,00 4 ,8 1,6 94,5 

12,00 3 ,6 1,2 95,7 

13,00 2 ,4 ,8 96,5 

14,00 3 ,6 1,2 97,7 

15,00 1 ,2 ,4 98,0 

16,00 2 ,4 ,8 98,8 

17,00 1 ,2 ,4 99,2 

18,00 2 ,4 ,8 100,0 

Total 256 52,4 100,0  

Missing System 233 47,6   

Total 489 100,0   
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AE2M 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 16 3,3 6,9 6,9 

1,00 17 3,5 7,3 14,2 

2,00 12 2,5 5,2 19,3 

3,00 10 2,0 4,3 23,6 

4,00 18 3,7 7,7 31,3 

5,00 20 4,1 8,6 39,9 

6,00 24 4,9 10,3 50,2 

7,00 29 5,9 12,4 62,7 

8,00 13 2,7 5,6 68,2 

9,00 13 2,7 5,6 73,8 

10,00 22 4,5 9,4 83,3 

11,00 14 2,9 6,0 89,3 

12,00 8 1,6 3,4 92,7 

13,00 9 1,8 3,9 96,6 

14,00 3 ,6 1,3 97,9 

15,00 5 1,0 2,1 100,0 

Total 233 47,6 100,0  

Missing System 256 52,4   

Total 489 100,0   
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AE2F 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 21 4,3 8,2 8,2 

1,00 26 5,3 10,2 18,4 

2,00 24 4,9 9,4 27,7 

3,00 21 4,3 8,2 35,9 

4,00 18 3,7 7,0 43,0 

5,00 18 3,7 7,0 50,0 

6,00 24 4,9 9,4 59,4 

7,00 22 4,5 8,6 68,0 

8,00 29 5,9 11,3 79,3 

9,00 10 2,0 3,9 83,2 

10,00 7 1,4 2,7 85,9 

11,00 16 3,3 6,3 92,2 

12,00 6 1,2 2,3 94,5 

13,00 6 1,2 2,3 96,9 

14,00 6 1,2 2,3 99,2 

15,00 1 ,2 ,4 99,6 

16,00 1 ,2 ,4 100,0 

Total 256 52,4 100,0  

Missing System 233 47,6   

Total 489 100,0   
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