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Resumo 

O abuso sexual de crianças constitui um crime e uma questão de saúde pública em 

diversos países devido à sua prevalência e às repercussões a nível da saúde física e mental, que 

se podem estender até à idade adulta. As suas consequências apelam à intervenção dos 

profissionais de saúde junto dos perpetradores, sendo que a avaliação do risco de reincidência 

é uma das metodologias adotadas para intervir nesta problemática. Esta revisão sistemática 

debruçou-se sobre os fatores de risco vigentes na literatura que contribuem para melhor explicar 

a reincidência nos crimes de abuso sexual contra crianças (0-13 anos), cometidos por indivíduos 

(> 18 anos) com pelo menos uma condenação prévia por esse tipo de crime. A consulta de 

literatura científica publicada na última década permitiu analisar a associação significativa entre 

a reincidência sexual em crimes contra crianças e fatores como interesses sexuais desviantes 

(e.g. pedofilia, exibicionismo), distorções cognitivas e coping sexualizado. Adicionalmente, as 

influências sociais negativas, falta de colaboração com a supervisão e impulsividade revelaram-

se fatores preditores não só de reincidência sexual como de reincidência geral.  

Palavras-chave: revisão sistemática; reincidência sexual; abuso sexual de crianças; 

fatores de risco. 
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Abstract 

Child sexual abuse is a crime and a public health issue in many countries because of 

its prevalence and the physical and mental health repercussions that can extend into adulthood. 

Its consequences call for the intervention of health professionals with the perpetrators, the 

assessment of the risk of recidivism being one of the methodologies adopted to intervene in this 

problematic. This systematic review investigated the risk factors in literature that best explain 

recidivism in child sexual abuse crimes (0-13 years old) committed by individuals (>18 years 

old) with at least one prior conviction for this type of crime. Consulting the scientific literature 

published in the last decade allowed us to analyze the significant association between sexual 

recidivism in crimes against children and factors such as deviant sexual interests (e.g., 

pedophilia, exhibitionism), cognitive distortions, and sexualized coping. Additionally, negative 

social influences, lack of cooperation with supervision, and impulsivity were shown to be 

predictors of not only sexual recidivism but also general recidivism. 

Keywords: systematic review; sexual recidivism; child sexual abuse; risk factors 
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Introdução 

O abuso sexual de crianças e adolescentes é um problema de saúde pública global e 

uma violação dos direitos humanos, consistindo num acontecimento considerado traumático 

devido às consequências físicas, emocionais, comportamentais, sociais e cognitivas associadas 

à sua ocorrência (OMS, 2017). Uma revisão sistemática realizada por Moody et al. (2018) 

situou a prevalência de abuso sexual na América do Norte, Ásia e Europa em 20.4%, 9% e 

14.3%, respetivamente, para raparigas, e 14.1%, 6.7% e 6.2% para rapazes. Azzopardi et al. 

(2019), num estudo de meta-análise, reportam que cerca de 64.1% das crianças entrevistadas 

em contexto forense relatam ter sido vítimas de abuso sexual. 

 Em 2019, o relatório anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 

registou cerca de 1065 crimes sexuais contra menores (APAV, 2020). O relatório demonstra 

uma maior incidência no crime de pornografia de menores, que somou 699 sinalizações, 

correspondentes a cerca de 2.3% do total de crimes sexuais contra pessoas ocorridos nesse ano, 

seguidos de 305 (0.1%) ocorrências de crimes de abuso sexual de crianças menores de 14 anos. 

A estes sucederam 35 sinalizações de abuso sexual de menores dependentes (0.1%), 19 

sinalizações por coação sexual de menores (0.1%), seis sinalizações de aliciamento de menores 

(0.02%) e uma sinalização por crime de lenocínio.  

O abuso sexual de menores reconhece qualquer ação de interesse sexual em relação a 

uma criança ou adolescente. Compreende atividades que podem ou não envolver contacto, mas 

que resultam na gratificação sexual de um adulto ou de uma criança ou adolescente 

significativamente mais velho ou maduro que a vítima. Tocar ou acariciar os genitais, 

penetração, exploração sexual da criança para fins lucrativos (e.g., prostituição ou pornografia 

infantil) voyeurismo, exibicionismo e exposição do menor a materiais ou conversas 

sexualmente explícitas são atividades que podem constituir um ato de abuso sexual (Goodyear 

Brown et al., 2012).  

O contexto da vitimação pode circunscrever-se ao ambiente intrafamiliar, mas também 

pode ocorrer no contexto extrafamiliar da criança ou adolescente. O abuso sexual intrafamiliar, 

associado ao incesto, ocorre quando a criança é abusada sexualmente por um membro da família 

(e.g., progenitor ou a figura de referência, tios ou irmãos mais velhos; Craig et al., 2008). Esta 

forma de abuso sexual é considerada a mais grave pois tende a prolongar-se no tempo e ameaça 

a relação entre a criança e a sua fonte mais importante de suporte social (Finkelhor, 1999). O 

abuso extrafamiliar pode ser perpetrado por indivíduos que a vítima conhece, porém não são 
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membros da família imediata (e.g., um(a) baby-sitter, professor(a) ou amigo(a) da família), ou 

por desconhecidos(as); Craig et al., 2008).  

Embora o abuso sexual na infância seja entendido de forma consensual como um 

fenómeno complexo que assume diversas formas, ocorre por diversas razões e em diferentes 

contextos relacionais (no seio familiar, grupo de pares, instituições e comunidades) (Mathews 

& Collin-Vézina, 2019), tentativas de definição de abuso sexual de menores têm sido 

dificultadas pela sua natureza heterogénea (Mullen et al., 2000). O limite de idade da vítima, o 

tipo de atividade sexual vivenciada, a idade do perpetrador, a diferença de idade entre a vítima 

e o perpetrador e a presença ou não de coação, são algumas das fontes mais comuns de 

variabilidade nas definições operacionais de abuso sexual de menores, assim como a 

heterogeneidade das experiências de vitimação, evidenciada na duração, frequência, caráter 

intrusivo dos atos perpetrados, grau de coação ou força utilizada, número de perpetradores, 

relação perpetrador-vítima, idade e género da vítima e perpetrador (Papalia et al., 2018). Não 

obstante, existem situações mais comuns com as quais os profissionais são confrontados nas 

suas práticas, nomeadamente atos sexuais entre adultos e crianças pré-púberes, entre pais e 

filhos, e atos sexuais contra crianças com recurso à força e violência (Finkelhor, 1999).

A literatura disponível sobre o impacto do abuso sexual na infância é abundante e 

permite-nos compreender as repercussões do mesmo, realçando a necessidade de intervenções 

adequadas (Allnock & Hynes, 2011). Por exemplo, são reportadas correlações significativas 

entre vitimação sexual na infância e consequências negativas a curto e a longo prazo, incluindo 

problemas de saúde mental, alterações cognitivas e comportamentais, abuso de álcool e drogas, 

novas experiências de vitimação, disfunções fisiológicas, comportamentos sexuais de risco e 

um nível de vida insatisfatório na idade adulta (Anda et al., 2006; Carr et al., 2013; Dargan et 

al., 2019; Durkin & Digianantonio, 2007; Felitti et al., 1998; Gould et al., 2012; Irish et al., 

2010; de Jong et al., 2015; Teicher et al., 2016). 

Os primeiros trabalhos dedicados à análise de comportamentos sexuais aberrantes 

como uma forma de doença mental reconheceram a peculiaridade dos indivíduos que optavam 

por práticas sexuais com bebés ou crianças. A pedofilia surgiu neste contexto nos finais do 

século XIX ao ser denominada paedophilia erótica por Kraft-Ebing (Stinson & Becker, 2016). 

A pedofilia consiste num diagnóstico clínico efetuado por um psiquiatra ou psicólogo 

(Hall & Hall, 2007). Não se trata de um termo legal ou criminal, como “abuso sexual de 

crianças”, expressão legal utilizado pelo código penal português, que o define como a prática 

de um ato sexual de relevo com um menor de 14 anos, ou a ação de levar o menor à sua prática 
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com outra pessoa (DL nº 48/95, de 15 de março).  A pedofilia é uma perturbação parafílica, na 

qual o indivíduo exibe uma preferência persistente ou exclusiva por atos ou fantasias sexuais 

com crianças prepubescentes (APA, n.d.). Na sua forma mais intensa, a pedofilia reflete uma 

preferência exclusiva por crianças que ainda não desenvolveram caracteres sexuais secundários 

e uma ausência de interesse sexual por adultos sexualmente maduros (Seto, 2008). 

Embora “pedófilo” e “abusador sexual” sejam expressões utilizadas de forma 

semelhante para nomear indivíduos que cometem crimes sexuais contra crianças, a pedofilia 

não é sinónimo de abuso sexual (Seto, 2008), nem “abusador sexual de crianças” um 

diagnóstico clínico (Hall & Hall, 2007). É igualmente importante referir que nem todas as 

pessoas diagnosticadas com pedofilia se envolvem necessariamente em atos de abuso sexual, e 

nem todos os que praticam atos sexuais com crianças se enquadram nos critérios de diagnóstico 

para pedofilia (Stinson & Becker, 2016). 

Os crimes de natureza sexual estão entre os que mais invocam a preocupação pública 

(Hanson & Morton-Bourgon, 2005). As políticas públicas e decisões jurídicas respeitantes à 

gestão de ofensores são frequentemente guiadas pelo testemunho de profissionais de saúde 

mental, sendo a avaliação do risco de reincidência criminal um aspeto importante deste 

testemunho. Esta avaliação requer informação respeitante aos fatores que aumentam ou 

diminuem o risco de um ofensor reincidir (Hanson & Bussière, 1996). 

Sobre a reincidência, importa referir a ausência de consenso reportada por diversos 

autores (e.g., Durkin e Digianantonio (2007); Fazel & Wolf, 2015; Hoffman & Stone-

Meierhoefer, 1980; Ruggero et al., 2015; Willbach, 1942; Weisberg, 2014) a respeito de uma 

definição única de reincidência (geral ou específica) na literatura científica, na medida que, 

enquanto alguns estudos consideram reincidente o indivíduo que comete nova ofensa sexual, 

quer tenha ou não chamado a atenção das autoridades policiais, outro estudos apontam como 

reincidente o indivíduo que é novamente condenado ou preso, sem referir se por uma ofensa 

qualquer ou um crime sexual em específico.  

Por seu lado, Zara e Farrington (2016) distinguem o conceito de reincidência criminal 

de persistência criminal. Persistência criminal compreende o padrão de continuidade criminal 

e antissocial, sem que o infrator tenha sido detetado pelas autoridades policiais ou a sua 

responsabilidade estabelecida ou comprovada. A reincidência consiste no envolvimento 

criminal oficial, baseado no registo criminal, de uma pessoa que, após ter sido condenada por 

uma ofensa prévia, comete novo crime, pelo qual incorre uma nova condenação. Não obstante, 

segundo os mesmos autores, a reincidência pode também ser avaliada como insucesso em 
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cursos educacionais, vocacionais ou programas de tratamento, e em cumprir os requisitos da 

liberdade condicional, revogação ou rescisão insatisfatória da mesma, e a violação de regras.  

Em Portugal, a reincidência criminal encontra o seu enquadramento legal no artigo 75º 

do código penal, que identifica o reincidente como: 

“Quem, por si só ou sob qualquer forma de comparticipação, cometer um crime 

doloso que deva ser punido com prisão efetiva superior a seis meses, depois de ter 

sido condenado por sentença transitada em julgado em pena de prisão superior a seis 

meses por outro crime doloso, se, de acordo com as circunstâncias do caso, o agente 

for de censurar por a condenação ou as condenações anteriores não lhe terem servido 

de suficiente advertência contra o crime”. (DL nº 48/95, de 15 de março) 

De acordo com os dados estatísticos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais (DGRSP), em 2019 foram aplicadas 17 medidas de coação de obrigação de 

permanência na habitação, sob vigilância eletrónica, por crimes de abuso sexual de crianças, 

adolescentes e menores dependentes. Em 2019, cumpriam pena de prisão efetiva cerca de 209 

indivíduos (208 do sexo masculino e um do sexo feminino), por crimes de abuso sexual de 

crianças ou de menores dependentes (DGRSP, 2019).  

A suposição de que os ofensores sexuais são indivíduos perigosos e com maior 

probabilidade de reincidir sexualmente encontra-se frequentemente enraizada na preocupação 

social, ao invés das evidências científicas (Zara & Farrington, 2016). Uma meta-análise 

elaborada por Hanson e Morton-Bourgon (2004) demonstrou que os ofensores sexuais 

apresentam uma taxa média geral de reincidência de 37% em comparação com uma taxa média 

de reincidência por crimes sexuais de 14%, com base em períodos de acompanhamento de 5 a 

6 anos. 

A avaliação do risco de reincidência criminal envolve ferramentas de avaliação 

atuarial (estatística), que combinam fatores considerados de risco derivados empiricamente, 

permitindo obter uma pontuação de risco total para o indivíduo (Heffernan & Ward, 2015). Para 

este efeito, segundo Andrews e Bonta (2010), são considerados fatores de risco as 

características e circunstâncias da pessoa associadas a uma maior probabilidade de ser 

perpetrada atividade criminal no futuro. 

Os fatores de risco podem ser classificados como estáticos ou dinâmicos, com base no 

facto de poderem ou não ser direta ou indiretamente modificados (Heffernan & Ward, 2015). 

Os fatores estáticos como a idade e ofensas anteriores permitem estimar a probabilidade de 

reincidência, porém não podem ser modificados. Por outro lado, os fatores de risco dinâmicos 

(ou “necessidades criminógenas”) como, por exemplo, crenças e atitudes que legitimam a 

violência podem, em teoria, sofrer alterações tornando-se a sua identificação necessária para a 



Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

13 
 

definição de áreas de intervenção (Hanson & Bussière, 1996). Com base na sua persistência ao 

longo do tempo, os fatores de risco dinâmicos podem divididos em estáveis e agudos. Os fatores 

estáveis persistem durante semanas, meses ou mesmo anos (e.g., registo criminal), enquanto os 

fatores agudos refletem situações imediatas, suscetíveis de aumentarem o risco de reofender 

(e.g., humor negativo, intoxicação por álcool; Andrews & Bonta, 2010; Heffernan & Ward, 

2015).  

São diversos os fatores que exercem influência sobre o comportamento criminal, tais 

como questões biológicas ou neurológicas, hereditariedade, temperamento e fatores sociais e 

culturais (Andrews & Bonta, 2010; Looman & Abracen, 2013). Atendendo a esta questão, 

Andrews & Bonta (2010) delinearam um modelo de intervenção sobre o qual devem assentar 

as recomendações sobre a forma como os reclusos devem ser avaliados. O Modelo de Risco-

Necessidade-Responsividade (RNR), tem por base três princípios fundamentais a saber. O 

princípio do Risco afirma que, para que ocorra uma redução significativa do risco de 

reincidência, a intensidade da intervenção deve corresponder ao nível de risco do indivíduo. O 

princípio da Necessidade defende que a intervenção deve ser direcionada para as necessidades 

criminógenas do indivíduo, isto é, os fatores de risco dinâmicos que, sendo objeto de mudanças, 

se encontram associados a alterações positivas na probabilidade de reincidência. O princípio da 

Responsividade salienta que o tratamento/intervenção deve ter em consideração as capacidades 

e possíveis limitações do indivíduo (e.g., dificuldades de aprendizagem, problemas de saúde 

mental). 

Uma meta-análise desenvolvida por Hanson e Bussière (1996) sugere que os fatores 

de risco que melhor preveem a reincidência em crimes sexuais são as avaliações falométricas 

de preferências sexuais por crianças, antecedentes de ofensas sexuais e, em menor intensidade, 

antecedentes de crimes sexuais diversos. A reincidência sexual encontra-se também associada 

a índices de criminalidade geral (e.g., ofensas não-sexuais prévias) e perturbação da 

personalidade antissocial. Segundo os autores, existe uma correlação significativa entre a 

reincidência em ofensas sexuais e o desvio sexual. Os interesses sexuais desviantes referem-se 

a atrações duradouras por atos sexuais ilegais (e.g., violação, sexo com crianças) ou incomuns 

(e.g., fetichismo, asfixia autoerótica). Apesar de todas as ofensas sexuais serem desviantes, os 

indivíduos que as cometem não têm necessariamente uma preferência por tais comportamentos 

(Hanson & Morton-Bourgon, 2005). A qualidade preditora do desvio sexual, orientações 

antissociais (e.g., personalidade e traços antissociais) e história prévia de violação de regras 



Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

14 
 

como fatores de risco para a reincidência em crimes sexuais foram também evidenciados numa 

meta-análise subsequente elaborada por Hanson & Morton-Bourgon (2005). 

Mann et al. (2010) sintetizaram os resultados de estudos de reincidência sexual e 

fatores psicologicamente significativos. Foram categorizados como fatores de risco com 

suporte empírico aqueles que apresentaram um valor preditivo significativo para a reincidência 

sexual, tais como preocupação sexual, preferência sexual por crianças prepubescentes ou 

pubescentes, violência sexualizada, múltiplas parafilias, atitudes e crenças que legitimam e 

desculpam as ofensas sexuais (e.g., crenças de que as crianças podem desfrutar de sexo; o sexo 

entre um adulto e uma criança é inofensivo ou as crianças podem ser sexualmente 

provocadoras), congruência emocional com crianças, ausência de relacionamentos 

emocionalmente íntimos com adultos, estilo de vida impulsivo, dificuldades na resolução de 

problemas, resistência a regras e supervisão, hostilidade e influências sociais negativas.  

Thornton (2013), por sua vez, agrupou os fatores psicológicos que contribuem para o 

risco adicional de reincidência sexual em quatro categorias ou domínios, nomeadamente 

interesses sexuais (interesses sexuais relacionados com o crime e preocupação sexual), atitudes 

distorcidas (atitudes e crenças legitimadoras de violência sexual), estilos ou tipos de 

relacionamento e autogestão (reações de oposição a regras e supervisão, estilo de vida 

impulsivo e coping disfuncional). 

Sabendo-se da existência dos fatores de risco acima mencionados e da inconsistência 

naquilo que se entende por reincidência, no presente trabalho pretende-se fazer uma revisão da 

literatura sobre o abuso sexual com o objetivo de identificar quais os fatores de risco que melhor 

contribuem para explicar a reincidência nos crimes de abuso sexual de crianças. Uma vez que 

o desvio sexual e os interesses sexuais desviantes surgem na literatura como fatores de risco 

correlacionados de forma significativa com a reincidência sexual, propõe-se igualmente a 

análise do risco de reincidência de pessoas com interesses sexuais desviantes quando 

comparados com indivíduos sem interesses sexuais desviantes. De igual forma, pretende-se 

identificar na literatura como as diversas investigações concetualizam a reincidência e o abuso 

sexual na infância. 

 

Método 

 De forma a melhor definir a questão de investigação foram utilizados os critérios 

SPIDER (Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation and Research Design), que 

permitiram delinear os critérios de inclusão e exclusão a considerar na seleção dos artigos a 
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incluir na revisão sistemática. A estratégia de pesquisa SPIDER auxilia na definição da amostra 

(S), fenómeno de interesse (PI), desenho/ método de investigação (D), avaliação/ resultados dos 

estudo (E) e tipo de investigação (R). A sua utilização torna-se pertinente quando o propósito 

da revisão implica a inclusão não só de estudos quantitativos, mas também de estudos 

qualitativos ou mistos (Cooke et al., 2012). 

 Na recolha de dados foram analisados artigos publicados entre 2010 e 2021, em 

inglês, relativos a estudos empíricos de natureza quantitativa, qualitativa e mista sobre os 

principais fatores de risco na reincidência criminal em crimes de abuso sexual de crianças e 

estudos empíricos quantitativos, qualitativos ou mistos que abranjam a análise do risco de 

reincidência em indivíduos com interesses sexuais desviantes. Foram considerados apenas os 

artigos referentes a estudos realizados com indivíduos adultos (maiores de 18 anos) de ambos 

os sexos, com mais de uma condenação por abuso sexual de crianças entre os 0 e os 13 anos.  

Os artigos redigidos noutra língua que não o inglês, duplicados ou publicados em data anterior 

a 2010 foram excluídos, assim como teses de mestrado ou doutoramento, meta-análises ou 

outras revisões sistemáticas. De igual forma, foram excluídos os artigos cuja amostra 

apresentava perturbações neurodesenvolvimentais e psicopatológicas, e cujas ofensas sexuais 

cometidas não envolveram contacto direto com a vítima (e.g. condenações por pornografia 

infantil).  

 A pesquisa bibliográfica foi realizada com recurso às bases de dados eletrónicas B-

on; Academy Search Complete; APA PsycInfo; ERIC (Education Resource Information 

Center); Library, Information Science and Technology Abstracts; Web of Science e CAPES 

Periódicos.   

De forma complementar, foi também efetuada pesquisa direta em revistas importantes 

para o tópico e procura manual de referências constantes nos artigos selecionados, através dos 

motores de pesquisa Google e Google Académico. 

As duas expressões de pesquisa, referidas como expressão 1 e expressão 2, continham 

os seguintes termos: (risk factors OR dynamic risk factors OR static risk factors OR predictors 

OR contributing factors) AND (“child sexual abuse”) AND sexual recidivism OR sexual 

reoffending OR reconviction AND “adult sex offender” OR “adult sexual offender”; e (risk 

factors OR dynamic risk factors OR static risk factors OR predictors OR contributing factors) 

AND (“child sexual abuse”) AND (sexual recidivism OR sexual reoffending OR reconviction) 

AND “sex offenders” OR “child sex offenders”. Cada expressão de pesquisa foi utilizada 

separadamente em cada uma das bases de dados. 
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Resultados 

  Da pesquisa efetuada foram identificados um total de 678 artigos, sendo que 306 

artigos foram identificados pela expressão 1, e 372 artigos pela expressão 2. Uma vez 

removidos os artigos duplicados (n = 338), 265 artigos foram excluídos após a leitura da 

informação contida no resumo de cada estudo. Após a leitura integral de cada um dos artigos, 

foram excluídos 66 por não serem cumpridos os critérios de inclusão. Apenas nove artigos 

cumpriram os critérios de elegibilidade e foram incluídos na revisão sistemática, conforme 

descrito na figura 1.  

Figura 1. 

PRISMA – The Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 

(Page et al., 2021) 
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Qualidade dos artigos selecionados 

Os estudos incluídos foram submetidos a uma avaliação de qualidade realizada com 

recurso à escala QATSDD (Quality Assessment Tool for Studies with Diverse Designs), um 

método de avaliação desenvolvido por Sirriyeh et al. (2011) para uso em estudos com diferentes 

desenhos metodológicos. A escala é composta por 16 itens e permite uma avaliação da 

qualidade geral de estudos quantitativos, qualitativos e mistos. Cada item é mensurado numa 

escala de Likert de quatro pontos (0 = não incluído; 1 = ligeiramente; 2 = moderadamente; 3 = 

completo). Do total de itens que compõem a escala, 14 aplicam-se a estudos qualitativos e dois 

a estudos quantitativos, porém, todos os itens podem ser aplicados em estudos mistos (Sirriyeh 

et al. (2011). 

Os estudos incluídos apresentaram uma qualidade média total de 32.88 pontos. A 

pontuação obtida pelos estudos quantitativos (Merdian et al., 2018; Schmidt et al., 2013) varia 

entre 25 e 28 num total de 42 pontos, enquanto os estudos de tipologia mista pontuaram entre 

27 e 37 num total de 48 pontos. De acordo com os valores obtidos em relação ao valor máximo 

possível (ver Anexo 1), os estudos demonstraram uma qualidade metodológica baixa a 

moderada, contudo, devido ao número de estudos abrangidos nesta revisão, nenhum foi 

excluído com base na sua pontuação.  

Características dos estudos 

As características globais de cada estudo encontram-se descritas na Tabela 1. 

Os nove estudos identificados encontram-se escritos em inglês e foram publicados 

entre 2010 e 2021. A maioria dos estudos foi realizada na Europa, dois na Oceânia e um 

América do Norte. 

Os participantes dos estudos são indivíduos predominantemente do sexo masculino, 

com pelo menos uma condenação por abuso sexual de crianças menores de 13 anos. Apenas 

um estudo (Osbourne & Christensen, 2020) reportou elementos do sexo feminino na amostra, 

porém estes constituíram uma pequena percentagem (7%). Um outro estudo (Schmidt et al., 

2013) não reportou o género dos participantes. A amostra abrangida nesta revisão totalizou 

1373 participantes, com uma idade média de 43 anos (M = 42.6; DP = 4.92). Nos estudos 

escolhidos, a seleção da amostra, assim como a recolha de informação respeitante a dados 

sociodemográficos, registo criminal, dados de reincidência e de avaliação de risco, foi efetuada 

predominantemente através de informação contida em bases de dados e relatórios de 

instituições judiciais, relatórios policiais ou de peritos. Em dois dos trabalhos incluídos 

(Merdian et al., 2018; Schmidt et al., 2013) os participantes foram recrutados através de centros 
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comunitários de tratamento para ofensores sexuais. O estudo elaborado por Merdian et al. 

(2018) incluiu também participantes provenientes de estabelecimentos prisionais, contudo 

apenas um estudo decorreu exclusivamente em contexto prisional (D’Urso et al., 2018). 

Tabela 1 

Características dos Estudos e dos Participantes 

 
Autor(es)/Ano            País Amostra Tipo de 

Investigação 

Instrumentos de avaliação 

 

D’Urso et al. 

(2018) 

 

Itália 

N = 120 

Sexo masculino (100%) 

Idade (M = 42,88; DP = 12,75) 

 

Misto 

Entrevista semiestruturada; Moral Disengagement 

Scale (MDS, Caprara et al., 1996); Hanson Sex 

Attitude Questionaire (STQ, Hanson et al., 1994) 

 

Eher et al. 

(2020) 

 

Áustria 

N = 91 

Sexo masculino (100%) 

Idade (M = 53.32; DP = 14,04) 

 

Misto 

Violence Risk Scale-20 (SVR-20, Boer et al., 1997); 

Static-99 (Hanson & Thornton, 2000); Consulta de 

diagnósticos de peritos; Dados de reincidência 

(Ministério da Administração Interna) 

 

Lehmann et al. 

(2014) 

 

Alemanha 

N= 424 

Sexo masculino (100%) 

Idade (M = 38,3, DP = 12,2) 

 

Misto 

Consulta de bases de dados e registos policiais; 

Screening Scale for Pedophilic Interest, SSPI, Seto & 

Lalumiére, 2001); Static-99 (Hanson & Thornton, 

2000); Static-2002 (Hanson & Thornton, 2003); 

Medida global da motivação do ofensor codificada 

pelos investigadores 

 

Lussier et al. 

(2010) 

 

Canadá 

N = 88 

Sexo masculino (100%) 

Idade (M=44,9; DP = 14,6) 

 

Misto 

Consulta de dados sociodemográficos, de avaliação 

de risco e reincidência; Static-99 (Hanson & 

Thornton, 2003); Stable (Hanson & Harris, 2001) 

 

Merdian et al. 

(2018) 

 

Nova 

Zelândia 

N= 68 

Sexo masculino (100%) 

Idade (M= 41,29; DP = 7,86) 

 

Quantitativo 

Questionário de avaliação; Abel and Becker’s 

Cognition Scale (Abel et al., 1984); Children and 

Sexual Activities Inventory (Howitt & Sheldon, 2007) 

 

Osbourne & 

Christensen 

(2020) 

 

Austrália 

N = 58 

Sexo masculino (93%); Sexo 

feminino (7%) 

Idade (M = 35,8, DP = 13,6) 

 

Misto 

Ward and Siegert’s Pathways Model (Ward & 

Siegert, 2002); Comentários de sentença; Análise 

temática 

 

Schmidt et al. 

(2013) 

 

Bélgica 

N = 72 

Idade (M = 40,1; DP = 11,3) 

 

Quantitativo 

Explicit and Implicit Sexual Interest Profile (EISIP, 

Banse et al., 2010); Screening Scale for Pedophilic 

Interest (SSPI, Seto & Lalumiére, 2001) 

 

Turner et al. 

(2014) 

 

Áustria 

N = 223 

Sexo masculino (100%) 

Idade (M = 43,06; DP = 3,5) 

 

Misto 

Relatórios sexológicos forenses; Static-99 (Hanson & 

Thornton, 2000); Psychopathy Checklist – Revised 

(PCL-R, Hare, 2003); Screening Scale for Pedophilic 

Interest (SSPI, Seto & Lalumiére, 2001) 

 

Turner et al. 

(2016) 

 

Áustria 

N = 229 

Sexo masculino (100%) 

Idade (M = 43,42; DP = 2,74) 

 

Misto 

Static-99 (Hanson & Thornton, 2000); Sexual 

Offender Risk Appraisal Guide (SORAG, Quinsey et 

al., 2006); Violence Risk Scale-20 (SVR-20, Boer et 

al., 1997); Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R, 

Hare, 2003); Structured Assessment of Protective 

Factors (SAPROF, de Vogel et al., 2007, 2009) 

 

Dos estudos selecionados, dois são de natureza quantitativa e os restantes de tipo 

misto. Um dos estudos quantitativos, além do uso de testes psicométricos, recorreu a um 

questionário online (Merdian et al., 2018). Os testes psicométricos mais utilizados foram Static-
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99 (Hanson & Thornton, 2000; n = 5) e Screening Scale for Pedophilic Interest (SSPI, Seto & 

Lalumiére, 2001; n = 3), seguidos de Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R, Hare, 2003; n 

= 2) e Violence Risk Scale-20 (SVR-20, Boer et al., 1997; n = 2). Outros instrumentos 

reportados, embora menos utilizados foram Static-2002 (Hanson & Thornton, 2003; n = 1), 

Moral Disengagement Scale (MDS, Caprara et al., 1996; n = 1), Hanson Sex Attitude 

Questionaire (STQ, Hanson et al., 1994; n = 1), Stable (Hanson & Harris, 2001; n = 1),  Abel 

and Becker’s Cognition Scale (Abel et al., 1984; n = 1), Children and Sexual Activities 

Inventory (Howitt & Sheldon, 2007; n = 1), Explicit and Implicit Sexual Interest Profile (EISIP, 

Banse et al., 2010; n = 1) e Sexual Offender Risk Appraisal Guide (SORAG, Quinsey et al., 

2006; n = 1).  

Nos estudos mistos é descrito o recurso a entrevistas semiestruturadas (e.g., D’Urso et 

al., 2018) e consulta de informação de bases de dados ou relatórios de instituições judiciais. 

Resultados dos estudos individuais 

Apenas três estudos apresentam definição de reincidência e abuso sexual, e nenhum 

dos estudos inclui ambas. Um dos estudos (Turner et al., 2016) refere o conceito de reincidência 

de uma forma genérica, isto é, como uma nova condenação após ter sido cumprida uma pena 

de prisão. Outros dois trabalhos (Eher et al., 2020, e Lehmann et al., 2014) abordam 

especificamente a reincidência sexual, descrevendo-a como uma nova condenação por uma 

ofensa indeterminada desde que sexualmente motivada. No que respeita ao abuso sexual de 

crianças, os dois estudos que o conceptualizam (D’Urso et al., 2018, e Osbourne & Christensen, 

2020) expõem que o mesmo envolve atividade sexual com crianças perpetrada por um ou mais 

indivíduos que mantêm uma relação de afeto ou confiança com a vítima, podendo o abuso 

assumir diversas formas (ver Tabela 2). 

Quanto aos fatores de risco que contribuem para a perpetração de ofensas sexuais 

contra crianças, cinco estudos (Eher et al., 2020, Lehmann et al., 2014, Schmidt et al., 2013, 

Turner et al., 2014, Turner et al., 2016) destacam os interesses sexuais desviantes. Três estudos 

(Eher et al., 2020, Turner et al., 2014, Turner et al., 2016) identificaram parafilias 

correlacionadas com o abuso sexual de crianças, nomeadamente a pedofilia e o exibicionismo, 

enquanto outro (Schmidt et al., 2013) inclui fantasias sexuais desviantes. As distorções 

cognitivas surgem como outro fator de risco de relevo em dois dos estudos (D’Urso et al., 2018, 

Merdian et al., 2018) encontrando-se, em um deles, associada a um outro fator, nomeadamente 

o desligamento moral (D’Urso et al., 2018). 
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Adicionalmente, foram identificados como fatores de risco para a reincidência sexual 

contra crianças experiências de abuso físico e/ou sexual sofridas pelo perpetrador ao longo da 

sua infância/adolescência (n = 1), fixação associada a premeditação das ofensas ( n = 1), 

agressão sexualizada associada a preferências sexuais desviantes e motivações sádicas (n = 1), 

idade (n = 1), influências sociais negativas (n = 1), falta de cooperação com a supervisão (n = 

1), impulsividade (n = 1), coping sexualizado (n = 1), problemas de saúde mental (n = 1), 

trajetórias disfuncionais (n = 1) e tendências antissociais (n = 1) (ver Tabela 2).  

Tabela 2 

Resultados dos Fatores de Risco e Conceitos de Reincidência e Abuso Sexual  

 

Autor(es)/Ano Definição de reincidência Definição do abuso sexual Fatores de risco  

 

D’Urso et al.  

(2018) 

 

 

- 

Atividade sexual com crianças. Pode incluir 

coerção, abuso de posição de confiança ou 

influência, ou exploração de uma criança 

vulnerável ou dependente 

Distorções cognitivas 

Experiências prévias de abuso 

físico e/ou sexual 

 

 

Eher et al.  

(2020) 

Qualquer nova condenação 

por qualquer ofensa, com ou 

sem contacto, sexualmente 

motivada 

 

 

- 

 

 

Exibicionismo 

 

Lehmann et al. 

(2014) 

Quaisquer condenações 

subsequentes por ofensas 

sexuais durante o período de 

acompanhamento  

 

- 

 

Fixação associada a 

premeditação das ofensas 

Agressão sexualizada associada a 

desvio sexual e motivações 

sádicas 

 

Lussier et al.  

(2010) 

 

- 

 

- 

Idade 

Influências sociais negativas 

Falta de cooperação com a 

supervisão 

 

Merdian et al. 

(2018) 

 

- 

 

- 

 

Distorções cognitivas 

 

 

Osbourne & 

Christensen  

(2020) 

 

 

 

- 

Atividade sexual que envolve uma criança e 

que está para além da sua compreensão e é 

contrária ao aceite pela comunidade.  

Inclui contacto genital, oral-genital ou anal, 

com ou pela criança, ou atos não físicos 

como exibicionismo 

Impulsividade 

Coping sexualizado 

Trajetórias disfuncionais 

 

 

Schmidt et al. 

(2013) 

 

 

- 

 

 

- 

Interesses sexuais desviantes 

Fantasias sexuais desviantes 

 

Turner et al.  

(2014) 

 

- 

 

- 

Interesses sexuais pedofílicos 

 

Turner et al.  

(2016) 

Qualquer nova condenação 

oficial após a libertação da 

prisão. 

 

- 

Interesses sexuais pedofílicos 
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Discussão 

O comportamento criminal tem sido condenado em todos os períodos históricos, sendo 

um constrangimento à evolução de qualquer sociedade civilizada. Em qualquer comunidade é 

possível encontrar indivíduos que atuam à margem da legalidade, desrespeitando não só a lei, 

como os direitos e necessidades de outrem. Contudo, nem todos os que cometem crimes o fazem 

com a mesma frequência; enquanto alguns indivíduos cometem um ato tipificado como crime 

de forma pontual e adotam posteriormente uma atitude pró-social, outros persistem e reincidem 

num padrão de comportamento criminal sistemático (Zara & Farrington, 2016). 

Este trabalho teve como objetivo sistematizar a literatura científica disponibilizada na 

última década sobre a reincidência em crimes de abuso sexual contra crianças, incidindo 

especialmente sobre os fatores de risco que melhor contribuem para a mesma. 

Sobre a reincidência, apenas três dos estudos incluídos (Eher et al., 2020; Lehmann et 

al., 2014; Turner et al, 2016) apresentam uma breve definição, que pressupõe reincidente o 

indivíduo condenado por novo crime, após ter sido previamente alvo de uma condenação por 

crime anterior. A existência de uma nova condenação consiste em uma de diversas formas de 

definir e medir a reincidência; numa revisão de várias publicações sobre o tema, Maltz (2001) 

identificou como componentes de diferentes definições de reincidência a presença de uma nova 

ofensa, nova detenção, nova condenação ou violação, suspensão ou revogação da liberdade 

condicional. Segundo Hoffman e Stone-Meierhoefer (1980), diferentes definições repercutem-

se nas taxas de reincidência reportadas, comprometendo a avaliação do comportamento 

criminal subjacente e a eficácia de programas de intervenção e de políticas sociais. 

No que respeita ao conceito de abuso sexual, apenas dois estudos (D’Urso et al., 2018; 

Osbourne & Christensen, 2020) reportaram uma definição do mesmo. Em ambos os estudos, o 

abuso sexual é descrito como a prática de atividade sexual, com ou sem contacto, com uma 

criança, incapaz de compreender o ato e de dar o seu consentimento informado. De um modo 

semelhante à conceção de reincidência, o abuso sexual de crianças revela-se um conceito 

complexo e multifacetado. Não existe uma definição universal de abuso sexual de crianças, 

uma vez que a natureza subjetiva dos padrões normativos e morais que julgam a ocorrência de 

experiências sexuais na infância dificulta a projeção de uma definição única de abuso sexual 

(Bryce, 2020; Latzman et al., 2017). Esta ausência de consenso restringe a capacidade de 

resposta a nível comunitário (prevenção primária), clínico e legislativo (e.g. leis de proteção de 

menores), assim como a investigação empírica sobre a etiologia, prevalência e consequências 

do abuso (Mathews & Collin-Vézina, 2019).  
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Segundo Hanson e Harris (2000), intervir junto de ofensores sexuais com o objetivo 

de reduzir a probabilidade de os mesmos reincidirem exige a identificação dos fatores de risco 

relacionados à reincidência em ofensas sexuais. Assim sendo, foi objetivo deste estudo 

contribuir para o enriquecimento do conhecimento científico sobre esta questão. 

Os nove estudos selecionados para integrar esta revisão nomearam alguns dos fatores 

de risco descritos na literatura científica como preditores de reincidência em crimes de abuso 

sexual de crianças, nomeadamente, distorções cognitivas (D’Urso et al., 2018; Merdian et al., 

2018), experiências prévias de abuso físico e/ou sexual (D’Urso et al., 2018), idade do 

perpetrador, influências sociais negativas e falta de cooperação com a supervisão (Lussier et 

al., 2010), impulsividade, coping sexualizado e trajetórias disfuncionais (Osbourne & 

Christensen, 2020) e fatores associados ao desvio sexual (Eher et al., 2020, Lehmann et al., 

2014, Osbourne et al., 2020, Schmidt et al., 2013, Turner et al., 2014, Turner et al., 2016).  

Conforme reportado em revisões anteriores (e.g. Hanson & Morton-Bourgon, 2004 

Hanson & Morton-Bourgon, 2005, Mann et al., 2010) os interesses sexuais desviantes relevam-

se como um dos maiores preditores de reincidência sexual. Destacou-se a presença de duas 

parafilias em três dos estudos (Eher et al., 2020, Turner et al., 2014, Turner et al., 2016), o 

exibicionismo e a pedofilia, cuja associação positiva com a reincidência em abuso sexual de 

crianças é corroborada pela literatura (e.g. Greenberg et al., 2002, Hanson & Morton-Bourgon, 

2004, Eher et al., 2015). Por seu lado, Lehmann et al. (2014) identificaram como fatores 

significativos a correlação entre o desvio sexual e comportamento sexual motivado por 

interesses sádicos e preferência pela prática de sexo coercivo, e a persistência em ofender 

sexualmente e premeditação das ofensas correlacionada com uma atração compulsiva e 

persistente por crianças (ofensor fixado), característica habitualmente identificada em 

indivíduos com pedofilia. Associações positivas entre comportamentos ofensivos indicadores 

de interesse pedofílico, interesses sexuais desviantes e fantasias sexuais desviantes foram 

também reportadas por Schmidt et al. (2013). 

Dois estudos (D’Urso et al., 2018, Merdian et al., 2018) identificaram como fator de 

risco suportado empiricamente (e.g. Hanson & Morton-Bourgon, 2004, Helmus et al., 2013, 

Mann et al., 2010) a presença de distorções cognitivas relativamente ao direito sexual e 

comportamento sexual do perpetrador do abuso, assim como a aprovação de crianças como 

objeto sexual. Adicionalmente, D’Urso et al. (2018) salientou as experiências prévias de 

adversidade como o abuso físico e/ou sexual como fator de risco, na medida em que as mesmas 
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podem influenciar de forma negativa não só as atitudes e crenças em relação a crianças, como 

também a perceção da sexualidade em geral.  

Osbourne e Christensen (2020) reconheceram a relação entre reincidência sexual e 

trajetórias disfuncionais, nomeadamente a existência de scripts sexuais desviantes. Segundo 

Byers (1996) scripts sexuais são estruturas cognitivas que, por meio do processo de  

socialização, são aprendidas e permitem prever o comportamento das pessoas nas  

interações sexuais. A distorção presente nos scripts sexuais desviantes reflete um possível 

historial de abuso sexual, exposição inapropriada a material sexual ou atividade sexual na 

infância (Ward & Siegert, 2002). De acordo com os autores, os scripts desviantes contêm 

componentes cognitivos referentes às características do tipo de relação e parceiro ideais, ou 

seja, um relacionamento entre um indivíduo mais velho e uma criança, consequentemente 

incorporando crenças distorcidas quanto às suas necessidades e inclinações. 

O coping sexualizado, ou seja, o uso do sexo como forma de gerir emoções negativas 

ou acontecimentos indutores de stress foi reportado por Osbourne e Christensen (2020) como 

fator de risco para reincidir sexualmente tanto no abuso sexual de crianças como de adultos. 

Segundo McKibben et al. (1994), indivíduos diagnosticados com pedofilia relatam com 

frequência um aumento de fantasias sexuais desviantes durante períodos de humor negativo.  

A influência da faixa etária do ofensor foi relatada por Lussier et al. (2010), na medida 

em que a probabilidade de reincidência sexual e violenta diminui significativamente à medida 

que o indivíduo envelhece (e.g. Fazel et al., 2006, Thornton, 2006). Lussier et al. (2010), 

reportaram também dois fatores de risco preditores não só de reincidência sexual, como também 

de reincidência geral, nomeadamente as influências sociais negativas e falta de colaboração 

com a supervisão. Segundo o autor, ofensores mais jovens expostos a grupos de pares que 

promovam o comportamento criminal, e que recusem cooperar com a supervisão apresentam 

maior probabilidade de reincidir criminalmente.  

Por seu lado, Osbourne e Christensen (2020) identificaram a impulsividade como outro 

fator de risco passível de ser associado tanto à reincidência sexual como à reincidência geral. 

Relativamente à correlação entre reincidência em crimes de abuso sexual e impulsividade, 

segundo Krasowska et al. (2013), alguns comportamentos exibidos por ofensores sexuais 

correspondem a definições de impulsividade passíveis de serem observadas no exterior como 

atuar sem ter em conta as possíveis consequências (tanto para o ofensor como para a vítima) ou 

agir para obter a recompensa imediata sem atender às consequências do(s) ato(s). 
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Este estudo propôs-se igualmente a analisar potenciais diferenças quanto à 

reincidência em indivíduos com interesses sexuais desviantes e indivíduos sem interesses 

sexuais desviantes, contudo, a informação disponibilizada pelos estudos que aludiram à 

temática (Eher, et al., 2020; Schmidt et al., 2013; Turner et al., 2014; Turner et al., 2016) não 

permitiu abordar a questão. 

Limitações e recomendações 

Apesar dos pertinentes contributos deste estudo, o mesmo possui algumas limitações. 

Em primeiro lugar, o idioma dos estudos identificados pode ser considerado uma 

limitação, pois apenas foram incluídos estudos em inglês.  

A inclusão dos termos “adult sex ofender” e “adult sexual offender” nas expressões 

de pesquisa utilizadas conduziram potencialmente à deteção de estudos pouco revelantes para 

a temática em questão. O objetivo inicial da inclusão deste termo foi excluir estudos que 

incluíssem ofensores adolescentes, porém “adult sex ofender” revelou-se um termo abrangente, 

que incluiu não só indivíduos que cometeram crimes de abuso sexual contra crianças, como 

também contra adultos. A literatura científica sobre o tema demonstrou aplicar com relativa 

frequência o termo “child molester”, que se supõe mais restritivo, pelo que se recomenda o seu 

potencial uso em estudos futuros, de modo a delimitar a quantidade de artigos identificados 

pelas bases de dados. 

A ausência de discriminação do tipo de abuso sexual abordado em alguns estudos 

revelou-se uma limitação dado que, por não ser possível distinguir o abuso sexual de crianças 

de entre as ofensas sexuais cometidas pelos participantes, existe a possibilidade de terem sido 

excluídos estudos pertinentes para esta revisão.  Por outro lado, sendo a faixa etária das vítimas 

(0-13 anos) um critério de exclusão, não foram considerados os artigos em que esta informação 

não foi disponibilizada, facto que pode ter levado à exclusão de estudos potencialmente 

relevantes.  

É importante referir que os estudos identificados incluíram predominantemente 

amostras de conveniência, algumas de tamanho reduzido (e.g. Merdian et al., 2018; Osbourne 

et al., 2020), que podem não ser representativas da população em geral. A dificuldade em obter 

acesso a indivíduos condenados por crimes sexuais e na obtenção do seu consentimento para 

participarem em estudos científicos pode ser uma possível justificação. Salienta-se igualmente 

o facto de apenas um estudo (Osbourne & Christensen, 2020) ter incluído na amostra elementos 

do sexo feminino. A não inclusão de perpetradores de abuso sexual do sexo feminino dificulta 

a generalização dos resultados obtidos para a restante população do mesmo género, na medida 
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em que não nos permite aferir se os fatores de risco identificados também se aplicam a ofensoras 

sexuais. Posto estes factos, seria necessária a inclusão de amostras mais abrangentes e 

heterogéneas.  

Numa perspetiva futura, a realização de estudos na comunidade poderiam 

potencializar a recolha de amostras mais ricas, que permitissem não só a inclusão de indivíduos 

do sexo feminino, como indivíduos cujas ofensas sexuais cometidas contra crianças não tenham 

sido detetadas pelo sistema de justiça.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

26 
 

Referências bibliográficas 

 

Allnock, D., & Hynes, P. (2011). Therapeutic services for sexually abused children and 

young people: Scoping the evidence base. National Society for the Prevention of Cruelty to 

Children. https://www.basw.co.uk/system/files/resources/basw_15442-4_0.pdf  

Anda, R. F., Felitti, V. J., Bremner, J. D., Walker, J. D., Whitfield, C., Perry, B. D., Dube, S. 

R., & Giles, W. H. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences 

in childhood: A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology. European 

Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256(3), pp. 174–186. 

https://doi.org/10.1007/s00406-005-0624-4  

Andrews, D.A., & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5th ed.). Anderson 

Publishing Co. https://psycnet.apa.org/record/2012-24650-000   

American Psychological Association. (n.d.). APA dictionary of psychology. Retirado a 23 de 

Março, 2021, de https://dictionary.apa.org/   

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. (2020, abril). Relatório anual 2019. 

https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV-Relatorio_Anual_2019.pdf    

Azzopardi, C., Eirich, R., Rash, C. L., MacDonald, S., & Madigan, S. (2019). A meta-analysis 

of the prevalence of child sexual abuse disclosure in forensic settings. Child Abuse and 

Neglect, 93, 291–304. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.11.020   

Byers, E. S. (1995). How well does the traditional sexual script explain sexual coercion? 

Review of a program of research. Journal of Psychology & Human Sexuality, 8(1-2), 7–25. 

https://doi.org/10.1300/J056v08n01_02 

Bryce, I. (2020). Child sexual abuse: Complexities and contexts. In Child Sexual Abuse (pp. 

3–26). Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-819434-8.00001-5  

Carr, C. P., Martins, C. M. S., Stingel, A. M., Lemgruber, V. B., & Juruena, M. F. (2013). 

The role of early life stress in adult psychiatric disorders: A systematic review according to 

childhood trauma subtypes. In Journal of Nervous and Mental Disease (Vol. 201, Issue 12, 

pp. 1007–1020). https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000049 

Cooke, A., Smith, D., & Booth, A. (2012). Beyond PICO: The SPIDER tool for qualitative 

evidence synthesis. Qualitative Health Research, 22, 1435-1443. 

http://dx.doi.org/10.1177/1049732312452938  

Craig, L. A., Browne, K. D. & Beech, A. R. (2008). Assessing risk in sex offenders: A 

practitioner’s guide. John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470773208   

https://www.basw.co.uk/system/files/resources/basw_15442-4_0.pdf
https://doi.org/10.1007/s00406-005-0624-4
https://psycnet.apa.org/record/2012-24650-000
https://dictionary.apa.org/
https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV-Relatorio_Anual_2019.pdf
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.11.020
https://psycnet.apa.org/doi/10.1300/J056v08n01_02
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-819434-8.00001-5
https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000049
http://dx.doi.org/10.1177/1049732312452938
https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/9780470773208


Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

27 
 

D'Urso, G., Petruccelli, I., Costantino, V., Zappulla, C. & Pace, U. (2018). The role of moral 

disengagement and cognitive distortions toward children among sex offenders. Psychiatr 

Psychol Law, ;26(3), 414-422. DOI: 10.1080/13218719.2018.1506718  

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. (2019). Assessoria técnica à tomada de 

decisão: penas e medidas não privativas de liberdade e de execução na comunidade. 

https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/Assessoria/quadro_2019-

un.pdf?ver=2020-09-17-163604-920  

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. (2019). Reclusos condenados, segundo o 

sexo, os escalões de idade e a nacionalidade, por crimes. 

https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/%C3%81rea%20Prisional/Anua

is/2019/quadro_11.pdf?ver=2020-04-29-150126-060  

Dargan, S., Daigneault, I., Ovetchkine, P., Jud, A., & Frappier, J. Y. (2019). Association 

between child sexual abuse and infectious disease diagnoses. Child Abuse and Neglect, 97. 

https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104142 

Decreto-Lei n.o 48/95 de 15 de março. Diário da República n.º 63/1995, Série I-A de 1995-03-

15. https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-

/lc/141459984/202101101852/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolida

da_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice  

Durkin, K. F., & Digianantonio, A. L. (2007). Recidivism among child molesters: A brief 

overview. In Journal of Offender Rehabilitation (Vol. 45, Issues 1–2, pp. 249–256). 

Haworth Press Inc. https://doi.org/10.1300/J076v45n01_16  

Eher, R., Hofer, S., Buchgeher, A., Domany, S., Turner, D. & Olver, M. E. (2020) The 

predictive properties of psychiatric diagnoses, dynamic risk and dynamic risk change 

assessed by the VRS-SO in forensically admitted and released sexual offenders. Front 

Psychiatry, 10 (922), 1-7. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00922   

Eher, R., Olver, M. E., Heurix, I., Schilling, F., & Rettenberger, M. (2015). Predicting 

reoffense in pedophilic child molesters by clinical diagnoses and risk assessment. Law and 

Human Behavior, 39(6), 571–580. https://doi.org/10.1037/lhb0000144 

Fazel, S., Sjöstedt, G., Långström, N., & Grann, M. (2006). Risk factors for criminal 

recidivism in older sexual offenders. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment, 

18(2), 159–167. https://doi.org/10.1007/s11194-006-9009-0  

https://doi.org/10.1080/13218719.2018.1506718
https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/Assessoria/quadro_2019-un.pdf?ver=2020-09-17-163604-920
https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/Assessoria/quadro_2019-un.pdf?ver=2020-09-17-163604-920
https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/%C3%81rea%20Prisional/Anuais/2019/quadro_11.pdf?ver=2020-04-29-150126-060
https://dgrsp.justica.gov.pt/Portals/16/Est%C3%A1tisticas/%C3%81rea%20Prisional/Anuais/2019/quadro_11.pdf?ver=2020-04-29-150126-060
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104142
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202101101852/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202101101852/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141459984/202101101852/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://doi.org/10.1300/J076v45n01_16
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00922
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/lhb0000144
https://doi.org/10.1007/s11194-006-9009-0


Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

28 
 

Fazel, S., & Wolf, A. (2015). A systematic review of criminal recidivism rates worldwide: 

Current difficulties and recommendations for best practice. PLoS ONE, 10(6). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390  

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., 

Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household 

dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The adverse childhood 

experiences (ACE) study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258. 

https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8   

Finkelhor, D. (1999). Child sexual abuse: Challenges facing child protection and mental 

health professionals. In Ullmann, E. & Hilweg, W. (Eds.), Childhood and trauma – 

Separation, abuse, war (2nd ed., pp. 101-115). Ashgate Publishing Ltd. 

Goodyear-Brown, P., Fath, A. & Myers, L. (2012). Child sexual abuse: the scope of the 

problem. In P. Goodyear-Brown (Ed.), Handbook of child sexual abuse: Identification, 

assessment and treatment (pp. 3-29). John Wiley & Sons, Inc. 

Gould, F., Clarke, J., Heim, C., Harvey, P. D., Majer, M., & Nemeroff, C. B. (2012). The 

effects of child abuse and neglect on cognitive functioning in adulthood. Journal of 

Psychiatric Research, 46(4), 500–506. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.01.005 

Greenberg, S.R.R., Firestone, P., Bradford, J.M. et al. (2002) Prediction of Recidivism in 

Exhibitionists: Psychological, Phallometric, and Offense Factors. Sexual Abuse 14, 329–

347. https://doi.org/10.1023/A:1019921720366  

Hall, R. C. W., & Hall, R. C. W. (2007). A profile of pedophilia: Definition, characteristics of 

offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues. Mayo Clinic 

Proceedings, 82(4), 457–471. https://doi.org/10.4065/82.4.457  

Hanson, R. K., &. Brussière, M. (1996). Predictors of sexual offender recidivism: a meta-

analysis. Solicitor General Canada, Ministry Secretariat.  

Hanson, R. K., & Harris, A. J. R. (2000). Where should we intervene?: Dynamic predictors of 

sexual assault recidivism. Criminal Justice and Behavior, 27(1), 6–35. 

https://doi.org/10.1177/0093854800027001002https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/

pblctns/prdctrs-sxl-ffnd/index-en.aspx  

Hanson, R. K. & Morton-Bourgon, K. E. (2004). Predictors of sexual recidivism: an updated 

meta-analysis. Public Safety and Emergency Preparedness Canada. 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2004-02-prdctrs-sxl-rcdvsm-pdtd/index-

en.aspx  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390
https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.01.005
https://doi.org/10.1023/A:1019921720366
https://doi.org/10.4065/82.4.457
https://doi.org/10.1177/0093854800027001002
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/prdctrs-sxl-ffnd/index-en.aspx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/prdctrs-sxl-ffnd/index-en.aspx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2004-02-prdctrs-sxl-rcdvsm-pdtd/index-en.aspx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2004-02-prdctrs-sxl-rcdvsm-pdtd/index-en.aspx


Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

29 
 

Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2005). The characteristics of persistent sexual 

offenders: A meta-analysis of recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 73(6), 1154–1163. https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.6.1154  

Heffernan, R., & Ward, T. (2015). The conceptualization of dynamic risk factors in child sex 

offenders: An agency model. Aggression and Violent Behavior, 24, 250–260. 

https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.07.001  

Helmus, L., Hanson, R. K., Babchishin, K. M., & Mann, R. E. (2013). Attitudes Supportive of 

Sexual Offending Predict Recidivism: A Meta-Analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 

14(1), 34–53. https://doi.org/10.1177/1524838012462244 

Hoffman, P. B. & Stone-Meierhoefer, B. (1980). Reporting recidivism rates: the criterion and 

follow-up issues (Vol. 8). Journal of Criminal Justice, 8(1), 53-60. 

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/reporting-recidivism-rates-

criterionfollowup-issue  

Irish, L., Kobayashi, I., & Delahanty, D. L. (2010). Long-term physical health consequences 

of childhood sexual abuse: A meta-analytic review. In Journal of Pediatric Psychology, 

35(5), pp. 450–461. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsp118 

de Jong, R., Alink, L., Bijleveld, C., Finkenauer, C., & Hendriks, J. (2015). Transition to 

adulthood of child sexual abuse victims. In Aggression and Violent Behavior (Vol. 24, 

pp. 175–187). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.04.012  

Krasowska, A., Jakubczyk, A., Czernikiewicz, W., Wojnar, M., & Nasierowski, T. (2013). 

Impulsivity in sexual offenders--new ideas or back to basics?. Psychiatria polska, 47 

4, 727-44. DOI:10.12740/PP/17648   

Latzman, N. E., Casanueva, C., and Dolan, M. (2017). Understanding the Scope of Child 

Sexual Abuse: Challenges and Opportunities. RTI Press Publication No. OP-0044-1711. 

Research Triangle Park, NC: RTI Press. 

https://doi.org/10.3768/rtipress.2017.op.0044.1711  

Lehmann, R. J. B., Goodwill, A. M., Hanson, R. K., & Dahle, K.-P. (2014). Crime scene 

behaviors indicate risk-relevant propensities of child molesters. Criminal Justice and 

Behavior, 41(8), 1008–1028. https://doi.org/10.1177/0093854814521807 

Lussier P., Deslauriers-Varin N., Râtel, T. (2010). A descriptive profile of high-risk sex 

offenders under intensive supervision in the province of British Columbia, Canada. 

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54(1), 71-

91. doi:10.1177/0306624X08323236 

https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.6.1154
https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.07.001
https://doi.org/10.1177/1524838012462244
https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/reporting-recidivism-rates-criterionfollowup-issue
https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/reporting-recidivism-rates-criterionfollowup-issue
https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsp118
https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.04.012
https://doi.org/10.3768/rtipress.2017.op.0044.1711
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0093854814521807
https://doi.org/10.1177/0306624X08323236


Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

30 
 

Looman, J., & Abracen, J. (2013). The Risk Need Responsivity Model of Offender 

Rehabilitation: Is There Really a Need for a Paradigm Shift?. The International 

Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 8, 30-36. 

http://dx.doi.org/10.1080/13552600903511980  

Maltz, M. D. (2001). Recidivism. Academic Press, Inc. 

http://www.uic.edu/depts/lib/forr/pdf/crimjust/recidivism.pdf  

Mann, R. E., Hanson, R. K., & Thornton, D. (2010). Assessing risk for sexual recidivism: 

Some proposals on the nature of psychologically meaningful risk factors. Sexual 

Abuse: Journal of Research and Treatment, 22(2), 191–217. 

https://doi.org/10.1177/1079063210366039 

Mathews, B., & Collin-Vézina, D. (2019). Child Sexual Abuse: Toward a Conceptual Model 

and Definition. In Trauma, Violence, and Abuse (Vol. 20, Issue 2, pp. 131–148). 

SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.1177/1524838017738726  

McKibben, A., Proulx, J., & Lusignan, R. (1994). Relationships between conflict, affect and 

deviant sexual behaviors in rapists and pedophiles. Behaviour Research and Therapy, 

32(5), 571–575. https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)90147-3 

Merdian, H. L., Moghaddam, N., Boer, D. P., Wilson, N., Thakker, J., Curtis, C., & Dawson, 

D. (2018). Fantasy-driven versus contact-driven users of child sexual exploitation 

material: Offender classification and implications for their risk assessment. Sexual 

Abuse: Journal of Research and Treatment, 30(3), 230–253. 

https://doi.org/10.1177/1079063216641109 

Moody, G., Cannings-John, R., Hood, K., Kemp, A., & Robling, M. (2018). Establishing the 

international prevalence of self-reported child maltreatment: A systematic review by 

maltreatment type and gender. In BMC Public Health (Vol. 18, Issue 1). BioMed 

Central Ltd. https://doi.org/10.1186/s12889-018-6044-y  

Mullen, P., King, N., & Tonge, B. (2000). Child Sexual Abuse: An Overview. Behaviour 

Change - BEHAV CHANGE, 17, 2–14. https://doi.org/10.1375/bech.17.1.2  

Organização Mundial de Saúde. (2017). Responding to children and adolescents who have 

been sexually abused: WHO clinical guidelines.  

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/  

Osbourne, M.G. & Christensen, L.S. Pathways to child sexual offending: Applying Ward and 

Siegert’s pathways model on offenders convicted of penetrative offenses on children. 

(2020). Sexuality & Culture, 24, 1756–1773. https://doi.org/10.1007/s12119-020-09718-4  

http://dx.doi.org/10.1080/13552600903511980
http://dx.doi.org/10.1080/13552600903511980
http://dx.doi.org/10.1080/13552600903511980
http://www.uic.edu/depts/lib/forr/pdf/crimjust/recidivism.pdf
https://doi.org/10.1177/1079063210366039
https://doi.org/10.1177/1524838017738726
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0005-7967(94)90147-3
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/1079063216641109
https://doi.org/10.1186/s12889-018-6044-y
https://doi.org/10.1375/bech.17.1.2
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://doi.org/10.1007/s12119-020-09718-4


Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

31 
 

Page, M.J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D., et al. 

(2021) The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic 

reviews. BMJ 2021; 372: n.71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71  

Papalia, N., Luebbers, S., & Ogloff, J. R. P. (2018). Child sexual abuse and the propensity to 

engage in criminal behaviour: A critical review and examination of moderating factors. In 

Aggression and Violent Behavior (Vol. 43, pp. 71–89). Elsevier Ltd. 

https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.10.007  

Ruggero, T., Dougherty, J., Associate, R., & Klofas, J. (2015). Measuring Recidivism: 

Definitions, Errors, and Data Sources. Center for Public Safety Initiatives. 

https://www.rit.edu/liberalarts/sites/rit.edu.liberalarts/files/documents/our-work/2015-

03%20-%20Measuring%20Recidivism%20-

%20Definitions%2C%20Errors%2C%20and%20Data%20Sources.pdf  

Schmidt, A. F., Gykiere, K., Vanhoeck, K., Mann, R. E., Banse, R. (2014). Direct and indirect 

measures of sexual maturity preferences differentiate subtypes of child sexual abusers. 

Sexual Abuse, 26(2), 107-128. https://doi.org/10.1177/1079063213480817 

Seto, M. C. (2008). Pedophilia and sexual offending against children: Theory, assessment, 

and intervention. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/11639-000 

Sirriyeh, R., Lawton, R., Gardner, P.H., & Armitage, G. (2011). Reviewing studies with 

diverse designs: the development and evaluation of a new tool. Journal of evaluation in 

clinical practice, 18 (4), 746-52. https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2011.01662.x  

Stinson J.D. & Becker J.V. (2016). Pedophilic disorder. In Phenix, A. & Hoberman H. (Eds.), 

Sexual offending: Predisposing antecedents, assessments and management (pp. 15-27). 

Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2416-5  

Teicher, M. H., Samson, J. A., Anderson, C. M., & Ohashi, K. (2016). The effects of 

childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity. In Nature Reviews 

Neuroscience (Vol. 17, Issue 10, pp. 652–666). Nature Publishing Group. 

https://doi.org/10.1038/nrn.2016.111 

Thornton, D. (2006). Age and Sexual Recidivism: A Variable Connection. Sexual Abuse, 

18(2), 123–135. https://doi.org/10.1177/107906320601800202 

Thornton, D. (2013). Implications of our Developing Understanding of Risk and Protective 

Factors in the Treatment of Adult Male Sexual Offenders. International Journal of 

Behavioral Consultation & Therapy, 8(3/4), 62–65. http://dx.doi.org/10.1037/h0100985  

https://doi.org/10.1136/bmj.n71
https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.10.007
https://www.rit.edu/liberalarts/sites/rit.edu.liberalarts/files/documents/our-work/2015-03%20-%20Measuring%20Recidivism%20-%20Definitions%2C%20Errors%2C%20and%20Data%20Sources.pdf
https://www.rit.edu/liberalarts/sites/rit.edu.liberalarts/files/documents/our-work/2015-03%20-%20Measuring%20Recidivism%20-%20Definitions%2C%20Errors%2C%20and%20Data%20Sources.pdf
https://www.rit.edu/liberalarts/sites/rit.edu.liberalarts/files/documents/our-work/2015-03%20-%20Measuring%20Recidivism%20-%20Definitions%2C%20Errors%2C%20and%20Data%20Sources.pdf
https://doi.org/10.1177%2F1079063213480817
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/11639-000
https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2011.01662.x
https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2416-5
https://doi.org/10.1038/nrn.2016.111
https://doi.org/10.1177/107906320601800202
http://dx.doi.org/10.1037/h0100985


Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

32 
 

Turner, D., Rettenberger, M., Lohmann, L., Eher, R., & Briken, P. (2014). Pedophilic sexual 

interests and psychopathy in child sexual abusers working with children. Child Abuse & 

Neglect, 38(2), 326–335. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.07.019 

Turner, D., Rettenberger. M., Yoon, D., Klein, V., Eher. R. & Briken, P. (2016). Risk 

assessment in child sexual abusers working with children. Sex Abuse, 28(6), 572-96. 

https://doi.org/10.1177/1079063214564390  

Ward, T., & Siegert, R.J. (2002). Toward a comprehensive theory of child sexual abuse: A 

theory knitting perspective. Psychology, Crime & Law, 8, 319 - 351. 

http://dx.doi.org/10.1080/10683160208401823  

Weisberg, R. (2014). Meanings and measures of recidivism. Southern California Law Review, 

87, 785-804 https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/224521.pdf.  

Willbach, H. (1942). What Constitutes Recidivism. Journal of Criminal Law and 

Criminology, 33, 31-37. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc  

Zara, G., & Farrington, D.P. (2016). Criminal recidivism: explanation, prediction and 

prevention. Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.chiabu.2013.07.019
https://doi.org/10.1177/1079063214564390
http://dx.doi.org/10.1080/10683160208401823
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/224521.pdf
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc


Daniela Filipa Neves – Fatores de risco para a reincidência em crimes de abuso sexual de crianças 

33 
 

ANEXOS 

Anexo 1 

Tabela 3 – Avaliação da qualidade dos artigos selecionados 
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Anexo 1 

Tabela 3 

Avaliação da Qualidade dos Artigos Selecionados 

 

Item 

 

D’Urso et 

al. (2018) 

 

Eher et al. 

(2020) 

 

Lehmann et 

al. (2014) 

 

Lussier et 

al. (2010) 

 

Merdian et 

al. (2018) 

Osbourne & 

Christensen 

(2020) 

Schmidt 

et al. 

(2013) 

Turner et 

al. 

(2014) 

 

Turner et 

al. (2016) 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

5 1 1 3 3 1 1 1 3 3 

6 2 2 2 1 2 2 0 2 2 

7 0 2 1 3 1 0 1 3 3 

8 1 0 3 2 3 3 0 1 1 

9 0 0 0 0 0 0 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 - 3 - 3 3 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 0 1 0 3 1 1 0 1 1 

14 1 1 1 0 - 3 - 1 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Total 

 

27/48 

 

31/48 

 

33/48 

 

34/48 

 

28/42 

 

33/48 

 

25/42 

 

37/48 

 

36/48 

Nota. Descrição dos itens: 1 = Quadro teórico explícito; 2 = Exposição dos objetivos no corpo 

principal do relatório; 3= Descrição clara do setting de pesquisa; 4= Evidência da consideração do 

tamanho da amostra, em termos de análise; 5= Amostra representativa da população alvo; 6= Descrição 

do procedimento de recolha de dados; 7= Fundamentação da escolha de instrumentos de recolha de 

dados; 8= Dados detalhados sobre recrutamento; 9= Avaliação estatística de validade e fiabilidade dos 

instrumentos (apenas estudos quantitativos); 10= Concordância entre a pergunta de pesquisa e o método 

de recolha de dados (apenas estudos quantitativos); 11= Concordância entre a pergunta de pesquisa e o 

formato e conteúdo do instrumento de recolha de dados e.g. guião de entrevista (apenas estudos 

qualitativos); 12= Concordância entre a pergunta de pesquisa e o método de análise; 13= Justificação da 

seleção do método analítico; 14= Avaliação da confiabilidade do processo analítico (apenas estudos 

qualitativos); 15= Evidência de envolvimento do utilizador no design; 16= Forças e limitações discutidas 

criticamente (Sirriyeh et al., 2011). 

 

 

 


