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RESUMO 

 

Introdução: A hospitalização representa para as crianças um momento geralmente 

assustador e incomum à sua rotina, pois frequentemente são submetidas a 

procedimentos hospitalares, bem como a tratamentos terapêuticos que podem 

acarretar dor, sofrimentos físicos e psicológicos. Estudos demonstram que, apesar 

de algumas crianças verbalizarem suas necessidades e sentimentos, outras não o 

fazem tão claramente, o que exige do profissional de enfermagem uma abordagem 

mais lúdica e criativa, tal como o desenho. Entretanto, é importante também realizar 

intervenções nessas necessidades, tornando-se imprescindíveis escalas e 

instrumentos validados para proceder tal ação. Um dos instrumentos existentes, 

porém ainda não traduzido e adaptado no Brasil, é o CD:H – Child Drawing: 

Hospital, um instrumento que analisa a ansiedade de crianças hospitalizadas em 

idade escolar por meio do desenho. O instrumento CD:H é peculiar, no sentido que o 

que deve ser traduzido são as instruções de aplicação do instrumento e de análise 

do desenho realizado pela criança. Apesar de ser aplicado em crianças, o 

profissional que utiliza o instrumento é quem deve entender as instruções de 

aplicação e análise, a fim de que todos os profissionais que o utilizarem possam 

chegar ao mesmo diagnóstico do nível de ansiedade, confirmando a sua 

aplicabilidade. Objetivo e Método: O objetivo deste estudo foi adaptar o instrumento 

para a língua portuguesa falada no Brasil, de acordo com as diretrizes de adaptação 

transcultural de Guillemin, Beaton e Bombardier (1993) e Beaton et al. (1998, 2000, 

2007) adotando os seguintes passos: a) Tradução; b) Revisão e Síntese das 

traduções; c) Comitê de Juízes; d) Retrotradução; e) Reavaliação da pontuação dos 

resultados; f) Validação de face e de conteúdo. Resultados: Foram realizadas duas 

traduções independentes do inglês para o português por duas pessoas fluentes na 

língua pretendida. Após as traduções, pesquisadora, orientadora e tradutora 

realizaram reuniões para gerar a síntese das traduções. O Comitê de Juízes foi 

composto por oito enfermeiros de quatro regiões do Brasil: Sul, Sudeste, Nordeste e 

Centro-Oeste. O valor mínimo necessário de Razão de Validade de Conteúdo (RVC) 

deveria ser igual ou maior a 0,75, a partir do cálculo realizado pelo psicometrista 



pelo Critério de Lawshe (Wilson, Pan, Schumsky, 2012). O instrumento como um 

todo foi bem avaliado pelo Comitê de Juízes, com boa validade semântica e de 

conteúdo, com RVC=1 (66,95%) e RVC de 0,75 a 1 em 175 itens do CD:H VB 

(73,23%). Os 15 itens discordantes (6,28%), que receberam o índice RVC de 0,75, 

tiveram modificações gramaticais para uma melhor adequação do instrumento. Foi 

elaborada somente uma retrotradução do português para o inglês e a revisão do 

instrumento por um professor associado da Escola de Enfermagem de uma 

universidade norte-americana pela impossibilidade de as autoras originais o 

fazerem. Após rigoroso processo de tradução e adaptação transcultural, a versão 

final do instrumento Child Drawing: Hospital foi finalizada, apenas com ajustes 

gramaticais e a substituição do crayon pelo lápis de cor como principal adaptação 

cultural, uma vez que, na cultura brasileira, as atividades de desenhar e pintar 

geralmente são realizadas com lápis de cor e não giz de cera. Conclusão: Este 

estudo é a primeira fase do processo de validação do instrumento CD:H, tendo sido 

realizada sua tradução e adaptação cultural, obtendo-se o instrumento Child 

Drawing: Hospital – Versão Brasileira – CD:H VB. Pode-se concluir que os 

objetivos do estudo foram alcançados e que o instrumento CD:H VB tem condições 

de continuar o processo de validação a ser realizado posteriormente. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Criança hospitalizada. Ansiedade. Escala de ansiedade frente 

a teste. Enfermagem pediátrica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Hospitalization is normally a frightening and unusual time for children, 

because in such occasions they often undergo hospital procedures, as well as 

therapeutic treatments that can lead to pain, besides physical and psychological 

suffering. Studies show that, while some children verbalize their needs and feelings, 

others do not do it so clearly, a situation that requires a more playful and creative 

approach from the nursing professional, such as the use of drawing. However, it is 

also important to make interventions about such needs. Considering that, it is 

necessary to validate scales and instruments to carry out such action. One of the 

existing instruments, but not yet translated or adapted in Brazil, is CD:H - Child 

Drawing: Hospital, an instrument that aims at analyzing the anxiety of hospitalized 

children of school age through drawing. The CD:H instrument is peculiar, in the 

sense that what should be translated are the instructions for applying the instrument 

and analyzing the drawing performed by the child. Although the instrument is applied 

in children, the professional who uses it is the one who must understand the 

instructions for application and analysis, so that all professionals who use it can 

arrive at the same diagnosis for the level of anxiety, confirming the instrument’s 

applicability. Objective and Method: The objective of this study was to adapt the 

aforementioned instrument to the Portuguese language spoken in Brazil, according 

to Guillemin, Beaton and Bombardier (1993) and Beaton et al. (1998, 2000, 2007). 

The study was based on the following steps: a) Translation; b) Review and Synthesis 

of translations; c) Expert Committee; d) Back-translation; e) Re-evaluation of the 

scores of the results; f) Validation of face and content. Results: Two independent 

translations were performed from English to Portuguese by two professionals fluent 

in the intended language. After this process was finished, researcher, counselor and 

translator held meetings to generate a synthesis of all translations. The Expert 

Committee was composed of eight nurses from four regions of Brazil: South, 

Southeast, Northeast and Midwest. The minimum required Content Validity Ratio 

(CVR) value should be equal to or greater than 0.75, based on a calculation 

performed by a psychometrist, which was based on the Lawshe's Criterion (Wilson; 



Pan; Schumsky, 2012). The instrument as a whole was well evaluated by the Expert 

Committee, presenting good semantic and content validity, with CVR=1 (66.95%) 

and CVR of 0.75 to 1 in 175 CD:H VB items (73.23%). The 15 discordant items 

(6.28%), which received the CVR index of 0.75, suffered grammatical modifications 

for better instrument suitability. Only a back-translation from Portuguese to English 

and a revision of the instrument by an associate professor of the Nursing School of 

an American university was carried out, because the original authors could not do so. 

After rigorous transcultural translation and adaptation, the Child Drawing: Hospital 

instrument received its final version, with only grammatical adjustments and the 

replacement of crayons with colored pencils, which was considered the main cultural 

adaptation, since, in Brazil, the activities of drawing and painting are usually done 

with colored pencil, and not crayon. Conclusion: This study represents the first 

phase of the validation process of the CD:H instrument, offering translation and 

cultural adaptation. As a result, the instrument Child Drawing: Hospital – Versao 

Brasileira (CD:H VB) was obtained. It can be concluded that the objectives of this 

study were achieved and that the CD:H VB instrument is able to have its validation 

process continued later in the future. 

 
KEYWORDS: Hospitalized child. Anxiety. Test anxiety scale. Pediatric nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

A Pediatria foi a especialidade pela qual sempre me interessei e, desde os 

meus 12 anos, desejava me dedicar a assistir crianças como profissão. Concluí o 

Curso de Graduação em Enfermagem na Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo (EEUSP) em 2002 e obtive o título de especialista em Enfermagem 

Pediátrica e Neonatal pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert 

Einstein em 2009.  

Atuo profissionalmente, desde a conclusão da graduação, como enfermeira 

pediatra do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, unidade de 

internação infantil. Em minha vivência diária na enfermaria de pediatria, observo que 

a internação é um momento muito difícil para a criança, gerando sentimentos e 

comportamentos de medo, insegurança e ansiedade. Entretanto, não há, em minha 

vivência na prática de enfermagem pediátrica, instrumentos ou ferramentas que me 

permitam identificar e mensurar que sentimento é este e consequentemente posso 

não conseguir intervir de modo adequado às necessidades da criança.  

Percebo que como enfermeira pediatra é necessário dispor de instrumentos 

validados que permitam identificar e mensurar o medo ou a ansiedade das crianças 

e assim propor intervenções pertinentes que diminuam seu sofrimento emocional. A 

falta de instrumentos para avaliar o medo ou a ansiedade da criança hospitalizada 

me impedia de definir o diagnóstico de enfermagem correto, bem como propor e 

evoluir o impacto das intervenções de enfermagem. Desse modo, senti-me 

motivada, inicialmente, a realizar a busca bibliográfica com os seguintes objetivos: 

I. Identificar quais são os sentimentos e comportamentos apresentados pelas 

crianças escolares durante a hospitalização em uma unidade de internação 

pediátrica; 

II. Identificar a existência de instrumentos validados de avaliação/mensuração 

do grau de medo e ansiedade em crianças escolares hospitalizadas e 
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III. Selecionar o(s) instrumento(s) de avaliação/mensuração de medo ou 

ansiedade em crianças escolares hospitalizadas com potencial para ser(em) 

utilizado(s) na prática clínica com crianças hospitalizadas para tratamento de 

doenças agudas e crônicas. 

 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

1.2.1 Impacto da hospitalização na criança em fase escolar  

 

A hospitalização representa para as crianças um momento geralmente 

assustador e incomum à sua rotina, pois frequentemente são submetidas a 

procedimentos hospitalares, bem como a tratamentos terapêuticos que podem 

acarretar dor, sofrimentos físicos e psicológicos. Além disso, configura-se como 

potencial determinante de ansiedade, tristeza, estresse e depressão, manifestando-

se principalmente como medo da separação, de lesão corporal, dor, perda de 

controle e seus desdobramentos (Gomes, Fernandes, Nóbrega, 2016; Luz, Martini, 

2012; Vasques, Bousso, Mendes-Castillo, 2011). 

Para as crianças na terceira infância, a hospitalização é observada como um 

momento cheio de procedimentos técnicos, invasivos e dolorosos, com 

repercussões negativas vivenciadas nesse período (Costa, Morais, 2017). Terceira 

infância, segundo Papalia e Feldman (2013), é o período entre os 6 e 11 anos de 

idade, o qual usualmente coincide com o período escolar (Papalia, Feldman, 2013). 

A criança em idade escolar é capaz de apresentar algum entendimento sobre 

a doença, consegue expressar suas ideias e demonstrá-las (Costa, Morais, 2017; 

Lapa, Souza, 2011, Nóbrega et al., 2010). Contudo, nesta fase, ainda se mostra 

vulnerável aos eventos que diminuem sua autoestima e sensação de controle e 

poder, gerando uma ruptura em seu desenvolvimento de industriosidade, segundo 

Erikson (1971). Isso causa uma sensação de inferioridade, uma vez que suas 

habilidades e competências não atingiram a sua capacidade de domínio sobre elas 

(Papalia, Feldman, 2013; Ribeiro, Angelo, 2005; Erikson, 1971).  
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A rotina da internação geralmente não concede liberdade de escolhas. Como 

exemplos, citam-se cardápio predeterminado, falta de privacidade, horários pré-

estipulados para realização das atividades rotineiras, tais como banho, alimentação 

e sono, necessidade de ajuda para se locomover ou realizar alguma atividade. Além 

disso, há limites e restrições dos hábitos do dia a dia da criança, como atividades 

recreativas parcialmente interrompidas, separação da família e amigos e 

descontinuação da escola. Enfim, a hospitalização gera a cessação temporária de 

suas atividades cotidianas (Costa, Morais, 2017; Gomes, Nóbrega, 2015).  

Além da alteração da rotina e mudança de ambiente, a doença e 

hospitalização também são fatores que retiram o controle da criança e, nessa fase 

da vida, a situação pode ser entediante, frustrante e deixá-la muitas vezes apática e 

até mesmo deprimida (Li et al., 2011). A perda de controle como fonte de estresse, 

dado que a hospitalização diminui ou até mesmo retira o poder de decisão da 

criança, contribui para o aumento da sensação de ameaça. Sendo assim, verifica-se 

que a separação e a perda de autonomia podem influenciar, de forma negativa, a 

capacidade de enfrentamento da criança, tornando a hospitalização uma experiência 

potencialmente traumática (Lima, Santos, 2015).  

Farias et al. (2017), em sua revisão integrativa sobre a hospitalização na 

perspectiva da criança, observou que os temas mais abordados foram a percepção 

da criança sobre a sua hospitalização e cuidados, estratégias utilizadas nesse 

período e a família como rede de apoio. Também foi abordada a importância de uma 

comunicação adequada e o uso do brinquedo terapêutico, concluindo que, se estas 

estratégias forem utilizadas, o medo e a ansiedade nesse período podem ser mais 

bem administrados (Farias et al., 2017). 

Segundo Sadock (2007), ansiedade pode ser definida como um “sentimento 

de apreensão causado por antecipação de perigo, interno ou externo”, possuindo 

características fisiológicas e psicológicas, como medo, insegurança, tensão, dor 

muscular, tremores, sudorese, taquicardia e taquipneia. A ansiedade surge 

geralmente em situações de sensação de ameaça e perigo iminente, porém 

inespecífico. Ademais é um sentimento necessário no cotidiano para que 

determinadas ações sejam realizadas. Porém, se for excessiva, torna-se um 

processo danoso, que causa sofrimento e prejuízos ao indivíduo, como os 
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transtornos de ansiedade, que devem ser diagnosticados e tratados por profissionais 

da área de Saúde Mental. 

O medo, por sua vez, é uma sensação mais potente, que surge como 

resposta de defesa a um perigo conscientemente reconhecido e concreto (Sadock, 

2007). 

Bay e Algase (1999), em seu estudo sobre diferenças entre medo e 

ansiedade, chegaram à conclusão de que, apesar de semelhantes, medo é a 

resposta a uma ameaça percebida, conhecida e específica; apresenta respostas 

emocionais como luta ou fuga e aumento do débito cardíaco, cujo objetivo e foco 

estão na própria ameaça. Já a ansiedade é um sentimento vago, de uma ameaça 

geralmente desconhecida e inespecífica, com respostas emocionais como 

preocupação, nervosismo e aumento da excitação, com foco em si mesmo (Bay, 

Algase, 1999). 

O estresse é um conceito mais amplo e tem sido definido de diferentes 

maneiras, dependendo do estressor e das respostas do indivíduo às mudanças 

bioquímicas, fisiológicas, comportamentais e psicológicas, ou seja, depende de 

como o evento é percebido pela pessoa, da influência do ambiente externo na 

situação e dos recursos externos e internos do indivíduo disponíveis em resposta ao 

estressor (Sadock, 2007). 

Apesar de tanto o medo quanto a ansiedade necessitarem de um agente 

estressor e causarem respostas emocionais negativas, optou-se por investigar a 

ansiedade da criança que experiencia a hospitalização, visto que a forma de a 

criança expressar o medo pode ser mais facilmente identificada pelas características 

específicas, pela forma de apresentar comportamentos de prevenção ou ataque, ou 

até mesmo pelo relato verbal (Sadock, 2007; Bay, Algase, 1999). Diferentemente da 

ansiedade, que é mais indefinida, abrangente e abstrata, o que torna a identificação 

do fenômeno mais complexa, sendo necessária a aplicação de instrumentos e 

estratégias específicas de avaliação de seus sintomas na criança. 

Revisão integrativa desenvolvida por Sposito et al. (2013) apontou que, 

apesar de algumas crianças verbalizarem suas necessidades e sentimentos, outras 

não o fazem tão claramente, o que exige do profissional de enfermagem uma 
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abordagem mais lúdica e criativa, com utilização de recursos habituais do universo 

infantil (Sposito et al., 2013). Além disso, brincar durante a hospitalização reduz o 

estresse e a ansiedade, contribuindo para o bem-estar físico e emocional da criança 

(Ferreira et al., 2014; Koukourikos et al., 2015).  

Desenhar é um exemplo destes recursos, pois, além de ser uma atividade 

agradável, faz parte da experiência de vida da criança. O desenho também é uma 

atividade projetiva, na qual as crianças deixam transparecer como estão se sentindo 

sobre a situação vivenciada naquele momento (Mouratidi, Bonoti, Leondari, 2015; 

Dolidze, Smith, Tchanturia, 2013; Menezes, Moré, Cruz, 2008; Clatworthy, Simon, 

Tiedeman, 1999a,b). Tendem a retratar o que é mais importante para si, 

expressando não só o que veem do objeto ou situação, mas tudo o que sabem 

sobre o mesmo, suas experiências e o que tudo isso significa para si (Costa, Morais, 

2017; Wennström et al., 2013; Clatworthy, Simon, Tiedeman, 1999a,b). Além disso, 

é algo que a criança escolar gosta, pois é o momento em que ela constrói algo, 

conseguindo expressar-se ao liberar a imaginação e seu senso de industriosidade; 

sente-se bem e se empenha em realizá-lo quando lhe é solicitado (Erikson, 1971). A 

técnica pode ser utilizada por profissionais de saúde como um facilitador de 

comunicação e cuidado às crianças (Wennström et al., 2013). Entretanto, há uma 

limitação no uso do desenho livre, pela dificuldade de sua análise e pela falta de um 

instrumento específico para sua interpretação (Horstman et al., 2008). 

No estudo de Lima e Lemos (2014), observou-se que o uso do lúdico no 

ambiente hospitalar, como, por exemplo, o desenho, reduziu a ansiedade das 

crianças, sentimentos depressivos, queixas de dor, náuseas e reações negativas, 

além de ter facilitado a adesão ao tratamento e a comunicação da equipe de 

enfermagem com a criança (Lima, Lemos, 2014). As ações podem ser realizadas no 

dia a dia do profissional, mesmo nos dias mais atarefados, pois desenhar não 

necessita da presença do profissional, uma vez que a criança irá expressar o que 

sente no momento, sendo necessário somente fornecer o material a ser utilizado, 

como lápis de cor ou giz de cera e papel. 

Costa e Morais (2017) também concluíram em seu estudo que o uso do 

desenho é um método facilitador para o cuidado humanizado e individualizado à 

criança e sua família durante a hospitalização, ressaltando a importância e a 



Introdução 25 

necessidade de os profissionais o utilizarem e compreenderem em seu dia a dia 

para o bem-estar desses pacientes (Costa, Morais, 2017). 

 

1.2.2 Instrumentos de avaliação e medida de ansiedade na criança em fase 

escolar 

 

Realizada uma pesquisa na literatura nacional e internacional dos 

instrumentos existentes sobre avaliação de ansiedade em crianças. Em busca 

bibliográfica dos últimos dez anos nas bases eletrônicas PubMed, LILACS e 

CINAHL, de acordo com a recomendação PRISMA (Galvão e Pansani, 2015), 

utilizaram-se os seguintes descritores: anxiety, hospitalized child, inpatients, children, 

emotional responses, emotional manifestation, emotional reactions, validation 

studies, manifest anxiety scale e test anxiety scale, e suas combinações. Foram 

encontrados 1.023 artigos, mais 19 artigos identificados em busca livre e outras 

fontes. Destes, 57 foram removidos por serem duplicados e 912 foram excluídos 

após leitura do título. Após leitura do resumo e textos na íntegra, foram excluídos 40 

artigos, totalizando, ao final, 33 artigos. Os critérios de exclusão adotados foram 

artigos não disponíveis em inglês, português ou espanhol (n=3), artigos os quais 

abordavam qualidade de vida (n=4), transtornos psiquiátricos (n=13), testes 

psicológicos (n=3), crianças não hospitalizadas (n=6), escalas dentais (n=5) e relatos 

e escalas preenchidas sob a ótica dos pais (n= 6) (Figura 1). 
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Figura 1 -  Fluxo da informação com as diferentes fases de uma revisão sistemática – São 
Paulo, 2018. 

 

Fonte: Galvão TF, Pansani TSA. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Metanálises: A 
recomendação PRISMA. Epidemiol Serv. Saúde. Brasília. 2015; 24(2):335-42. From:  Moher D, 
Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. 
doi:10.1371/journal.pmed1000097. For more information, visit www.prisma-statement.org. 
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Estes artigos são estudos de validação, revisões sistemáticas e integrativas e 

ensaios clínicos randomizados, os quais utilizaram um total de dez instrumentos, 

apresentados a seguir: 

 Revised Children´s Manifest Anxiety Scale – RCMAS (Escala de Ansiedade 

Infantil – “O que penso e sinto” – OQPS) 

A RCMAS é a revisão da Children’s Manifest Scale - CMAS, de 1956 

(Castaneda, McCandless, Palermo, 1956), que inicialmente possuía 53 itens. Foi 

readaptada e validada por Reynolds e Richmond (1978, 1979; Richmond e Millar, 

1984) para testes psicológicos em crianças e adolescentes de seis a 19 anos. É 

conhecida como O que eu penso e sinto, possui 37 itens de autorrelato para 

avaliação da ansiedade de crianças e adolescentes com idade entre sete e 17 anos. 

Pode ser aplicada individualmente ou em grupo, entretanto foi desenvolvida para ser 

respondida pela própria pessoa. É dividida em escala de ansiedade e escala da 

mentira. 

A escala da ansiedade tem pontuação total calculada sobre 28 itens divididos 

em três fatores: 1. Fisiológico – nove itens referentes a manifestações fisiológicas 

de ansiedade, como dificuldade no sono, náusea e fadiga, entre outros; 2. 

Preocupação – dez itens que se referem a preocupações e sensibilidade 

exacerbada pela opinião de outrem e 3. Concentração – nove itens relacionados a 

medos e dificuldade de concentração (Richmond e Millar, 1984; Reynolds, 

Richmond, 1978, 1979). 

Os nove itens restantes constituem o domínio Escala da Mentira, que é uma 

avaliação de quanto a criança necessita da aprovação dos pais e/ou dos pares, 

como, por exemplo: eu gosto de todo mundo que eu conheço, eu sempre sou gentil, 

eu sempre tenho boas maneiras. A escala possui dois fatores: um composto pelos 

itens que têm a opção de resposta de dupla negativa e outro composto como os 

demais itens. As respostas podem ser “sim” ou “não”. Pontuações altas nas 

subescalas representam diferentes tipos e origens de ansiedade. Utilizada também 

para avaliação da saúde mental e testes de ansiedade (Richmond, Millar, 1984; 

Reynolds, Richmond, 1978, 1979).  
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A escala foi traduzida e adaptada para o português do Brasil, porém não foi 

validada com crianças escolares hospitalizadas (Gorayeb MA, Gorayeb R, 2008). Na 

escala brasileira, houve uma pequena modificação na divisão dos fatores: sete itens 

para o Fisiológico, dez itens para o fator Preocupação e 11 itens em Concentração, 

mantendo os dois fatores da escala da mentira, com os 37 itens totais.  

A validação foi considerada bem-sucedida, com as qualidades psicométricas 

com resultados bastante semelhantes aos de estudos internacionais. Os autores 

consideraram que a escala O que penso e sinto poderá ser utilizada na triagem de 

crianças com problemas de ansiedade, em especial para os profissionais em saúde 

mental na prática clínica ou pesquisas (Gorayeb MA, Gorayeb R, 2008). 

 

 Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders – child version. 

(SCARED – C) 

Objetivou-se criar um instrumento que fosse confiável para ser utilizado no 

rastreamento de desordens de ansiedade de crianças e adolescentes: Transtorno de 

ansiedade geral, Distúrbio da Ansiedade da Separação, Síndrome do Pânico, Fobia 

Social e Fobia da Escola. Criado inicialmente com 85 itens, foi reduzido a 38 e, 

finalmente, validado com 41 itens.  Em todas as versões, foram mantidos cinco 

fatores: somático/pânico – 13 itens; ansiedade generalizada – nove itens; ansiedade 

de separação – oito itens; fobia social – sete itens e fobia escolar – quatro itens.  A 

pontuação de cada item varia em uma escala de Likert de zero a dois, com (0) 

significando não verdadeiro ou quase nunca verdadeiro, (1) significando às vezes 

verdadeiro, e (2) significando verdadeiro ou frequentemente verdadeiro. Para cada 

item, a criança escolhe a resposta que melhor descreve como ela tem se sentido 

nos últimos três meses, com pontuação total de zero a 82, sendo que altas 

pontuações revelam elevados níveis de ansiedade.  

Foi validada para a língua portuguesa falada no Brasil por Isolan et al. (2011), 

sendo mantidos os mesmos fatores da escala original. A escala é de fácil e rápida 

administração, bem como de baixo custo. Os autores consideraram que, tendo em 

vista que é relevante a incidência de transtornos de ansiedades em crianças 

brasileiras e o custo do atendimento e tratamento é alto para um país como o Brasil, 
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o instrumento terá muita utilidade na identificação das crianças que estão em risco e 

necessitam receber tratamento (Isolan et al., 2011). 

 

  Children’s Depression Inventory (CDI: Inventário de Depressão Infantil) 

Utilizado majoritariamente para fornecer dados de transtornos psiquiátricos, 

mais especificamente, a depressão. Porém também é utilizado em ensaios clínicos 

randomizados para mensurar níveis de ansiedade (Potasz et al., 2013). 

Desenvolvido por Kovacs (1992) para crianças e adolescentes de sete a 17 anos, o 

inventário é uma adaptação do Beck Depression Inventory - BDI (Beck et al., 1961), 

é composto por 27 questões alternativas de autorrelato ou respondidas por outros 

informantes, tais como familiares ou professores, entre sintomas afetivos, cognitivos 

e sociais, divididos em cinco fatores: humor negativo, problemas interpessoais, 

ineficácia, anedonia e autoestima negativa. Os itens referem-se aos sentimentos 

percebidos pela criança nas duas últimas semanas, sendo pontuação zero quando a 

primeira alternativa é escolhida (ausência de sintoma); um quando a segunda 

alternativa é escolhida (sintoma leve) e dois quando a terceira alternativa é escolhida 

(sintoma claro) e a sua pontuação total variável de zero a 54. Traços de depressão 

são considerados positivos quando o escore é igual ou maior que 18. Existem 

variações da escala validadas em diversas versões, entre elas, resumidas e em 

outras línguas. Este questionário foi adaptado no Brasil por Gouveia et al. (1995) e 

posteriormente validado por Golfeto et al. (2002), já com 20 itens e ponto de corte 

17, ou seja, escores acima de 17 indicam prováveis quadros depressivos. Cruvinel, 

Boruchovitch e Santos (2008), em sua validação, não chegaram à conclusão de 

quantos itens são necessários ao inventário, uma vez que utilizaram o estudo 

original de Kovacs (1992) e o adaptado por Gouveia et al. (1995) em amostras 

separadas e com resultados diferentes.  
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 Multidimensional Anxiety Scale for Children – MASC (Escala 

Multidimensional de Ansiedade para Crianças – MASC – VB) 

Esta é uma escala de autorrelato para avaliar a ansiedade de crianças e 

adolescentes com idade entre oito e 19 anos nos domínios afetivo, físico, cognitivo e 

comportamental. O instrumento pode ser aplicado individualmente ou em grupo, 

porém deve ser respondido pela própria pessoa. Composta por 39 itens distribuídos 

em quatro fatores: sintomas físicos (tensão / inquietude, somáticos / autonômicos), 

ansiedade social (humilhação e medo de rejeição pública), prevenção de danos 

(enfrentamentos e perfeccionismo) e ansiedade de separação. As respostas têm 

quatro opções de pontuação na escala Likert: 0 – Nunca é verdade sobre mim; 1 – 

Raramente é verdade sobre mim; 2 – Às vezes é verdade sobre mim e 3 – 

Frequentemente é verdade sobre mim. (Vianna, 2009; March et al., 1997, March, 

Sullivan, 1999). Foi validada e adaptada culturalmente no Brasil como MASC – VB: 

Escala Multidimensional de Ansiedade para Crianças – Versão Brasileira, por Nunes 

(2004) em sua dissertação de mestrado e utilizada por Vianna (2009) em sua 

pesquisa de mestrado com crianças da comunidade da Rocinha. Ambos os autores 

referem que a escala possui bom desempenho psicométrico para ser utilizada na 

população brasileira, entretanto afirmam a necessidade de outros estudos com 

amostras maiores e outros desenhos metodológicos (Vianna, 2009; Nunes, 2004). 

 

 State Trait Inventory for Children - STAI-C (IDATE – C: Inventário de 

Ansiedade Traço Estado para criança).  

A escala IDATE-C objetiva avaliar dois tipos de ansiedade na criança e 

adolescentes com idade entre nove e 12 anos: a ansiedade-traço, que se refere às 

diferenças individuais que favorecem a ansiedade e a ansiedade-estado, que se 

relaciona à diferença na tendência de se reagir com aumento de intensidade à 

ansiedade (Fioravanti et al., 2006; Biaggio, Natalício, Spielberger, 1977) 

É constituída por duas escalas de autorrelato com 20 itens cada, com três 

opções de respostas e escores total de 20 a 60 em cada uma (Biaggio, Natalício, 

Spielberger, 1977). É perguntado à criança como ela geralmente se sente (para 

mensurar ansiedade-traço) e como está se sentindo naquele momento (para 
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mensurar ansiedade-estado), com quatro opções de respostas cada um. A 

ansiedade-estado é caracterizada como um estado emocional transitório, em que os 

escores podem variar em intensidade e aumentar ou diminuir com o passar do 

tempo; a ansiedade-traço é caracterizada como uma resposta ansiosa permanente 

da personalidade do indivíduo. Validada no Brasil como IDATE: Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado (Biaggio, Natalício, Spielberger, 1977). 

 

 Social Anxiety Scale for Children (SASC-R) 

Criada para determinar primariamente o nível de ansiedade social das 

crianças e suas relações sociais por La Greca et al. em 1988 e posteriormente 

revisada por La Greca e Stone em 1993. Atualmente também é utilizada para 

determinar o nível de ansiedade de crianças submetidas a procedimentos dolorosos 

e cirurgias. Composta por 26 itens, divididos em três fatores: medo da avaliação 

negativa dos colegas, prevenção social e angústia específica para novas situações e 

prevenção e angústia social generalizada. Cada item tem uma pontuação de um a 

cinco (La Greca et al., 1988; La Greca, Stone, 1993). Ainda não traduzida para o 

português. 

 

 Children’s Emotional Manifestation Scale (CEMS) 

Escala observacional desenvolvida e validada por Li e Lopez (2005) para 

analisar a ansiedade em crianças no pré-operatório ou antes de algum procedimento 

invasivo, estressante ou doloroso. É composta por cinco categorias 

comportamentais; cada categoria consiste em observar cinco comportamentos, 

expressão facial, vocalização, atividade, interação e nível de cooperação, sendo que 

cada uma dessas categorias possui um escore de um a cinco, dependendo do nível 

e intensidade. O total da pontuação pode variar de cinco a 25. Altos escores indicam 

altos comportamentos de ansiedade e emoções negativas (Li, Lopez, 2005). Essa 

escala ainda não foi traduzida para o português. 

 

  

Full-text articles 

assessed for eligibility 

(n = 73) 
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 Emotional Reaction Instrument Checklist (ERC) 

Desenvolvido para mensurar as respostas emocionais positivas e negativas 

das crianças de sete a 18 anos quanto a hospitalização e cirurgias. Possui 16 itens 

de autorrelato que têm até quatro pontos de cada item, em uma escala de zero a 

três, sendo um - de modo nenhum a quatro - realmente, divididos em sete itens 

emocionais: feliz, triste, exaltado, bravo, calmo / relaxado, com medo / assustado e 

nervoso / preocupado, e as crianças devem responder aos números e não às 

sentenças. Altos escores na escala indicam maiores emoções positivas ou menos 

angústias (Park e Foster, 2015; Reid et al., 1994). O instrumento também foi 

validado em coreano como ERI-K (Kim et al., 2011) e inglês como ERI-E (Kim et al., 

2014). Escala não traduzida para o português. 

 

 Escala Visual Analógica (VAS) 

Consiste em um traço de linha horizontal de 10 cm, com diferentes termos e 

frases como: “Não estou ansioso” e no final “eu estou muito ansioso”, em que é 

solicitado à criança responder ou marcar aquele que lhe é mais conveniente, sendo 

zero o mínimo de ansiedade e dez o máximo. A aplicação da escala implica que a 

criança saiba ler e tenha o desenvolvimento cognitivo suficiente para compreender o 

significado da escala e saber se autoavaliar. Apesar da limitação, os autores 

reforçam o caráter simples e rápido da escala, podendo ser utilizada em variados 

cenários (Crandall et al., 2007). A escala analógica é mais comumente utilizada na 

mensuração de dor (Tesler, 1991; Gift, 1989). 

 

 Child Drawing Hospital (CD:H) 

O Child Drawing: Hospital foi desenvolvido e validado em língua inglesa norte-

americana, por enfermeiras de saúde mental, com o objetivo de mensurar o estado 

emocional de crianças escolares hospitalizadas (Clatworthy, Simon, Tiedeman, 

1999a,b). Diferentemente dos instrumentos abordados anteriormente, em que as 

crianças respondem a um questionário de autorrelato, com respostas possíveis de 

sim/não ou por meio de uma escala Likert, ou tipo Likert, algumas das quais podem 

ser respondidas por outras pessoas, além da própria criança, o CD:H é um 
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instrumento que busca avaliar a ansiedade da criança por meio do desenho, uma 

vez que desenhar, para a criança escolar, em geral, é uma atividade prazerosa, na 

qual ela pode expressar o que é mais importante para ela naquele momento 

(Clatworthy, Simon, Tiedeman, 1999a,b). Deve-se seguir as instruções de um 

instrumento, o CD:H Manual. É composto por três partes: A, B e C. 

A Parte A é constituída de 14 itens com escala que varia de um a 10, sendo 

que um indica baixa ansiedade e dez indica alto nível de ansiedade. A parte B é 

composta de oito itens e a Parte C varia de um a 10.  A soma da parte A, B e C 

poderá variar de 15 a 290 pontos. Realizada validação na Suécia (Wennström et al., 

2011) e tradução livre em Portugal (Lima e Lemos, 2011). 

Após identificar as dez escalas e instrumentos descritos acima, observou-se 

algumas formas de averiguação do nível de medo, ansiedade e estresse das 

crianças, que são utilizados por profissionais da saúde e da educação, como 

médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, professores e educadores. Contudo, 

verificou-se que grande parte dos instrumentos avalia a ansiedade da criança sob a 

ótica dos pais ou a ansiedade da criança fora do contexto hospitalar, ou ainda 

caracteriza e mensura a ansiedade de crianças acometidas por transtornos 

psíquicos.  

Constatou-se também que o enfermeiro é quem identifica na maioria das 

vezes os sentimentos de ansiedade na criança hospitalizada, por estar mais próximo 

à família e ao paciente, tendo a missão de desenvolver estratégias para atenuar os 

sinais e sintomas causados pela mesma (Lima, Lemos, 2011). Ainda não há, até o 

momento, um instrumento validado e adaptado culturalmente, que seja utilizado pelo 

enfermeiro de forma lúdica, rápida e prática, para avaliação da ansiedade da criança 

diante da hospitalização e dos procedimentos dolorosos a que ela é submetida. 
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1.2.3 Justificativa para realização do estudo 

 

Tendo em vista o exposto acima, considerou-se relevante realizar a tradução 

e adaptação cultural do CD:H, pois a revisão de literatura permitiu identificar que 

esse foi o único instrumento encontrado de avaliação de ansiedade da criança em 

idade escolar que utiliza o desenho como uma estratégia lúdica e projetiva para a 

avaliação da ansiedade da criança escolar hospitalizada (Clatworthy, Simon, 

Tiedeman, 1999a,b). O instrumento permite que a própria criança expresse seu grau 

de ansiedade por meio do desenho e que a posterior validação do instrumento dar-

se-á com enfermeiros pediatras de todas as regiões brasileiras. 

Ainda se considerou que, como desenhar é uma atividade apropriada à faixa 

etária escolar por ser uma abordagem lúdica, agradável e apreciada pela maioria 

das crianças, o instrumento será de grande utilidade na prática clínica do enfermeiro 

pediatra. Avaliar o grau de ansiedade permitirá ao enfermeiro e aos demais 

profissionais da saúde o manejo da ansiedade da criança em unidades de 

internação pediátrica e propor possíveis intervenções no cuidado e assistência que 

diminuam o sofrimento emocional durante a hospitalização. 

Nesse sentido, é necessário que o instrumento seja traduzido e adaptado 

culturalmente para a língua portuguesa do Brasil, como o primeiro passo na 

utilização do mesmo tanto em pesquisas como na prática clínica no cenário da 

internação hospitalar pediátrica.  



 

2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

 

 Traduzir o instrumento Child Drawing: Hospital para a língua portuguesa 

falada no Brasil; 

 Adaptar culturalmente o instrumento Child Drawing: Hospital para avaliação 

da ansiedade de crianças escolares brasileiras. 



 

3 MÉTODO 
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3 MÉTODO 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo metodológico, que tem por objetivo realizar a tradução e adaptação 

cultural de um instrumento de avaliação da ansiedade infantil em crianças escolares 

(Borsa, Damásio, Bandeira, 2012; Polit, Beck, 2011; Beaton et al., 2000). A tradução 

e adaptação transcultural de instrumentos é uma medida empregada para 

proporcionar comparações entre diferentes países e culturas, com possibilidade de 

padronizar instrumentos culturalmente relevantes de medidas de saúde, entre outros 

tipos de instrumentos (Mokkink et al., 2016). Além disso, é uma alternativa para 

evitar a criação de novos questionários e instrumentos, uma vez que instrumentos já 

validados podem ser utilizados para avaliar fenômenos equivalentes em realidades 

distintas (Borsa, Damásio, Bandeira, 2012; Guillemin, Bombardier, Beaton, 1993). 

Para que isso ocorra, o instrumento deve ser traduzido e adaptado por meio 

de diretrizes, seguindo o rigor e passos do processo, bem como a avaliação das 

propriedades psicométricas para a utilização e inserção do mesmo no meio de 

trabalho (Borsa, Damásio, Bandeira, 2012). 

 

3.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Tradução e adaptação transcultural são termos interligados, porém distintos. 

Tradução é a técnica de produzir um documento a partir da versão original para o 

idioma-alvo. Adaptação refere-se ao processo considerando quaisquer diferenças 

entre a versão original e a final, de modo a manter a equivalência de significado 

(Borsa, Damásio, Bandeira, 2012; Guillemin, Bombardier, Beaton, 1993). 

Desse modo, quando intentamos utilizar um instrumento desenvolvido em 

outro país e em outra língua, há necessidade de que se proceda tanto à tradução 
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para o português falado no Brasil como à adaptação cultural do instrumento, como 

exemplificado no Quadro 2. 

 

Quadro 1 - Exemplos de tradução e adaptação transcultural de instrumentos e/ou escalas 
psicométricas. 

Exemplo 
Cultura da população- 

alvo 
Idioma País de utilização 

Tradução 
necessária 

Adaptação 
necessária 

1 Mesma cultura Língua semelhante Mesmo país - - 

2 
Outra cultura 

Imigrantes estabelecidos  
Língua semelhante Mesmo país -   

3 Outra cultura Língua semelhante Outro país -   

4 
Outra cultura 

Imigrantes recentes 
Outra língua Mesmo país     

5 
Outra cultura 

 
Outra língua Outro país     

Fonte: Adaptado de Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-related 
quality of life measures - Literature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol. 
1993;46(12):1421 

 

As diretrizes mais aceitas e consolidadas sobre tradução e adaptação 

transcultural são os trabalhos de Guillemin, Beaton e Bombardier (1993) e Beaton et 

al. (1998, 2000, 2007). Assim, o processo de adaptação transcultural de um 

instrumento deve seguir os seguintes passos, conforme Figura 2: 

 

a) Tradução 

b) Retrotradução (Back-translation) 

c) Comitê de juízes de revisão das traduções e retrotraduções. 

d) Pré-teste para equivalência, usando técnicas adequadas. 

e) Reavaliação da pontuação dos resultados se necessário. 
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a) Tradução 

Consiste na tradução do instrumento do idioma original para o idioma 

pretendido. Deve ser feita por no mínimo duas pessoas bilíngues, de preferência 

uma com conhecimento no tema e a outra com conhecimento da língua-alvo, e 

devem realizam, independentemente, a tradução do instrumento. Esses passos são 

preconizados para evitar discrepâncias nas interpretações e detecção de termos 

ambíguos. A primeira versão geralmente obtém maior equivalência na perspectiva 

científica e psicométrica. Na segunda, seria notada a diminuição de desvios de 

significado dos itens com maior utilização da linguagem usada pela população-alvo. 

As duas versões são avaliadas pelo pesquisador e os dois tradutores, originando a 

primeira versão traduzida para o português do Brasil (Borsa, Damásio, Bandeira, 

2012; Beaton et al., 1998, 2000, 2007; Guillemin, Bombardier, Beaton, 1993). 

 

b) Retrotradução (Back-translation) 

Será necessário o mesmo número de tradutores, entretanto estes deverão ser 

nativos e possuir a mesma língua de origem do instrumento. Os tradutores sem 

conhecimento do instrumento original realizam a retrotradução, independentemente, 

para o idioma de origem, a fim de verificar se existem resultados divergentes entre a 

versão original e a traduzida, visando aumentar a qualidade da versão final, ao 

avaliar e detectar alguma tradução incorreta ou palavra ou conceito que não 

pertença à cultura pretendida. Caso haja discrepâncias entre as versões 

retrotraduzidas, os tradutores e pesquisador(es) reúnem-se e chegam a um 

consenso sobre a versão final retrotraduzida (Borsa, Damásio, Bandeira, 2012; 

Beaton et al., 1998, 2000, 2007; Guillemin, Bombardier, Beaton, 1993).  

 

c) Comitê de Juízes 

A próxima etapa é a formação de um comitê de juízes com especialistas 

preferencialmente bilíngues, com diversas expertises, por exemplo, a experiência 

clínica na área ou trabalhar com tradução e adaptação de escalas e instrumentos. 

Os juízes tomam conhecimento das versões finais traduzidas e retrotraduzidas 

objetivando analisar a adequação das escalas (Borsa, Damásio, Bandeira, 2012; 

Beaton et al., 1998, 2000, 2007; Guillemin, Bombardier, Beaton, 1993). 
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Esse comitê deve analisar as seguintes equivalências: 

I. Semântica: gramatical e vocabulário, referente ao significado das palavras, 

pois algumas palavras podem não possuir tradução para outros idiomas. 

II. Idiomática: substituir expressões coloquiais; 

III. Cultural ou experiencial: coerência entre os termos e experiências vividas 

pela população a que se destina; 

IV. Conceitual: se possui equivalência de conteúdo, capturando os mesmos 

conceitos propostos inicialmente. 

Após o consenso do Comitê de Juízes, há a produção da versão pré-final. 

 

d) Pré-teste 

Realizado antes da sua aplicação definitiva, para verificação de quanto o 

instrumento é compreensível e factível à população-alvo, com a finalidade de 

constatar possíveis erros de tradução e assegurar a equivalência das versões 

original e final (Borsa, Damásio, Bandeira, 2012; Beaton et al., 1998, 2000, 2007; 

Guillemin, Bombardier, Beaton, 1993). 

Figura 2 - Representação gráfica dos estágios recomendados para adaptação cultural. 

 

Fonte: Beaton D, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the Process of Cross-Cultural 
Adaptation of Self-Report Measures. Spine. 2000;24(24):3187. 
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Alguns autores sugerem etapas a serem seguidas, com algumas 

modificações na ordem e a terminologia proposta em cada uma delas. Como não há 

uma norma única totalmente aceita, ajustes podem ser realizados em cada modelo 

(Epstein et al., 2015; Borsa, Damásio, Bandeira, 2012; Ferrer et al., 1996). Segundo 

Epstein, Santo, Guillemin (2015), em seus estudos sobre revisão das diretrizes de 

adaptação transcultural, referem não haver consenso na literatura de um único ou 

melhor modelo de diretrizes. Ferrer et al. (1996) e Deon et al. (2011) também 

optaram por seguir os passos de uma tradução e retrotradução adaptada, a fim de 

detectar problemas de compreensão dos itens os quais, após a retrotradução, 

poderiam não ser notados e de avaliar a compreensão da escala pelo público-alvo. 

Borsa, Damásio e Bandeira (2012) propuseram um procedimento alternativo 

para a adaptação transcultural de instrumentos psicológicos utilizando a literatura e 

diretrizes de vários pesquisadores sobre o assunto. Também sugeriram a 

retrotradução após o comitê de juízes, pois referem que, nesse momento, o 

instrumento já deve estar no processo de ajustes finais, somente aguardando a 

avaliação do autor do instrumento original, devendo ser somente uma  fase de ajuste 

de palavras (Borsa, Damásio, Bandeira, 2012). 

Neste estudo, optou-se por utilizar o método de tradução e adaptação cultural 

segundo Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), com algumas variações, ao se 

inverterem as fases do processo. Após a fase de tradução do instrumento original 

por dois tradutores e a síntese final do instrumento traduzido, foi enviado o 

instrumento ao Comitê de Juízes antes de proceder-se à fase de retrotradução. 

Considerou-se que, com as sugestões do comitê já implementadas, seria enviado 

para a retrotradução o instrumento modificado com a finalidade de manter a 

equivalência conceitual do instrumento adaptado, pois o comitê é quem propõe as 

modificações e analisa as discordâncias, possibilitando uma retrotradução mais 

próxima do original (Andrade et al., 2018). De outro modo, caso todos os passos das 

diretrizes fossem seguidos, talvez fosse necessário obter um novo comitê, se 

houvesse alguma divergência. Também foi realizada apenas uma retrotradução, 

tendo em vista que a mesma contemplou o seu objetivo, que era verificar que havia 

algum item divergente ou palavra que não contemplasse a adaptação do idioma 

original ao idioma-alvo.  
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É de extrema importância considerar que o CD:H é peculiar, no sentido de 

que o que deve ser traduzido são as instruções de aplicação do instrumento e de 

análise do desenho realizado pela criança. Apesar de o instrumento ser aplicado em 

crianças, o profissional que o aplica é quem deve entender as instruções de 

aplicação e análise, com o propósito de que todos os profissionais que aplicarem o 

instrumento possam chegar à identificação do mesmo nível de ansiedade, 

confirmando a aplicabilidade do instrumento.  

As autoras que construíram o instrumento, o fizeram para que fosse um 

elemento lúdico, apropriado ao nível de desenvolvimento da criança, fácil de ser 

aplicado e não ameaçador, como uma brincadeira. Foi utilizado como modelo um 

instrumento que mensurava o estado de ansiedade das crianças, no qual não eram 

necessárias respostas verbais ou escritas: o MCPS – Missouri Children’s Picture 

Series, validado por DeFillips, 1979. Esse instrumento utiliza oito escalas, 

compostas por diferentes números de itens individuais, tais como agressão, inibição, 

nível de atividade, masculinidade-feminilidade, distúrbio do sono, somatização, 

sociabilidade e maturidade, que variam de 24 a 33 pontos no total cada uma. São 

oferecidos 238 cartões com desenhos às crianças e é solicitado a elas que dividam 

os cartões em duas pilhas com o seguinte critério: “O que parece divertido” e “O que 

não parece divertido” (Cox EC, 1983). 

A diferença entre os dois instrumentos, apesar de ambos utilizarem desenhos, 

é que o instrumento MCPS apresenta os desenhos já elaborados para que as 

crianças os separem em duas categorias, enquanto o instrumento CD:H é uma 

ferramenta projetiva, na qual a criança produz o desenho a partir de uma instrução 

(DeFillips, 1979; Clatworthy, Simon, Tiedeman, 1999a,b).  

Desta forma, para a  aplicação do CD:H, é oferecido à criança uma folha de 

papel branco, tamanho A4 e uma caixa contendo oito cores de giz de cera, tipo 

crayons: vermelho, violeta, azul, verde, amarelo, laranja, preto e marrom. Após 

entregar o material, é solicitado à criança um desenho, realizando a seguinte 

instrução: “Por favor, desenhe uma pessoa no hospital”. A criança terá o tempo que 

quiser para a realização do desenho, sem a interferência do profissional ou familiar, 

que intervirá somente se solicitado e para esclarecer alguma dúvida. A criança deve 

ser avisada no início da abordagem que o desenho deverá ser entregue para o 
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pesquisador, e será analisado por meio de seu Manual (Clatworthy, Simon, 

Tiedeman, 1999a,b).  

O CD:H é composto por três partes: A, B e C. Parte A é constituída de 14 itens 

com escala que varia de um a 10, um indica baixa ansiedade e 10  indica alto nível 

de ansiedade. Os itens avaliados da parte A são: posição, ação, comprimento, 

largura, tamanho da pessoa; expressão facial e olhos; cor predominante; número de 

cores usadas; uso do papel; localização no papel; inclusão e tamanho de 

equipamentos hospitalares e nível de desenvolvimento.  

A parte B é composta de oito itens que irão presumir índices relacionados à 

patologia apresentada pela criança. Exemplo: se há ou não omissão e exagero de 

alguma parte do corpo desenhado pela criança. Omissão, destaque e irrelevância de 

parte do corpo, distorção, omissão de duas ou mais partes do corpo, transparência, 

partes do corpo e face misturados, sombreamento ou item ausente são avaliados de 

acordo com o gabarito do manual (Clatworthy, Simon, Tiedeman, 1999b). 

A parte C computa pontos de acordo com o avaliador acerca da ansiedade 

expressa no desenho da criança. Nessa parte, a pontuação varia de um a 10; a 

pontuação um indica baixa ansiedade e o desenho deve ser: realista, agradável, 

colorido, bem-proporcionado, confiante, alegre. A pontuação 10 indica alto nível de 

ansiedade; neste caso, o desenho deve ter a aparência de oprimido, desorganizado 

e triste, derrotado e bizarro, estranho (Clatworthy, Simon, Tiedeman, 1999b). 

A soma da parte A, B e C poderá variar de 15 a 290 pontos, conforme tabela 

abaixo:  

Quadro 2 - Níveis de Ansiedade Baseado na Pontuação Total do Child Drawing: Hospital 
(CD:H) 

Pontuação Total do CD:H Nível de Ansiedade 

≤ 43 Muito baixo 

44-83 Baixo 

84-129 Médio 

130-167 Acima da Média 

≥ 168 Muito alto 

Fonte: Clatworthy S, Simon K, Tiedeman M.E. Child Drawing: Hospital- An 
Instrument Designed to Measure the Emotional Status of Hospitalized 
School- Age children. J Pediatr Nurs. 1999;14(1):2-9. 
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3.3 COMITÊ DE ÉTICA 

 

O estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), com número CAAE 

67820417.0.0000.5392 e Parecer 2.087.441 (Anexo 3). 

 

3.4 PARTICIPANTES  

 

Foram convidados 27 enfermeiros que trabalham na área pediátrica das cinco 

regiões do Brasil (enfermeiros pediatras da área clínica e docentes de enfermagem 

pediátrica) para formarem o Comitê de Juízes. Inicialmente a seleção dos 

participantes foi realizada a partir de pesquisa na Plataforma Lattes (CNPq) de 

especialistas em enfermagem pediátrica, tendo sido convidados quatro enfermeiros. 

A seguir, também foram convidados 23 enfermeiros indicados pelos próprios 

participantes.  

O critério de inclusão para a participação no estudo foi ter mais de cinco anos 

de experiência em pediatria, assistencial ou docência, com ou sem especialização 

na área. 

O convite foi realizado por correio eletrônico, conforme Apêndice “A”, após 

contato via mensagens eletrônicas. Dos 27 convites enviados, 17 (62,96%) pessoas 

responderam ao contato, aceitando participar do estudo, havendo apenas uma 

recusa (3,7%). Entretanto, somente oito enfermeiros responderam ao questionário 

(Apêndice E) (29,62%). Cada um dos membros do Comitê de Juízes recebeu uma 

numeração, de acordo com a ordem de entrega dos questionários (Juiz 1 a Juiz 8). 
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3.5 COLETA DE DADOS 

 

Os objetivos do estudo estavam explícitos na carta convite (Apêndice A) e, 

após o aceite dos 17 enfermeiros, foi-lhes enviado um arquivo com as orientações 

para a análise do instrumento denominado Apresentação (Apêndice D). 

Adicionalmente foram também enviados arquivos contendo o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), sendo solicitada a 

assinatura do mesmo; a Caracterização dos Juízes (Apêndice C); o Instrumento 

(Apêndice E) e o arquivo em PDF do artigo original em inglês (Clatworthy, Simon, 

Tiedeman, 1999b). 

Na Apresentação (Apêndice D) foi orientado quanto ao tempo de 

preenchimento do instrumento (Apêndice E) e sobre a devolução dos mesmos, além 

dos lembretes, caso o tempo de entrega se excedesse. 

 

3.6 O INSTRUMENTO 

 

O instrumento foi construído em forma de tabela, com duas colunas, sendo 

que, à esquerda, constavam as partes do texto original em inglês e, à direita, a 

forma traduzida para o português (versão T3) (Apêndice E). 

 
Quadro 3 - “Parágrafo 1” do Instrumento enviado ao Comitê de Juízes (Apêndice E). São 

Paulo, 2018. 

THE INSTRUMENT 
The equipment needed to administer the CD:H 
consists of a blank 8 1/2 x 11 inch sheet of white 
paper and a box of the eight basic crayons (red, 
purple, blue, green, yellow, orange, black, and 
brown). The child is directed to draw a picture of a 
person in the hospital. This is all the child is asked to 
do. The drawings are obtained individually. The 
standardized approaches suggested below are to be 
given to facilitate interpretation and scoring of the 
drawings. 

O INSTRUMENTO 
O material necessário para a aplicação do 
instrumento CD:H consiste em uma folha de papel 
sulfite branco A4 e 8 lápis de cor básicos (vermelho, 
roxo, azul, verde, amarelo, laranja, preto e marrom). 
A criança é orientada a desenhar a figura de uma 
pessoa no hospital. Isto é tudo o que é pedido à 
criança. Os desenhos são obtidos individualmente. A 
abordagem padronizada sugerida abaixo objetiva 
facilitar a interpretação e a atribuição da pontuação 
ao desenho. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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Foi solicitado aos juízes a avaliação das equivalências semântica, idiomática, 

cultural e conceitual dos itens assinalando as opções numéricas: (1) – concordo; (2) 

– não concordo, nem discordo; ou (3) – discordo. Caso fossem assinalados os itens 

(2) ou (3), também era solicitado a justificativa e sugestão. 

Onde havia mais de um item a ser analisado, a tabela foi dividida em mais 

colunas, conforme Apêndice E. No final do instrumento, havia um quadro, 

denominado Seção A, com desenhos de faces, sorrisos e posicionamento do papel, 

dos quais não havia necessidade de avaliação, visto que o desenho é o mesmo, da 

mesma forma que os numerais de um a dez. Os desenhos e numerais foram 

classificados no banco de dados como “não pertinentes – NP” e as lacunas em 

branco, com o número zero. Os textos do quadro também foram analisados e 

classificados pelos juízes em: (1) – concordo; (2) – não concordo, nem discordo; ou 

(3) – discordo. 

 

3.7 DURAÇÃO DA COLETA DOS DADOS 

 

Os instrumentos foram encaminhados e recebidos no período de setembro a 

novembro de 2017, tendo sido enviados lembretes para devolução em torno de 15 

dias após o envio inicial do instrumento, nesse mesmo período, num total de oito 

lembretes para quatro juízes (um lembrete para um juiz, dois lembretes para dois 

juízes e três lembretes para um juiz). 

 

3.8 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O estudo foi analisado, conforme descrito acima, por uma versão adaptada 

das diretrizes de tradução e adaptação transcultural de instrumentos, recomendadas 

por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993). Não era objetivo do estudo a validação 

de construto, que será realizada a posteriori.  
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Após a devolução dos oito instrumentos preenchidos, os dados foram 

inseridos em uma planilha eletrônica do programa Excel e analisado o índice de 

confiabilidade e concordância entre os juízes, inter-rate e validade de face e 

conteúdo do instrumento, além das sugestões, para a adaptação final do mesmo. 

A validade de conteúdo está relacionada à relevância de cada item, à 

representatividade do constructo ao qual o instrumento se propõe a mensurar e ao 

consenso obtido entre os profissionais que participaram do Comitê de Juízes. A 

validade de face (validade aparente) é a capacidade de mensurar o que se propõe, a 

relevância e a compreensão dos itens pela população a que se destina o 

instrumento, no caso, os próprios juízes, que são enfermeiros pediatras, bem como 

a  análise semântica, que é a compreensão dos itens pela população a que se 

destina o instrumento, tendo o cuidado de verificar se os itens também são 

compreendidos pelo estrato mais baixo da população-alvo (Pacico, Hutz, 2015; 

Haynes, Richard, Kubany, 1995; Lynn, 1986). 

O banco de dados foi enviado ao profissional psicometrista, que realizou o 

cálculo CVR (Content Validity Ratio) e Critério de Lawshe (Wilson, Pan, Schumsky, 

2012). 

CVR ou RVC em português é a Razão de Validade de Conteúdo, ou seja, a 

concordância entre os avaliadores sobre a importância do item avaliado. Quanto 

mais avaliadores apontassem o item como relevante, ou essencial, mais validade de 

conteúdo ele teria. Para maior fidedignidade às respostas e ao item avaliado, caso 

acontecesse de um percentual maior que 5% dos juízes responderem ao acaso, 

esse item deveria ser eliminado do teste. Para que isso não acontecesse, Lawshe 

(1975) desenvolveu uma Tabela com valores mínimos de RVC. Se a RVC atingisse 

o valor conforme o número de avaliadores, provavelmente a concordância entre eles 

não haveria ocorrido ao acaso (Pacico, Hutz, 2015; Wilson, Pan, Schumsky, 2012). 

No presente estudo, houve a participação de oito juízes, sendo necessário um 

valor mínimo de RVC = 0,75, segundo Lawshe (1975) (Wilson, Pan, Schumsky, 

2012). 

 



 

4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

No processo de tradução e adaptação do CD:H para a língua portuguesa do 

Brasil, inicialmente foi tentado contato com as autoras do instrumento para a 

solicitação do consentimento da tradução e adaptação cultural, entretanto não foi 

obtido sucesso, pois as mesmas já haviam falecido. 

Foi solicitada e concedida a anuência ao Journal of Pediatric Nursing detentor 

dos direitos autorais da publicação original do CD:H para traduzir e adaptar 

culturalmente o instrumento para a língua portuguesa falada no Brasil (Anexos 1 e 

2). Após aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) (Anexo 3), iniciou-se o 

processo de tradução e adaptação cultural do CD:H. (Figura 3) 

Primeiramente, o instrumento foi enviado via correio eletrônico a duas 

pessoas brasileiras fluentes na língua inglesa americana, sendo uma detentora de 

conhecimentos específicos sobre o tema enfermagem e pediatria e a outra uma 

professora de inglês-português. Após recebimento dos dois instrumentos traduzidos 

para o português (T1 e T2), pesquisadora, orientadora e professora de inglês-

português discutiram e analisaram as traduções, tendo sido elaborada a versão 

traduzida consolidada (T3) (Apêndice E).  

A versão T3 foi enviada por e-mail ao Comitê de Juízes composto por 

enfermeiros assistenciais e docentes da área de Pediatria, para ser analisada 

segundo a concordância ou não com a tradução do instrumento, devendo ser 

apresentadas sugestões nos casos em que houvesse discordância. Mais uma vez, o 

texto traduzido com as sugestões dos juízes foi revisto pela aluna e orientadora, que 

acataram as alterações sugeridas pelos mesmos (T4). A seguir, o texto final 

traduzido para o português (T4) foi enviado também via correio eletrônico, após 

contato inicial, a um tradutor e intérprete americano, fluente em inglês e português, 

para realizar a retrotradução do instrumento, isto é, ser vertido para o inglês, sem 

conhecimento prévio do instrumento original, sendo produzido o Trt (texto 

retrotraduzido). A fim de prezar pelo rigor metodológico do estudo e considerando a 

impossibilidade dos autores em reverem o instrumento, foi solicitado a um professor 

associado da Escola de Enfermagem de uma Universidade norte-americana que 
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fizesse a comparação entre a versão original do instrumento e a versão Trt segundo 

a linguagem e significado dos mesmos, tendo sido aprovado com a observação 

sobre a divergência entre dois termos em inglês, porém com a ressalva de que não 

havia implicações para o significado do texto. Assim, considerou-se como 

plenamente satisfatória a tradução e retrotradução do instrumento CD:H segundo as 

equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual, sendo denominado Child 

Drawing: Hospital - Versão Brasileira – CD:H VB. (Apêndice H) 
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Figura 3 - Fluxograma executado para a tradução e adaptação do instrumento CD:H para 
o português – São Paulo, 2018. 

 

Questionário Original 

Tradução 1 (T1) Tradução 2 (T2) 

Síntese Tradução T1 + T2 = T3 

Comitê de Juízes 

Versão Traduzida T4 

Retrotradução 

Síntese Tradução 
(T3) + Sugestões 

do Comitê 

Versão 
Retrotraduzida 

(TrT) 

Versão 
Original 

Versão Final 

Comparação entre Versão 

Original e Retrotradução por 

Professor de Universidade 

Americana 

Autorização Journal Pediatric Nursing 
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4.1 TRADUÇÃO DO CHILD DRAWING: HOSPITAL 

 

Nesta primeira etapa, foram realizadas duas traduções independentes do 

inglês para o português do instrumento CD:H (T1 e T2) por duas pessoas fluentes 

na língua pretendida. Após as traduções, pesquisadora, orientadora e tradutora 

realizaram reuniões para gerar a Síntese das traduções (T3) (Apêndice E). Na 

síntese, as modificações foram basicamente gramaticais, não havendo diferenças 

nas duas traduções que gerassem conflitos com a necessidade de novas traduções 

ou consensos. Foi sugerida pela pesquisadora e orientadora a utilização do lápis de 

cor em substituição ao giz de cera ou “crayon”, uma vez que, na cultura brasileira, as 

atividades de desenhar e pintar geralmente são realizadas com lápis de cor. Esta foi 

a única alteração visando à adaptação cultural do instrumento CD:H. 

 

Quadro 4 - Tradução 1 (T1), Tradução 2 (T2) e Síntese Tradução T1 + T2 (T3) do 
“Parágrafo 3” do instrumento CD:H. São Paulo, 2018. 

Tradução 1 (T1) Tradução 2 (T2) Síntese T1 + T2 = T3 

A pessoa que administra o CD: 
H deve observar a criança para 
ter certeza de que a criança é 
capaz de realizar tarefa. Caso a 
criança seja muito distraída, as 
instruções podem ser repetidas 
e / ou a criança pode ser 
motivada para a sua realização. 
Algumas crianças farão 
perguntas quando não 
estiverem seguras; quando elas 
desconfiam da situação, ou 
quando a compulsão, o excesso 
de zelo, ou concretude 
interferirem na conclusão da 
tarefa. Estas perguntas devem 
ser respondidas com as 
instruções originais, ou com 
esclarecimentos que 
mantenham a essência das 
instruções de modo a não a 
influenciar o comportamento da 
criança. A criança não deve ser 
instruída a adicionar partes ou 
cores ao desenho. 

A pessoa que aplicar o CD:H 
deve observar a criança para ter 
certeza que a criança é capaz de 
executar a tarefa. No caso da 
criança ser muito distraída, a 
orientação pode ser repetida e/ou 
a criança pode ser encorajada a 
realizar a tarefa. Algumas 
crianças poderão fazer perguntas 
quando elas estiverem se 
sentindo inseguras de si mesmas; 
quando elas estiverem 
desconfiadas da situação ou 
quando compulsividade, limpeza 
ou concretude interferir na 
execução da tarefa. Estas 
questões devem ser respondidas 
com a orientação original ou com 
esclarecimento que mantenham a 
essência da instrução e não 
influencie a criança a responder 
de uma ou outra maneira. A 
criança não deve ser estimulada 
a adicionar partes ou cores ao 
desenho. 

A pessoa que aplicar o CD:H 
deve observar a criança para ter 
certeza que a criança é capaz de 
executar a tarefa. No caso de a 
criança ser muito distraída, a 
orientação pode ser repetida e/ou 
a criança pode ser encorajada a 
realizar a tarefa. Algumas 
crianças poderão fazer perguntas 
quando elas estiverem se 
sentindo inseguras de si mesmas; 
quando elas estiverem 
desconfiadas da situação ou 
quando compulsividade, limpeza 
ou concretude interferir na 
execução da tarefa. Estas 
questões devem ser respondidas 
com a orientação original ou com 
esclarecimentos que mantenham 
a essência da instrução e não 
influencie a criança a responder 
de uma ou outra maneira. A 
criança não deve ser estimulada 
a adicionar partes ou cores ao 
desenho 
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4.2 COMITÊ DE JUÍZES 

 

O Comitê de Juízes foi composto por oito enfermeiros de quatro regiões do 

Brasil: Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Apesar de 27 enfermeiros pediatras 

das cinco regiões brasileiras terem sido convidados, 17 (62,96%) responderam ao 

contato aceitando participar da pesquisa, havendo uma recusa (3,7%). Ao final, 

tivemos oito respondentes (29,63%), conforme Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Caracterização dos Juízes, segundo idade, sexo, ano de conclusão da 
graduação, maior titulação, ano de conclusão da maior titulação, ocupação 
atual, local, tempo de ocupação e tempo de experiência em pediatria – São 
Paulo, 2018. 

 
Idade 
(anos) 

Sexo 

Ano de 
conclusão 

da 
graduação 

Maior 
titulação 

Ano de 
conclusão da 

maior 
titulação 

Ocupação 
atual 

Local 
 

Tempo da 
ocupação 

atual 
(anos) 

Tempo de 
experiência 
em Pediatria 

(anos) 

Juiz 1 37 F 2001 DO 2015 Ensino 
Universidade 
privada - SP 

11 16 

Juiz 2 53 F 1983 DO 2001 Ensino 
Universidade 
privada - SP 

33 10 

Juiz 3 39 F 1999 DO 2008 
Ensino / 
Pesquisa 

Universidade 
pública - MG 

18 5 

Juiz 4 36 F 2003 DO 2014 
Ensino / 
Pesquisa 

Universidade 
pública - GO 

4 13 

Juiz 5 41 M 2002 DO 2017 
Assistência / 

Ensino 
Universidade 
privada - SP 

14 8 

Juiz 6 39 F 1999 DO 2012 Ensino 
Universidade 
pública - BA 

2 17 

Juiz 7 37 F 2001 DO 2015 Ensino 
Universidade 
pública – SC 

1 11 

Juiz 8 29 F 2009 
Especialista 

em Saúde da 
Criança 

2016 Ensino 
Universidade 
privada – PE 

2 5 

 

De acordo com a caracterização do perfil dos juízes, verifica-se que o grupo 

foi majoritariamente de pessoas do sexo feminino (sete juízes - 87,5%), tendo como 

maior nível de qualificação a titulação de doutor (sete juízes - 87,5%), com variação 

do ano de conclusão de 2001 a 2017. Todos (oito juízes - 100%) atuam na área de 

ensino e apenas um (12,5%) relata ainda trabalhar na assistência. Todos tinham 
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mais de cinco anos de experiência em enfermagem pediátrica, conforme critério de 

inclusão, tendo variado de cinco a 17 anos. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos juízes segundo as regiões do país. São Paulo, 2018 

 

 

Dos 27 enfermeiros convidados, três foram da região Norte, cinco da região 

Nordeste, 11 da região Sudeste, sete da região Sul e um da região Centro-Oeste. 

Obtivemos o maior retorno dos enfermeiros da região Sudeste com quatro juízes 

(50%), a seguir, a região Nordeste com dois juízes (25%) e as regiões Sul e Centro-

Oeste com um juiz apenas (12,5%). Não houve participantes da região Norte. 

 

Gráfico 2 - Distribuição de juízes segundo a faixa etária. São Paulo, 2018. 

 

Sul; 1 

Sudeste; 4 

Nordeste; 2 

Centro-Oeste; 1 

Região do Brasil 

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste

< 30; 1 

30 - 40; 5 

41 - 50; 1 

> 50; 1 

IDADE 
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Conforme Gráfico 2, a maioria dos juízes possui idade entre 29 e 39 anos 

(seis juízes - 75%), entretanto o grupo permanece numa faixa etária jovem, atingindo 

o máximo de 53 anos. 

 

4.3 ANÁLISE PSICOMÉTRICA DOS DADOS 

 

O instrumento de forma geral foi bem aceito pelos juízes, sendo considerado 

um bom instrumento para a avaliação da ansiedade do escolar durante a 

hospitalização conforme relatado nas mensagens eletrônicas de devolução do 

material. Entretanto, alguns participantes observaram que, na análise do instrumento 

quanto à avaliação semântica, de face e de conteúdo, demorou cerca de uma hora e 

meia, e não 40 a 60 minutos, conforme especificado nas instruções. 

Após o retorno dos questionários preenchidos, os dados foram inseridos em 

uma planilha eletrônica do programa Excel. Na análise estatística, foi considerado 

pontuação um (1) para “concordo” e “não concordo, nem discordo” e zero (0) para 

“discordo”. Houve sugestões mesmo quando os juízes haviam assinalado o item 

“Concordo”. Nestes casos, as sugestões também foram consideradas e aceitas, 

quando julgadas pertinentes.  

Neste estudo, houve a participação de oito juízes, sendo necessário um valor 

mínimo de RVC = 0,75, a partir do cálculo realizado pelo psicometrista pelo Critério 

de Lawshe (Wilson, Pan, Schumsky, 2012). 
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Tabela 1 - Distribuição segundo a concordância, discordância, lacunas e itens não 
pertinentes da versão T3 do instrumento CD:H. São Paulo, 2018 

Itens N % RVC de cada item 

Concordantes 160 66,95 1 

Discordantes 
15 6,28 0,75  

1 0,41 0,5 

Lacunas 42 17,57 -1 

Não pertinentes 21 8,79 -1 

Total 239 100  

 

O instrumento como um todo foi bem avaliado pelo Comitê de Juízes, com 

boa validade semântica e de conteúdo, se observarmos na Tabela 1 o número de 

Índice RVC=1 (66,95%). Entretanto, como é aceitável, segundo Lawshe (1975), que 

o RVC dos itens, em que houve discordância entre os oito juízes, tenha o valor de 

0,75, foi obtido o RVC de 0,75 a 1 em 175 itens do CD:H VB (73,23%).  

No quadro da seção A do instrumento, há itens que possuem lacunas em 

branco (17,57%) e os não pertinentes que são desenhos, figuras e numerais 

(8,79%), não havendo a necessidade de tradução ou concordância. Contudo, 

possuem índice RVC equivalente ao valor -1, como demonstrado no exemplo 

abaixo. (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - “Item 6” da “Seção A” da versão T3 do instrumento CD:H. São Paulo, 2018. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. 
Olhos/ 
Pupila
s 

    

 
 

Pene-
trante 

 
 

Ponto 
minús-

culo 

 
Fecha-

dos 

 
Vagos, 

sem 
visão 

Sem 
olhos 

        :  Em branco                   : Não pertinente 

 

Os 15 itens discordantes (6,28%), que receberam o índice RVC de 0,75 (total 

de sete juízes), tiveram modificações gramaticais para uma melhor adequação do 

instrumento. Obter o valor de 0,75 de RVC em um item significa que, dos oito juízes, 

somente um discordou do item e fez sugestões sobre o mesmo.  
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Conforme Critério de Lawshe; Wilson (2012) = 0,69 para p < 0,05, todos os 

itens atenderam ao que é preconizado como valor mínimo exigido para a RVC não 

ser obtida ao acaso, exceto o “Item 3 – Pontuação 8”: somente o torso, modificado 

para: somente o tronco (0,41%), que recebeu o RVC de 0,5, pois houve dois juízes 

discordantes do item. 

 

Tabela 2 - Distribuição da concordância, discordância, lacunas e itens não pertinentes da 
versão T3 do instrumento CD:H, segundo os parágrafos, seções e quadros. 
São Paulo, 2018. 

 
Itens 
(n) 

Concordantes 
RVC = 1 

Discordantes 
Lacunas 

Não 
pertinentes 

RVC = 0,75 RVC = 0,5 

Parágrafos 11 
5 

(45,45%) 
6 

(54,54%) 
- - - 

Seção - Parte A 43 
40 

(93%) 
3 

(7%) 
- - - 

Seção - Parte B 9 
6 

(66,67%) 
3 

(33,33%) 
- - - 

Seção - Parte C 5 
5 

(100%) 
- - - - 

Quadro - Parte A 155 
88 

(56,77%) 
3 

(1,93%) 
1 

(0,64%) 
42 

(27,11%) 
21 

(13,55%) 

Quadro - Parte B 8 
8 

(100%) 
- - - - 

Quadro - Parte C 4 
4 

(100%) 
- - - - 

Pontuação 4 
4 

(100%) 
- - - - 

 

Os 11 parágrafos iniciais do instrumento tiveram a maioria do índice de RVC= 

0,75 (54,54%), contudo as discordâncias e as respectivas sugestões propostas 

foram modificações gramaticais e de concordância, não alterando o sentido das 

frases ou o objetivo e finalidade/fenômeno a ser mensurado do instrumento, tais 

como "superfície dura” para “rígida", "lápis preto” para “lápis grafite", “número do 

protocolo de pesquisa” para “registro hospitalar” e a palavra “self” para “si mesmo”, 

como se pode observar no Quadro 7: 
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Quadro 7 - Tradução Síntese (T3), Versão Pós Comitê (T4) e RVC dos “Parágrafos 1 a 9” do instrumento CD:H. São Paulo, 2018. 

 

TRADUÇÃO SÍNTESE – T3 VERSÃO PÓS COMITÊ – T4 RVC JUSTIFICATIVA 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

1 

O material necessário para a aplicação do instrumento 
CD:H consiste em uma folha   de papel sulfite branco 

A4 e 8 lápis de cor básicos (vermelho, roxo, azul, 
verde, amarelo, laranja, preto e marrom). A criança é 
orientada a desenhar a figura de uma pessoa no 
hospital. Isto é tudo o que é pedido à criança. Os 
desenhos são obtidos individualmente. A abordagem 
padronizada sugerida abaixo objetiva facilitar a 
interpretação e a atribuição da pontuação ao desenho. 

O material necessário para a aplicação do instrumento 
CD:H consiste em uma folha de papel branco A4 e 8 

lápis de cor básicos (vermelho, roxo, azul, verde, 
amarelo, laranja, preto e marrom). A criança é 
orientada a desenhar a figura de uma pessoa no 
hospital. Isto é tudo o que é pedido à criança. Os 
desenhos são obtidos individualmente.  A abordagem 
padronizada sugerida abaixo objetiva facilitar a 
interpretação e a atribuição da pontuação ao desenho. 

0,75 
Sugerida a retirada da 
palavra sulfite por um juiz 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

2 

A criança deve estar sentada à mesa ou ter uma 
superfície dura (ex. mesa de refeição auxiliar) em uma 
altura apropriada. Dá-se à criança a folha de papel e 

os lápis de cor. A folha de papel é colocada 
diretamente em frente da criança em diagonal, a fim de 

permitir que a criança sozinha determine a orientação 
do papel. A caixa de lápis de cor deve ser aberta 
expondo todos os lápis. Somente estes lápis de cor 
devem ser usados para desenhar (ex. lápis preto não 

deve ser usado). A criança é instruída: “Por favor, 
desenhe uma figura de uma pessoa no hospital. Eu 
ficarei com seu desenho quando você terminar”. 

A criança deve estar sentada à mesa ou ter uma 
superfície rígida (ex. mesa de refeição auxiliar) em 
uma altura apropriada. Entregar à criança a folha de 

papel e os lápis de cor. A folha de papel é colocada 
diretamente em frente à criança na diagonal, a fim de 

permitir que a criança sozinha determine a orientação 
do papel. A caixa de lápis de cor deve ser aberta 
expondo todos os lápis. Somente estes lápis de cor 
devem ser usados para desenhar (ex. lápis grafite não 

deve ser usado). A criança é instruída: “Por favor, 
desenhe uma figura de uma pessoa no hospital. Eu 
ficarei com seu desenho quando você terminar”. 

0,75 

Um único juiz sugeriu as 
mudanças de “superfície 
dura” para “rígida”, 
concordâncias verbais e o 
lápis “preto”, que poderia ser 
entendido como a cor preta 
do lápis de cor, modificada 
então para “grafite”. 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

3 

A pessoa que aplicar o CD:H deve observar a criança 
para ter certeza que a criança é capaz de executar a 

tarefa. No caso de a criança ser muito distraída, a 
orientação pode ser repetida e/ou a criança pode ser 

encorajada a realizar a tarefa. Algumas crianças 
poderão fazer perguntas quando elas estiverem se 
sentindo inseguras de si mesmas; quando elas 
estiverem desconfiadas da situação ou quando 
compulsividade, limpeza ou concretude interferir 

na execução da tarefa. Estas questões devem ser 
respondidas com a orientação original ou com 
esclarecimentos que mantenham a essência da 
instrução e não influencie a criança a responder de 
uma ou outra maneira. A criança não deve ser 
estimulada a adicionar partes ou cores ao desenho. 

A pessoa que aplicar o CD:H deve observar a criança 
para ter certeza que ela é capaz de executar a tarefa. 

No caso de a criança ser muito distraída, a orientação 
pode ser repetida e/ou encorajada a realizar a tarefa. 
Algumas crianças poderão fazer perguntas quando 
elas estiverem se sentindo inseguras, coagidas, 
desconfiadas da situação ou quando o capricho ou 
o desejo em tornar o desenho muito real 
interferirem na execução da tarefa. Estas questões 

devem ser respondidas com a orientação original ou 
com esclarecimentos que mantenham a essência da 
instrução e não influencie a criança a responder de 
uma ou outra maneira. A criança não deve ser 
estimulada a adicionar partes ou cores ao desenho. 

0,75 

Neste parágrafo, cinco juízes 
sugeriram modificações, 
contudo, somente um 
discordou do item, o qual 
realizou mudanças 
gramaticais, não alterando o 
sentido da frase. 
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TEXTO 
PARÁGRAFO 

4 

Após a finalização do desenho, quando a criança 
indicar verbalmente ou por gestos que ela terminou, o 
desenho e os lápis serão retirados. Não é dado limite 

de tempo. O desenho deve ser identificado no verso 
com a idade e data de nascimento da criança, sexo, 
todos os diagnósticos clínico-cirúrgicos (ex. 
diagnósticos de admissão e/ou procedimentos, bem 
como outros diagnósticos), data de admissão no 
hospital, data da finalização do desenho, número do 
projeto se for projeto de pesquisa. 

Após a finalização do desenho, quando a criança 
indicar verbalmente ou por gestos que ela terminou, o 
desenho e os lápis serão recolhidos. Não é dado 

limite de tempo. O desenho deve ser identificado no 
verso com a idade e data de nascimento da criança, 
sexo, todos os diagnósticos clínico-cirúrgicos (ex. 
diagnósticos de admissão e/ou procedimentos, bem 
como outros diagnósticos), data de admissão no 
hospital, data da finalização do desenho, número do 
registro hospitalar. 

0,75 

Nesta frase um juiz sugeriu 
mudanças na última frase, 
sendo então alterado o 
“número do projeto de 
pesquisa” para “número do 
registro hospitalar” e outro 
juiz sugeriu alterar 
“retirados” para “recolhidos”. 
Estes juízes pontuaram que 
concordavam com o texto, 
apesar das sugestões. Um 
terceiro juiz discordou, 
porém não compreendeu o 
objetivo do item, propondo 
limite de tempo para a 
realização do desenho em 
30 minutos, o que não é uma 
diretriz do instrumento ou 
deste estudo. 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

5 

ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO CD:H - A 

atribuição de pontuação para cada desenho envolve a 
utilização do Guia de pontuação do CD:H. A Escala 
Classificadora e a folha de pontuação do CD:H. A 

pontuação total é baseada no fundamento teórico dos 
desenhos como medida projetiva dos estados de 
ansiedade das crianças. 

ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO CD:H - A 

pontuação para cada desenho envolve a utilização do 
Guia de pontuação do CD:H, a Escala de 
Classificação e a folha de pontuação do CD:H. A 

pontuação total é baseada no fundamento teórico dos 
desenhos como medida projetiva dos estados de 
ansiedade das crianças. 

1 
Modificada gramática por um 
juiz, sem alterar a sua 
concordância com o item. 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

6A 

A pontuação do desenho é dividida em três partes. A 
Parte A contém 14 itens: posição, ação, comprimento, 
largura e tamanho da pessoa; olhos e expressão facial; 
cor predominante; número de cores utilizadas; uso do 
papel; distribuição no papel; qualidade do traço; 
inclusão e tamanho do equipamento hospitalar e o 
nível do desenvolvimento. Cada item é avaliado em 

uma escala de 1 a 10, sendo 1 o mais baixo nível de 
ansiedade e 10 o mais alto. Identificadores específicos 
são fornecidos no Guia de avaliação do CD:H e da 
Escala Classificadora. A pontuação de cada item é 

anotada no espaço correspondente na folha de 
Pontuação do CD:H. 

A pontuação do desenho é dividida em três partes. A 
Parte A contém 14 itens: posição, ação, comprimento, 
largura e tamanho da pessoa; olhos e expressão facial; 
cor predominante; número de cores utilizadas; uso do 
papel; posicionamento no papel; qualidade do traço; 
inclusão e tamanho do equipamento hospitalar e o 
nível do desenvolvimento. Cada item é pontuado em 

uma escala de 1 a 10, sendo 1 o mais baixo nível de 
ansiedade e 10 o mais alto. Identificadores específicos 
são fornecidos no Guia de avaliação do CD:H e da 
Escala de Classificação. A pontuação de cada item é 

anotada no espaço correspondente na folha de 
Pontuação do CD:H. 

1  

Modificada a gramática, 
dessa vez por dois juízes, 
sem a modificação da 
concordância com o item. 



Resultados 61 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

6B 

A Parte B consiste de oito itens que presumivelmente 
podem indicar patologias. A omissão, o exagero e a 
atenuação de uma parte do corpo recebem cinco 
pontos. Distorção, omissão de duas ou mais partes do 
corpo, transparência, perfil da pessoa misto e 
sombreamento recebem 10 pontos cada. Se o item 
não estiver presente, a pontuação “0” é anotada. 

A Parte B consiste de oito itens que presumivelmente 
podem indicar patologias. A omissão, o exagero e a 
atenuação de uma parte do corpo recebem cinco 
pontos. Distorção, omissão de duas ou mais partes do 
corpo, transparência, perfil da pessoa misto e 
sombreamento recebem 10 pontos cada. Se o item 
não estiver presente, a pontuação “0” é anotada. 

1  

TEXTO 
PARÁGRAFO 

6C 

A Parte C é a classificação da forma (gestalt) ou 

impressão do desenho como um todo, exigindo uma 
resposta global do avaliador para a ansiedade da 
criança expressa na figura, em uma escala de 0 a 10, 

usando-se os identificadores específicos fornecidos. A 
pontuação um (1) indica enfrentamento ou baixa 
ansiedade e a pontuação dez (10) indica distúrbio ou 
alta ansiedade 

A Parte C é a classificação da forma (gestalt) ou 
impressão do desenho como um todo, exigindo uma 
resposta global do avaliador para a ansiedade 
expressada na figura, em uma escala de 0 a 10, 

usando-se os identificadores específicos fornecidos. A 
pontuação um (1) indica enfrentamento ou baixa 
ansiedade e a pontuação dez (10) indica distúrbio ou 
alta ansiedade. 

0.75  
Um juiz discordou somente 
para corrigir a gramática 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

7 

Em cada item, usando-se a escala de 1 a 10 para a 
pontuação, o avaliador determina a pontuação dada. 
Alguns itens não possuem identificadores específicos. 
Consequentemente, é o julgamento do avaliador que 
determina a pontuação de cada item. Por exemplo, o 
item não se encaixa nos identificadores fornecidos 
(pontuação de três e cinco), mas fica entre esses 
valores. Assim, o avaliador atribui a pontuação mais 
adequada (por exemplo, quatro). A pontuação total 
para cada parte é determinada somando-se os itens 
individuais presentes em cada parte. A pontuação total 
do CD:H é determinada pela soma dos totais das 
Partes A, B e C. 

Em cada item, usando-se a escala de um a 10 para a 
pontuação, o avaliador determina a pontuação dada. 
Alguns itens não possuem identificadores específicos. 
Consequentemente, é o julgamento do avaliador é que 
determina a pontuação de cada item. Por exemplo, o 
item não se encaixa nos identificadores fornecidos 
(pontuação três e cinco), mas fica entre esses valores. 
Assim, o avaliador atribui a pontuação mais adequada 
(por exemplo, quatro). A pontuação total para cada 
parte é determinada somando-se os itens individuais 
presentes em cada parte. A pontuação total do CD:H é 
determinada pela soma dos totais das Partes A, B e C. 

1  
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TEXTO 
PARÁGRAFO 

8 

A compreensão do crescimento e desenvolvimento 
da criança, as respostas à hospitalização e o uso 
da arte (desenhos) como uma medida projetiva são 
recomendadas para facilitar o uso deste instrumento. 

As referências citadas podem ajudar na compreensão 
do tema. Além disso, a experiência tem mostrado que 
é importante (1) ser conservador e consistente ao dar a 
pontuação (se em dúvida, escolher a pontuação mais 
alta), (2) Revisar os identificadores frequentemente 
(após avaliar vários desenhos, o avaliador tende a 
ignorar os identificadores escritos achando que já tem 
uma boa compreensão deles, porém é uma ilusão), e 
(3) ficar atento para não cometer erros no registro dos 
pontos (certifique-se de que a pontuação seja 
registrada no espaço correto da folha de pontuação e 
de que cada item seja registrado). 

É recomendável o conhecimento do crescimento e 
desenvolvimento da criança, das respostas à 
hospitalização e do uso da arte (desenho) como 
uma medida projetiva para facilitar a aplicação deste 

instrumento. As referências citadas ao final podem 
ajudar na compreensão do tema. Além disso, a 
experiência tem mostrado que é importante: (1) ser 
conservador e consistente ao dar a pontuação (se em 
dúvida, escolher a pontuação mais alta), (2) Revisar os 
identificadores frequentemente (após avaliar vários 
desenhos, o avaliador tende a ignorar os 
identificadores escritos achando que já tem uma boa 
compreensão deles, porém é uma ilusão) e (3) ficar 
atento para não cometer erros no registro dos pontos 
(certifique-se de que a pontuação seja registrada no 
espaço correto da folha de pontuação e de que cada 
item seja registrado). 

 0,75 

Um juiz discordou da 
sentença adequando o 
parágrafo, mas outros dois 
realizaram observações sem 
discordar, as quais não 
modificaram a frase que o 
primeiro juiz havia sugerido. 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

9 

CHILD DRAWING: HOSPITAL - GUIA DE 
PONTUAÇÃO - A PONTUAÇÃO do CD:H requer 

algum julgamento do avaliador. Quando possível, a 
subjetividade foi reduzida com identificadores e 
exemplos específicos. O “paciente” no desenho é o 
foco principal da avaliação. O paciente é a pessoa na 
cama, na cadeira de rodas ou com muletas. O paciente 
pode estar sozinho no desenho ou ser nomeado pela 
criança. Quando o “paciente” não estiver claramente 
identificado, utilize a maior pessoa para avaliar. 

CHILD DRAWING: HOSPITAL - GUIA DE 
PONTUAÇÃO - A PONTUAÇÃO do CD:H requer 

algum julgamento do avaliador. Quando possível, a 
subjetividade foi reduzida com identificadores e 
exemplos específicos descritos abaixo. O “paciente” 

no desenho é o foco principal da avaliação. O paciente 
é a pessoa na cama, na cadeira de rodas ou com 
muletas. O paciente pode estar sozinho no desenho ou 
ser nomeado pela criança. Quando o “paciente” não 
estiver claramente identificado, utilize a maior pessoa 
para avaliar. 

1 

Nenhum juiz discordou do 
parágrafo, porém três deles 
fizeram sugestões de 
modificações de tempos 
verbais que não condiziam 
com o instrumento, como 
“deve ser reduzida” / ”tem 
sido reduzida” e chamar o 
“paciente” de “cliente”. 
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Na tabela 2, “Seção A”, percebe-se que houve consenso na grande maioria 

dos itens analisados, pois é uma tabela de fácil entendimento, com desenhos de 

faces, sorrisos, posicionamento do papel e números ordinais, os quais não havia 

necessidade de avaliação, visto que o desenho é o mesmo, da mesma forma que os 

numerais de um a dez também são universais. No quadro, também existem lacunas 

em branco, que, em alguns itens, pode ser escolhido pelo avaliador como um valor 

intermediário entre os valores adjacentes (Seção A, item 2 – Ação – Vida). 

Entretanto, na mesma seção, no “item 8 – cor predominante” e no “Item 9” – número 

de cores usadas”, não é possível escolher as lacunas em branco, pois não há, 

nestes dois casos, valores que sejam intermediários, existindo somente a 

possibilidade de escolha das lacunas preenchidas. 

Nas questões: “Item 1 – Pontuação 4” e “Item 3 – Pontuação 8” na tabela da 

Seção A, houve pequenos ajustes gramaticais, entretanto, este último teve índice de 

RVC= 0,5, pois a palavra “torso” não é comumente utilizada no cotidiano brasileiro, 

sendo então, modificada para “tronco” conforme sugestão dos juízes. No “Item 1 – 

Pontuação 4”, o RVC= 0,75, modificada a frase “Em pé em cima da cama” para “Em 

pé na cama” e, no “Item 3 -  Pontuação 7”, também com RVC = 0,75, modificada a 

frase de “Muito pequeno, pessoas constrangidas” para “Muito pequeno, pessoa 

contida”.  

Ressalta-se que foram realizadas a análise semântica, validade de face e 

conteúdo na análise do instrumento pelo Comitê de Juízes. Após avaliação de todos 

os itens sugeridos pelos juízes e respectivas alterações no instrumento CD:H, 

elaborou-se a versão T4 do instrumento, enviada para um tradutor/intérprete 

americano, mas fluente em ambas as línguas, inglês e português, a fim de ser 

retrotraduzido para o inglês.  

 

4.4 RETROTRADUÇÃO E COMPARAÇÃO ENTRE AS VERSÕES 

ORIGINAL E RETROTRADUZIDA 

 

Em virtude de se ter tomado a decisão metodológica de proceder à 

retrotradução após a análise dos juízes, considerou-se que apenas uma versão 
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retrotraduzida seria suficiente para o estudo. A versão retrotraduzida (Versão Trt) 

teve a alteração da palavra crayon para colored pencil, uma vez que, na tradução, 

havia sido sugerido o uso de lápis de cor no lugar de giz de cera. 

O próximo passo deveria ser a revisão pelas autoras do instrumento CD:H 

retrotraduzido e compará-lo com o instrumento original. Entretanto, considerando a 

impossibilidade em reverem o instrumento devido óbito de todas as autoras e o 

desejo de prezar pelo rigor metodológico do estudo, foi solicitado a um professor 

associado da Escola de Enfermagem de uma Universidade norte-americana que o 

fizesse. Desse modo, mesmo não sendo possível ter a aprovação das autoras do 

instrumento retrotraduzido, ter-se-ia a opinião de um docente e enfermeiro norte-

americano, que poderia avaliar a versão original do instrumento e a versão Trt 

segundo a linguagem e significado dos mesmos. O instrumento Trt foi aprovado com 

apenas uma observação sobre a tradução para o inglês da palavra ‘traço’ como trait 

na versão Trt, e stroke na versão original, tendo sido sugerido ainda um terceiro 

termo contour, porém com a ressalva de que não havia implicações para o 

significado do termo. 

Após rigoroso processo de tradução e adaptação transcultural, a versão final 

do instrumento Child Drawing: Hospital foi finalizada, apenas com ajustes 

gramaticais, tendo a substituição do crayon para o lápis de cor como principal 

adaptação cultural, com índice de aprovação satisfatório, seguindo as etapas de 

Guillemin, Bombardier e Beaton (1993) modificado, pois não foi realizada a fase de 

pré-teste devido à escassez de tempo para o término desta pesquisa. 



 

5 DISCUSSÃO 
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5 DISCUSSÃO 

 

A assistência à criança hospitalizada aliada ao brincar vem sendo cada vez 

mais fonte de pesquisas e utilização da prática de enfermeiros pediatras (Farias et 

al., 2017). Essa prática colabora com o cuidado humanizado, diminuição da 

ansiedade e outros sentimentos negativos durante o período de hospitalização, no 

qual a criança, em especial o escolar, sente-se bastante vulnerável.  Os cuidados 

realizados são em geral pré-estipulados pelas instituições, com rotinas e regras nem 

sempre similares ao seu cotidiano. Santos et al. (2016), em seu estudo, apontaram 

que o brincar é necessário para a criança durante a hospitalização, porque minimiza 

o medo e a ansiedade e auxilia o enfermeiro a realizar cuidados e intervenções 

nesse período tão delicado que a criança e a família estão vivenciando. 

Para que esse momento seja menos traumático, o enfermeiro deve utilizar 

ferramentas lúdicas e criatividade para entender os sentimentos dessa criança e 

como auxiliá-la. Uma dessas ferramentas é o desenho, algo que geralmente é 

prazeroso à criança, em que ela consegue expressar suas emoções (Costa e 

Morais, 2017). Estudos demonstram que o desenho pode ser uma técnica projetiva 

capaz de auxiliar o enfermeiro no seu plano de cuidados e elaboração de 

intervenções a esse paciente (Farias et al., 2017; Dib, Abrão, 2014).  

Nesse sentido, ao realizar a tradução e adaptação cultural do instrumento 

Child Drawing Hospital (CD:H), um instrumento que avalia e mensura a ansiedade 

de crianças em idade escolar que estão hospitalizadas, por meio de um desenho, 

buscou-se contribuir com uma ferramenta que privilegiasse uma atividade lúdica, do 

agrado das crianças, assim como disponibilizar um instrumento que permitisse ao 

enfermeiro pediatra avaliar de maneira fidedigna a ansiedade da criança durante a 

hospitalização, a fim de propor intervenções realmente viáveis e efetivas.  

Procurou-se ter juízes de todas as regiões brasileiras a fim de que nossas 

diferenças regionais e culturais pudessem ser consideradas na tradução e 

adaptação do instrumento. Não foi possível ter participantes da região Norte do país, 

apesar de ter sido convidado mais de um juiz por região, em um total de 27 

enfermeiros. Outra questão importante seria a diversidade de função dos 
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enfermeiros pediatras convidados (Epstein et al., 2015). Apesar de terem sido 

convidados enfermeiros pediatras das distintas áreas de atuação, como áreas 

assistencial e administrativa de diferentes seções dos hospitais e docentes de 

enfermagem pediátrica de universidades privadas e públicas, apenas sete docentes 

e um enfermeiro assistencial e docente devolveram o instrumento preenchido, 

número que atende ao recomendado por Lynn (1986). Foram obtidas 17 respostas 

de enfermeiros que concordaram participar do estudo, entretanto, ao ser enviado o 

material, apenas oito responderam e todos atuantes na docência. Provavelmente, os 

docentes estão mais familiarizados com a língua inglesa, tendo melhores condições 

para julgar o instrumento em sua equivalência semântica, idiomática, cultural e 

conceitual. Talvez os enfermeiros assistenciais não tenham se sentido seguros e em 

condições de julgar um material cujo original fosse em inglês. Destarte, formou-se 

um grupo de juízes bastante homogêneo no que se refere à área de atuação na 

enfermagem.  

Este estudo objetivou realizar a análise semântica, de face e de conteúdo 

com um número expressivo de juízes, por considerar que o instrumento CD:H é 

bastante peculiar, por ter um extenso manual para a interpretação dos desenhos 

realizados pela criança. Caso o manual não fosse bem traduzido e adaptado 

culturalmente, poder-se-ia ter um instrumento que tornaria a análise do desenho da 

criança no mínimo duvidosa. Nesse sentido, destaca-se o alto índice do RVC obtido 

no estudo de 0,75 a 1 em 175 itens do CD:H VB (73,23%), confirmando a 

concordância entre os juízes. 

Na literatura científica internacional, foram encontrados dois estudos de 

adaptação/validação do instrumento CD:H. Wennström et al. (2011) realizaram a 

validação psicométrica na Suécia com crianças de cinco  a 11 anos hospitalizadas 

em hospital-dia para cirurgias eletivas e não hospitalizadas em escolas. Lima e 

Lemos (2011) aplicaram uma versão com tradução livre em Portugal com 31 

crianças entre sete e 12 anos em uma unidade de saúde especializada em doenças 

oncológicas. A validação e as propriedades psicométricas não foram realizadas. 

Outros profissionais de saúde também utilizaram o instrumento, tais como Aminabadi 

et al. (2011), para analisar a ansiedade de pacientes odontológicos pediátricos no 

Irã.  
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Além dos dois estudos mencionados, posteriormente ao encerramento da 

revisão integrativa, foi encontrada, por meio da busca livre com as palavras “Child 

Drawing Hospital”, em um popular mecanismo de busca da internet, uma 

dissertação. Trata-se de uma dissertação de Mestrado em Psicologia, (Fernandes, 

2015), na qual a pesquisadora realiza a validação do CD:H para avaliar o estresse 

associado à hospitalização, de crianças com idade escolar de seis a 13 anos, 

hospitalizadas e não hospitalizadas. A autora refere-se ao instrumento como uma 

ferramenta para medir o estresse da criança e não a ansiedade como sempre foi a 

proposta das autoras do instrumento original. Mesmo que a ansiedade seja um dos 

elementos do estresse, não se pode tomar a parte pelo todo, considerando que o 

estresse é uma situação mais complexa e multifatorial. Apesar de a metodologia 

utilizada ser semelhante ao preconizado na literatura (American Educational 

Research Association, American Psychological Association & National Coluncil on 

Measurement in Education, 1999; Beaton et al., 2000), o presente estudo realizou a 

tradução e adaptação cultural com a participação de oito juízes como detalhado na 

metodologia e resultados. Justifica-se a ausência da citada dissertação de 

Fernandes (2015) na revisão integrativa realizada para este estudo, pois, até o 

presente momento, não foi encontrada nenhuma publicação, em periódicos 

nacionais ou internacionais, referente à supracitada pesquisa.  

Os dois estudos que fizeram a tradução e adaptação do instrumento CD:H, 

Wennström et al. (2011) e Fernandes (2015), realizaram o processo diferentemente. 

Dois autores e um pesquisador do estudo sueco foram os mesmos que realizaram a 

tradução e adaptação cultural do instrumento (Wennström et al., 2011), enquanto 

Fernandes (2015) não esclarece em seu estudo quantos e como foram escolhidos 

os juízes. Além disso, nenhum dos dois estudos realizou o cálculo do RVC.   

Em Portugal, Lima e Lemos (2011) realizaram a adequação do CD:H segundo 

os próprios autores. Não há descrição de como o processo de tradução e adaptação 

cultural foi realizado, apenas referem que a tradução do instrumento e avaliação do 

mesmo foi efetivada por dois observadores independentes.  

Tanto no estudo realizado por Lima e Lemos (2011) como na pesquisa de 

Fernandes (2015), os avaliadores realizaram um treinamento prévio para a aplicação 

e análise do desenho por meio do instrumento CD:H. Nesse sentido, defendemos 
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que ele seja validado com enfermeiros, a fim de que possamos realmente validar o 

instrumento CD:H VB em nosso meio. Se há necessidade de se proceder ao 

treinamento dos enfermeiros para que eles apliquem o instrumento, pode haver 

limitação em sua utilização, o que é indesejável. Considerando que o instrumento é 

de fácil aplicação e pretende-se que o CD:H seja utilizado rotineiramente para 

avaliar a ansiedade dos escolares hospitalizados, é essencial proceder-se a sua 

validação com um número expressivo de enfermeiros, avaliando se todos o utilizam  

da mesma forma e chegam ao mesmo escore de ansiedade para cada desenho.    

Outra questão relevante do estudo é que 63 itens são lacunas (casas vazias) 

ou itens não pertinentes (desenhos) do quadro da seção A do instrumento. As 

lacunas são em maior número (42 itens, 17,57%), o que talvez deva ser revisto, 

considerando que um instrumento possui casas vazias e há tendência destas casas 

não serem escolhidas (Baumgartner, Steenkamp, 2001). Este fato pode ser 

observado no estudo de Wennström et al. (2011), na Tabela 2, em que se verifica 

que as lacunas em branco (casas vazias) não são escolhidas pelos avaliadores dos 

desenhos, podendo haver um aumento ou diminuição do escore final do 

instrumento. 

O instrumento analisado pelos juízes foi composto por 239 itens, com as 

opções (1) concordo; (2) não concordo, nem discordo e (3) discordo. Era solicitado 

que, caso houvesse alguma discordância, que fosse apontada e feitas sugestões de 

como melhorar a tradução ou a adaptação cultural. Vários juízes, contudo, mesmo 

tendo concordado com o enunciado, realizaram sugestões, que foram acatadas em 

sua maioria por terem sido consideradas pertinentes, como nos textos dos 

“Parágrafos 5º, 6ºA e 9º”. Foi considerado apenas o RVC de 0,75 nos itens nos 

quais o juiz discordou do enunciado.  



 

6 CONCLUSÃO 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo é a primeira fase do processo de validação do instrumento CD:H, 

tendo sido realizada sua tradução e adaptação cultural, obtendo-se o instrumento 

Child Drawing: Hospital – Versão Brasileira – CD:H VB.  

O CD:H VB obteve o RVC bastante satisfatório de 0,75 - 1 na maioria dos 

itens analisados, 175 itens (73,23%), sendo efetuadas apenas alterações 

gramaticais e de concordância para uma melhor adequação do instrumento, não 

alterando o sentido das frases, nem a variável latente a ser mensurada. 

A principal adaptação cultural realizada com o instrumento foi a substituição 

do crayon pelo lápis de cor, uma vez que, na cultura brasileira, as atividades de 

desenhar e pintar geralmente são realizadas com lápis de cor e não com giz de cera. 

Pode-se concluir que os objetivos do estudo foram alcançados e o 

instrumento CD:H VB tem condições de continuar o processo de validação, a ser 

realizado posteriormente. 



 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cabe salientar que, como em todo estudo, houve também algumas limitações 

no desenrolar do projeto. Uma delas foi a dificuldade na obtenção de enfermeiros 

assistenciais que tivessem experiência na prática clínica com crianças 

hospitalizadas. Desse modo, todos os juízes participantes são atuantes na área 

acadêmica.  

Conjectura-se que, como para a análise do instrumento era necessário o 

conhecimento da língua inglesa e ter alguma habilidade para interpretação e análise 

crítica de texto tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, os docentes 

estão mais habituados a realizar esse tipo de análise ou mesmo trabalhos 

acadêmicos, tendo tido maior disponibilidade para participar do estudo.  

Embora os instrumentos tenham sido enviados para as cinco regiões 

brasileiras, não se obtiveram respostas de enfermeiros da região Norte e, portanto, 

ficou faltando a opinião destes profissionais.  

Neste estudo, o instrumento CD:H VB foi considerado de grande potencial 

para ser aplicado à prática clínica e de pesquisa da enfermagem pediátrica, por ser 

um instrumento de autorrelato da criança e lúdico, trazendo prazer à criança durante 

sua realização. Nesse sentido, sugere-se que, em um próximo passo, o instrumento 

seja validado, porém com enfermeiros pediatras por serem estes que analisarão os 

desenhos de crianças hospitalizadas.  

Recomenda-se também que seja revista durante a validação a questão das 

lacunas em branco (casas vazias), que são contraindicadas pelos profissionais da 

psicometria, podendo propor modificações a fim de tornar o instrumento mais 

fidedigno. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

CARTA AOS JUÍZES 

Gostaria de convidá-lo (a) a participar do Comitê de Juízes Especialistas da pesquisa intitulada: 

“Adaptação Cultural do Instrumento Child Drawing: Hospital” (CD:H). Sua atuação dar-se-á por meio 

da análise do manual do instrumento CD:H, que está sendo traduzido e adaptado para a língua 

portuguesa do Brasil. Trata-se de um estudo realizado para obtenção do título de mestre, 

desenvolvido na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, sob orientação da Prof.ª Dr.ª 

Elaine Buchhorn Cintra Damião. 

O presente estudo tem como objetivo traduzir e adaptar a escala de ansiedade infantil Child 

Drawing Hospital (CD:H), desenvolvido por Clatworthy, Simon e Tiedeman (1999), para avaliação de 

ansiedade em crianças escolares hospitalizadas, por meio de um desenho, solicitado à criança, após 

entrega de uma folha sulfite A4 e oito lápis de cor, nas cores: preto, marrom, roxo, azul, verde, 

amarelo, laranja e vermelho. Este desenho é analisado com o auxílio de um instrumento, o CD:H, 

ainda não traduzido e adaptado para a cultura brasileira. 

Caso aceite contribuir com o estudo, entregar-lhe-ei o seguinte material:  

a) Uma tabela com o texto original e o traduzido para serem avaliados, quanto à equivalência e 

consistência do instrumento, de acordo com as diretrizes de Guillemin et al. (1993);  

b) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE em duas vias e  

c) O questionário para caracterização do perfil dos juízes especialistas.  

Também estará disponível em arquivo PDF o artigo original. A duração da avaliação está 

estimada em torno de 60 minutos. 

O Comitê para o qual o(a) convido a participar será composto por enfermeiros, docentes da área 

de enfermagem pediátrica e psicometrista. 

Certa de sua expertise no tema, agradeço desde já a sua participação e coloco-me à disposição 

para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários pelo telefone/WhatsApp (11)98158-6245 ou 

e-mail: fernandavc@usp.br. 

Atenciosamente, 

Fernanda Vieira de Campos. 

São Paulo, ___ de _______________ de 2017.  



Apêndices 85 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP 

 
Meu nome é Fernanda Vieira de Campos, sou aluna do curso de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP e estou realizando um estudo 

intitulado “Adaptação cultural do instrumento Child Drawing: Hospital”. Eu e minha orientadora 

gostaríamos de convidá-lo(a) a participar da pesquisa. O objetivo do estudo é realizar a tradução e 

adaptação para a língua portuguesa falada no Brasil da escala de ansiedade infantil Child Drawing 

Hospital (CD:H), desenvolvida por Clatworthy et al. (1999), para avaliação de ansiedade em crianças 

escolares hospitalizadas, por meio de um desenho.  

Este estudo pode não lhe trazer benefícios imediatos, mas ajudará a área da enfermagem 

pediátrica a ter um instrumento de avaliação de ansiedade da criança hospitalizada, o que permitirá 

intervenções mais adequadas a cada criança.  

Portanto, caso aceite participar da pesquisa, irei entregar o manual traduzido e adaptado na 

versão brasileira, juntamente com uma tabela com os itens traduzidos para ser avaliado pelo (a) 

senhor (a), segundo o que está definido no instrumento, e um questionário para caracterização do 

perfil dos juízes especialistas. Também estarão disponíveis as versões originais e traduzidas para 

que se possa avaliar alguma inconsistência. A duração da avaliação está estimada em torno de 40 

minutos. 

A avaliação do instrumento CD:H será somente do meu conhecimento e de minha 

orientadora, sendo mantido sigilo e respeito a sua privacidade. O relatório final do estudo será 

publicado, sem que seu nome seja mencionado, e o (a) senhor (a) poderá desistir de colaborar com a 

pesquisa em qualquer momento, sem que tenha qualquer gasto ou prejuízo de qualquer ordem. O (a) 

senhor (a) também não será pago(a) ou receberá qualquer benefício. Se, em algum momento, 

seu/sua colaboração com o estudo trouxer algum desconforto ou constrangimento, o (a) senhor (a) 

poderá interromper imediatamente o preenchimento dos questionários sem qualquer ônus. Embora 

nenhum dano físico ou emocional seja esperado durante ou após sua participação, se algum dano 

ocorrer, a indenização devida será providenciada pelo pesquisador responsável. Em caso de dúvidas 

o (a) senhor (a) poderá entrar em contato com a Profa. Elaine Buchhorn Cintra Damião, no endereço: 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, CEP 05403-000, São Paulo, SP e pelo telefone (11) 3061-

7602 em horário comercial e durante 24h comigo pelo e-mail: fernandavcampos@gmail.com e/ou 

com o Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, 

CEP 05403-000, São Paulo, SP; e-mail: cepee@usp.br e/ou Fone: 3061-8858.  

Este documento será assinado e rubricado em todas as páginas, em duas vias, ficando uma 

via com o (a) senhor (a) e a outra comigo. Esta pesquisa atende todas as especificações da 

Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos.  

 

Nome do participante:  _______________________________________________________________  
 
 

________________________________                                     _____________________________ 
Assinatura do participante                                                      Assinatura do Pesquisador 

 
 

São Paulo, ____/____/____ 
  

mailto:buchhorn@usp.br
mailto:cepee@usp.br
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APÊNDICE C 

CARACTERIZAÇÃO DO JUIZ 

 

1. Identificação: 

Idade: ___ anos 

Sexo: _________________ 

Ano de conclusão da graduação: _____________ 

2. Qualificação: 

Maior titulação: 

(  ) Bacharel 

(  ) Especialista em  ______________________________________________________________  

(  ) Mestre em  __________________________________________________________________  

(  ) Doutor em  __________________________________________________________________  

(  ) Livre Docente 

(  ) Professor Titular 

Ano de conclusão da última qualificação: ____________ 

3. Ocupação atual: 

(  ) Assistencial. Local: ____________________________________________________________  

(  ) Ensino. Local: ________________________________________________________________  

(  ) Pesquisa. Local: _______________________________________________________________  

(  ) Consultoria. Área: _____________________________________________________________  

Tempo da ocupação atual em anos: __________ 

4. Tempo de experiência em Pediatria: ___ anos  



Apêndices 87 

APÊNDICE D 

APRESENTAÇÃO 

Você contribuirá para a adaptação do instrumento CD:H para a cultura brasileira, a fim de 

que o enfermeiro pediatra tenha um instrumento que avalie a ansiedade da criança hospitalizada, 

permitindo intervenções mais adequadas. 

Solicito gentilmente que você analise a versão em português do instrumento quanto à 

equivalência: 

a) Semântica: significado das palavras, segundo o vocabulário e as regras gramaticais da 

língua portuguesa; 

b) Idiomática: termos e expressões coloquiais que podem ou não serem traduzidos, 

mantendo-se o sentido; 

c) Cultural: termos que refletem a vivência da cultura brasileira; 

d) Conceitual: avaliação nos diferentes contextos e significados. 

Cada item terá três opções. Ao realizar a avaliação das sentenças, assinale as seguintes opções: 

(1) – concordo 

(2) – não concordo, nem discordo 

(3) – discordo 

Ao assinalar os itens 2 ou 3, deverá preencher a justificativa com uma frase ou palavra 

alternativa. Dessa forma, você poderá sugerir modificações, substituir palavras ou sentenças que 

considerar inadequadas, ambíguas ou inconsistentes e incluir itens que considerar pertinentes ao 

manual. 

O prazo para devolução do instrumento preenchido é _____ de _______________ de 2017. 

Sabemos que atualmente somos todos muito ocupados, desta forma, enviarei lembretes ao 

longo deste período.  

Agradecemos imensamente desde já a sua colaboração. 

Atenciosamente, 

 

Fernanda Vieira de Campos e Elaine Buchhorn Cintra Damião
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APÊNDICE E 
INSTRUMENTO 

1. Página 10 

THE INSTRUMENT 

The equipment needed to administer the CD:H consists of a 
blank 8 1/2 x 11 inch sheet of white paper and a box of the 
eight basic crayons (red, purple, blue, green, yellow, orange, 
black, and brown). The child is directed to draw a picture of a 
person in the hospital. This is all the child is asked to do. The 
drawings are obtained individually. The standardized 
approaches suggested below are to be given to facilitate 
interpretation and scoring of the drawings. 

O INSTRUMENTO 

O material necessário para a aplicação do instrumento CD:H consiste em 
uma folha de papel sulfite branco A4 e 8 lápis de cor básicos (vermelho, 
roxo, azul, verde, amarelo, laranja, preto e marrom). A criança é orientada 
a desenhar a figura de uma pessoa no hospital. Isto é tudo o que é pedido 
à criança. Os desenhos são obtidos individualmente. A abordagem 
padronizada sugerida abaixo objetiva facilitar a interpretação e a atribuição 
da pontuação ao desenho. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
 
 

2. 

The child doing the drawing is asked to sit at a table or hard 
surface (e.g., over the bed table) of an appropriate height. The 
child is given the sheet of paper and the box of crayons. The 
sheet of paper is placed directly in front of the child at an angle 
in order to allow the direction of the drawing on the paper to be 
determined by the child alone. The box of crayons should be 
opened exposing all of the colors available. Only the crayons 
should be used to make the drawing (e.g., no pencils used 
first). The child is instructed: "Please draw a picture of a person 
in the hospital. I will take your picture when you are finished". 

A criança deve estar sentada à mesa ou ter uma superfície dura (ex. mesa 
de refeição auxiliar) em uma altura apropriada. Dá-se à criança a folha de 
papel e os lápis de cor. A folha de papel é colocada diretamente em frente 
da criança em diagonal, a fim de permitir que a criança sozinha determine 
a orientação do papel. A caixa de lápis de cor deve ser aberta expondo 
todos os lápis. Somente estes lápis de cor devem ser usados para 
desenhar (ex. lápis preto não deve ser usado). A criança é instruída: “Por 
favor, desenhe uma figura de uma pessoa no hospital. Eu ficarei com seu 
desenho quando você terminar”. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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3. 

The person administering the CD:H should observe the child to be 
sure that the child is able to attend to the task. In the event that the 
child is very distractable, the directions may have to be repeated 
and/or encouragement to participate given. Some children will ask 
questions when they are unsure of themselves; when they are 
suspicious of the situation; or when compulsiveness, neatness, or 
concreteness interferes with the task of completion. These questions 
should be responded to either with the original instructions or with 
clarifications that keep to the spirit of the instructions and do not 
influence the child to respond one way or the other. The child should 
not be prompted to add parts or color to the drawing. 

A pessoa que aplicar o CD:H deve observar a criança para ter 
certeza que a criança é capaz de executar a tarefa. No caso de a 
criança ser muito distraída, a orientação pode ser repetida e/ou a 
criança pode ser encorajada a realizar a tarefa. Algumas crianças 
poderão fazer perguntas quando elas estiverem se sentindo 
inseguras de si mesmas; quando elas estiverem desconfiadas da 
situação ou quando compulsividade, limpeza ou concretude interferir 
na execução da tarefa. Estas questões devem ser respondidas com 
a orientação original ou com esclarecimentos que mantenham a 
essência da instrução e não influencie a criança a responder de uma 
ou outra maneira. A criança não deve ser estimulada a adicionar 
partes ou cores ao desenho. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

4. 

At the completion of the drawing when the child indicates verbally or 
by gesture that he or she is finished, the drawing and crayons are 
collected. No time limit is given. The drawing should be labeled on the 
backside of the paper with the child's age and birth date, gender, all 
medical and surgical diagnoses that apply (i.e., admitting diagnosis 
and/or procedure as well as other diagnoses that apply), the date of 
admission to the hospital, date the drawing was completed, and code 
number, if part of a research project. 

Após a finalização do desenho, quando a criança indicar 
verbalmente ou por gestos que ela terminou, o desenho e os lápis 
serão retirados. Não é dado limite de tempo. O desenho deve ser 
identificado no verso com a idade e data de nascimento da criança, 
sexo, todos os diagnósticos clínico-cirúrgicos (ex. diagnósticos de 
admissão e/ou procedimentos, bem como outros diagnósticos), data 
de admissão no hospital, data da finalização do desenho, número do 
projeto se for projeto de pesquisa. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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5. Página 11 

SCORING OF THE CD:H 

The scoring of each drawing involves the use of the CD:H Scoring 
Guide and Rating Scale and the Child Drawing: Hospital Score Sheet. 
The scoring of the total tool is based on the theoretical foundations of 
drawings as a projective measure of children's states of anxiety. 

ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO CD:H 

A atribuição de pontuação para cada desenho envolve a utilização 
do Guia de pontuação do CD:H. A Escala Classificadora e a folha de 
pontuação do CD:H. A pontuação total é baseada no fundamento 
teórico dos desenhos como medida projetiva dos estados de 
ansiedade das crianças. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

6. 

The scoring of the drawing is divided into three sections. Part A 
contains 14 items: position, action, length, width, and size of person; 
eyes and facial expression; color predominance; numbers of colors 
used; use of paper; placement on the paper; stroke quality; inclusion 
and size of hospital equipment; and developmental level. Each item is 
scored on a scale of 1 to 10, with 1 indicating the lowest level of 
anxiety and 10 the highest. Specific identifiers are provided in the 
CD:H  Scoring Guide and Rating Scale. The score for each item is 
recorded in the space provided on the CD:H  Score Sheet. 

A pontuação do desenho é dividida em três partes. A Parte A 
contém 14 itens: posição, ação, comprimento, largura e tamanho da 
pessoa; olhos e expressão facial; cor predominante; número de 
cores utilizadas; uso do papel; distribuição no papel; qualidade do 
traço; inclusão e tamanho do equipamento hospitalar e o nível do 
desenvolvimento. Cada item é avaliado em uma escala de 1 a 10, 
sendo 1 o mais baixo nível de ansiedade e 10 o mais alto. 
Identificadores específicos são fornecidos no Guia de avaliação do 
CD:H e da Escala Classificadora. A pontuação de cada item é 
anotada no espaço correspondente na folha de Pontuação do CD:H. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

Part B consists of eight items presumed to be pathological indices. 
The omission, exaggeration, and deemphasis of a body part receive 5 
points. Distortion, omission of two or more body parts, transparency, 
mixed profile, and shading receive 10 points. If the item is not present, 
a score of 0 is recorded. 

A Parte B consiste de 8 itens que presumivelmente podem indicar 
patologias. A omissão, o exagero e a atenuação de uma parte do 
corpo recebem cinco pontos. Distorção, omissão de duas ou mais 
partes do corpo, transparência, perfil da pessoa misto e 
sombreamento recebem 10 pontos cada. Se o item não estiver 
presente, a pontuação “0” é anotada.  

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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Part C is a gestalt rating that calls for an overall response by the 
scorer to the child's anxiety as expressed in the Picture on a 1 to 10 
scale using the specific identifiers provided. A score of 1 indicates 
coping or low anxiety, and a score of 10 indicates disturbance or high 
anxiety. 

A Parte C é a classificação da forma (gestalt) ou impressão do 
desenho como um todo, exigindo uma resposta global do avaliador 
para a ansiedade da criança expressa na figura, em uma escala de 
0 a 10, usando-se os identificadores específicos fornecidos. A 
pontuação um (1) indica enfrentamento ou baixa ansiedade e a 
pontuação dez (10) indica distúrbio ou alta ansiedade. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

7. 

On each item using the 1 to 10 continuum for scoring, the scorer 
determines which score is given. Some items do not have specific 
identifiers for each score; therefore, it is the judgment of the scorer to 
determine what the score is on the item. For example, the item does 
not fit the identifiers provided (scores of 3 and 5), but seems to fall 
between them. The scorer gives the score that is most appropriate 
(e.g., 4). The total score for each part is determined by adding the 
individual items within each section. The total score on the CD:H is 
determined by adding the totals of Parts A, B, and C together. 

Em cada item, usando-se a escala de um a 10 para a pontuação, o 
avaliador determina a pontuação dada. Alguns itens não possuem 
identificadores específicos. Consequentemente, é o julgamento do 
avaliador que determina a pontuação de cada item. Por exemplo, o 
item não se encaixa nos identificadores fornecidos (pontuação de 
três e cinco), mas fica entre esses valores. Assim, o avaliador atribui 
a pontuação mais adequada (por exemplo, quatro). A pontuação 
total para cada parte é determinada somando-se os itens individuais 
presentes em cada parte. A pontuação total do CD:H é determinada 
pela soma dos totais das Partes A, B e C. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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8. 

An understanding of children's growth and development, responses to 
hospitalization and use of art (drawings) as a projective measure are 
recommended to facilitate the use of this instrument. A bibliography is 
included to assist the individual in gaining this understanding. In 
addition, experience has shown that is important to (1) be 
conservative and consistent in scoring (if doubtful, score toward the 
higher end), (2) review the identifiers often (after scoring a number of 
drawings, one has the tendency to ignore the written identifiers feeling 
one has a good grasp of them and this has been an illusion), and (3) 
watch for carelessness in recording (be sure that the score is recorded 
in the correct space on the score sheet and each item is scored). 

A compreensão do crescimento e desenvolvimento da criança, as 
respostas à hospitalização e o uso da arte (desenhos) como umas 
medidas projetivas são recomendadas para facilitar o uso deste 
instrumento. As referências citadas podem ajudar na compreensão 
do tema. Além disso, a experiência tem mostrado que é importante 
(1) ser conservador e consistente ao dar a pontuação (se em dúvida, 
escolher a pontuação mais alta), (2) Revisar os identificadores 
frequentemente (após avaliar vários desenhos, o avaliador tende a 
ignorar os identificadores escritos achando que já tem uma boa 
compreensão deles, porém é uma ilusão), e (3) ficar atento para não 
cometer erros no registro dos pontos (certifique-se de que a 
pontuação seja registrada no espaço correto da folha de pontuação 
e de que cada item seja registrado). 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

9. Página 12 

CHILD DRAWING: HOSPITAL 

SCORING GUIDE 

THE SCORING of the "Child Drawing: Hospital requires some 
judgment from the rater. Where possible, the subjectivity has been 
reduced with specific identifiers and examples. The "patient" in the 
picture is the primary focus of the scoring. The patient is the person in 
the bed, a wheel chair, or on crutches. The patient may be the 
singular person found in the picture or so labeled by the child. When 
no "patient" has been clearly projected, use the largest person for the 
scoring. 

CHILD DRAWING: HOSPITAL 

GUIA DE PONTUAÇÃO 

A PONTUAÇÃO do CD:H requer algum julgamento do avaliador. 
Quando possível, a subjetividade foi reduzida com identificadores e 
exemplos específicos. O “paciente” no desenho é o foco principal da 
avaliação. O paciente é a pessoa na cama, na cadeira de rodas ou 
com muletas. O paciente pode estar sozinho no desenho ou ser 
nomeado pela criança. Quando o “paciente” não estiver claramente 
identificado, utilize a maior pessoa para avaliar. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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10. 

Section A 

Each item in Section A is scored on a scale of 1 to 10, and the rater 
determines where the score is placed on the 1 to 10 continuum. 

Item 1: Position 

Children will portray a sense of self, security, and well-being when 
drawing a person in an independent position (i.e., standing upright), as 
opposed to a dependent position (i.e., a person lying in bed). The 
child's need for security or support will often be reflected in a line or 
grass drawn under the figure to provide firm footing or grounding 
(Klepsch & Logie, 1982). Placing the person in increasingly 
defenseless positions indicates increased anxiety and a sense of 
significance, coupled with loss of self and control of the environment. 
Floating figures have been found to show insecurity (DiLeo, 1970). No 
people in drawings may signify difficulty with sense of self or others 
(DiLeo, 1970).  

Scoring: 

Parte A 

Cada item da Parte A é pontuado em uma escala de 1 a 10, e o 
avaliador determina a pontuação de 1 a 10. 

Item 1: Posição 

As crianças tendem a mostrar um senso de self, segurança e bem-
estar ao desenhar uma pessoa em uma posição independente (por 
ex. pessoa em pé, ereta), ao contrário de uma posição dependente 
(por ex., uma pessoa deitada na cama). A necessidade da criança 
de segurança ou apoio, muitas vezes, se reflete em uma linha ou 
grama desenhada sob a figura para proporcionar uma base firme ou 
a sensação de ter os pés no chão (Klepsch & Logie, 1982). 
Desenhar a pessoa em posições indefesas indica um aumento da 
ansiedade e uma percepção de significância, juntamente com a 
perda de si mesmo e do controle do ambiente. Figuras flutuantes 
podem ser indicativas de insegurança (DiLeo, 1970). A ausência de 
pessoas nos desenhos pode significar dificuldade em se ter uma 
percepção de si mesmo ou dos outros (DiLeo, 1970).  

Pontuação: 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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11. 

Item 2: Action 

Children have the ability to portray a sense of "life" within their 
drawing. Almost all figure drawings suggest some sense of movement 
or energy, ranging from rigidity to extreme motion. Motion is more 
frequently found in drawings of children (Hammer, 1980). People 
standing and walking or the inclusion of moving objects demonstrate a 
child's sense of control and maintenance of self. Rigid figures are 
often produced by Children who need to maintain control in situations 
in which they feel small. As the intensity of anxiety increases, children 
become increasingly constricted in action. Some children will draw 
only an empty room, void of people, or sense of warmth and life. 
Scoring: 

Item 2: Ação 

As crianças têm a habilidade de retratar um sentido de “vida” em 
seus desenhos. Quase todas as figuras desenhadas sugerem algum 
movimento ou energia, variando da rigidez a extrema 
movimentação. Movimento é mais frequentemente encontrado nos 
desenhos infantis (Hammer, 1980). Pessoas em pé e andando ou a 
inclusão de objetos em movimento demonstram uma criança com 
senso de controle e manutenção do self. Figuras rígidas são 
frequentemente desenhadas por crianças que necessitam manter o 
controle em situações nas quais elas se sintam pequenas. Conforme 
a ansiedade aumenta, as crianças desenham pessoas cada vez 
mais limitadas em ação. Algumas crianças desenharão apenas uma 
sala vazia, com ausência de pessoas, calor e vida. Pontuação: 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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12. Página 13 

1. Visibly moving: Person moving. In addition, moving wheelchairs, 
beds, cars, etc. may be drawn. 

1. Visivelmente em movimento: pessoa em movimento. Além disso, 
cadeiras de rodas, camas, carros, etc. em movimento podem ser 
desenhados. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

3. Person or picture lively: Action clearly demonstrated, i.e., talking 
demonstrated by printed words, coughing, etc. Action in whole picture, 
i.e., operating room in action 

3. Pessoa ou desenho cheio de vida: Ação claramente demonstrada, 
por ex.: conversa demonstrada por palavras escritas, tosse, etc. 
Movimento em todo o desenho, por ex.: sala de operação em 
atividade. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

5. Shows some life: Sitting or standing. Arms up. People in 
conversation. Watching TV (look to see if picture on screen). Activity 
seen with treatments being conducted, i.e., stethoscope to chest or 
nurse giving medications to child. 

5. Mostra alguma vida: sentado ou em pé. Braços levantados. 
Pessoas conversando. Assistindo TV (Veja se tem figura na tela). 
Atividade enquanto os tratamentos são realizados, por ex.: 
estetoscópio no tórax ou enfermeira administrando medicações para 
a criança. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

7. Potential for movement: Sitting or semireclining. Figures have arms 
and legs but in dependent positions. Wheels on beds, vehicles, etc. 

7. Potencial para movimento: sentando ou semi reclinado. Desenhos 
têm braços e pernas, mas em posição dependente. Rodas nas 
camas, veículos, etc. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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8. No movement, but life: Lying in bed. Arms down. No other people in 
the room. May be smiling (0) or have eyes open. 

8. Nenhum movimento, mas vívido: Deitado na cama. Braços para 
baixo. Nenhuma outra pessoa no quarto. Podem estar sorrindo e 
estar de olhos abertos. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

10. Rigid, no life: No evidence of life. Rigid with arms down or no 
arms. Major portion of the body covered. No smile. Body black or 
outlined in black. 

10. Rigidez, sem vida: sem evidência de vida. Rigidez com braços 
para baixo ou sem braços. Maior parte do corpo coberta. Sem sorrir. 
Corpo preto ou desenhado em preto. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

13. 

Item 3: Length of Person 

Children who are able to draw an appropriate sized person are more 
likely to have a sense of competence and security and be 
experiencing less stress. As anxiety increases, the human figures 
become small, tiny, and insignificant. This item should be scored 
according to the size of the person in comparison to the paper. The 
person is the "patient." Scoring: 

Item 3: Comprimento do Corpo 

É provável que as crianças que conseguem desenhar uma pessoa 
com proporções corretas tenham noção de competência e 
segurança e estejam experimentando menos estresse. Conforme a 
ansiedade aumenta, as figuras humanas tornam-se menores, 
minúsculas e insignificantes. Este item deve ser pontuado de acordo 
com o tamanho da pessoa em comparação com a folha de papel. A 
pessoa é o “paciente”. Pontuação: 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

1. Body tall, occupies whole paper: Usually found with a singular 
person. Person is predominant and may even touch the sides of the 
paper. 

1. Corpo alto, ocupa todo o papel: usualmente com uma só pessoa. 
Pessoa é predominante e pode tocar as margens do papel. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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2. Tall body, but appropriate to picture: Large people, will most often 
have other objects portrayed. All parts of the picture are appropriate in 
size. 

2. Corpo alto, mas apropriado para o desenho: Pessoas grandes, 
frequentemente haverá outros objetos desenhados. Todas as partes 
do desenho são apropriadas em tamanho. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

3. Short body, but appropriate to picture: The child draws his people in 
relation to the picture, i.e., may draw child smaller than the adult. 

3. Corpo pequeno, mas apropriado para o desenho. A criança 
desenha as pessoas em relação ao desenho, por ex.: pode 
desenhar uma criança menor que o adulto. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

5. Short people, bodies exposed: Person appears small for the paper. 
Total person is drawn, but in small manner. 

5. Pessoas pequenas, corpos expostos: Pessoas parecem 
pequenas para o papel. A pessoa é inteiramente desenhada, mas 
de maneira pequena. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

7. Very small constricted people: Very small people who appear 
overwhelmed by the paper. 

7. Pessoas muito pequenas, contidas: Pessoas muito pequenas que 
parecem oprimidas pelo papel.  

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

8. Upper torso only: May include arms. Body covered. 8. Somente o torso da pessoa: Pode incluir os braços. Corpo 
coberto. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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9. Head only with body covered: Only the head is evident, but does 
indicate a body is present under the blankets. 

9. Somente a cabeça, com o corpo coberto. Somente a cabeça está 
evidente, mas indica que há um corpo embaixo dos cobertores. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

10. Floating head, no body: Just a head is drawn. Head in bed with no 
evidence of a body under the covers. May be found alone with no 
other parts in the picture. 

10. Cabeça flutuante, sem corpo: Somente a cabeça é desenhada. 
Cabeça na cama, sem evidência de corpo sob as cobertas. Pode 
estar sozinha sem outras partes no desenho. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

14. 

Item 4: Width of Person Related to the Length 

The width of the body in relation to the height provides some insights 
into the degree of security the child is experiencing. The width of the 
body relates to the space used on the paper. The child without anxiety 
is more likely to draw tall figures that are filled out proportionately to 
the height. With increasing anxiety, the bodies become narrower and 
occupy less space on the paper. Some bodies are enlarged with 
clothing. Clothing indicates a sense of worth and figures without 
clothing relate to the child's sense of exposure. Stick figures are often 
drawn by children who are hesitant to reveal themselves. Scoring: 

Item 4: Largura da Pessoa em Relação ao Comprimento. 

A largura do corpo em relação à altura fornece algumas indicações 
sobre o grau de segurança que a criança está experimentando. A 
largura do corpo está relacionada ao espaço usado no papel. É mais 
provável que a criança sem ansiedade desenhe pessoas altas que 
são preenchidas na largura proporcionalmente a altura. À medida 
que a ansiedade aumenta, os corpos tornam-se mais estreitos e 
ocupam menos espaço no papel. Alguns corpos são aumentados 
com roupas. Roupas indicam senso de valor e figuras sem roupas 
evidenciam o sentimento de exposição da criança. Figuras palito são 
frequentemente desenhadas por crianças que são hesitantes em 
revelarem-se a si próprias. Pontuação: 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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15. Página 14 

1. Width of the body is appropriate to length: The person is 
proportional and dressed in clothing. 

 

1. Largura do corpo é apropriada ao comprimento. A pessoa é 

proporcional e vestida com roupas. 

1.CONCORDO 
2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

2. Width of the body is slightly reduced compared to the length: The 
body is complete and dressed. 

 

2. Largura do corpo é discretamente reduzida em comparação ao 

comprimento: O corpo está completo e vestido. 

1.CONCORDO 
2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

3. Body is obviously thin in relation to the length, but is dressed. 

 

3. Corpo é claramente mais magro em comparação ao comprimento, 
mas está vestido. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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4. Thin body, but not dressed. 

 

4. Corpo magro, sem roupas. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

5. Appropriate width compared to length, but covered: The head is 
obviously attached to a body that is lying under the blankets. 

 

5. Largura apropriada ao comprimento, porém coberto: A cabeça é 
claramente ligada ao corpo, que está sob cobertores. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

6. Stick figures with clothing: 

 

6. Pessoas palito com roupas. 

 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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7. Stick figures, no clothing: 

 

7. Pessoas palito sem roupa: 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

8. Very thin body or stick figure that is covered: Often drawn as a very 
thin body under the blankets. 

 

8. Corpo muito magro ou pessoa palito coberta: frequentemente 
desenhado como um corpo muito magro sob cobertores. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

9. Ambiguous body shape: Very anxious children are sometimes 
found drawing bodies that have no apparent relationship to the head. 
The heads are clearly portrayed, but a mass follows for the body. 

 

9. Formato ambíguo do corpo. Crianças muito ansiosas algumas 
vezes desenham corpos que não tem relação aparente com a 
cabeça. As cabeças são claramente desenhadas, mas o corpo é 
uma massa. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

10. No evidence of body: These children appear to have lost all sense 10. Não há evidência de corpo: Estas crianças parecem ter perdido 
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of self in the hospital environment. 

 

o senso de self no ambiente hospitalar. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

16. Página 15 

Item 5: Facial Expression 

The face is the expressive part of the body. Children will project their 
feelings into the Picture by the facial expression shown. Facial 
expression has been reported as on the most reliable indicators of 
feeling (Burns & Kaufman, 1970; Machover, 1949). A smile is 
considered representative of positive feelings, whereas a frown is 
considered to indicate negative feelings. Lack of facial expression may 
indicate an emotional disturbance. Sometimes smiling people are 
drawn in threatening positions, indicating the need to deny the 
happening or attempts to mask the true feelings from the situation. 

5. Expressão Facial 

A face é a parte expressiva do corpo. Crianças projetarão seus 
sentimentos na figura por meio da expressão facial mostrada. 
Expressões faciais têm sido relatadas como o mais confiável 
indicador de sentimento (Burns & Kaufman, 1970; Machover, 1949). 
Um sorriso é considerado representativo de sentimentos positivos 
enquanto que a cara fechada é considerada um indicador de 
sentimentos negativos. Falta de expressão facial pode indicar 
distúrbio emocional. Algumas vezes pessoas sorrindo são 
desenhadas em posição ameaçadora, indicando a necessidade de 
negar a realidade ou tentar mascarar os verdadeiros sentimentos 
diante da situação. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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17. 

Item 6: Eyes 

Children are fascinated with eyes from earliest infancy and include 
them in drawing people as the first detail. The eye is not only regarded 
as the "window of the soul," revealing the inner life of the child, but is 
the basis for contact with the outside world (Machover, 1949). This is 
how children "see" their world. Eyes with pupils and sclera shown 
appropriately are considered to represent a sense of well-being and 
low levels of anxiety. Eyes serve to warn individuals of threats within 
their environment. With increased anxiety, children may draw large 
eyes indicating suspicion or hypervigilance. 

Children may omit eyes as a means to deny the problem and refuse to 
see the world. The omission of the pupil is a more subtle means of 
portraying "not seeing" with only the outline of the eye shown. 

Item 6: Olhos 

Crianças são fascinadas por olhos desde a tenra infância e os 
incluem nos desenhos de pessoas como o primeiro detalhe. O olho 
não é somente visto como “as janelas da alma”, revelando a vida 
interior das crianças, mas é a base para o contato com o mundo 
exterior (Machover, 1949). É assim como as crianças “vêem” seu 
mundo. Olhos com pupilas e escleróticas mostradas 
apropriadamente são consideradas como representação de um 
senso de bem-estar e baixo nível de ansiedade. Olhos servem para 
avisar os indivíduos sobre ameaças dentro do ambiente. Crianças 
com a ansiedade aumentada podem desenhar olhos grandes 
indicando desconfiança ou hipervigilância. Crianças podem omitir os 
olhos com o significado de negar o problema e recusa em ver o 
mundo. A omissão da pupila tem um significado mais sutil de “não 
ver”, representado apenas pelo contorno dos olhos. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

18. 

Item 7: Size of Person Compared with Environment 

Children who have a sense of control and of self will draw people in 
relation to the environment. Children who feel threatened and 
overwhelmed are more likely to draw small people in large 
environments. This item is to be scored comparing the person to the 
identified environment. Therefore, you may have a small head, but 
proportionately small body in a small bed. This would receive a score 
of 1. If no environment is given, the paper becomes the environment. 

Item 7: Tamanho da Pessoa em Comparação com o Ambiente 

As crianças que têm um senso de controle e de self desenharão 
pessoas em relação ao meio ambiente. As crianças que se sentem 
ameaçadas e oprimidas têm mais probabilidade de desenhar 
pessoas pequenas em ambientes grandes. Este item deve ser 
pontuado comparando a pessoa com o meio ambiente identificado. 
Portanto, a cabeça pode ser pequena, mas o corpo 
proporcionalmente pequeno, numa cama pequena. Tal situação 
receberia uma pontuação de 1. Se o ambiente não é incluso, o papel 
torna-se o ambiente. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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19. 

Item 8: Color Predominance 

The use of lighter and brighter colors is considered indicative of a 
greater sense of self and well-being, whereas the use of red and 
black is considered to indicate higher levels of anxiety. This item 
is based on common interpretations of color drawn from 
psychological theories and associations within Western culture. 
Red and black are more characteristic of intense feelings of 
anger, aggression, threat, fear, and loss of control that are 
frequently found with increased anxiety. Yellow, green, and blue 
are generally considered cheerful or happy colors found in 
drawings of less anxious children. This scale is designed to be 
used with the box of eight crayons. The rater needs to know that 
all were available to interpret this item appropriately. In addition, 
periodically one finds a child who insists on using his or her own 
crayons. For consistency, score all shades of a color as the 
primary, i.e., pink is scored as red. Score color predominance by 
the primary color sense. This requires rater judgment. 

Item 8: Cor Predominante 

O uso de cores mais claras e vibrantes é considerado indicativo de um 
grande senso de self e bem-estar, enquanto que o uso de vermelho e 
preto é considerado indicativo de níveis mais elevados de ansiedade. 
Este item é baseado na interpretação habitual da cor, a partir das 
teorias psicológicas e associadas à cultura ocidental. O vermelho e o 
preto são mais característicos de sentimento intenso de raiva, 
agressão, ameaça, medo e perda de controle, que são frequentemente 
encontrados em casos de ansiedade aumentada. O amarelo, o verde e 
o azul são geralmente considerados cores otimistas e felizes e são 
encontradas em desenhos de crianças menos ansiosas. Esta escala é 
projetada para ser usada com a caixa de 8 lápis de cor. O avaliador 
precisa saber se todas estavam disponíveis para interpretar este item 
adequadamente. Além disso, às vezes uma criança insiste em usar 
seus próprios lápis. Para fins de coerência, pontue todos as nuances 
de uma cor como uma cor primária, ou seja, o rosa é pontuado como 
vermelho. Pontue a cor predominante pelas cores primárias 
equivalentes. Isto requer o julgamento do avaliador. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

20. 

Item 9: Color Number Used 

Only the basic colors are counted for this item. Again it is important to 
know that all eight were available to the child. The basic premise is 
that children with increased anxiety will not have the energy to select 
many colors. Children who are feeling better about themselves in the 
hospital are more likely to have many colors in their pictures. 

Item 9: Número de Cores Usadas 

Somente as cores básicas são contadas neste item. De novo, é 
importante saber que todas as oito cores estão disponíveis para a 
criança. A premissa básica é que as crianças com ansiedade 
aumentada não terão energia para selecionar muitas cores. As 
crianças que estão se sentindo melhores consigo mesmas no 
hospital têm maior probabilidade de usar muitas cores em seus 
desenhos. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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21. 

Item 10: Use of Paper 

This item is scored according to the space that the child used on the 
paper. Very anxious children tend to use only a small portion of the 
paper (DiLeo, 1973). Some children attempt to offset their anxiety by 
using only a small portion, but distribute the contents over the paper, 
i.e., a small bed in the lower fight hand corner with a small TV in the 
upper right hand corner. The essence of this item is to estimate the 
percentage of the paper covered by the drawing. 

Item 10: Uso do Papel 

Este item é pontuado de acordo com o espaço que a criança usou 
do papel. As crianças muito ansiosas tendem a usar somente uma 
pequena porção do papel (DiLeo, 1973). Algumas crianças tentam 
compensar sua ansiedade usando somente uma pequena parte do 
papel, mas distribuem o conteúdo sobre o mesmo, por ex., uma 
pequena cama no canto inferior direito com uma TV pequena no 
canto superior direito. A essência do item é estimar a porcentagem 
de papel coberta pelo desenho. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

22. 

Item 11: Placement on Paper 

Children tend to be very specific about the placement of the drawing 
on the paper. Children who feel less anxious tend to place their 
drawings in the center of the paper. The next most frequent placement 
is one or the other side of the paper. The use of the right-sided place 
indicates less anxiety, as this projects a sense of the future or hope, 
whereas left-sided placement suggests orientation toward the past 
(Klepsch & Logie, 1982). Placement near the top of the page or high 
on the page may indicate optimism and striving to reach goals or the 
use of fantasy when there is a loss of control and security for the child. 
Placement near the bottom or low on the page may indicate insecurity 
or a person trying to become reality-oriented (DiLeo, 1973; Klepsch & 
Logie, 1982; Machover, 1949). 

Item 11: Posicionamento no Papel 

As crianças tendem a ser muito específicas sobre o 
posicionamento do desenho no papel. As crianças que se sentem 
menos ansiosas tendem a posicionar seus desenhos no centro do 
papel. O próximo posicionamento mais frequente é um dos lados 
do papel. O uso do lado direito indica menos ansiedade, já que 
projeta um sentido de futuro ou esperança, enquanto que o lado 
esquerdo sugere uma orientação em direção ao passado (Klepoch 
& Logie, 1982). Posicionamento perto do topo da página ou no alto 
da página pode indicar otimismo e esforço para alcançar as metas 
ou o uso da fantasia quando há perda do controle e da segurança 
pela criança. O posicionamento perto do fim da página pode 
indicar insegurança ou uma pessoa tentando se tornar mais 
realista (DiLeo, 1973; Klepsih & Logie, 1982; Machover, 1949) 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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23. Página 16 

24. 

Item 12: Strokes: Quality 

The pressure, firmness, and solidity of the line are considered to 
indicate the sense of self and well-being of the child (Machover, 
1949). Firm, dark strokes indicate a sense of conviction and security. 
Likewise, light, fluffy strokes indicate insecurity and a need for caution. 
Scoring: 

Item 12: Traços: Qualidade 

A pressão, a firmeza e a solidez da linha são consideradas 
indicadores do senso de self e bem-estar da criança (Machover, 
1949). Traços firmes, escuros indicam um senso de convicção e 
segurança. Da mesma maneira, traços leves, claros indicam 
insegurança e a necessidade de cautela. Pontuação: 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

1. Finn, dark: All colored with firm strokes. 1. Firme, escuro: todo colorido com traços firmes. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

3. Dark with some light: Mostly dark, but may have some light strokes. 
Clothes all dark, but body parts light, i.e., pants dark, but shirt light. 

3. Escuro com algumas partes claras: maioria escuro, mas pode 
haver alguns traços claros. Roupas todas escuras, mas partes do 
corpo com traços claros, por ex., calça escura, mas camisa clara. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

5. Medium, with equal light and dark: Often dark outlines with lighter 
colors used to fill in areas. 

5. Médio, com partes iguais de claro e escuro: Frequentemente 
contornos escuros e cores claras para o preenchimento das áreas. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

8. Light: All strokes light. Some may be firmer than others, but none 
demonstrate pressure with the crayon. 

8. Claro: todos os traços são claros. Alguns podem ser mais firmes 
que os outros, mas nenhum demonstra pressão com o lápis.  
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Item 13: Presence of Hospital Equipment 

Children with hospital anxiety are more likely to include hospital 
equipment in their drawings. The items drawn often represent the 
items that create the greatest concern (e.g., IVs, syringes). In scoring 
this item, it must be remembered that a bed is hospital equipment. 
Score all hospital equipment as it is related to the size of the person. 
The presence of no equipment is assumed to indicate that it is not 
anxiety producing. 

Item 13: Presença de Equipamentos Hospitalares 

As crianças com ansiedade hospitalar têm mais probabilidade de 
incluir equipamentos hospitalares em seus desenhos. Os itens 
desenhados frequentemente representam os itens que causam a 
maior preocupação (por ex. dispositivos intravenosos, seringas). 
Na pontuação deste item, deve ser lembrado que a cama é um 
equipamento hospitalar. Pontue todos os equipamentos 
hospitalares como eles estão relacionados ao tamanho da pessoa. 
A ausência de equipamentos é entendida como indicativo de que 
eles não geram ansiedade. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

 
  

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

10. Very light: All about the same. Picture has no outlines 
components. 

10. Muito claro: todos os traços são iguais. Desenho não tem 
contornos. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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25. 

Item 14: Developmental Level 

A regressed developmental level shown in drawings is considered 
indicative of increased anxiety. The drawing of a human figure follows 
a sequential developmental pattern (DiLeo, 1970; Goodenough, 1926, 
1928; Harris, 1963; Kellogg, 1970). The basic assumption is that by 5 
years of age, all children should be able to draw a six-part person with 
head, eyes, mouth, body, arms, and legs. Noses, ears, and hair are 
frequently found, but are not mandated until age 7 or 8. In addition, 
the arms should have hands and the legs should have feet. Fingers 
and toes are optional. It is believed that all 5-year-old children will 
have reached the pictorial stage of development and would draw a 
picture that is reality based. 

Item 14: Nível de Desenvolvimento 

O nível de desenvolvimento regredido mostrado nos desenhos é 
considerado indicativo de aumento de ansiedade. O desenho da 
figura humana segue um padrão sequencial de desenvolvimento 
(DiLeo, 1970, Goodenough, 1926, 1928; Harris, 1963; Kellogg, 
1970). A premissa básica é que a partir dos cinco anos de idade, 
toda criança deveria ser capaz de desenhar uma pessoa com seis 
partes: com cabeça, olhos, boca, corpo, braços e pernas. Nariz, 
orelhas e cabelos são frequentemente encontrados, mas não são 
mandatórios até a idade de sete ou oito anos. Além disso, os 
braços devem ter mãos e as pernas devem ter pés. Dedos das 
mãos e pés são opcionais. Acredita-se que todas as crianças com 
cinco anos de idade terão alcançado o estágio de desenvolvimento 
pictórico e desenharia uma imagem baseada na realidade. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

26. 

Part B 

The items included in Part B are presumed to be indices of high 
anxiety and are not found in all drawings. Additional points (5 or 10) 
are added when they are found in the drawing. The items are mutually 
exclusive. For example, if a hand and a foot were omitted, 10 points 
are given for Item 19, omission of two or more parts. Item 15, 
omission of one part would not be scored. Do not score both if there is 
one hand and one foot missing. 

Parte B 

Os itens incluídos na Parte B presume-se serem índices de alta 
ansiedade e não são encontrados em todos os desenhos. Pontos 
adicionais (cinco ou 10) são acrescentados quando eles são 
encontrados nos desenhos. Os itens são mutuamente excludentes. 
Por exemplo, se uma mão e um pé forem omitidos, dez pontos são 
atribuídos para o item 19, omissão de duas ou mais partes. Item 
15, omissão de uma parte não seria pontuada. Não pontue ambos 
se houver uma mão e um pé omitidos. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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27. Página 17 

Item 15: Omission of One Body Part 

Omission of extremities has been found in insecure children (DiLeo, 
1970, 1973; Machover, 1949). Denial of concern about a body part 
may be indicated by omission. Hands and feet are frequently omitted 
by anxious children, for example, hand drawn on one side, not on the 
other. All persons should have a face with eyes and mouth. The body 
should have arms with hands and legs with feet. After 7 years of age, 
the person should have nose, hair, and ears. If body part is clearly 
indicated under blankets, do not count as missing part. Do not count 
ears as missing if under hair. 

Item 15: Omissão de Uma Parte do Corpo 

A omissão de extremidades é encontrada em crianças inseguras 
(DiLeo 1970, 1973; Machover, 1949). Negação da preocupação 
com parte do corpo pode ser indicada pela sua omissão. Mãos e 
pés são frequentemente omitidos por crianças ansiosas, por 
exemplo, mão desenhada em um lado e não no outro lado. Todas 
as pessoas devem ter uma face com olhos e boca. O corpo deve 
ter braços com mãos e pernas com pés. Após os sete anos de 
idade, a pessoa deve ter nariz, cabelo e orelhas. Se parte do corpo 
é claramente indicada sob cobertores, não pontue como parte 
ausente. Não pontue orelhas como ausentes se estiverem embaixo 
do cabelo. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

28. 

Item 16: Exaggeration of One Body Part 

Children will increase the size of a body part that is important to them 
or concerns them emotionally. Burns and Kaufman (1970) suggest 
that this is a preoccupation with the area, for example, one leg much 
larger than the other. 

Item 16: Exagero de Uma Parte do Corpo 

Crianças aumentarão o tamanho de uma parte do corpo que é 
importante para elas ou emocionalmente preocupante. Burns e 
Kaufman (1970) sugerem que isto é uma preocupação com a 
região, por exemplo, uma perna muito maior que a outra. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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29. 

Item 17: Deemphasis of One Body Part 

Reduction or deemphasis of a part of the body may signify insecurity 
or inadequacy of the part for the child (Burns & Kaufman, 1970; DiLeo, 
1970). For example, one foot is drawn much smaller than the other. 

Item 17: Diminuição de Uma Parte do Corpo 

Redução ou diminuição de uma parte do corpo pode significar 
insegurança ou inadequação da parte do corpo para a criança 
(Burns & Kaufman, 1970; DiLeo, 1970). Por exemplo, um pé é 
desenhado muito menor que o outro. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

30. 

Item 18: Distortion 

The distortion or mutilation of the figure is highly correlated with 
disturbed personalities (Burns & Kaufman, 1970; DiLeo, 1973). This 
item should be scored if (1) two or more body parts are distorted in 
size (exaggerated or deemphasized), (2) body parts are disconnected 
from the body, (3) the head and the body are not in proportion to each 
other (i.e., very large head and small body); or (4) the whole body is 
misshaped. 

Item 18: Distorção 

A distorção ou mutilação de uma figura é altamente relacionada a 
distúrbios de personalidade (Burns & Kaufman, 1970; DiLeo, 
1973). Este item deve ser pontuado se (1) duas ou mais partes do 
corpo estiverem distorcidas em tamanho (exagero ou diminuição), 
(2) partes do corpo estão desconectadas do corpo, (3) a cabeça e 
o corpo não são proporcionais entre si (por ex., cabeça muito 
grande e um corpo muito pequeno); ou (4) todo o corpo é 
deformado. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

31. 

Item 19: Omission of Two or More Parts 

This item is scored when two or more body parts are omitted. For 
example, two hands are missing or 1 hand and 1 foot are missing. 

Item 19: Omissão de Duas ou Mais Partes 

Este item é pontuado quando duas ou mais partes do corpo são 
omitidas. Por exemplo, duas mãos são omitidas ou uma mão e um 
pé são omitidos. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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32. 

Item 20: Transparency 

Children in the normal developmental sequence of the human figure 
may show part of the body through clothing until the time they develop 
a visual reality to their drawings, about age 8 or 9 years (Machover, 
1949). After the age of 9 years, transparency is found in the drawings 
of disturbed children and adults. The use of transparency of the body 
indicates acute anxiety and/or conflict about body image. This item is 
scored if an organ is drawn showing through the skin (bones, heart, 
stomach) at any age. After the child is 9 years of age, the item is 
scored if body parts show through clothing or blanket, because 
transparencies are pathological after the age of 9. 

Item 20: Transparência 

Crianças em uma sequência normal do desenvolvimento da figura 
humana pode mostrar parte do corpo através da roupa até o 
momento em que elas desenvolvem uma realidade visual em seus 
desenhos, aproximadamente aos oito ou nove anos de idade 
(Machover, 1949). Após os nove anos de idade, transparência é 
encontrada nos desenhos de crianças e adultos perturbados. O 
uso de transparência do corpo indica ansiedade aguda e/ou 
conflito sobre a imagem corporal. Este item é pontuado se um 
órgão é desenhado e mostrado através da pele (ossos, coração, 
estômago) em qualquer idade. Após os nove anos de idade, este 
item é pontuado se partes do corpo são mostradas através da 
roupa ou cobertores, porque transparências são patológicas após 
os nove anos de idade. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

33. 

Item 21: Mixed Profile 

While children are learning to draw profiles, they may draw two noses, 
mouths, or eyes on the person (DiLeo, 1970). The mixed profile 
should be eliminated by age 9 and certainly by age 10. Therefore, this 
item is scored if two eyes, etc., are found in a profile after the child is 
10 years of age. 

Item 21: Imagens Misturadas 

Quando a criança está aprendendo a desenhar imagens, elas 
podem desenhar dois narizes, bocas ou olhos na pessoa (DiLeo, 
1970). As imagens misturadas devem ser eliminadas a partir dos 
nove anos e certamente a partir dos 10 anos de idade. Entretanto, 
este item é pontuado se dois olhos, etc., são encontrados em uma 
imagem de uma criança com mais de 10 anos de idade. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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34. 

Item 22: Shading 

Shading is always related to anxiety, as more time and energy are 
invested into objects or shapes that are shaded than those not 
shaded. If all the body is shaded, the anxiety may be considered 
generalized overall anxiety. If only a specific body part is shaded, then 
the anxiety may be related to that part (Klepsch & Logie, 1982; 
Machover, 1949). Shading refers to strokes that are designed to fill in 
an area. Coloring or scribbling over a part of the body, not to indicate 
clothing or skin color, is considered shading. Shading may also be 
seen as a different colored extremity. Coloring all or part of 
background is also scored as shading (e.g., sky and ground, 
blankets). 

Item 22: Sombreamento 

Sombreamento é sempre relacionado à ansiedade, porque mais 
tempo e energia são investidos nos objetos e formas que são 
sombreados que aqueles que não o são. Se todo o corpo é 
sombreado, a ansiedade pode ser considerada ansiedade 
generalizada. Se somente uma parte do corpo específica é 
sombreada, então a ansiedade pode estar relacionada àquela 
parte específica (Klepsch & Logie, 1982; Machover, 1949). 
Sombreamento refere-se a traços que são designados para 
preencher uma área. Colorir ou rabiscar sobre uma parte do corpo, 
não indicando roupas ou cor da pele, é considerado 
sombreamento. Sombreamento também pode ser visto quando a 
extremidade é pintada de cor diferente. Colorir o todo ou parte do 
fundo também é considerado como sombreamento (por ex., céu e 
chão, cobertores). 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

35. 

Part C 

The overall affect of the drawing is important. This overall impression 
the drawing projects is more important information than information 
given by any one specific item. The rater is asked to score the overall 
sense the picture portrays to them. 

Parte C 

A impressão geral do desenho é importante. Esta impressão global 
do desenho é a mais importante informação, mais que a 
informação dada por cada item específico. O avaliador é solicitado 
a pontuar o sentido global que o desenho tem para eles. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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36. 

Scoring: 

1. Coping: Realistic, pleasant, well-proportioned, bright, happy, 
confident. 

Pontuação: 

1. Enfrentamento: Realista, agradável, bem proporcionado, 
brilhante, feliz, confiante. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

5. Light stress: Less pleasant, some distortion of size, less bright and 
cheerful. 

5. Estresse leve: menos agradável, alguma distorção de tamanho, 
menos brilhante e animado. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

8. Stressed: Constricted, inhibited, weak, drab, sad, scared. 8. Estressado: Apertado, inibido, fraco, cinzento, triste, assustado. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

10. Disturbed: Overwhelmed, bizarre, disorganized, with sad, defeated 
feelings. 

10. Perturbado: Sobrecarregado, bizarro, desorganizado, triste, 
sentimentos de derrota. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

 
  



Apêndices 114 

37. Tabela Página 11 

Child Drawing: Parts B & C 
PART B 
Add 5 points for each of the following: 
15. Omission of one body part 
Hand on one side, but not the other. All persons should have body, head 
with a face with eyes and mouth, arms with hands and legs with feet. 
After age 7, should also hove nose, hair, and ears. If the body part is 
under covers, do not count as missing part. Do not count ears as missing 
if covered by hair. Do not score omission of one part if you score 
omission of two or more parts. 

Child Drawing: Partes B e C 
PARTE B 
Adicione cinco pontos para cada item a seguir: 
15. Omissão de uma parte 
Mão de um lado, mas não do outro. Todas as pessoas devem 
ter corpo, cabeça com face com olhos e boca, braços com mãos 
e pernas com pés. Após a idade de sete anos, deve ter nariz, 
cabelo e orelhas. Se parte do corpo está sob cobertas, não 
pontue como parte omitida. Não considere a omissão das 
orelhas se cobertas por cabelo. Não pontue omissão de uma 
parte se for pontuar a omissão de duas ou mais partes. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

16. Exaggeration of a body part 
One leg is much larger than the other. Also, score if head or body is 
exaggerated. 

16. Exagero de uma Parte do Corpo 
Uma perna é muito maior que a outra. Também, pontue se a 
cabeça ou o corpo está exagerado. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

17. Deemphasis of a body part 
One arm is much smaller than the other. Also score if head or body is 
smaller. 

17. Atenuação de uma parte do corpo 
Um braço é muito menor que o outro. Também pontue se a 
cabeça ou o corpo é menor. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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Add 10 points for each of the following: 
18. Distortion 
A body part is distorted or disconnected. Whole body is misshapen. 

Adicione 10 pontos para cada item a seguir: 
18. Distorção 
Uma parte do corpo está distorcida ou desconectada. Todo 
corpo está deformado. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

19. Omission of two or more body parts 
Two hands, two eyes, or one hand and one foot are missing. 

19. Omissão de duas ou mais partes do corpo 
Duas mãos, dois olhos, ou uma mão e um pé são omitidos. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

20. Transparency 
Organ showing through the skin (banes, heart, etc.) at any age. Body 
part showing through clothing or blanket or any other transparency after 
the child is 9 years of age. 

20. Transparência 
Órgãos mostrados através da pele (ossos, coração, etc.) em 
qualquer idade. Parte do corpo mostrada através da roupa ou 
cobertor ou qualquer outra transparência se a criança tem mais 
de nove anos de idade. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

21. Mixed profile 
In a profile two eyes, two ears are seen after the child is 10 years of age. 

21. Perfil misto 
Em um perfil dois olhos, duas orelhas se a criança tiver mais de 
10 anos. 
 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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22. Shading 
Coloring over a body part which does not indicate clothing or skin color. 
Also may be seen as a different color extremity. Coloring in all or part of 
background (i.e., sky, ground, etc.) Is scored as shading. 

22. Sombreamento 
Colorir parte do corpo que não indique roupas ou cor da pele. 
Também pode ser vista em extremidades de cores diferentes. 
Colorir no todo ou em parte o fundo do desenho (por ex, céu, 
chão, etc) é pontuado como sombreamento. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

38. 

PART C 
The gestalt is the overall sense the picture portrays to the scorer. 
1. Coping: Realistic, pleasant, bright, well-proportioned, confident, happy 

PARTE C 
O gestalt é a impressão que a forma do desenho tem para o 
avaliador. 
1. Enfrentamento: realista, agradável, brilhante, bem 
proporcionado, confiante, feliz. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

5. Light stress: Less pleasant, some distortion of size, less, bright and 
cheerful 

5. Estresse leve: menos agradável, alguma distorção de 
tamanho, menos brilhante e animado. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

8. Stressed: Constricted, inhibited, drab, sad, scared 8. Estressado: restrito, inibido, monótono, triste, assustado. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

10. Disturbed: Overwhelmed, disorganized with sad, defeated feelings, 10. Perturbado: oprimido, desorganizado, com sentimentos de 
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bizarre. tristeza e derrota, bizarro. 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

39. Tabela página 12 

Child Drawing: Hospital Score Sheet 

Child´s Number ______________  

Age ________ Gender _________ All Diagnoses 
________________________ 

Folha de Pontuação do CD:H 

Número da Criança_________________ 

Idade _________Sexo ___________  
Diagnósticos___________________ 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

PART A 
1. PERSON: POSITION _____ 
2. ACTION _____ 
3. LENGTH OF PERSON _____ 
4. WIDTH OF PERSON _____ 
5. FACIAL EXPRESSION _____ 
6. EYES _____ 
7. SIZE OF PERSON TO ENVIRONMENT _____ 
8. COLOR: PREDOMINANCE _____ 
9. COLOR: NUMBER USED _____ 
10. USE OF PAPER _____ 
11. PLACEMENT _____ 
12. STROKES: QUALITY _____ 
13. HOSPITAL EQUIPMENT _____ 
14. DEVELOPMENTAL LEVEL _____ 
TOTAL PART A _____ 

PARTE A – PESSOA 
1. POSIÇÃO _____ 
2. AÇÃO ______ 
3. COMPRIMENTO DA PESSOA _____ 
4. LARGURA DA PESSOA ______ 
5. EXPRESSÃO FACIAL _______ 
6. OLHOS ________ 
7. TAMANHO DA PESSOA EM RELAÇÃO AO AMBIENTE ____ 
8. COR: PREDOMINÂNCIA ____ 
9. COR: NÚMERO UTILIZADO: _______ 
10. USO DO PAPEL: ______ 
11. POSICIONAMENTO: ______ 
12.TRAÇO: QUALIDADE: ______ 
13. EQUIPAMENTO HOSPITALAR: ______ 
14. NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO: _______ 

TOTAL PARTE A _____ 
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1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

PART B 
Add 5 points for each 
15. OMISSION: 1 PART: _____ 
16. EXAGGERATION OF A PART: _____ 
17. DEEMPHASIS OF A PART: _____ 
Add 10 points for each: 
18. DISTORTION ______ 
19. OMISSION: 2 OR MORE PARTS ______ 
20. TRANSPARENCY ______ 
21. MIXED PROFILE ______ 
22. SHADING ______ 
TOTAL PART B ______ 

PARTE B: 
Adicione 5 pontos para cada: 
15. OMISSÃO DE UMA PARTE: _____ 
16. EXAGERO DE UMA PARTE: _____ 
17. ATENUAÇÃO DE UMA PARTE: _____ 
Adicione 10 pontos para cada: 
18. DISTORÇÃO: _____ 
19. OMISSÃO DE DUAS PARTES OU MAIS: _____ 
20. TRANSPARÊNCIA: ______ 
21. PERFIL MISTO: ______ 
22. SOMBREAMENTO: ______ 
TOTAL PARTE B: ______ 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

PART C 
Circle the number which most clearly describes the gestalt of the 
picture 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
TOTAL PART C: ___ 
TOTAL SCORE CD:H A ___ + B ___+ C ___ 

PARTE C 
Circule o número que mais claramente descreve a impressão do 
desenho (Gestalt) 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
TOTAL PARTE C: ____ 
PONTUAÇÃO TOTAL CD:H: A ___ + B ___ + C ___ = ______ 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 
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40. Quadro página 16 

CHILD DRAWING HOSPITAL (CD:H) RATING SCALE DESENHO INFANTIL (CD-H) – ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

1.CONCORDO 2.NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 3.DISCORDO 

Observações e sugestões: 

 

 

 

Pontuar abaixo de cada item: 

1. Concordo 
2. Não concordo, nem discordo 
3. Discordo 

Somente recordando que, ao assinalar (2) ou (3), preencher as observações e/ou sugestões. 
 

Seção A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Position of 
person 

Standing – 
grounded 

Standing - 
not 

grounded 

Standing 
with crulches 

Standing on 
bed 

Sitting in 
chair 

Sitting in bed 
Sitting in 

bed, covered 
Lying in bed 

Lying in bed, 
covered 

Floating or 
no person 

1. Posição 
da pessoa 

Em pé – no 
chão 

Em pé – 
sem chão 

Em pé com 
muletas 

Em pé em 
cima da 
cama 

Sentado na 
cadeira 

Sentado na 
cama 

Sentado na 
cama, 

coberto 

Deitado na 
cama 

Deitado na 
cama, 

coberto 

Flutuando 
ou sem 
pessoa 

           

Observações e justificativas: 
 

2. Action - 
Life 

Visibly 
moving  

Person or 
picture lively  

Shows some 
life 

 
Potential for 
movement 

No 
movement, 

but life 
 

Rigid, no life 

2. Ação – 
Vida 

Visivelmente 
em 

movimento 
Em branco 

Pessoa ou 
desenho 

vivo 
Em branco 

Mostra 
alguma vida 

Em branco 
Potencial 

para 
movimento 

Nenhum 
movimento, 

mas vivo 
Em branco 

Rígido, sem 
vida 

           

Observações e justificativas: 
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3. Lenght of 
person 

Body tall, 
occupies 

whole paper 

Tall body 
appropriate 
to picture 

Short body 
appropriate 
to picture 

 

Short 
people, 
bodies 

exposed 

 
Very small, 
constricted 

people 

Upper torso 
only 

Head only, 
body 

covered 

Floating 
head, no 

body 

3. 
Compriment
o da pessoa 

Corpo alto, 
ocupa todo o 

papel 

Corpo alto 
apropriado 
ao desenho 

Corpo 
pequeno 

apropriado 
ao desenho 

Em branco 

Pessoas 
pequenas, 

corpos 
expostos 

Em branco 

Muito 
pequeno, 
pessoas 

constrangida
s 

Somente o 
Torso 

Somente 
cabeça, 
corpo 

coberto 

Cabeça 
flutuante, 
sem corpo 

           

Observações e justificativas: 

4.  Width of 
person 

related to 
length 

Width 
appropriate 

to length 

Width 
slightly 

reduced 
compared to 

length 

Width thin 
compared to 

lenght, 
clothed 

Body thin, 
not clothed, 

or 
appropriate, 

but not 
clothed 

Appropriate 
body size, 
covered 

Stick figures 
with clothing 

Stick figures, 
no clothing 

Very thin 
body or stick 

figure, 
covered 

Ambiguous 
body shapes 

No body, 
floating 

head, no 
evidence of 
body under 

covers 

4. Largura 
da pessoa 
em relação 

ao 
comprimento 

Largura 
apropriada 

ao 
comprimento 

Largura 
levemente 
reduzida 

comparada 
ao 

comprimento 

Largura fina 
comparada 

ao 
comprimento

, vestido 

Corpo fino, 
sem roupas 

ou 
apropriado, 
mas sem 
roupas 

Corpo de 
tamanho 

apropriado, 
coberto 

Pessoas 
palito com 

roupas 

Pessoas 
palito sem 

roupas 

Corpo muito 
fino ou 
pessoa 
palito 

coberto 

Forma de 
corpo 

ambígua 

Sem corpo, 
cabeça 

flutuante, 
sem 

evidência de 
corpo sob as 

cobertas 

           

Observações e justificativas: 

5. Facial 
expression 

Smile 

 

1/2 smile 

 

Neutral 
  

1/2 Frown 

 
Frown 

No face, no 
expression. 

5. 
Expressão 

facial 
Sorriso Em branco Meio sorriso Em branco Neutro Em branco Em branco 

Cara meio 
fechada 

Cara 
fechada 

Sem face, 
sem 

expressão 

           

Observações e justificativas: 
 

6. Eyes/pupils 

 

 

 

 

 

 
Piercing 

 
Pin point 

 
Closed 

 
 

Vacant, 
unseeing 

No eyes 
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6. Olhos/ 
pupilas 

 

Em branco 

 

Em branco 

 

 
Penetrante 

 
Ponto 

minúsculo 

 
Fechados 

Vagos, sem 
visão 

Sem olhos 

           

Observações e justificativas: 
 

7. Size of 
person in 

comparison 
to 

environment 

Appropriate 
size  

Medium to 
small  

Small   Very small 
 

Tiny, 
overwhelme

d 

7. Tamanho 
da pessoa 

em 
comparação 
ao ambiente 

Tamanho 
apropriado 

Em branco 
Médio para 

pequeno 
Em branco Pequeno Em branco Em branco 

Muito 
pequeno 

Em branco 
Minúsculo, 
oprimido 

           

Observações e justificativas: 
 

8. Color 
predominanc

e 
Yellow 

 
Green 

 
Blue Orange Purple Brown Red Black 

8. Cor 
predominant

e 
Amarelo Em branco Verde Em branco Azul Laranja Roxo Marrom Vermelho Preto 

           

Observações e justificativas: 
 

9. Number 
colors used 

8 7 6 Em branco 5 4 3 Em branco 2 1 

9. Número 
de cores 
usadas 

          

           

Observações e justificativas: 

10. Use of 
paper 

All 
 

( 3/4 ) 
 

( 1/2 )   ( 1/4 ) 
 

Restricted 
1/8 

           

10. Uso do 
papel 

Todo Em branco 3/4 Em branco 1/2 Em branco Em branco 1/4 Em branco 
Restrito 

1/8 

Observações e justificativas: 
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11. 
Posicioname
nto no papel 

Desenho Desenho Desenho Desenho Desenho Desenho Desenho Desenho Desenho Desenho 

11. 
Placement 
on paper 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

           

Observações e justificativas: 
 

12. Quality 
of strokes 

Firm, dark 
 

Dark, some 
light  

Medium, 
equal light 
and dark 

  Light 
 

Very light 

12. 
Qualidade 
dos traços 

Firme, 
escuro 

Em branco 
Escuro, 

algum claro 
Em branco 

Médio, 
igualmente 

claro e 
escuro 

Em branco Em branco Claro Em branco Muito Claro 

           

Observações e justificativas: 
 

13. Hospital 
equipment 

None 
included  

Proportional 
in size  

Slight 
increase in 

size 
  

Larger 
equipment  

Large and 
threatening 

13. 
Equipament
o hospitalar 

Nenhum 
Incluído 

Em branco 
Proporcional 
em tamanho 

Em branco 
Levemente 
aumentado 

em tamanho 
Em branco Em branco 

Grandes 
equipamento

s 
Em branco 

Grandes e 
ameaçadore

s 

           

Observações e justificativas: 
 

14. 
Developmen

tal level 

Above 
normal  

Normal 
 

Slightly 
below 
normal 

 
Below 
normal   

Markedly 
below 
normal 

14. Nível de 
desenvolvim

ento 

Acima do 
normal 

Em branco Normal Em branco 
Levemente 
abaixo do 

normal 
Em branco 

Abaixo do 
normal 

Em branco Em branco 
Acentuadam
ente abaixo 
do normal 

           

Observações e justificativas: 
 

Fonte: CLATWORTHY, S.; SIMON, K.; TIEDEMAN, M. Child Drawing: Hospital Manual. Journal of pediatric nursing, v. 14, n. 1, p. 10–18, 1999. 
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APÊNDICE F 

 

  TRADUÇÃO SÍNTESE VERSÃO PÓS COMITÊ 

TEXTO PARÁGRAFO 
1 

O material necessário para a aplicação 
do instrumento CD:H consiste em uma 
folha de papel sulfite branco A4 e 8 
lápis de cor básicos (vermelho, roxo, 
azul, verde, amarelo, laranja, preto e 
marrom). A criança é orientada a 
desenhar a figura de uma pessoa no 
hospital. Isto é tudo o que é pedido à 
criança. Os desenhos são obtidos 
individualmente. A abordagem 
padronizada sugerida abaixo objetiva 
facilitar a interpretação e a atribuição 
da pontuação ao desenho. 

O material necessário para a 
aplicação do instrumento CD:H 
consiste em uma folha de papel 
branco A4 e 8 lápis de cor básicos 
(vermelho, roxo, azul, verde, 
amarelo, laranja, preto e marrom). 
A criança é orientada a desenhar a 
figura de uma pessoa no hospital. 
Isto é tudo o que é pedido à 
criança. Os desenhos são obtidos 
individualmente.  A abordagem 
padronizada sugerida abaixo 
objetiva facilitar a interpretação e a 
atribuição da pontuação ao 
desenho. 

TEXTO PARÁGRAFO 
2 

A criança deve estar sentada à mesa 
ou ter uma superfície dura (ex. mesa 
de refeição auxiliar) em uma altura 
apropriada. Dá-se à criança a folha 
de papel e os lápis de cor. A folha de 
papel é colocada diretamente em 
frente da criança em diagonal, a fim 
de permitir que a criança sozinha 
determine a orientação do papel. A 
caixa de lápis de cor deve ser aberta 
expondo todos os lápis. Somente 
estes lápis de cor devem ser usados 
para desenhar (ex. lápis preto não 
deve ser usado). A criança é instruída: 
“Por favor, desenhe uma figura de 
uma pessoa no hospital. Eu ficarei 
com seu desenho quando você 
terminar”. 

A criança deve estar sentada à 
mesa ou ter uma superfície rígida 
(ex. mesa de refeição auxiliar) em 
uma altura apropriada. Entregar à 
criança a folha de papel e os lápis 
de cor. A folha de papel é colocada 
diretamente em frente à criança na 
diagonal, a fim de permitir que a 
criança sozinha determine a 
orientação do papel. A caixa de 
lápis de cor deve ser aberta 
expondo todos os lápis. Somente 
estes lápis de cor devem ser 
usados para desenhar (ex. lápis 
grafite não deve ser usado). A 
criança é instruída: “Por favor, 
desenhe uma figura de uma pessoa 
no hospital. Eu ficarei com seu 
desenho quando você terminar”. 

TEXTO PARÁGRAFO 
3 

A pessoa que aplicar o CD:H deve 
observar a criança para ter certeza 
que a criança é capaz de executar a 
tarefa. No caso de a criança ser muito 
distraída, a orientação pode ser 
repetida e/ou a criança pode ser 
encorajada a realizar a tarefa. 
Algumas crianças poderão fazer 
perguntas quando elas estiverem se 
sentindo inseguras de si mesmas; 
quando elas estiverem desconfiadas 
da situação ou quando 
compulsividade, limpeza ou 
concretude interferir na execução da 
tarefa. Estas questões devem ser 
respondidas com a orientação original 

A pessoa que aplicar o CD:H deve 
observar a criança para ter certeza 
que ela é capaz de executar a 
tarefa. No caso de a criança ser 
muito distraída, a orientação pode 
ser repetida e/ou encorajada a 
realizar a tarefa. Algumas crianças 
poderão fazer perguntas quando 
elas estiverem se sentindo 
inseguras, coagidas, desconfiadas 
da situação ou quando o capricho 
ou o desejo em tornar o desenho 
muito real interferirem na execução 
da tarefa. Estas questões devem 
ser respondidas com a orientação 
original ou com esclarecimentos 
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ou com esclarecimentos que 
mantenham a essência da instrução e 
não influencie a criança a responder 
de uma ou outra maneira. A criança 
não deve ser estimulada a adicionar 
partes ou cores ao desenho. 

que mantenham a essência da 
instrução e não influencie a criança 
a responder de uma ou outra 
maneira. A criança não deve ser 
estimulada a adicionar partes ou 
cores ao desenho. 

TEXTO PARÁGRAFO 
4 

Após a finalização do desenho, 
quando a criança indicar verbalmente 
ou por gestos que ela terminou, o 
desenho e os lápis serão retirados. 
Não é dado limite de tempo. O 
desenho deve ser identificado no 
verso com a idade e data de 
nascimento da criança, sexo, todos os 
diagnósticos clínico-cirúrgicos (ex. 
diagnósticos de admissão e/ou 
procedimentos, bem como outros 
diagnósticos), data de admissão no 
hospital, data da finalização do 
desenho, número do projeto se for 
projeto de pesquisa. 

Após a finalização do desenho, 
quando a criança indicar 
verbalmente ou por gestos que ela 
terminou, o desenho e os lápis 
serão recolhidos. Não é dado limite 
de tempo. O desenho deve ser 
identificado no verso com a idade e 
data de nascimento da criança, 
sexo, todos os diagnósticos clínico-
cirúrgicos (ex. diagnósticos de 
admissão e/ou procedimentos, bem 
como outros diagnósticos), data de 
admissão no hospital, data da 
finalização do desenho, número do 
registro hospitalar. 

TEXTO PARÁGRAFO 
5 

ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO 
CD:H - A atribuição de pontuação para 
cada desenho envolve a utilização do 
Guia de pontuação do CD:H. A Escala 
Classificadora e a folha de pontuação 
do CD:H. A pontuação total é baseada 
no fundamento teórico dos desenhos 
como medida projetiva dos estados de 
ansiedade das crianças. 

ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 
DO CD:H - A pontuação para cada 
desenho envolve a utilização do 
Guia de pontuação do CD:H, a 
Escala de Classificação e a folha de 
pontuação do CD:H. A pontuação 
total é baseada no fundamento 
teórico dos desenhos como medida 
projetiva dos estados de ansiedade 
das crianças. 

TEXTO PARÁGRAFO 
6ª 

A pontuação do desenho é dividida em 
três partes. A Parte A contém 14 itens: 
posição, ação, comprimento, largura e 
tamanho da pessoa; olhos e 
expressão facial; cor predominante; 
número de cores utilizadas; uso do 
papel; distribuição no papel; qualidade 
do traço; inclusão e tamanho do 
equipamento hospitalar e o nível do 
desenvolvimento. Cada item é 
avaliado em uma escala de 1 a 10, 
sendo 1 o mais baixo nível de 
ansiedade e 10 o mais alto. 
Identificadores específicos são 
fornecidos no Guia de avaliação do 
CD:H e da Escala Classificadora. A 
pontuação de cada item é anotada no 
espaço correspondente na folha de 
Pontuação do CD:H. 

A pontuação do desenho é dividida 
em três partes. A Parte A contém 
14 itens: posição, ação, 
comprimento, largura e tamanho da 
pessoa; olhos e expressão facial; 
cor predominante; número de cores 
utilizadas; uso do papel; 
posicionamento no papel; qualidade 
do traço; inclusão e tamanho do 
equipamento hospitalar e o nível do 
desenvolvimento. Cada item é 
pontuado em uma escala de 1 a 10, 
sendo 1 o mais baixo nível de 
ansiedade e 10 o mais alto. 
Identificadores específicos são 
fornecidos no Guia de avaliação do 
CD:H e da Escala de Classificação. 
A pontuação de cada item é 
anotada no espaço correspondente 
na folha de Pontuação do CD:H. 
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TEXTO PARÁGRAFO 
6B 

A Parte B consiste de oito itens que 
presumivelmente podem indicar 
patologias. A omissão, o exagero e a 
atenuação de uma parte do corpo 
recebem cinco pontos. Distorção, 
omissão de duas ou mais partes do 
corpo, transparência, perfil da pessoa 
misto e sombreamento recebem 10 
pontos cada. Se o item não estiver 
presente, a pontuação “0” é anotada. 

A Parte B consiste de oito itens que 
presumivelmente podem indicar 
patologias. A omissão, o exagero e 
a atenuação de uma parte do corpo 
recebem cinco pontos. Distorção, 
omissão de duas ou mais partes do 
corpo, transparência, perfil da 
pessoa misto e sombreamento 
recebem 10 pontos cada. Se o item 
não estiver presente, a pontuação 
“0” é anotada. 

TEXTO PARÁGRAFO 
6C 

A Parte C é a classificação da forma 
(gestalt) ou impressão do desenho 
como um todo, exigindo uma resposta 
global do avaliador para a ansiedade 
da criança expressa na figura, em 
uma escala de 0 a 10, usando-se os 
identificadores específicos fornecidos. 
A pontuação um (1) indica 
enfrentamento ou baixa ansiedade e a 
pontuação dez (10) indica distúrbio ou 
alta ansiedade. 

A Parte C é a classificação da 
forma (gestalt) ou impressão do 
desenho como um todo, exigindo 
uma resposta global do avaliador 
para a ansiedade expressada na 
figura, em uma escala de 0 a 10, 
usando-se os identificadores 
específicos fornecidos. A pontuação 
um (1) indica enfrentamento ou 
baixa ansiedade e a pontuação dez 
(10) indica distúrbio ou alta 
ansiedade. 

TEXTO PARÁGRAFO 
7 

Em cada item, usando-se a escala de 
1 a 10 para a pontuação, o avaliador 
determina a pontuação dada. Alguns 
itens não possuem identificadores 
específicos. Consequentemente, é o 
julgamento do avaliador que determina 
a pontuação de cada item. Por 
exemplo, o item não se encaixa nos 
identificadores fornecidos (pontuação 
de três e cinco), mas fica entre esses 
valores. Assim, o avaliador atribui a 
pontuação mais adequada (por 
exemplo, quatro). A pontuação total 
para cada parte é determinada 
somando-se os itens individuais 
presentes em cada parte. A pontuação 
total do CD:H é determinada pela 
soma dos totais das Partes A, B e C. 

Em cada item, usando-se a escala 
de um a 10 para a pontuação, o 
avaliador determina a pontuação 
dada. Alguns itens não possuem 
identificadores específicos. 
Consequentemente, é o julgamento 
do avaliador é que determina a 
pontuação de cada item. Por 
exemplo, o item não se encaixa nos 
identificadores fornecidos 
(pontuação três e cinco), mas fica 
entre esses valores. Assim, o 
avaliador atribui a pontuação mais 
adequada (por exemplo, quatro). A 
pontuação total para cada parte é 
determinada somando-se os itens 
individuais presentes em cada 
parte. A pontuação total do CD:H é 
determinada pela soma dos totais 
das Partes A, B e C. 

FTEXTO 
PARÁGRAFO 8 

A compreensão do crescimento e 
desenvolvimento da criança, as 
respostas à hospitalização e o uso 
da arte (desenhos) como uma 
medida projetiva são recomendadas 
para facilitar o uso deste 
instrumento. As referências citadas 
podem ajudar na compreensão do 
tema. Além disso, a experiência tem 
mostrado que é importante (1) ser 
conservador e consistente ao dar a 
pontuação (se em dúvida, escolher a 

É recomendável o conhecimento do 
crescimento e desenvolvimento da 
criança, das respostas à 
hospitalização e do uso da arte 
(desenho) como uma medida 
projetiva para facilitar a aplicação 
deste instrumento. As referências 
citadas ao final podem ajudar na 
compreensão do tema. Além disso, 
a experiência tem mostrado que é 
importante: (1) ser conservador e 
consistente ao dar a pontuação (se 
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pontuação mais alta), (2) Revisar os 
identificadores frequentemente (após 
avaliar vários desenhos, o avaliador 
tende a ignorar os identificadores 
escritos achando que já tem uma boa 
compreensão deles, porém é uma 
ilusão), e (3) ficar atento para não 
cometer erros no registro dos pontos 
(certifique-se de que a pontuação seja 
registrada no espaço correto da folha 
de pontuação e de que cada item seja 
registrado). 

em dúvida, escolher a pontuação 
mais alta), (2) Revisar os 
identificadores frequentemente 
(após avaliar vários desenhos, o 
avaliador tende a ignorar os 
identificadores escritos achando 
que já tem uma boa compreensão 
deles, porém é uma ilusão) e (3) 
ficar atento para não cometer erros 
no registro dos pontos (certifique-se 
de que a pontuação seja registrada 
no espaço correto da folha de 
pontuação e de que cada item seja 
registrado). 

TEXTO PARÁGRAFO 
9 

CHILD DRAWING: HOSPITAL - GUIA 
DE PONTUAÇÃO - A PONTUAÇÃO 
do CD:H requer algum julgamento do 
avaliador. Quando possível, a 
subjetividade foi reduzida com 
identificadores e exemplos 
específicos. O “paciente” no desenho 
é o foco principal da avaliação. O 
paciente é a pessoa na cama, na 
cadeira de rodas ou com muletas. O 
paciente pode estar sozinho no 
desenho ou ser nomeado pela criança. 
Quando o “paciente” não estiver 
claramente identificado, utilize a maior 
pessoa para avaliar. 

CHILD DRAWING: HOSPITAL - 
GUIA DE PONTUAÇÃO - A 
PONTUAÇÃO do CD:H requer 
algum julgamento do avaliador. 
Quando possível, a subjetividade foi 
reduzida com identificadores e 
exemplos específicos descritos 
abaixo. O “paciente” no desenho é 
o foco principal da avaliação. O 
paciente é a pessoa na cama, na 
cadeira de rodas ou com muletas. 
O paciente pode estar sozinho no 
desenho ou ser nomeado pela 
criança. Quando o “paciente” não 
estiver claramente identificado, 
utilize a maior pessoa para avaliar. 

SEÇÃO A - ITEM 1 

Parte A - Cada item da Parte A é 
pontuado em uma escala de 1 a 10, e 
o avaliador determina a pontuação de 
1 a 10. Item 1: Posição - As crianças 
tendem a mostrar um senso de self, 
segurança e bem-estar ao desenhar 
uma pessoa em uma posição 
independente (por ex. pessoa em pé, 
ereta), ao contrário de uma posição 
dependente (por ex., uma pessoa 
deitada na cama). A necessidade da 
criança de segurança ou apoio, muitas 
vezes, se reflete em uma linha ou 
grama desenhada sob a figura para 
proporcionar uma base firme ou a 
sensação de ter os pés no chão 
(Klepsch & Logie, 1982). Desenhar a 
pessoa em posições indefesas indica 
um aumento da ansiedade e uma 
percepção de significância, juntamente 
com a perda de si mesmo e do 
controle do ambiente. Figuras 
flutuantes podem ser indicativas de 
insegurança (DiLeo, 1970). A ausência 
de pessoas nos desenhos pode 

Parte A - Cada item da Parte A é 
pontuado em uma escala de 1 a 10, 
sendo que o avaliador determina a 
pontuação de 1 a 10. Item 1: 
Posição - As crianças tendem a 
mostrar uma percepção de si 
mesmas, de segurança e de bem-
estar ao desenhar uma pessoa em 
uma posição independente (por ex. 
pessoa em pé, ereta), ao contrário 
de uma posição dependente (por 
ex., uma pessoa deitada na cama). 
A necessidade da criança de 
segurança ou apoio, muitas vezes, 
se reflete em uma linha ou grama 
desenhada sob a figura para 
proporcionar uma base firme ou a 
sensação de ter os pés no chão 
(Klepsch & Logie, 1982). Desenhar 
a pessoa em posições indefesas 
indica um aumento da ansiedade e 
uma percepção de significância, 
juntamente com a perda de si 
mesmo e do controle do ambiente. 
Figuras flutuantes podem ser 
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significar dificuldade em se ter uma 
percepção de si mesmo ou dos outros 
(DiLeo, 1970). Pontuação: 

indicativas de insegurança (DiLeo, 
1970). A ausência de pessoas nos 
desenhos pode significar 
dificuldade em se ter uma 
percepção de si mesmo ou dos 
outros (DiLeo, 1970). Pontuação: 

ITEM 2 

Item 2: Ação. As crianças têm a 
habilidade de retratar um sentido de 
“vida” em seus desenhos. Quase 
todas as figuras desenhadas sugerem 
algum movimento ou energia, variando 
da rigidez a extrema movimentação. 
Movimento é mais frequentemente 
encontrado nos desenhos infantis 
(Hammer, 1980). Pessoas em pé e 
andando ou a inclusão de objetos em 
movimento demonstram uma criança 
com senso de controle e manutenção 
do self. Figuras rígidas são 
frequentemente desenhadas por 
crianças que necessitam manter o 
controle em situações nas quais elas 
se sentem pequenas. Conforme a 
ansiedade aumenta, as crianças 
desenham pessoas cada vez mais 
limitadas em ação. Algumas crianças 
desenharão apenas uma sala vazia, 
com ausência de pessoas, calor e 
vida. Pontuação: 

Item 2: Ação. As crianças têm a 
habilidade de retratar um sentido de 
“vida” em seus desenhos. Quase 
todas as figuras desenhadas 
sugerem algum movimento ou 
energia, variando da rigidez a 
extrema movimentação. Movimento 
é mais frequentemente encontrado 
nos desenhos infantis (Hammer, 
1980). Pessoas em pé e andando 
ou a inclusão de objetos em 
movimento demonstram uma 
criança com senso de controle e 
manutenção de si mesmas. Figuras 
rígidas são frequentemente 
desenhadas por crianças que 
necessitam manter o controle em 
situações nas quais elas se sentem 
pequenas. Conforme a ansiedade 
aumenta, as crianças desenham 
pessoas cada vez mais limitadas 
em ação. Algumas crianças 
desenharão apenas uma sala vazia, 
com ausência de pessoas, calor e 
vida. Pontuação: 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 1 

1. Visivelmente em movimento: 
pessoa em movimento. Além disso, 
cadeiras de rodas, camas, carros, etc. 
em movimento podem ser 
desenhados. 

1. Visivelmente em movimento: 
pessoa em movimento. Além disso, 
cadeiras de rodas, camas, carros, 
etc. em movimento podem ser 
desenhados. 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 3 

3. Pessoa ou desenho cheio de vida: 
Ação claramente demonstrada, por 
ex.: conversa demonstrada por 
palavras escritas, tosse, etc. 
Movimento em todo o desenho, por 
ex.: sala de operação em atividade. 

3.Pessoa ou desenho cheio de 
vida: Ação claramente 
demonstrada, por ex.: conversa 
demonstrada por palavras escritas, 
tosse, etc. Movimento em todo o 
desenho, por ex.: sala de operação 
em atividade. 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 5 

5. Mostra alguma vida: sentado ou em 
pé. Braços levantados. Pessoas 
conversando. Assistindo TV (Veja se 
tem figura na tela). Atividade enquanto 
os tratamentos são realizados, por ex.: 
estetoscópio no tórax ou enfermeira 
administrando medicações para a 
criança. 

5. Mostra alguma vida: sentado ou 
em pé. Braços levantados. Pessoas 
conversando. Assistindo TV (Veja 
se tem figura na tela). Atividade 
enquanto os tratamentos são 
realizados, por ex.: estetoscópio no 
tórax ou enfermeira administrando 
medicações para a criança. 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 7 

7. Potencial para movimento: sentando 
ou semi reclinado. Desenhos têm 
braços e pernas, mas em posição 
dependente. Rodas nas camas, 

7. Potencial para movimento: 
sentado ou semi reclinado. 
Desenhos têm braços e pernas, 
mas em posição dependente. 
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veículos, etc. Rodas nas camas, veículos, etc. 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 8 

8. Nenhum movimento, mas vívido: 
Deitado na cama. Braços para baixo. 
Nenhuma outra pessoa no quarto. 
Podem estar sorrindo e estar de olhos 
abertos. 

8. Nenhum movimento, mas com 
vida: Deitado na cama. Braços para 
baixo. Nenhuma outra pessoa no 
quarto. Podem estar sorrindo e 
estar de olhos abertos. 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 10 

10. Rigidez, sem vida: sem evidência 
de vida. Rigidez com braços para 
baixo ou sem braços. Maior parte do 
corpo coberta. Sem sorrir. Corpo preto 
ou desenhado em preto. 

10. Rigidez, sem vida: sem 
evidência de vida. Rigidez com 
braços para baixo ou sem braços. 
Maior parte do corpo coberta. Sem 
sorrir. Corpo preto ou desenhado 
em preto. 

ITEM 3 

Item 3: Comprimento do Corpo. É 
provável que as crianças que 
conseguem desenhar uma pessoa 
com proporções corretas tenham 
noção de competência e segurança e 
estejam experimentando menos 
estresse. Conforme a ansiedade 
aumenta, as figuras humanas tornam-
se menores, minúsculas e 
insignificantes. Este item deve ser 
pontuado de acordo com o tamanho 
da pessoa em comparação com a 
folha de papel. A pessoa é o 
“paciente”. Pontuação: 

Item 3: Comprimento do Corpo. É 
provável que as crianças que 
conseguem desenhar uma pessoa 
com proporções corretas tenham 
noção de competência e segurança 
e estejam experimentando menos 
estresse. Conforme a ansiedade 
aumenta, as figuras humanas 
tornam-se menores, minúsculas e 
insignificantes. Este item deve ser 
pontuado de acordo com o tamanho 
da pessoa em comparação com a 
folha de papel. A pessoa é o 
“paciente”. Pontuação: 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 1 

1. Corpo alto, ocupa todo o papel: 
usualmente com uma só pessoa. 
Pessoa é predominante e pode tocar 
as margens do papel. 

1. Corpo alto, ocupa todo o papel: 
usualmente com uma só pessoa. 
Pessoa é predominante e pode 
tocar as margens do papel. 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 2 

2. Corpo alto, mas apropriado para o 
desenho: Pessoas grandes, 
frequentemente haverá outros objetos 
desenhados. Todas as partes do 
desenho são apropriadas em 
tamanho. 

2. Corpo alto, mas apropriado para 
o desenho: Pessoas grandes, 
frequentemente haverá outros 
objetos desenhados. Todas as 
partes do desenho são apropriadas 
em tamanho. 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 3 

3. Corpo pequeno, mas apropriado 
para o desenho: A criança desenha as 
pessoas em relação ao desenho, por 
ex.: pode desenhar uma criança 
menor que o adulto. 

3. Corpo pequeno, mas apropriado 
para o desenho: A criança desenha 
as pessoas em relação ao desenho, 
por ex.: pode desenhar uma criança 
menor que o adulto. 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 5 

5. Pessoas pequenas, corpos 
expostos: Pessoas parecem pequenas 
para o papel. A pessoa é inteiramente 
desenhada, mas de maneira pequena. 

5. Pessoas pequenas, corpos 
expostos: Pessoas parecem 
pequenas para o papel. A pessoa é 
inteiramente desenhada, mas de 
maneira pequena. 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 7 

7. Pessoas muito pequenas, contidas: 
Pessoas muito pequenas que parecem 
oprimidas pelo papel. 

7. Pessoas muito pequenas, 
contidas: Pessoas muito pequenas 
que parecem oprimidas pelo papel. 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 8 

8. Somente o torso da pessoa: Pode 
incluir os braços. Corpo coberto. 

8. Somente o tronco da pessoa: 
Pode incluir os braços. Corpo 
coberto. 
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ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 9 

9. Somente a cabeça, com o corpo 
coberto. Somente a cabeça está 
evidente, mas indica que há um corpo 
embaixo dos cobertores. 

9. Somente a cabeça, com o corpo 
coberto. Somente a cabeça está 
evidente, mas indica que há um 
corpo embaixo dos cobertores. 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 10 

10. Cabeça flutuante, sem corpo: 
Somente a cabeça é desenhada. 
Cabeça na cama, sem evidência de 
corpo sob as cobertas. Pode estar 
sozinha sem outras partes no 
desenho. 

10. Cabeça flutuante, sem corpo: 
Somente a cabeça é desenhada. 
Cabeça na cama, sem evidência de 
corpo sob as cobertas. Pode estar 
sozinha sem outras partes no 
desenho. 

ITEM 4 

Item 4: Largura da Pessoa em 
Relação ao Comprimento. A largura 
do corpo em relação à altura fornece 
algumas indicações sobre o grau de 
segurança que a criança está 
experimentando. A largura do corpo 
está relacionada ao espaço usado no 
papel. É mais provável que a criança 
sem ansiedade desenhe pessoas altas 
que são preenchidas na largura 
proporcionalmente à altura. À medida 
que a ansiedade aumenta, os corpos 
tornam-se mais estreitos e ocupam 
menos espaço no papel. Alguns 
corpos são aumentados com roupas. 
Roupas indicam senso de valor e 
figuras sem roupas evidenciam o 
sentimento de exposição da criança. 
Figuras palito são frequentemente 
desenhadas por crianças que são 
hesitantes em revelarem-se a si 
próprias. Pontuação: 

Item 4: Largura da Pessoa em 
Relação ao Comprimento. A 
largura do corpo em relação à 
altura fornece algumas indicações 
sobre o grau de segurança que a 
criança está experimentando. A 
largura do corpo está relacionada 
ao espaço usado no papel. É mais 
provável que a criança sem 
ansiedade desenhe pessoas altas 
que são preenchidas na largura 
proporcionalmente à altura. À 
medida que a ansiedade aumenta, 
os corpos tornam-se mais estreitos 
e ocupam menos espaço no papel. 
Alguns corpos são aumentados 
com roupas. Roupas indicam senso 
de valor e figuras sem roupas 
evidenciam o sentimento de 
exposição da criança. Figuras palito 
são frequentemente desenhadas 
por crianças que são hesitantes em 
revelarem-se a si próprias. 
Pontuação: 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 1 

1. Largura do corpo é apropriada ao 
comprimento. A pessoa é proporcional 
e vestida com roupas. 

1. Largura do corpo é apropriada ao 
comprimento. A pessoa é 
proporcional e vestida com roupas. 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 2 

2. Largura do corpo é discretamente 
reduzida em comparação ao 
comprimento: O corpo está completo e 
vestido. 

2. Largura do corpo é 
discretamente reduzida em 
comparação ao comprimento: O 
corpo está completo e vestido. 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 3 

3. Corpo é claramente mais magro em 
comparação ao comprimento, mas 
está vestido. 

3. Corpo é claramente mais magro 
em comparação ao comprimento, 
mas está vestido. 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 4 

4. Corpo magro, sem roupas. 4. Corpo magro, sem roupas. 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 5 

5. Largura apropriada ao comprimento, 
porém coberto: A cabeça é claramente 
ligada ao corpo, que está sob 
cobertores. 

5. Largura apropriada ao 
comprimento, porém coberto: A 
cabeça é claramente ligada ao 
corpo, que está sob cobertores. 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 6 

6. Pessoas palito com roupas. 6. Pessoas palito com roupas. 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 7 

7. Pessoas palito sem roupa. 7. Pessoas palito sem roupa. 
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ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 8 

8. Corpo muito magro ou pessoa palito 
coberta: frequentemente desenhado 
como um corpo muito magro sob 
cobertores. 

8. Corpo muito magro ou pessoa 
palito coberta: frequentemente 
desenhado como um corpo muito 
magro sob cobertores. 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 9 

9. Formato ambíguo do corpo. 
Crianças muito ansiosas algumas 
vezes desenham corpos que não tem 
relação aparente com a cabeça. As 
cabeças são claramente desenhadas, 
mas o corpo é uma massa. 

9. Formato ambíguo do corpo. 
Crianças muito ansiosas algumas 
vezes desenham corpos que não 
tem relação aparente com a 
cabeça. As cabeças são claramente 
desenhadas, mas o corpo é uma 
massa. 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 10 

10. Não há evidência de corpo: Estas 
crianças parecem ter perdido o senso 
de self no ambiente hospitalar. 

10. Não há evidência de corpo: 
Estas crianças parecem ter perdido 
o senso de si mesmas no ambiente 
hospitalar. 

ITEM 5 

5. Expressão Facial. A face é a parte 
expressiva do corpo. Crianças 
projetarão seus sentimentos na figura 
por meio da expressão facial 
mostrada. Expressões faciais têm sido 
relatadas como o mais confiável 
indicador de sentimento (Burns & 
Kaufman, 1970; Machover, 1949). Um 
sorriso é considerado representativo 
de sentimentos positivos enquanto que 
a cara fechada é considerada um 
indicador de sentimentos negativos. 
Falta de expressão facial pode indicar 
distúrbio emocional. Algumas vezes 
pessoas sorrindo são desenhadas em 
posição ameaçadora, indicando a 
necessidade de negar a realidade ou 
tentar mascarar os verdadeiros 
sentimentos diante da situação. 

5. Expressão Facial. A face é a 
parte expressiva do corpo. Crianças 
projetarão seus sentimentos na 
figura por meio da expressão facial 
mostrada. Expressões faciais têm 
sido relatadas como o mais 
confiável indicador de sentimento 
(Burns & Kaufman, 1970; 
Machover, 1949). Um sorriso é 
considerado representativo de 
sentimentos positivos enquanto que 
a cara fechada é considerada um 
indicador de sentimentos negativos. 
Falta de expressão facial pode 
indicar distúrbio emocional. 
Algumas vezes pessoas sorrindo 
são desenhadas em posição 
ameaçadora, indicando a 
necessidade de negar a realidade 
ou tentar mascarar os verdadeiros 
sentimentos diante da situação. 

ITEM 6 

Item 6: Olhos. Crianças são 
fascinadas por olhos desde a tenra 
infância e os incluem nos desenhos de 
pessoas como o primeiro detalhe. O 
olho não é somente visto como “as 
janelas da alma”, revelando a vida 
interior das crianças, mas é a base 
para o contato com o mundo exterior 
(Machover, 1949). É assim como as 
crianças “vêem” seu mundo. Olhos 
com pupilas e escleróticas mostradas 
apropriadamente são consideradas 
como representação de um senso de 
bem-estar e baixo nível de ansiedade. 
Olhos servem para avisar os 
indivíduos sobre ameaças dentro do 
ambiente. Crianças com a ansiedade 
aumentada podem desenhar olhos 
grandes indicando desconfiança ou 

Item 6: Olhos. Crianças são 
fascinadas por olhos desde a tenra 
infância e os incluem nos desenhos 
de pessoas como o primeiro 
detalhe. O olho não é somente visto 
como “as janelas da alma”, 
revelando a vida interior das 
crianças, mas é a base para o 
contato com o mundo exterior 
(Machover, 1949). É assim como as 
crianças “vêem” seu mundo. Olhos 
com pupilas e escleróticas 
mostradas apropriadamente são 
consideradas como representação 
de um senso de bem-estar e baixo 
nível de ansiedade. Olhos servem 
para avisar os indivíduos sobre 
ameaças dentro do ambiente. 
Crianças com a ansiedade 
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hipervigilância. Crianças podem omitir 
os olhos com o significado de negar o 
problema e recusa em ver o mundo. A 
omissão da pupila tem um significado 
mais sutil de “não ver”, representado 
apenas pelo contorno dos olhos. 

aumentada podem desenhar olhos 
grandes indicando desconfiança ou 
hipervigilância. Crianças podem 
omitir os olhos com o significado de 
negar o problema e recusa em ver 
o mundo. A omissão da pupila tem 
um significado mais sutil de “não 
ver”, representado apenas pelo 
contorno dos olhos. 

ITEM 7 

Item 7: Tamanho da Pessoa em 
Comparação com o Ambiente. As 
crianças que tem um senso de 
controle e de self desenharão pessoas 
em relação ao meio ambiente. As 
crianças que se sentem ameaçadas e 
oprimidas têm mais probabilidade de 
desenhar pessoas pequenas em 
ambientes grandes. Este item deve ser 
pontuado comparando a pessoa com o 
meio ambiente identificado. Portanto, a 
cabeça pode ser pequena, mas o 
corpo proporcionalmente pequeno, 
numa cama pequena. Tal situação 
receberia uma pontuação de 1. Se o 
ambiente não é incluso, o papel 
torna-se o ambiente. 

Item 7: Tamanho da Pessoa em 
Comparação com o Ambiente. As 
crianças que têm um senso de 
controle e de si mesmas 
desenharão pessoas em relação ao 
meio ambiente. As crianças que se 
sentem ameaçadas e oprimidas 
tem mais probabilidade de 
desenhar pessoas pequenas em 
ambientes grandes. Este item deve 
ser pontuado comparando a pessoa 
com o meio ambiente identificado. 
Portanto, a cabeça pode ser 
pequena, mas o corpo 
proporcionalmente pequeno, numa 
cama pequena. Tal situação 
receberia uma pontuação de 1. Se 
o ambiente não é incluído, o papel 
torna-se o ambiente. 

ITEM 8 

Item 8: Cor Predominante. O uso de 
cores mais claras e vibrantes é 
considerado indicativo de um grande 
senso de self e bem-estar, enquanto 
que o uso de vermelho e preto é 
considerado indicativo de níveis mais 
elevados de ansiedade. Este item é 
baseado na interpretação habitual da 
cor, a partir das teorias psicológicas e 
associadas à cultura ocidental. O 
vermelho e o preto são mais 
característicos de sentimento intenso 
de raiva, agressão, ameaça, medo e 
perda de controle, que são 
frequentemente encontrados em casos 
de ansiedade aumentada. O amarelo, 
o verde e o azul são geralmente 
consideradas cores otimistas e felizes 
e são encontradas em desenhos de 
crianças menos ansiosas. Esta escala 
é projetada para ser usada com a 
caixa de 8 lápis de cor. O avaliador 
precisa saber se todas estavam 
disponíveis para interpretar este item 
adequadamente. Além disso, às vezes 
uma criança insiste em usar seus 
próprios lápis. Para fins de coerência, 

Item 8: Cor Predominante. O uso 
de cores mais claras e vibrantes é 
considerado indicativo de um 
grande senso de si mesmas e bem-
estar, enquanto que o uso de 
vermelho e preto é considerado 
indicativo de níveis mais elevados 
de ansiedade. Este item é baseado 
na interpretação habitual da cor, a 
partir das teorias psicológicas e 
associadas à cultura ocidental. O 
vermelho e o preto são mais 
característicos de sentimento 
intenso de raiva, agressão, 
ameaça, medo e perda de controle, 
que são frequentemente 
encontrados em casos de 
ansiedade aumentada. O amarelo, 
o verde e o azul são geralmente 
consideradas cores otimistas e 
felizes e são encontradas em 
desenhos de crianças menos 
ansiosas. Esta escala é projetada 
para ser usada com a caixa de 8 
lápis de cor. O avaliador precisa 
saber se todas estavam disponíveis 
para interpretar este item 
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pontue todas as nuances de uma cor 
como uma cor primária, ou seja, o rosa 
é pontuado como vermelho. Pontue a 
cor predominante pelas cores 
primárias equivalentes. Isto requer o 
julgamento do avaliador. 

adequadamente. Além disso, às 
vezes uma criança insiste em usar 
seus próprios lápis. Para fins de 
coerência, pontue todas as nuances 
de uma cor como uma cor primária, 
ou seja, o rosa é pontuado como 
vermelho. Pontue a cor 
predominante pelas cores primárias 
equivalentes. Isto requer o 
julgamento do avaliador. 

ITEM 9 

Item 9: Número de Cores Usadas. 
Somente as cores básicas são 
contadas neste item. De novo, é 
importante saber que todas as oito 
cores estão disponíveis para a criança. 
A premissa básica é que as crianças 
com ansiedade aumentada não terão 
energia para selecionar muitas cores. 
As crianças que estão se sentindo 
melhores consigo mesmas no hospital 
têm maior probabilidade de usar 
muitas cores em seus desenhos. 

Item 9: Número de Cores Usadas. 
Somente as cores básicas são 
consideradas neste item. De novo, 
é importante saber que todas as 
oito cores estão disponíveis para a 
criança. A premissa básica é que as 
crianças com ansiedade aumentada 
não terão energia para selecionar 
muitas cores. As crianças que estão 
se sentindo melhores consigo 
mesmas no hospital têm maior 
probabilidade de usar muitas cores 
em seus desenhos. 

ITEM 10 

Item 10: Uso do Papel. Este item é 
pontuado de acordo com o espaço que 
a criança usou do papel. As crianças 
muito ansiosas tendem a usar 
somente uma pequena porção do 
papel (DiLeo, 1973). Algumas crianças 
tentam compensar sua ansiedade 
usando somente uma pequena parte 
do papel, mas distribuem o conteúdo 
sobre o mesmo, por ex., uma pequena 
cama no canto inferior direito com uma 
TV pequena no canto superior direito. 
A essência do item é estimar a 
porcentagem de papel coberta pelo 
desenho. 

Item 10: Uso do Papel. Este item é 
pontuado de acordo com o espaço 
que a criança usou do papel. As 
crianças muito ansiosas tendem a 
usar somente uma pequena porção 
do papel (DiLeo, 1973). Algumas 
crianças tentam compensar sua 
ansiedade usando somente uma 
pequena parte do papel, mas 
distribuem o conteúdo sobre o 
mesmo, por ex., uma pequena 
cama no canto inferior direito com 
uma TV pequena no canto superior 
direito. A essência do item é estimar 
a porcentagem de papel coberta 
pelo desenho. 

ITEM 11 

Item 11: Posicionamento no Papel. 
As crianças tendem a ser muito 
específicas sobre o posicionamento do 
desenho no papel. As crianças que se 
sentem menos ansiosas tendem a 
posicionar seus desenhos no centro 
do papel. O próximo posicionamento 
mais frequente é um dos lados do 
papel. O uso do lado direito indica 
menos ansiedade, já que projeta um 
sentido de futuro ou esperança, 
enquanto que o lado esquerdo sugere 
uma orientação em direção ao 
passado (Klepsch & Logie, 1982). 
Posicionamento perto do topo da 
página ou no alto da página pode 

Item 11: Posicionamento no 
Papel. As crianças tendem a ser 
muito específicas sobre o 
posicionamento do desenho no 
papel. As crianças que se sentem 
menos ansiosas tendem a 
posicionar seus desenhos no centro 
do papel. O próximo 
posicionamento mais frequente é 
um dos lados do papel. O uso do 
lado direito indica menos 
ansiedade, já que projeta um 
sentido de futuro ou esperança, 
enquanto que o lado esquerdo 
sugere uma orientação em direção 
ao passado (Klepsch & Logie, 
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indicar otimismo e esforço para 
alcançar as metas ou o uso da 
fantasia quando há perda do controle 
e da segurança pela criança. O 
posicionamento perto do fim da página 
pode indicar insegurança ou uma 
pessoa tentando se tornar mais 
realista (DiLeo, 1973; Klepsch & Logie, 
1982; Machover, 1949) 

1982). Posicionamento perto do 
topo da página ou no alto da página 
pode indicar otimismo e esforço 
para alcançar as metas ou o uso da 
fantasia quando há perda do 
controle e da segurança pela 
criança. O posicionamento perto do 
fim da página pode indicar 
insegurança ou uma pessoa 
tentando se tornar mais realista 
(Klepsch & Logie, 1982; DiLeo, 
1973; Machover, 1949) 

ITEM 12 

Item 12: Traços: Qualidade. A 
pressão, a firmeza e a solidez da linha 
são consideradas indicadores do 
senso de self e bem-estar da criança 
(Machover, 1949). Traços firmes, 
escuros indicam um senso de 
convicção e segurança. Da mesma 
maneira, traços leves, claros indicam 
insegurança e a necessidade de 
cautela. Pontuação: 

Item 12: Traços: Qualidade. A 
pressão, a firmeza e a solidez da 
linha são consideradas indicadores 
do senso de si mesma e bem-estar 
da criança (Machover, 1949). 
Traços firmes, escuros indicam um 
senso de convicção e segurança. 
Da mesma maneira, traços leves, 
claros indicam insegurança e a 
necessidade de cautela. 
Pontuação: 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 1 

1. Firme, escuro: todo colorido com 
traços firmes. 

1. Firme, escuro: todo colorido com 
traços firmes. 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 3 

3. Escuro com algumas partes claras: 
maioria escuro, mas pode haver 
alguns traços claros. Roupas todas 
escuras, mas partes do corpo com 
traços claros, por ex., calça escura, 
mas camisa clara. 

3. Escuro com algumas partes 
claras: maioria escuro, mas pode 
haver alguns traços claros. Roupas 
todas escuras, mas partes do corpo 
com traços claros, por ex., calça 
escura, mas camisa clara. 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 5 

5. Médio, com partes iguais de claro e 
escuro: Frequentemente contornos 
escuros e cores claras para o 
preenchimento das áreas. 

5. Médio, com partes iguais de claro 
e escuro: Frequentemente 
contornos escuros e cores claras 
para o preenchimento das áreas. 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 8 

8. Claro: todos os traços são claros. 
Alguns podem ser mais firmes que os 
outros, mas nenhum demonstra 
pressão com o lápis. 

8. Claro: todos os traços são claros. 
Alguns podem ser mais firmes que 
os outros, mas nenhum demonstra 
pressão com o lápis. 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 10 

10. Muito claro: todos os traços são 
iguais. Desenho não tem contornos. 

10. Muito claro: todos os traços são 
iguais. Desenho não tem contornos. 

ITEM 13 

Item 13: Presença de Equipamentos 
Hospitalares. As crianças com 
ansiedade hospitalar têm mais 
probabilidade de incluir equipamentos 
hospitalares em seus desenhos. Os 
itens desenhados frequentemente 
representam os itens que causam a 
maior preocupação (por ex. 
dispositivos intravenosos, seringas). 
Na pontuação deste item, deve ser 
lembrado que a cama é um 
equipamento hospitalar. Pontue todos 
os equipamentos hospitalares como 
eles estão relacionados ao tamanho 

Item 13: Presença de 
Equipamento Hospitalar. As 
crianças com ansiedade hospitalar 
têm mais probabilidade de incluir 
equipamentos hospitalares em seus 
desenhos. Os itens desenhados 
frequentemente representam os 
itens que causam a maior 
preocupação (por ex. dispositivos 
intravenosos, seringas). Na 
pontuação deste item, deve ser 
lembrado que a cama é um 
equipamento hospitalar. Pontue 
todos os equipamentos hospitalares 
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da pessoa. A ausência de 
equipamentos é entendida como 
indicativo de que eles não geram 
ansiedade. 

como eles estão relacionados ao 
tamanho da pessoa. A ausência de 
equipamentos é entendida como 
indicativo de que eles não geram 
ansiedade. 

ITEM 14 

Item 14: Nível de Desenvolvimento. 
O nível de desenvolvimento regredido 
mostrado nos desenhos é considerado 
indicativo de aumento de ansiedade. O 
desenho da figura humana segue um 
padrão sequencial de desenvolvimento 
(DiLeo, 1970, Goodenough, 1926, 
1928; Harris, 1963; Kellogg, 1970). A 
premissa básica é que a partir dos 
cinco anos de idade, toda criança 
deveria ser capaz de desenhar uma 
pessoa com seis partes: com cabeça, 
olhos, boca, corpo, braços e pernas. 
Nariz, orelhas e cabelos são 
frequentemente encontrados, mas não 
são mandatórios até a idade de sete 
ou oito anos. Além disso, os braços 
devem ter mãos e as pernas devem 
ter pés. Dedos das mãos e pés são 
opcionais. Acredita-se que todas as 
crianças com cinco anos de idade 
terão alcançado o estágio de 
desenvolvimento pictórico e 
desenharia uma imagem baseada na 
realidade. 

Item 14: Nível de 
Desenvolvimento. O nível de 
desenvolvimento regredido 
mostrado nos desenhos é 
considerado indicativo de aumento 
de ansiedade. O desenho da figura 
humana segue um padrão 
sequencial de desenvolvimento 
(Kellogg, 1970; DiLeo, 1970; Harris, 
1963; Goodenough, 1926, 1928). A 
premissa básica é que a partir dos 
cinco anos de idade, toda criança 
deveria ser capaz de desenhar uma 
pessoa com seis partes: com 
cabeça, olhos, boca, corpo, braços 
e pernas. Nariz, orelhas e cabelos 
são frequentemente encontrados, 
mas não são mandatórios até a 
idade de sete ou oito anos. Além 
disso, os braços devem ter mãos e 
as pernas devem ter pés. Dedos 
das mãos e pés são opcionais. 
Acredita-se que todas as crianças 
com cinco anos de idade terão 
alcançado o estágio de 
desenvolvimento pictórico e 
desenharia uma imagem baseada 
na realidade. 

PARTE B - TEXTO 
PARÁGRAFO 1 

Parte B. Os itens incluídos na Parte B 
presume-se serem índices de alta 
ansiedade e não são encontrados em 
todos os desenhos. Pontos adicionais 
(cinco ou 10) são acrescentados 
quando eles são encontrados nos 
desenhos. Os itens são mutuamente 
excludentes. Por exemplo, se uma 
mão e um pé forem omitidos, dez 
pontos são atribuídos para o item 19, 
omissão de duas ou mais partes. Item 
15, omissão de uma parte não seria 
pontuada. Não pontue ambos se 
houver uma mão e um pé omitidos. 

Parte B - Os itens incluídos na 
Parte B pressupõem serem índices 
de alta ansiedade e não são 
encontrados em todos os 
desenhos. Pontos adicionais (cinco 
ou 10) são acrescentados quando 
eles são encontrados nos 
desenhos. Os itens são 
mutuamente excludentes. Por 
exemplo, se uma mão e um pé 
forem omitidos, dez pontos são 
atribuídos para o item 19, omissão 
de duas ou mais partes. Item 15, 
omissão de uma parte não seria 
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pontuada. Não pontue ambos se 
houver uma mão e um pé omitidos. 

ITEM 15 

Item 15: Omissão de Uma Parte do 
Corpo. A omissão de extremidades é 
encontrada em crianças inseguras 
(DiLeo 1970, 1973; Machover, 1949). 
Negação da preocupação com parte 
do corpo pode ser indicada pela sua 
omissão. Mãos e pés são 
frequentemente omitidos por crianças 
ansiosas, por exemplo, mão 
desenhada em um lado e não no outro 
lado. Todas as pessoas devem ter 
uma face com olhos e boca. O corpo 
deve ter braços com mãos e pernas 
com pés. Após os sete anos de idade, 
a pessoa deve ter nariz, cabelo e 
orelhas. Se parte do corpo é 
claramente indicada sob cobertores, 
não pontue como parte ausente. Não 
pontue orelhas como ausentes se 
estiverem embaixo do cabelo. 

Item 15: Omissão de Uma Parte 
do Corpo - A omissão de 
extremidades é encontrada em 
crianças inseguras (DiLeo 1970, 
1973; Machover, 1949). Negação 
da preocupação com parte do corpo 
pode ser indicada pela sua 
omissão. Mãos e pés são 
frequentemente omitidos por 
crianças ansiosas, por exemplo, 
mão desenhada em um lado e não 
no outro lado. Todas as pessoas 
devem ter uma face com olhos e 
boca. O corpo deve ter braços com 
mãos e pernas com pés. Após os 
sete anos de idade, a pessoa deve 
ter nariz, cabelo e orelhas. Se parte 
do corpo é claramente indicada sob 
cobertores, não pontue como parte 
ausente. Não pontue orelhas como 
ausentes se estiverem embaixo do 
cabelo. 

ITEM 16 

Item 16: Exagero de Uma Parte do 
Corpo. Crianças aumentarão o 
tamanho de uma parte do corpo que é 
importante para elas ou 
emocionalmente preocupante. Burns e 
Kaufman (1970) sugerem que isto é 
uma preocupação com a região, por 
exemplo, uma perna muito maior que 
a outra. 

Item 16: Exagero de Uma Parte 
do Corpo - Crianças aumentarão o 
tamanho de uma parte do corpo 
que é importante ou 
emocionalmente preocupante para 
elas. Burns e Kaufman (1970) 
sugerem que isto é uma 
preocupação com a região, por 
exemplo, uma perna muito maior 
que a outra. 

ITEM 17 

Item 17: Diminuição de Uma Parte 
do Corpo. Redução ou diminuição de 
uma parte do corpo pode significar 
insegurança ou inadequação da parte 
do corpo para a criança (Burns & 
Kaufman, 1970; DiLeo, 1970). Por 
exemplo, um pé é desenhado muito 
menor que o outro. 

Item 17: Diminuição de Uma Parte 
do Corpo - Redução ou diminuição 
de uma parte do corpo pode 
significar insegurança ou 
inadequação da parte do corpo 
para a criança (Burns & Kaufman, 
1970; DiLeo, 1970). Por exemplo, 
um pé é desenhado muito menor 
que o outro. 

ITEM 18 
Item 18: Distorção. A distorção ou 
mutilação de uma figura é altamente 
relacionada a distúrbios de 

Item 18: Distorção - A distorção ou 
mutilação de uma figura é 
altamente relacionada a distúrbios 
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personalidade (Burns & Kaufman, 
1970; DiLeo, 1973). Este item deve ser 
pontuado se (1) duas ou mais partes 
do corpo estiverem distorcidas em 
tamanho (exagero ou diminuição), (2) 
partes do corpo estão desconectadas 
do corpo, (3) a cabeça e o corpo não 
são proporcionais entre si (por ex., 
cabeça muito grande e um corpo muito 
pequeno); ou (4) todo o corpo é 
deformado. 

de personalidade (Burns & 
Kaufman, 1970; DiLeo, 1973). Este 
item deve ser pontuado se (1) duas 
ou mais partes do corpo estiverem 
distorcidas em tamanho (exagero 
ou diminuição), (2) partes do corpo 
estão desconectadas do corpo, (3) 
a cabeça e o corpo não são 
proporcionais entre si (por ex., 
cabeça muito grande e um corpo 
muito pequeno); ou (4) todo o corpo 
é deformado. 

ITEM 19 

Item 19: Omissão de Duas ou Mais 
Partes. Este item é pontuado quando 
duas ou mais partes do corpo são 
omitidas. Por exemplo, duas mãos são 
omitidas ou uma mão e um pé são 
omitidos. 

Item 19: Omissão de Duas ou 
Mais Partes - Este item é pontuado 
quando duas ou mais partes do 
corpo são omitidas. Por exemplo, 
duas mãos são omitidas ou uma 
mão e um pé são omitidos. 

ITEM 20 

Item 20: Transparência. Crianças em 
uma sequência normal do 
desenvolvimento da figura humana 
pode mostrar parte do corpo através 
da roupa até o momento em que elas 
desenvolvem uma realidade visual em 
seus desenhos, aproximadamente aos 
oito ou nove anos de idade (Machover, 
1949). Após os nove anos de idade, 
transparência é encontrada nos 
desenhos de crianças e adultos 
perturbados. O uso de transparência 
do corpo indica ansiedade aguda e/ou 
conflito sobre a imagem corporal. Este 
item é pontuado se um órgão é 
desenhado e mostrado através da pele 
(ossos, coração, estômago) em 
qualquer idade. Após os nove anos de 
idade, este item é pontuado se partes 
do corpo são mostradas através da 
roupa ou cobertores, porque 
transparências são patológicas após 
os nove anos de idade. 

Item 20: Transparência - Crianças 
em uma sequência normal do 
desenvolvimento da figura humana 
pode mostrar parte do corpo 
através da roupa até o momento 
em que elas desenvolvem uma 
realidade visual em seus desenhos, 
aproximadamente aos oito ou nove 
anos de idade (Machover, 1949). 
Após os nove anos de idade, 
transparência é encontrada nos 
desenhos de crianças e adultos 
perturbados. O uso de 
transparência do corpo indica 
ansiedade aguda e/ou conflito 
sobre a imagem corporal. Este item 
é pontuado se um órgão é 
desenhado e mostrado através da 
pele (ossos, coração, estômago) 
em qualquer idade. Após os nove 
anos de idade, este item é 
pontuado se partes do corpo são 
mostradas através da roupa ou 
cobertores, porque transparências 
são patológicas após os nove anos 
de idade. 

ITEM 21 

Item 21: Imagens Misturadas. Quando 
a criança está aprendendo a desenhar 
imagens, elas podem desenhar dois 
narizes, bocas ou olhos na pessoa 
(DiLeo, 1970). As imagens 
misturadas devem ser eliminadas a 
partir dos nove anos e certamente a 
partir dos 10 anos de idade. 
Entretanto, este item é pontuado se 
dois olhos, etc., são encontrados em 
uma imagem de uma criança com 

Item 21: Perfil Misto da Pessoa - 
Enquanto a criança está 
aprendendo a desenhar o perfil das 
pessoas, elas podem desenhar dois 
narizes, bocas ou olhos na pessoa 
(DiLeo, 1970). O perfil misto deve 
ser eliminado a partir dos nove 
anos e certamente a partir dos 10 
anos de idade. Portanto, este item é 
pontuado se dois olhos, etc., são 
encontrados em um perfil 
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mais de 10 anos de idade. desenhado por uma criança com 
mais de 10 anos de idade. 

ITEM 22 

Item 22: Sombreamento. 
Sombreamento é sempre 
relacionado à ansiedade, porque 
mais tempo e energia são 
investidos nos objetos e formas que 
são sombreados que aqueles que 
não o são. Se todo o corpo é 
sombreado, a ansiedade pode ser 
considerada ansiedade generalizada. 
Se somente uma parte do corpo 
específica é sombreada, então a 
ansiedade pode estar relacionada 
àquela parte específica (Klepsch & 
Logie, 1982; Machover, 1949). 
Sombreamento refere-se a traços que 
são designados para preencher uma 
área. Colorir ou rabiscar sobre uma 
parte do corpo, não indicando roupas 
ou cor da pele, é considerado 
sombreamento. Sombreamento 
também pode ser visto quando a 
extremidade é pintada de cor 
diferente. Colorir o todo ou parte do 
fundo também é considerado como 
sombreamento (por ex., céu e chão, 
cobertores). 

Item 22: Sombreamento - O 
sombreamento está sempre 
relacionado à ansiedade, à medida 
que mais tempo e energia são 
investidos em objetos ou formas 
que são sombreadas do que 
aquelas que não estão 
sombreadas. Se todo o corpo é 
sombreado, a ansiedade pode ser 
considerada ansiedade 
generalizada. Se somente uma 
parte do corpo específica é 
sombreada, então a ansiedade 
pode estar relacionada àquela parte 
específica (Klepsch & Logie, 1982; 
Machover, 1949). Sombreamento 
refere-se a traços que são 
designados para preencher uma 
área. Colorir ou rabiscar sobre uma 
parte do corpo, não indicando 
roupas ou cor da pele, é 
considerado sombreamento. 
Sombreamento também pode ser 
visto quando a extremidade é 
pintada de cor diferente. Colorir o 
todo ou parte do fundo também é 
considerado como sombreamento 
(por ex., céu e chão, cobertores).  

PARTE C 

Parte C. A impressão geral do 
desenho é importante. Esta impressão 
global do desenho é a mais importante 
informação, mais que a informação 
dada por cada item específico. O 
avaliador é solicitado a pontuar o 
sentido global que o desenho tem para 
eles. 

Parte C - A impressão geral do 
desenho é importante. Esta 
impressão global do desenho é a 
mais importante informação, mais 
que a informação dada por cada 
item específico. O avaliador é 
solicitado a pontuar o sentido global 
que o desenho tem para eles. 

PONTUAÇÃO 1 

Pontuação: 1. Enfrentamento: 
Realista, agradável, bem 
proporcionado, brilhante, feliz, 
confiante. 

Pontuação: 1.  Enfrentamento: 
Realista, agradável, bem 
proporcionado, brilhante, feliz, 
confiante. 

PONTUAÇÃO 5 
5. Estresse leve: menos agradável, 
alguma distorção de tamanho, menos 
brilhante e animado. 

5. Estresse leve: menos agradável, 
alguma distorção de tamanho, 
menos brilhante e animado. 

PONTUAÇÃO 8 
8. Estressado: Apertado, inibido, fraco, 
cinzento, triste, assustado. 

8. Estressado: Apertado, inibido, 
fraco, cinzento, triste, assustado. 

PONTUAÇÃO 10 
10. Perturbado: Sobrecarregado, 
bizarro, desorganizado, triste, 
sentimentos de derrota. 

10. Perturbado: Oprimido, bizarro, 
desorganizado, sentindo-se triste 
ou derrotado. 
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TABELA PARTE B 
TEXTO + ITEM 15 

Child Drawing: Partes B e C. PARTE B 
e C. PARTE B. Adicione cinco pontos 
para cada item a seguir: 
15. Omissão de uma parte - Mão de 
um lado, mas não do outro. Todas as 
pessoas devem ter corpo, cabeça com 
face com olhos e boca, braços com 
mãos e pernas com pés. Após a idade 
de sete anos, deve ter nariz, cabelo e 
orelhas. Se parte do corpo está sob 
cobertas, não pontue como parte 
omitida. Não considere a omissão das 
orelhas se cobertas por cabelo. Não 
pontue omissão de uma parte se for 
pontuar a omissão de duas ou mais 
partes. 

Child Drawing: Partes B e C. 
PARTE B e C. PARTE B. Adicione 
cinco pontos para cada item a 
seguir: 
15. Omissão de uma parte - Mão de 
um lado, mas não do outro. Todas 
as pessoas devem ter corpo, 
cabeça com face com olhos e boca, 
braços com mãos e pernas com 
pés. Após a idade de sete anos, 
deve ter nariz, cabelo e orelhas. Se 
parte do corpo está sob cobertas, 
não pontue como parte omitida. 
Não considere a omissão das 
orelhas se cobertas por cabelo. Não 
pontue omissão de uma parte se for 
pontuar a omissão de duas ou mais 
partes. 

PARTE B - ITEM 16 

16. Exagero de uma Parte do Corpo - 
Uma perna é muito maior que a outra. 
Também, pontue se a cabeça ou o 
corpo está exagerado. 

16. Exagero de uma Parte do Corpo 
- Uma perna é muito maior que a 
outra. Também, pontue se a cabeça 
ou o corpo está exagerado. 

PARTE B - ITEM 17 

17. Atenuação de uma parte do 
corpo - Um braço é muito menor que 
o outro. Também pontue se a cabeça 
ou o corpo é menor. 

17. Diminuição de uma parte do 
corpo - Um braço é muito menor 
que o outro. Também pontue se a 
cabeça ou o corpo é menor. 

TEXTO + PARTE B - 
ITEM 18 

Adicione 10 pontos para cada item a 
seguir: 18. Distorção - Uma parte do 
corpo está distorcida ou 
desconectada. Todo corpo está 
deformado. 

Adicione 10 pontos para cada item 
a seguir: 18. Distorção - Uma parte 
do corpo está distorcida ou 
desconectada. Todo corpo está 
deformado. 

PARTE B - ITEM 19 
19. Omissão de duas ou mais partes 
do corpo - Duas mãos, dois olhos, ou 
uma mão e um pé são omitidos. 

19. Omissão de duas ou mais 
partes do corpo - Duas mãos, dois 
olhos, ou uma mão e um pé são 
omitidos. 

PARTE B - ITEM 20 

20. Transparência - Órgãos mostrados 
através da pele (ossos, coração, etc.) 
em qualquer idade. Parte do corpo 
mostrada através da roupa ou cobertor 
ou qualquer outra transparência se a 
criança tem mais de nove anos de 
idade. 

20. Transparência - Órgãos 
mostrados através da pele (ossos, 
coração, etc.) em qualquer idade. 
Parte do corpo mostrada através da 
roupa ou cobertor ou qualquer outra 
transparência se a criança tem mais 
de nove anos de idade. 

PARTE B - ITEM 21 
21. Perfil misto - Em um perfil dois 
olhos, duas orelhas se a criança tiver 
mais de 10 anos. 

21. Perfil misto da pessoa - Em um 
perfil da pessoa há dois olhos, duas 
orelhas se a criança tiver mais de 
10 anos. 

PARTE B - ITEM 22 

22. Sombreamento - Colorir parte do 
corpo que não indique roupas ou cor 
da pele. Também pode ser vista em 
extremidades de cores diferentes. 
Colorir no todo ou em parte o fundo do 
desenho (por ex., céu, chão, etc.) é 
pontuado como sombreamento. 

22. Sombreamento - Colorir parte 
do corpo que não indique roupas ou 
cor da pele. Também pode ser vista 
em extremidades de cores 
diferentes. Colorir no todo ou em 
parte o fundo do desenho (por ex., 
céu, chão, etc.) é pontuado como 
sombreamento. 
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TABELA PARTE C - 
TEXTO + 

PONTUAÇÃO 1 

PARTE C - O gestalt é a impressão 
que a forma do desenho tem para o 
avaliador. 
1. Enfrentamento: realista, agradável, 
brilhante, bem proporcionado, 
confiante, feliz. 

PARTE C - O gestalt [2] é a 
impressão que a forma do desenho 
tem para o avaliador. 
1. Enfrentamento: realista, 
agradável, brilhante, bem 
proporcionado, confiante, feliz. 

PARTE C - 
PONTUAÇÃO 5 

5. Estresse leve: menos agradável, 
alguma distorção de tamanho, menos 
brilhante e animado. 

5. Estresse leve: menos agradável, 
alguma distorção de tamanho, 
menos brilhante e animado. 

PARTE C - 
PONTUAÇÃO 8 

8. Estressado: restrito, inibido, 
monótono, triste, assustado. 

8. Estressado: restrito, inibido, 
monótono, triste, assustado. 

PARTE C - 
PONTUAÇÃO 10 

10. Perturbado: oprimido, 
desorganizado, com sentimentos de 
tristeza e derrota, bizarro. 

10. Perturbado: oprimido, 
desorganizado, com sentimentos de 
tristeza e derrota, bizarro. 

TABELA 
IDENTIFICAÇÃO 

Folha de Pontuação do CD:H - 
Número da 
Criança_________________ 
Idade _________Sexo ___________  
Diagnósticos__________________ 

Folha de Pontuação do CD:H - 
Número da 
Criança_________________ 
Idade _________Sexo 
___________  
Diagnósticos__________________ 

TABELA 
PONTUAÇÃO PARTE 

A 

 PARTE A – PESSOA 
1. POSIÇÃO _____ 
2. AÇÃO ______ 
3. COMPRIMENTO DA PESSOA 
_____ 
4. LARGURA DA PESSOA ______ 
5. EXPRESSÃO FACIAL _______ 
6. OLHOS ________ 
7. TAMANHO DA PESSOA EM 
RELAÇÃO AO AMBIENTE ____ 
8. COR: PREDOMINÂNCIA ____ 
9. COR: NÚMERO UTILIZADO: 
_______ 
10. USO DO PAPEL: ______ 
11. POSICIONAMENTO: ______ 
12.TRAÇO: QUALIDADE: ______ 
13. EQUIPAMENTO HOSPITALAR: 
______ 
14. NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO: 
_______ 
TOTAL PARTE A _____ 

 PARTE A – PESSOA 
1. POSIÇÃO _____ 
2. AÇÃO ______ 
3. COMPRIMENTO DA PESSOA 
_____ 
4. LARGURA DA PESSOA ______ 
5. EXPRESSÃO FACIAL _______ 
6. OLHOS ________ 
7. TAMANHO DA PESSOA EM 
RELAÇÃO AO AMBIENTE ____ 
8. COR: PREDOMINANTE ____ 
9. COR: NÚMERO UTILIZADO: 
_______ 
10. USO DO PAPEL: ______ 
11. POSICIONAMENTO: ______ 
12.TRAÇO: QUALIDADE: ______ 
13. EQUIPAMENTO HOSPITALAR: 
______ 
14. NÍVEL DE 
DESENVOLVIMENTO: _______ 
TOTAL PARTE A _____ 

TABELA 
PONTUAÇÃO PARTE 

B 

 PARTE B: 
Adicione 5 pontos para cada: 
15. OMISSÃO DE UMA PARTE: 
_____ 
16. EXAGERO DE UMA PARTE: 
_____ 
17. ATENUAÇÃO DE UMA PARTE: 
_____ 
Adicione 10 pontos para cada: 
18. DISTORÇÃO: _____ 
19. OMISSÃO DE DUAS PARTES OU 
MAIS: _____ 
20. TRANSPARÊNCIA: ______ 
21. PERFIL MISTO: ______ 

 PARTE B: 
Adicione 5 pontos para cada: 
15. OMISSÃO DE UMA PARTE: 
_____ 
16. EXAGERO DE UMA PARTE: 
_____ 
17. DIMINUIÇÃO DE UMA PARTE: 
_____ 
Adicione 10 pontos para cada: 
18. DISTORÇÃO: _____ 
19. OMISSÃO DE DUAS PARTES 
OU MAIS: _____ 
20. TRANSPARÊNCIA: ______ 
21. PERFIL MISTO DA PESSOA: 
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22. SOMBREAMENTO: ______ 
TOTAL PARTE B: ______ 

______ 
22. SOMBREAMENTO: ______ 
TOTAL PARTE B: _____ 

TABELA 
PONTUAÇÃO PARTE 

C 

 PARTE C 
Circule o número que mais claramente 
descreve a impressão do desenho 
(Gestalt) 
1       2       3       4       5       6       7       
8       9       10 
TOTAL PARTE C: ____ 
PONTUAÇÃO TOTAL CD:H: A ___ + 
B ___ + C ___ = ______ 

 PARTE C 
Circule o número que mais 
claramente descreve a impressão 
do desenho (Gestalt) 
1       2       3       4       5       6       7       
8       9       10 
TOTAL PARTE C: ____ 
PONTUAÇÃO TOTAL CD:H: A ___ 
+ B ___ + C ___ = ______ 

TITULO TABELA 
SEÇÃO A 

DESENHO INFANTIL (CD-H) – 
ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

DESENHO INFANTIL (CD-H) – 
ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

TABELA SEÇÃO A / 
TEXTO ITEM 1 

Posição da pessoa Posição da pessoa 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 1 

Em pé – no chão Em pé – no chão 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 2 

Em pé – sem chão Em pé – sem chão 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 3 

Em pé com muletas Em pé com muletas 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 4 

Em pé em cima da cama Em pé na cama 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 5 

Sentado na cadeira Sentado na cadeira 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 6 

Sentado na cama Sentado na cama 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 7 

Sentado na cama, coberto Sentado na cama, coberto 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 8 

Deitado na cama  Deitado na cama  

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 9 

Deitado na cama, coberto Deitado na cama, coberto 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 10 

Flutuando ou sem pessoa Flutuando ou sem pessoa 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 2 

Ação – Vida Ação - Vida 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 1 

Visivelmente em movimento Visivelmente em movimento 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 2 EM 

BRANCO 
    

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 3 

Pessoa ou desenho vivo Pessoa ou desenho vivo 
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ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 4 EM 

BRANCO 
    

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 5 

Mostra alguma vida Mostra alguma vida 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 6 EM 

BRANCO 
    

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 7 

Potencial para movimento Potencial para movimento 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 8 

Nenhum movimento, mas vivo Nenhum movimento, mas vivo 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 9 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 10 

Rígido, sem vida Rígido, sem vida 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 3 

Comprimento da pessoa Comprimento da pessoa 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 1 

Corpo alto, ocupa todo o papel Corpo alto, ocupa todo o papel 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 2 

Corpo alto apropriado ao desenho Corpo alto apropriado ao desenho 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 3 

Corpo pequeno apropriado ao 
desenho 

Corpo pequeno apropriado ao 
desenho 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 5 

Pessoas pequenas, corpos expostos 
Pessoas pequenas, corpos 
expostos 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 6 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 7 

Muito pequeno, pessoas 
constrangidas 

Muito pequeno, pessoas contidas 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 8 

Somente o Torso Somente o Tronco 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 9 

Somente cabeça, corpo coberto Somente cabeça, corpo coberto 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 10 

Cabeça flutuante, sem corpo Cabeça flutuante, sem corpo 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 4 

Largura da pessoa em relação ao 
comprimento 

Largura da pessoa em relação ao 
comprimento 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 1 

Largura apropriada ao comprimento Largura apropriada ao comprimento 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 2 

Largura levemente reduzida 
comparada ao comprimento 

Largura levemente reduzida 
comparada ao comprimento 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 3 

Largura fina comparada ao 
comprimento, vestido 

Largura fina comparada ao 
comprimento, vestido 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 4 

Corpo fino, sem roupas ou apropriado, 
mas sem roupas 

Corpo fino, sem roupas ou 
apropriado, mas sem roupas 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 5 

Corpo de tamanho apropriado, coberto 
Corpo de tamanho apropriado, 
coberto 

ITEM 4 - Pessoas palito com roupas Pessoas palito com roupas 
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PONTUAÇÃO 6 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 7 

Pessoas palito sem roupas Pessoas palito sem roupas 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 8 

Corpo muito fino ou pessoa palito 
coberto 

Corpo muito fino ou pessoa palito 
coberto 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 9 

Forma de corpo ambígua Forma de corpo ambígua 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 10 

Sem corpo, cabeça flutuante, sem 
evidência de corpo sob as cobertas 

Sem corpo, cabeça flutuante, sem 
evidência de corpo sob as cobertas 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 5 

Expressão facial Expressão facial 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 1 

Sorriso Sorriso 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 2 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 3 

Meio sorriso Meio sorriso 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 5 

Neutro Neutro 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 6 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 7 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 8 

Cara meio fechada Cara meio fechada 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 9 

Cara fechada Cara fechada 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 10 

Sem face, sem expressão Sem face, sem expressão 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 6 

Olhos/pupilas Olhos/pupilas 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 1 

    

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 2 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 3 

    

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 5 

    

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 6 

Penetrante Penetrante 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 7 

Ponto minúsculo Ponto minúsculo 

ITEM 6 - Fechados Fechados 
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PONTUAÇÃO 8 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 9 

Vagos, sem visão Vagos, sem visão 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 10 

Sem olhos Sem olhos 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 7 

Tamanho da pessoa em comparação 
ao ambiente 

Tamanho da pessoa em 
comparação ao ambiente 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 1 

Tamanho apropriado Tamanho apropriado 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 2 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 3 

Médio para pequeno Médio para pequeno 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 5 

Pequeno Pequeno 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 6 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 7 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 8 

Muito pequeno Muito pequeno 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 9 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 10 

Minúsculo, oprimido Minúsculo, oprimido 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 8 

Cor predominante Cor predominante 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 1 

Amarelo Amarelo 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 2 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 3 

Verde Verde 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 5 

Azul Azul 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 6 

Laranja Laranja 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 7 

Roxo Roxo 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 8 

Marrom Marrom 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 9 

Vermelho Vermelho 
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ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 10 

Preto Preto 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 9 

Número de cores usadas Número de cores usadas 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 1 

   

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 2 

    

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 3 

    

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 5 

    

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 6 

    

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 7 

    

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 8 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 9 

    

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 10 

    

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 10 

Uso do papel Uso do papel 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 1 

Todo Todo 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 2 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 3 

( 3/4 ) ( 3/4 ) 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 5 

( 1/2 ) ( 1/2 ) 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 6 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 7 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 8 

( 1/4 ) ( 1/4 ) 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 9 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 10 

Restrito 1/8 Restrito 1/8 

SEÇÃO A - TABELA / Posicionamento no papel Posicionamento no papel 
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TEXTO ITEM 11 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 1 

    

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 2 

    

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 3 

    

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 4 

    

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 5 

    

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 6 

    

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 7 

    

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 8 

    

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 9 

    

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 10 

    

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 12 

Qualidade dos traços Qualidade dos traços 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 1 

Firme, escuro Firme, escuro 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 2 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 3 

Escuro, algum claro Escuro, algum claro 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 5 

Médio, igualmente claro e escuro Médio, igualmente claro e escuro 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 6 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 7 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 8 

Claro Claro 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 9 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 10 

Muito Claro Muito Claro 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 13 

Equipamento hospitalar Equipamento hospitalar 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 1 

Nenhum Incluído Nenhum Incluído 

ITEM 13 -     
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PONTUAÇÃO 2 - EM 
BRANCO 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 3 

Proporcional em tamanho Proporcional em tamanho 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 5 

Levemente aumentado em tamanho Levemente aumentado em tamanho 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 6 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 7 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 8 

Grandes equipamentos Grandes equipamentos 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 9 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 10 

Grandes e ameaçadores Grandes e ameaçadores 

SEÇÃO A - TABELA / 
TEXTO ITEM 14 

Nível de desenvolvimento Nível de desenvolvimento 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 1 

Acima do normal Acima do normal 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 2 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 3 

Normal Normal 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 4 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 5 

Levemente abaixo do normal Levemente abaixo do normal 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 6 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 7 

Abaixo do normal Abaixo do normal 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 8 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 9 - EM 

BRANCO 
    

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 10 

Acentuadamente abaixo do normal Acentuadamente abaixo do normal 

 

[
1
] (Filosofia, Psicologia) Doutrina que traz em si a concepção de que não se pode conhecer o todo por meio 

das partes e, sim, as partes por meio do conjunto. Desse modo, a forma total de um objeto constitui uma 
qualidade percebida de maneira organizada e limitada, não dependendo da natureza própria de cada 
elemento que o compõe; teoria da forma. Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa [Internet]. São 
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Paulo, 2017. [citado 2017 nov 03]. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/gestaltismo/ 
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APÊNDICE G 

ITENS JUIZ 1 JUIZ 2 JUIZ 3 JUIZ 4 JUIZ 5 JUIZ 6 JUIZ 7 JUIZ 8 Soma  RVC 

Critério de 
Lawshe; 

Wilson (2012) 
= 0,69 para p < 

0,05 

TEXTO 
PARÁGRAFO 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

TEXTO 
PARÁGRAFO 2 

0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

TEXTO 
PARÁGRAFO 3 

0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

TEXTO 
PARÁGRAFO 4 

1 1 1 1 1 1 1 0 7 0,75 0,75 

TEXTO 
PARÁGRAFO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

6A 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

6B 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TEXTO 
PARÁGRAFO 

6C 
0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 
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TEXTO 
PARÁGRAFO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TEXTO 
PARÁGRAFO 8 

0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

TEXTO 
PARÁGRAFO 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - ITEM 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 0 1 1 1 1 7 0,75 0,75 
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ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 12 1 0 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,5 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 13 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE B - 
TEXTO 

PARÁGRAFO 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 16 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

ITEM 17 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 20 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 21 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 
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ITEM 22 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

PARTE C 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PONTUAÇÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PONTUAÇÃO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PONTUAÇÃO 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PONTUAÇÃO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TABELA PARTE 
B TEXTO + 

ITEM 15 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE B - ITEM 
16 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE B - ITEM 
17 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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TEXTO + 
PARTE B - ITEM 

18 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE B - ITEM 
19 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE B - ITEM 
20 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE B - ITEM 
21 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE B - ITEM 
22 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TABELA PARTE 
C - TEXTO + 

PONTUAÇÃO 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE C - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE C - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

PARTE C - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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TABELA 
IDENTIFICAÇÃO 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TABELA 
PONTUAÇÃO 

PARTE A 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TABELA 
PONTUAÇÃO 

PARTE B 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TABELA 
PONTUAÇÃO 

PARTE C 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

TITULO TABELA 
SEÇÃO A 

0 1 1 1 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

TABELA SEÇÃO 
A / TEXTO ITEM 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 1 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 2 

EM BRANCO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 4 

EM BRANCO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 6 

EM BRANCO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 9 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 2 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 6 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 0 1 0 1 1 1 1 6 0,5 0,5 
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ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 3 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 4 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 2 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 
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ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 6 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 7 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 0 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 9 

1 1 1 0 1 1 1 1 7 0,75 0,75 

ITEM 5 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 6 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 1 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 2 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 
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ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 3 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 5 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 6 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 2 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 6 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 7 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 9 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 
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ITEM 7 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 2 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 8 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 1 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 2 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 3 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 5 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 
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ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 6 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 7 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 8 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 9 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 9 - 
PONTUAÇÃO 10 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 2 
- EM BRANCO 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 6 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 7 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 9 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 10 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 11 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 1 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 
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ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 2 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 3 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 4 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 5 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 6 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 7 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 8 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 9 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 

ITEM 11 - 
PONTUAÇÃO 10 

NP NP NP NP NP NP NP NP 0 -1 -1 
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SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 2 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 6 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 7 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 9 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 12 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 13 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 2 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 6 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 
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ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 7 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 9 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 13 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

SEÇÃO A - 
TABELA / 

TEXTO ITEM 14 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 2 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 4 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 
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ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 6 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 8 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 9 
- EM BRANCO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 

ITEM 14 - 
PONTUAÇÃO 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 
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APÊNDICE H 

CHILD DRAWING: HOSPITAL – VERSÃO BRASILEIRA 

 

O INSTRUMENTO 

O material necessário para a aplicação do instrumento CD:H consiste em uma folha 

de papel branco A4 e oito lápis de cor básicos (vermelho, roxo, azul, verde, amarelo, laranja, 

preto e marrom). A criança é orientada a desenhar a figura de uma pessoa no hospital. Isto 

é tudo o que é pedido à criança. Os desenhos são obtidos individualmente. A abordagem 

padronizada sugerida abaixo objetiva facilitar a interpretação e a atribuição da pontuação ao 

desenho. 

A criança deve estar sentada à mesa ou ter uma superfície rígida (ex. mesa de 

refeição auxiliar) em uma altura apropriada. Entregar à criança a folha de papel e os lápis de 

cor. A folha de papel é colocada diretamente em frente à criança na diagonal, a fim de 

permitir que ela sozinha determine a orientação do papel. A caixa de lápis de cor deve ser 

aberta, expondo todos os lápis. Somente estes lápis de cor devem ser usados para 

desenhar (ex. lápis grafite não deve ser usado). A criança é instruída: “Por favor, desenhe 

uma figura de uma pessoa no hospital. Eu ficarei com seu desenho quando você terminar”. 

A pessoa que aplicar o CD:H deve observar a criança para ter certeza de que ela é 

capaz de executar a tarefa. No caso de a criança ser muito distraída, a orientação pode ser 

repetida e/ou encorajada a realizar a tarefa. Algumas crianças poderão fazer perguntas 

quando elas estiverem se sentindo inseguras, coagidas, desconfiadas da situação ou 

quando o capricho ou o desejo em tornar o desenho muito real interferirem na execução da 

tarefa. Estas questões devem ser respondidas com a orientação original ou com 

esclarecimentos que mantenham a essência da instrução e não influenciem a criança a 

responder de uma ou outra maneira. A criança não deve ser estimulada a adicionar partes 

ou cores ao desenho. 

Após a finalização do desenho, quando a criança indicar verbalmente ou por gestos 

que ela terminou, o desenho e os lápis serão recolhidos. Não é dado limite de tempo. O 

desenho deve ser identificado no verso com a idade e data de nascimento da criança, sexo, 

todos os diagnósticos clínico-cirúrgicos (ex. diagnósticos de admissão e/ou procedimentos, 

bem como outros diagnósticos), data de admissão no hospital, data da finalização do 

desenho, número do registro hospitalar. 

 

ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO CD:H 

A pontuação para cada desenho envolve a utilização do Guia de pontuação do CD:H, 

a Escala de Classificação e a folha de pontuação do CD:H. A pontuação total é baseada no 

fundamento teórico dos desenhos como medida projetiva dos estados de ansiedade das 

crianças. 

A pontuação do desenho é dividida em três partes. A Parte A contém 14 itens: 

posição, ação, comprimento, largura e tamanho da pessoa; olhos e expressão facial; cor 

predominante; número de cores utilizadas; uso do papel; posicionamento no papel; 

qualidade do traço; inclusão e tamanho do equipamento hospitalar e o nível do 

desenvolvimento. Cada item é pontuado em uma escala de 1 a 10, sendo 1 o mais baixo 
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nível de ansiedade e 10 o mais alto. Identificadores específicos são fornecidos no Guia de 

Avaliação do CD:H e da Escala de Classificação. A pontuação de cada item é anotada no 

espaço correspondente na folha de Pontuação do CD:H. 

A Parte B consiste em oito itens que presumivelmente podem indicar patologias. A 

omissão, o exagero e a atenuação de uma parte do corpo recebem cinco pontos. Distorção, 

omissão de duas ou mais partes do corpo, transparência, perfil da pessoa misto e 

sombreamento recebem 10 pontos cada. Se o item não estiver presente, a pontuação “0” é 

anotada.  

A Parte C é a classificação da forma (gestalt) ou impressão do desenho como um 

todo, exigindo uma resposta global do avaliador para a ansiedade expressada na figura, em 

uma escala de 0 a 10, usando-se os identificadores específicos fornecidos. A pontuação (1) 

indica enfrentamento ou baixa ansiedade e a pontuação (10) indica distúrbio ou alta 

ansiedade. 

Em cada item, usando-se a escala de um a 10 para a pontuação, o avaliador 

determina a pontuação dada. Alguns itens não possuem identificadores específicos. 

Consequentemente, é o julgamento do avaliador é que determina a pontuação de cada item. 

Por exemplo, o item não se encaixa nos identificadores fornecidos (pontuação três e cinco), 

mas fica entre esses valores. Assim, o avaliador atribui a pontuação mais adequada (por 

exemplo, quatro). A pontuação total para cada parte é determinada somando-se os itens 

individuais presentes em cada parte. A pontuação total do CD:H é determinada pela soma 

dos totais das Partes A, B e C. 

É recomendável o conhecimento do crescimento e desenvolvimento da criança, das 

respostas à hospitalização e do uso da arte (desenho) como uma medida projetiva para 

facilitar a aplicação deste instrumento. As referências citadas ao final podem ajudar na 

compreensão do tema. Além disso, a experiência tem mostrado que é importante: (1) ser 

conservador e consistente ao dar a pontuação (se em dúvida, escolher a pontuação mais 

alta), (2) Revisar os identificadores frequentemente (após avaliar vários desenhos, o 

avaliador tende a ignorar os identificadores escritos, achando que já tem uma boa 

compreensão deles, porém é uma ilusão) e (3) ficar atento para não cometer erros no 

registro dos pontos (certifique-se de que a pontuação seja registrada no espaço correto da 

folha de pontuação e de que cada item seja registrado). 

CD:H 

GUIA DE PONTUAÇÃO 

A pontuação do CD:H requer algum julgamento do avaliador. Quando possível, a 

subjetividade foi reduzida com identificadores e exemplos específicos descritos abaixo. O 

“paciente” no desenho é o foco principal da avaliação. O paciente é a pessoa na cama, na 

cadeira de rodas ou com muletas. O paciente pode estar sozinho no desenho ou ser 

nomeado pela criança. Quando o “paciente” não estiver claramente identificado, utilize a 

maior pessoa para avaliar. 

Parte A 

Cada item da Parte A é pontuado em uma escala de 1 a 10, sendo que o avaliador 

determina a pontuação de 1 a 10. 
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Item 1: Posição 

As crianças tendem a mostrar uma percepção de si mesmas, de segurança e de 

bem-estar ao desenhar uma pessoa em uma posição independente (por ex. pessoa em pé, 

ereta), ao contrário de uma posição dependente (por ex., uma pessoa deitada na cama). A 

necessidade da criança de segurança ou apoio, muitas vezes, reflete-se em uma linha ou 

grama desenhada sob a figura para proporcionar uma base firme ou a sensação de ter os 

pés no chão (Klepsch & Logie, 1982). Desenhar a pessoa em posições indefesas indica um 

aumento da ansiedade e uma percepção de significância, juntamente com a perda de si 

mesmo e do controle do ambiente. Figuras flutuantes podem ser indicativas de insegurança 

(DiLeo, 1970). A ausência de pessoas nos desenhos pode significar dificuldade em se ter 

uma percepção de si mesmo ou dos outros (DiLeo, 1970). Pontuação: 

 

 

 

Item 2: Ação 

As crianças têm a habilidade de retratar um sentido de “vida” em seus desenhos. 

Quase todas as figuras desenhadas sugerem algum movimento ou energia, variando da 

rigidez a extrema movimentação. Movimento é mais frequentemente encontrado nos 

desenhos infantis (Hammer, 1980). Pessoas em pé e andando ou a inclusão de objetos em 

movimento demonstram uma criança com senso de controle e manutenção de si mesma. 

Figuras rígidas são frequentemente desenhadas por crianças que necessitam manter o 

controle em situações nas quais elas se sentem pequenas. Conforme a ansiedade aumenta, 

as crianças desenham pessoas cada vez mais limitadas em ação. Algumas crianças 

desenharão apenas uma sala vazia, com ausência de pessoas, calor e vida. Pontuação: 

 1. Visivelmente em movimento: pessoa em movimento. Além disso, cadeiras de rodas, 

camas, carros, etc. em movimento podem ser desenhados. 

3. Pessoa ou desenho cheio de vida: ação claramente demonstrada, por ex.: conversa 

demonstrada por palavras escritas, tosse, etc. Movimento em todo o desenho, por ex.: sala 

de operação em atividade. 

5. Mostra alguma vida: sentado ou em pé. Braços levantados. Pessoas conversando. 

Assistindo a TV (Veja se tem figura na tela). Atividade enquanto os tratamentos são 

realizados, por ex.: estetoscópio no tórax ou enfermeira administrando medicações para a 

criança. 
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7. Potencial para movimento: sentado ou semirreclinado. Desenhos têm braços e pernas, 

mas em posição dependente. Rodas nas camas, veículos, etc. 

8. Nenhum movimento, mas com vida: Deitado na cama. Braços para baixo. Nenhuma outra 

pessoa no quarto. Podem estar sorrindo e estar de olhos abertos. 

10. Rigidez, sem vida: sem evidência de vida. Rigidez com braços para baixo ou sem 

braços. Maior parte do corpo coberta. Sem sorrir. Corpo preto ou desenhado em preto. 

 

Item 3: Comprimento do Corpo 

É provável que as crianças que conseguem desenhar uma pessoa com proporções 

corretas tenham noção de competência e segurança e estejam experimentando menos 

estresse. Conforme a ansiedade aumenta, as figuras humanas tornam-se menores, 

minúsculas e insignificantes. Este item deve ser pontuado de acordo com o tamanho da 

pessoa em comparação com a folha de papel. A pessoa é o “paciente”.  

Pontuação: 

1. Corpo alto, ocupa todo o papel: usualmente com uma só pessoa. Pessoa é predominante 

e pode tocar as margens do papel. 

2. Corpo alto, mas apropriado para o desenho: Pessoas grandes, frequentemente haverá 

outros objetos desenhados. Todas as partes do desenho são apropriadas em tamanho. 

3. Corpo pequeno, mas apropriado para o desenho: A criança desenha as pessoas em 

relação ao desenho, por ex.: pode desenhar uma criança menor que o adulto. 

5. Pessoas pequenas, corpos expostos: Pessoas parecem pequenas para o papel. A 

pessoa é inteiramente desenhada, mas de maneira pequena. 

7. Pessoas muito pequenas, contidas: Pessoas muito pequenas que parecem oprimidas 

pelo papel.  

8. Somente o tronco da pessoa: Pode incluir os braços. Corpo coberto. 

9. Somente a cabeça, com o corpo coberto. Somente a cabeça está evidente, mas indica 

que há um corpo embaixo dos cobertores. 

10. Cabeça flutuante, sem corpo: Somente a cabeça é desenhada. Cabeça na cama, sem 

evidência de corpo sob as cobertas. Pode estar sozinha sem outras partes no desenho. 

 

Item 4: Largura da Pessoa em Relação ao Comprimento. 

A largura do corpo em relação à altura fornece algumas indicações sobre o grau de 

segurança que a criança está experimentando. A largura do corpo está relacionada ao 

espaço usado no papel. É mais provável que a criança sem ansiedade desenhe pessoas 

altas que são preenchidas na largura proporcionalmente a altura. À medida que a ansiedade 

aumenta, os corpos tornam-se mais estreitos e ocupam menos espaço no papel. Alguns 

corpos são aumentados com roupas. Roupas indicam senso de valor e figuras sem roupas 

evidenciam o sentimento de exposição da criança. Figuras palito são frequentemente 

desenhadas por crianças que são hesitantes em revelarem-se a si próprias. Pontuação: 
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1. Largura do corpo é apropriada ao comprimento. A pessoa é proporcional e vestida com 

roupas. 

 

2. Largura do corpo é discretamente reduzida em comparação ao comprimento: O corpo 

está completo e vestido. 

 

3. Corpo é claramente mais magro em comparação ao comprimento, mas está vestido. 

 
 

4. Corpo magro, sem roupas. 
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5. Largura apropriada ao comprimento, porém coberto: A cabeça é claramente ligada ao 

corpo, que está sob cobertores. 

 

6. Pessoas-palito com roupas. 

 

7. Pessoas-palito sem roupa. 

 

8. Corpo muito magro ou pessoa-palito coberta: frequentemente desenhado como um corpo 

muito magro sob cobertores. 
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9. Formato ambíguo do corpo. Crianças muito ansiosas algumas vezes desenham corpos 

que não têm relação aparente com a cabeça. As cabeças são claramente desenhadas, mas 

o corpo é uma massa. 

 

10. Não há evidência de corpo: Estas crianças parecem ter perdido o senso de si mesmas 

no ambiente hospitalar. 

 

 

Item 5. Expressão Facial 

A face é a parte expressiva do corpo. Crianças projetarão seus sentimentos na figura 

por meio da expressão facial mostrada. Expressões faciais têm sido relatadas como o mais 

confiável indicador de sentimento (Burns & Kaufman, 1970; Machover, 1949). Um sorriso é 

considerado representativo de sentimentos positivos enquanto que a cara fechada é 

considerada um indicador de sentimentos negativos. Falta de expressão facial pode indicar 

distúrbio emocional. Algumas vezes pessoas sorrindo são desenhadas em posição 

ameaçadora, indicando a necessidade de negar a realidade ou tentar mascarar os 

verdadeiros sentimentos diante da situação. 
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Item 6: Olhos 

Crianças são fascinadas por olhos desde a tenra infância e os incluem nos desenhos 

de pessoas como o primeiro detalhe. O olho não é somente visto como “as janelas da alma”, 

revelando a vida interior das crianças, mas é a base para o contato com o mundo exterior 

(Machover, 1949). É assim como as crianças “veem” seu mundo. Olhos com pupilas e 

escleróticas mostradas apropriadamente são considerados como representação de um 

senso de bem-estar e baixo nível de ansiedade. Olhos servem para avisar os indivíduos 

sobre ameaças dentro do ambiente. Crianças com a ansiedade aumentada podem desenhar 

olhos grandes indicando desconfiança ou hipervigilância. Crianças podem omitir os olhos 

com o significado de negar o problema e recusa em ver o mundo. A omissão da pupila tem 

um significado mais sutil de “não ver”, representado apenas pelo contorno dos olhos. 

 

Item 7: Tamanho da Pessoa em Comparação com o Ambiente 

As crianças que têm um senso de controle e de si mesmas desenharão pessoas em 

relação ao meio ambiente. As crianças que se sentem ameaçadas e oprimidas têm mais 

probabilidade de desenhar pessoas pequenas em ambientes grandes. Este item deve ser 

pontuado comparando a pessoa com o meio ambiente identificado. Portanto, a cabeça pode 

ser pequena, mas o corpo proporcionalmente pequeno, numa cama pequena. Tal situação 

receberia uma pontuação de 1. Se o ambiente não é incluído, o papel torna-se o ambiente. 

 

Item 8: Cor Predominante 

O uso de cores mais claras e vibrantes é considerado indicativo de um grande senso 

de si mesma e bem-estar, enquanto que o uso de vermelho e preto é considerado indicativo 

de níveis mais elevados de ansiedade. Este item é baseado na interpretação habitual da 

cor, a partir das teorias psicológicas e associadas à cultura ocidental. O vermelho e o preto 

são mais característicos de sentimento intenso de raiva, agressão, ameaça, medo e perda 

de controle, que são frequentemente encontrados em casos de ansiedade aumentada. O 

amarelo, o verde e o azul são geralmente consideradas cores otimistas e felizes e são 

encontradas em desenhos de crianças menos ansiosas. Este instrumento é projetado para 

ser usada com a caixa de 8 lápis de cor. O avaliador precisa saber se todas estavam 

disponíveis para interpretar este item adequadamente. Além disso, às vezes uma criança 

insiste em usar seus próprios lápis. Para fins de coerência, pontue todas as nuances de uma 

cor como uma cor primária, ou seja, o rosa é pontuado como vermelho. Pontue a cor 

predominante pelas cores primárias equivalentes. Isso requer o julgamento do avaliador. 

 

Item 9: Número de Cores Usadas 

Somente as cores básicas são consideradas neste item. De novo, é importante saber 

que todas as oito cores estão disponíveis para a criança. A premissa básica é que as 

crianças com ansiedade aumentada não terão energia para selecionar muitas cores. As 

crianças que estão se sentindo melhores consigo mesmas no hospital têm maior 

probabilidade de usar muitas cores em seus desenhos. 
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Item 10: Uso do Papel 

Este item é pontuado de acordo com o espaço que a criança usou do papel. As 

crianças muito ansiosas tendem a usar somente uma pequena porção do papel (DiLeo, 

1973). Algumas crianças tentam compensar sua ansiedade usando somente uma pequena 

parte do papel, mas distribuem o conteúdo sobre o mesmo, por ex., uma pequena cama no 

canto inferior direito com uma TV pequena no canto superior direito. A essência do item é 

estimar a porcentagem de papel coberta pelo desenho. 

 

Item 11: Posicionamento no Papel 

As crianças tendem a ser muito específicas sobre o posicionamento do desenho no 

papel. As crianças que se sentem menos ansiosas tendem a posicionar seus desenhos no 

centro do papel. O próximo posicionamento mais frequente é um dos lados do papel. O uso 

do lado direito indica menos ansiedade, já que projeta um sentido de futuro ou esperança, 

enquanto que o lado esquerdo sugere uma orientação em direção ao passado (Klepsch & 

Logie, 1982). Posicionamento perto do topo da página ou no alto da página pode indicar 

otimismo e esforço para alcançar as metas ou o uso da fantasia quando há perda do 

controle e da segurança pela criança. O posicionamento perto do fim da página pode indicar 

insegurança ou uma pessoa tentando se tornar mais realista (Klepsch & Logie, 1982; DiLeo, 

1973; Machover, 1949). 

 

Item 12: Traços: Qualidade 

A pressão, a firmeza e a solidez da linha são consideradas indicadores do senso de 

si mesma e bem-estar da criança (Machover, 1949). Traços firmes, escuros indicam um 

senso de convicção e segurança. Da mesma maneira, traços leves, claros indicam 

insegurança e a necessidade de cautela. Pontuação: 

1. Firme, escuro: todo colorido com traços firmes. 

3. Escuro com algumas partes claras: maioria escuro, mas pode haver alguns traços claros. 

Roupas todas escuras, mas partes do corpo com traços claros, por ex., calça escura, mas 

camisa clara. 

5. Médio, com partes iguais de claro e escuro: frequentemente contornos escuros e cores 

claras para o preenchimento das áreas. 

8. Claro: todos os traços são claros. Alguns podem ser mais firmes que os outros, mas 

nenhum demonstra pressão com o lápis. 

10. Muito claro: todos os traços são iguais. Desenho não tem contornos. 
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Item 13: Presença de Equipamento Hospitalar 

As crianças com ansiedade hospitalar têm mais probabilidade de incluir 

equipamentos hospitalares em seus desenhos. Os itens desenhados frequentemente 

representam os itens que causam a maior preocupação (por ex. dispositivos intravenosos, 

seringas). Na pontuação deste item, deve ser lembrado que a cama é um equipamento 

hospitalar. Pontue todos os equipamentos hospitalares como eles estão relacionados ao 

tamanho da pessoa. A ausência de equipamentos é entendida como indicativo de que eles 

não geram ansiedade. 

 

Item 14: Nível de Desenvolvimento 

O nível de desenvolvimento regredido mostrado nos desenhos é considerado 

indicativo de aumento de ansiedade. O desenho da figura humana segue um padrão 

sequencial de desenvolvimento (Kellogg, 1970; DiLeo, 1970; Harris, 1963; Goodenough, 

1926, 1928). A premissa básica é de que, a partir dos 5 anos de idade, toda criança deveria 

ser capaz de desenhar uma pessoa com seis partes: com cabeça, olhos, boca, corpo, 

braços e pernas. Nariz, orelhas e cabelos são frequentemente encontrados, mas não são 

mandatórios até a idade de 7 ou 8 anos. Além disso, os braços devem ter mãos e as pernas 

devem ter pés. Dedos das mãos e pés são opcionais. Acredita-se que todas as crianças 

com 5 anos de idade terão alcançado o estágio de desenvolvimento pictórico e desenhariam 

uma imagem baseada na realidade. 

 

Parte B 

Os itens incluídos na Parte B pressupõem serem índices de alta ansiedade e não 

são encontrados em todos os desenhos. Pontos adicionais (cinco ou 10) são acrescentados 

quando eles são encontrados nos desenhos. Os itens são mutuamente excludentes. Por 

exemplo, se uma mão e um pé forem omitidos, dez pontos são atribuídos para o item 19, 

omissão de duas ou mais partes. Item 15, omissão de uma parte não seria pontuada. Não 

pontue ambos se houver uma mão e um pé omitidos. 

 

Item 15: Omissão de Uma Parte do Corpo 

A omissão de extremidades é encontrada em crianças inseguras (DiLeo 1970, 1973; 

Machover, 1949). Negação da preocupação com parte do corpo pode ser indicada pela sua 

omissão. Mãos e pés são frequentemente omitidos por crianças ansiosas, por exemplo, mão 

desenhada em um lado e não no outro lado. Todas as pessoas devem ter uma face com 

olhos e boca. O corpo deve ter braços com mãos e pernas com pés. Após os 7 anos de 

idade, a pessoa deve ter nariz, cabelo e orelhas. Se parte do corpo é claramente indicada 

sob cobertores, não pontue como parte ausente. Não pontue orelhas como ausentes se 

estiverem embaixo do cabelo. 
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Item 16: Exagero de Uma Parte do Corpo 

Crianças aumentarão o tamanho de uma parte do corpo que é importante ou 

emocionalmente preocupante para elas. Burns e Kaufman (1970) sugerem que isto é uma 

preocupação com a região, por exemplo, uma perna muito maior que a outra. 

 

Item 17: Diminuição de Uma Parte do Corpo 

Redução ou diminuição de uma parte do corpo pode significar insegurança ou 

inadequação da parte do corpo para a criança (Burns & Kaufman, 1970; DiLeo, 1970). Por 

exemplo, um pé é desenhado muito menor que o outro. 

 

Item 18: Distorção 

A distorção ou mutilação de uma figura é altamente relacionada a distúrbios de 

personalidade (DiLeo, 1973; Burns & Kaufman, 1970). Este item deve ser pontuado se (1) 

duas ou mais partes do corpo estiverem distorcidas em tamanho (exagero ou diminuição), 

(2) partes do corpo estão desconectadas do corpo, (3) a cabeça e o corpo não são 

proporcionais entre si (por ex., cabeça muito grande e um corpo muito pequeno); ou (4) todo 

o corpo é deformado. 

 

Item 19: Omissão de Duas ou Mais Partes 

Este item é pontuado quando duas ou mais partes do corpo são omitidas. Por 

exemplo, duas mãos são omitidas ou uma mão e um pé são omitidos. 

 

Item 20: Transparência 

Crianças em uma sequência normal do desenvolvimento da figura humana pode 

mostrar parte do corpo através da roupa até o momento em que elas desenvolvem uma 

realidade visual em seus desenhos, aproximadamente aos 8 ou 9 anos de idade (Machover, 

1949). Após os 9 anos de idade, transparência é encontrada nos desenhos de crianças e 

adultos perturbados. O uso de transparência do corpo indica ansiedade aguda e/ou conflito 

sobre a imagem corporal. Este item é pontuado se um órgão é desenhado e mostrado 

através da pele (ossos, coração, estômago) em qualquer idade. Após os 9 anos de idade, 

este item é pontuado se partes do corpo são mostradas através da roupa ou cobertores, 

porque transparências são patológicas após os 9 anos de idade. 

 

Item 21: Perfil Misto da Pessoa 

Enquanto a criança está aprendendo a desenhar o perfil das pessoas, elas podem 

desenhar dois narizes, bocas ou olhos na pessoa (DiLeo, 1970). O perfil misto deve ser 

eliminado a partir dos 9 anos e certamente a partir dos 10 anos de idade. Portanto, este item 

é pontuado se dois olhos, etc., são encontrados em um perfil desenhado por uma criança 

com mais de 10 anos de idade. 
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Item 22: Sombreamento 

O sombreamento está sempre relacionado à ansiedade, na medida em que mais 

tempo e energia são investidos em objetos ou formas que são sombreadas do que aquelas 

que não estão sombreadas. Se todo o corpo é sombreado, a ansiedade pode ser 

considerada ansiedade generalizada. Se somente uma parte do corpo específica é 

sombreada, então a ansiedade pode estar relacionada àquela parte específica (Klepsch & 

Logie, 1982; Machover, 1949). Sombreamento refere-se a traços que são designados para 

preencher uma área. Colorir ou rabiscar sobre uma parte do corpo, não indicando roupas ou 

cor da pele, é considerado sombreamento. Sombreamento também pode ser visto quando a 

extremidade é pintada de cor diferente. Colorir o todo ou parte do fundo também é 

considerado como sombreamento (por ex., céu e chão, cobertores).  

 

Parte C 

A impressão geral do desenho é importante. Esta impressão global do desenho é a 

mais importante informação, mais que a informação dada por cada item específico. O 

avaliador é solicitado a pontuar o sentido global que o desenho tem para eles. 

Pontuação: 

1. Enfrentamento: Realista, agradável, bem proporcionado, brilhante, feliz, confiante. 

5. Estresse leve: menos agradável, alguma distorção de tamanho, menos brilhante e 

animado. 

8. Estressado: Apertado, inibido, fraco, cinzento, triste, assustado. 

10. Perturbado: Oprimido, bizarro, desorganizado, sentindo-se triste ou derrotado. 
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Child Drawing: Hospital – Versão Brasileira 

QUADRO PARTE A 

 
PARTE A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Posição da 

Pessoa 
Em pé, no chão  

Em pé, sem 

chão  

Em pé, com 

muletas 

Em pé, na 

cama 

Sentado na 

cadeira 

Sentado na 

cama 

Sentado na 

cama, 

coberto 

Deitado na 

cama 

Deitado 

na cama, 

coberto 

Flutuando ou sem 

pessoa 

2. Ação - vida 
Visivelmente 

em movimento 
 

Pessoa ou 

desenho vivo 
 

Mostra alguma 

vida 
 

Potencial 

para 

movimento 

Sem 

movimento, 

mas vivo 

 Rígido, sem vida 

3. Comprimento da 

pessoa 

Corpo alto, 

ocupa todo o 

papel 

Corpo alto, 

apropriado ao 

desenho 

Corpo 

pequeno, 

apropriado ao 

desenho 

Corpo fino, 

sem roupas 

ou 

apropriado, 

mas sem 

roupas 

Pessoa 

pequena, 

corpo exposto 

 

Muito 

pequeno, 

pessoa 

contida 

Somente o 

tronco 

Somente 

cabeça, 

corpo 

coberto 

Cabeça flutuante, 

sem corpo 

4. Largura da 

pessoa 

Largura 

apropriada ao 

comprimento 

Largura 

ligeiramente 

reduzida 

comparada ao 

comprimento 

Largura fina 

comparada ao 

comprimento, 

vestido 

Corpo fino, 

sem roupas 

ou 

apropriado, 

mas sem 

roupas 

Corpo 

apropriado em 

tamanho, 

coberto 

Pessoas 

palito com 

roupas 

Pessoas 

palito sem 

roupas 

Corpo muito 

fino ou pessoa 

palito coberta 

Forma do 

corpo 

ambígua  

Sem corpo, 

cabeça flutuante, 

sem evidência de 

corpo sob as 

cobertas 

5. Expressão facial 
Sorriso 

 
Meio sorriso 

 Neutro    

Cara meio 

fechada 

Cara 

fechada 
Sem face, sem 

expressão  

6. Olhos/Pupilas 
 

 
 

 
 

 
Penetrante Ponto Fechados Vagos, 

Sem olhos 
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minúsculo sem visão  

7. Tamanho da 

pessoa em 

comparação com 

ambiente 

Tamanho 

apropriado 
 

Médio para 

pequeno 
 pequeno   

Muito 

pequeno 
 

Minúsculo, 

oprimido 

8. Cor 

predominante 
Amarelo   Verde   Azul  Laranja  Roxo  Marrom  Vermelho  Preto  

9. Número de cores 

utilizadas 
8 7 6  5 4 3  2 1 

10. Utilização do 

papel 
Todo   ¾  ½    ¼   

Restrito 

1/8  

11. Posicionamento 

no papel 

 
         

12. Qualidade do 

traço 
Firme, escuro  

Escuro, algum 

claro 
 

Médio – 

escuro e claro 

equivalentes 

  Claro   Muito claro 

13. Equipamento 

Hospitalar 
Nenhum   

Proporcional 

em tamanho 
 

Levemente 

aumentado 

em tamanho 

  
Grandes 

equipamentos 
 

Grandes e 

ameaçadores  

14. Nível de 

desenvolvimento 

Acima do 

normal 
 Normal   

Levemente 

abaixo do 

normal 

 
Abaixo do 

normal 
  

Acentuadamente 

abaixo do normal 
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QUADRO PARTE B 

Adicione cinco pontos para cada item a seguir: 

15. Omissão de uma parte Mão de um lado, mas não do outro. Todas as 

pessoas devem ter corpo, cabeça com face com 

olhos e boca, braços com mãos e pernas com pés. 

Após a idade de sete anos, deve ter nariz, cabelo e 

orelhas. Se parte do corpo está sob cobertas, não 

pontue como parte omitida. Não considere a 

omissão das orelhas se cobertas por cabelo. Não 

pontue omissão de uma parte se for pontuar a 

omissão de duas ou mais partes. 

16. Exagero de uma Parte do Corpo Uma perna é muito maior que a outra. Também, 

pontue se a cabeça ou o corpo está exagerado. 

17. Diminuição de uma parte do corpo Um braço é muito menor que o outro. Também 

pontue se a cabeça ou o corpo é menor. 

Adicione 10 pontos para cada item a seguir: 

18. Distorção Uma parte do corpo está distorcida ou 

desconectada. Todo corpo está deformado. 

19. Omissão de duas ou mais partes do corpo 

 

Duas mãos, dois olhos, ou uma mão e um pé são 

omitidos. 

20. Transparência 

 

Órgãos mostrados através da pele (ossos, coração, 

etc.) em qualquer idade. Parte do corpo mostrada 

através da roupa ou cobertor ou qualquer outra 

transparência se a criança tem mais de nove anos 

de idade. 

21. Perfil misto da pessoa 

 

Em um perfil da pessoa há dois olhos, duas orelhas 

se a criança tiver mais de 10 anos. 

22. Sombreamento Colorir parte do corpo que não indique roupas ou 

cor da pele. Também pode ser vista em 

extremidades de cores diferentes. Colorir no todo 

ou em parte o fundo do desenho (por ex., céu, 

chão, etc.) é pontuado como sombreamento. 
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QUADRO PARTE C 

O gestalt [1] é a impressão que a forma do desenho tem para o avaliador. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enfrentamento    Estresse leve   Estressado  Perturbado 

Realista, agradável, 

brilhante, bem 

proporcionado, 

confiante, feliz. 

   Menos 

agradável, 

alguma 

distorção de 

tamanho, 

menos brilhante 

e animado. 

  Restrito, 

inibido, 

monótono, 

triste, 

assustado. 

 Oprimido, 

desorganizado, 

com sentimento 

de tristeza e 

derrota, bizarro. 

 

 [
1
] (Filosofia, Psicologia) Doutrina que traz em si a concepção de que não se pode conhecer o todo por meio 

das partes e, sim, as partes por meio do conjunto. Desse modo, a forma total de um objeto constitui uma 
qualidade percebida de maneira organizada e limitada, não dependendo da natureza própria de cada elemento 
que o compõe; teoria da forma. Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa [Internet]. São Paulo, 
2017. [citado 2017 nov 03]. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/gestaltismo/ 
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FOLHA DE PONTUAÇÃO DO CD:H 

 

Número de Matrícula da Criança: Diagnósticos:  

 

Sexo:                Idade: 

PARTE A – PESSOA Número 
PARTE B - Adicione 5 pontos 

para cada: 
Número 

1. POSIÇÃO  15. OMISSÃO DE UMA PARTE  

2. AÇÃO  16. EXAGERO DE UMA PARTE  

3. COMPRIMENTO DA 

PESSOA 
 17. DIMINUIÇÃO DE UMA PARTE  

4. LARGURA DA PESSOA  Adicione 10 pontos para cada:  

5. EXPRESSÃO FACIAL  18. DISTORÇÃO  

6. OLHOS  
19. OMISSÃO DE DUAS PARTES 

OU MAIS 
 

7. TAMANHO DA PESSOA 

EM RELAÇÃO AO 

AMBIENTE 

 20. TRANSPARÊNCIA  

8. COR: PREDOMINANTE  21. PERFIL MISTO DA PESSOA  

9. COR: NÚMERO 

UTILIZADO 
 22. SOMBREAMENTO  

10. USO DO PAPEL  TOTAL PARTE B  

11. POSICIONAMENTO    

12.TRAÇO: QUALIDADE  PARTE C  

13. EQUIPAMENTO 

HOSPITALAR 
 

Circule o número que mais claramente 

descreve a impressão do desenho (Gestalt) 

14. NÍVEL DE 

DESENVOLVIMENTO 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL PARTE A  TOTAL PARTE C  

 

PONTUAÇÃO TOTAL CD:H -        A                         + B                            + C   
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

University of Sao Paulo 

School of Nursing 

Av.  Dr. Enéas  de Carvalho Aguiar, 419 

ZIP CODE: 05403-000 - São Paulo – SP – Brazil 

Tel.: (55 11) 3061.7602 - Fax: (55 11) 3061.7615 

e-mail: enpee@usp.br 

 

To 

Global Rights Department Elsevier Ltd 

 

 

Dear Sir or Madam, 

 

I am an Assistant Professor at the School of Nursing of University of Sao Paulo, in Sao 

Paulo, Brazil. 

I advise a master student, Fernanda V. Campos, who is a pediatric nurse. Her research 

interest is to evaluate the anxiety level of hospitalized children.  

Searching the scientific literature we found two articles which were published in Journal of 

Pediatric Nursing, vol 14, nº 1 (February), 1999, pages 2-18. These articles are about the 

instrument “Child Drawing: Hospital” that was designed, validated and published by Dr 

Clatworthy. 

We believe this instrument is a very interesting tool to take care of the children at the 

pediatric ward. However, to use the instrument we need to translate and to adapt it to the 

Brazilian Portuguese language, and after that to validate the instrument. 

Unfortunately, the first author, Dr Clatworthy is deceased, and we were unable to locate the 

other authors by internet. 

Therefore, we would like to ask permission to translate, to adapt and to validate the 

instrument “Child Drawing: Hospital” to the Brazilian Portuguese language and culture. 

We believe that research will be a very important work because the Pediatric Nurses in Brazil 

will have a great tool to improve the care of the hospitalized children.  

I am available for any clarification you need. 

We look forward to hearing from you soon. 

Sincerely, 

Elaine Buchhorn Cintra Damiao, PhD, RN. 

Assistant Professor at School of Nursing. 

University of Sao Paulo. 

Sao Paulo, Brazil. 

  

mailto:enpee@usp.br
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ANEXO 2 

 

  

 

 

THANK YOU FOR YOUR ORDER! 

Dear Dr. Elaine Damiao, 

Thank you for placing your order through Copyright Clearance Center’s 

RightsLink
®
 service. 

Order Summary 

Order Date: Dec 2, 2016 

Order Number: 4000740054349 

Publication: Journal of Pediatric Nursing 

Title: Child Drawing: Hospital manual 

Type of Use: reuse in a thesis/dissertation 

Order Total: 0.00 USD 

View or print complete details of your order and the publisher's terms and conditions. 

Please note: You will be invoiced within 24 hours. 

Sincerely,  
Copyright Clearance Center 

How was your experience? Fill out this survey to let us know. 

 

 

 

   

 

Tel: +1-855-239-3415 / +1-978-646-

2777customercare@copyright.comhttps://myaccount.copyright.com 
http://www.copyright.com/ 
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http://s100.copyright.com/survey/rightslink
tel:(855)%20239-3415
tel:(978)%20646-2777
tel:(978)%20646-2777
mailto:customercare@copyright.com
mailto:customercare@copyright.com
http://www.copyright.com/
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THANK YOU FOR YOUR ORDER! 

Dear Dr. Elaine Damiao, 

Thank you for placing your order through Copyright Clearance Center’s 

RightsLink
®
 service. 

Order Summary 

Order Date: Dec 2, 2016 

Order Number: 4000731253218 

Publication: Journal of Pediatric Nursing 

Title: 
Child Drawing: Hospital—An instrument designed to measure 

the emotional status of hospitalized school-aged children 

Type of Use: reuse in a thesis/dissertation 

Order Total: 0.00 USD 

View or print complete details of your order and the publisher's terms and conditions. 
Please note: You will be invoiced within 24 hours. 
Sincerely,  
 
Copyright Clearance Center 

 

How was your experience? Fill out this survey to let us know. 
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2777customercare@copyright.comhttps://myaccount.copyright.com 
http://www.copyright.com/ 
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ANEXO 3 
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