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RESUMO 

 
Introdução: crianças escolares hospitalizadas são muitas vezes submetidas a tratamentos longos 

com procedimentos invasivos e dolorosos. A sua imaturidade na capacidade de enfrentamento da 

hospitalização pode causar ansiedade. O uso de instrumentos validados auxilia o enfermeiro no 

reconhecimento dos sintomas. Nesse sentido, o Child Drawing: Hospital – Versão Brasileira (CD:H 

VB) viabiliza a identificação dos sintomas de ansiedade nas crianças em idade escolar hospitalizadas, 

por meio de desenhos. Objetivos: a) realizar as modificações necessárias no CD:H VB, segundo as 

diretrizes da psicometria para a construção de instrumentos; b) testar a validade de construto do 

instrumento CD:H VB; e c) testar a validade de conteúdo e de construto do instrumento CD:H VB - 

modificado. Método: inicialmente o instrumento foi traduzido e adaptado transculturalmente por 

Campos (2018) e a presente dissertação é um estudo psicométrico de validação do CD:H VB, 

denominado nesta investigação como CD:H VBa. Primeiramente o instrumento sofreu modificações 

para adequação de sua estrutura conforme normas psicométricas. Em seguida, quatro profissionais 

psicometristas, que compuseram o comitê de especialistas na validade de conteúdo, avaliaram as 

modificações e propuseram novas mudanças. Verificou-se o Content Vality Ratio (CVR) para as 

avaliações do comitê e, após as alterações, originou-se o CD:H VBb. Posteriormente 167 enfermeiros 

pediatras brasileiros participaram da validação de construto do CD:H VBa e CD:H VBb. A amostra foi 

randomizada e cada enfermeiro recebeu dois desenhos de crianças hospitalizadas e um dos 

instrumentos para que os desenhos fossem avaliados. Foram realizados testes de análise fatorial 

exploratória (AFE) e confiabilidade para ambos os instrumentos. Resultados: A CVR final do comitê 

de juízes foi de 0,73, sendo satisfatório para a aprovação do instrumento CD:H VBb. Assim, 167 

enfermeiros avaliaram os desenhos, sendo 83 com o instrumento CD:H VBa e 84 com o CD:H VBb. 

A amostra foi composta por 95,8% do sexo feminino, com idades entre 26 e 45 anos, da região 

Sudeste, sendo que 46,7% trabalham na assistência e 46,1% no ensino. A análise descritiva das 

frequências e porcentagens demonstrou melhora nos padrões de respostas para o CD:H VBb. Na 

AFE, a adequação da amostra foi testada com o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que demonstrou baixa 

qualidade dos dados para os dois instrumentos, variando de 0,48 a 0,55. Porém o teste Bartlett de 

esfericidade obteve resultados significantes (p≤0,05), permitindo analisar as cargas fatorais das 

amostras. Além disso, apresentou baixa variância explicada (22,5% a 30,1%), baixas cargas fatorais 

(≤0,4) e correlações negativas tanto para o CD:H VBa (-0,38 a 0,54) quanto para o CD:H VBb (-0,28 

a 0,81). Sendo assim, foram propostos dois novos modelos, um para cada desenho, mantendo itens 

com as cargas fatorais mais altas, denominados modelos ajustados. Nestes a amostra resultou em 

somente uma dimensão, diferentemente do proposto inicialmente pelas autoras do CD:H. O teste de 

confiabilidade foi realizado por meio do alfa de Cronbach que se mostrou melhorado nos modelos 

ajustados, em torno de 0,7. Conclusão: o CD:H VBa e CD:H VBb reuniram fracas evidências de 

validade de construto. As análises da AFE e da confiabilidade demonstraram a instabilidade dos 

instrumentos. Recomenda-se a não utilização dos instrumentos na prática clínica e pesquisa no 

reconhecimento dos sintomas de ansiedade em crianças escolares hospitalizadas no Brasil. 

Sugerem-se novos estudos com os modelos ajustados pela AFE. 

 

Palavras-chave: Criança hospitalizada. Ansiedade. Estudos de validação. Psicometria. 

Enfermagem pediátrica.   
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ABSTRACT 

 

Introduction: hospitalized schoolchildren are often subjected to long treatments with invasive 
and painful procedures. Their immaturity in coping with hospitalization can cause anxiety. The 
use of validated instruments assists nurses in the recognition of symptoms. In this case, the 
Child Drawing: Hospital - Brazilian Version (CD:H VB) makes it possible to identify the 
symptoms of anxiety in hospitalized schoolchildren, through drawings. Objectives: a) execute 
the necessary modifications in the CD:H VB, according to the psychometric guidelines for the 
construction of instruments; b) test the construct validity of the CD:H VB instrument; and c) 
test the content and construct validity of the CD:H VB - modified instrument. Method: initially 
the instrument was translated and adapted cross-cultural by Campos (2018) and the present 
dissertation is a psychometric study of the validation of CD:H VB, denominated in this 
investigation as CD:H VBa. First, the instrument was modified according to psychometric 
guidelines. Then, four psychometrician professionals, who composed the committee of content 
validity experts, evaluated the changes and proposed new changes. The Content Validity Ratio 
(CVR) was verified for the committee evaluations and, after the changes, the CD:H VBb was 
originated. Later, 167 Brazilian pediatric nurses participated in the validation of the CD:H VBa 
and CD:H VBb construct. The sample was randomized, and each nurse received two drawings 
of hospitalized children and one of the instruments for the drawings to be evaluated. 
Exploratory factor analysis (EFA) and reliability tests were performed for both instruments. 
Results: The final CVR of the judges’ panel was 0.73 and was satisfactory for the approval of 
the CD:H VBb instrument. Thus, 167 nurses evaluated the drawings, being 83 with the 
instrument CD:H VBa and 84 with the CD:H VBb. The sample consisted of 95.8% female, aged 
between 26 and 45 years, from the Southeast region, with 46.7% working in care and 46.1% 
in education. The descriptive analysis of the frequencies and percentages showed an 
improvement in the response patterns for CD:H VBb. In EFA, sample adequacy was tested 
with Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), which demonstrated lower data quality for the two instruments 
ranging from 0.48 to 0.55. However, the Bartlett test of sphericity obtained significant results 
(p≤0.05), allowing to analyze the factor loads of the samples. In addition, it presented low 
explained variance (22.5% to 30.1%), low factor loads (≤0.4) and negative correlations for both 
CD:H VBa (-0.38 to 0.54) and for CD:H VBb (-0.28 to 0.81). Then, two new models were 
proposed, one for each design, keeping items with the highest factor loads, called adjusted 
models. The adjusted models resulted in only one dimension, unlike the one proposed initially 
by the CD:H authors. The reliability test was performed using Cronbach's alpha, which was 
shown to be improved in adjusted models, around 0.7. Conclusion: CD:H VBa and CD:H VBb 
collected weak evidence of construct validity. The AFE and reliability analyzes demonstrated 
the instability of the instruments. It is recommended not to use the instruments in clinical 
practice and research in the recognition of anxiety symptoms in hospitalized school children in 
Brazil. Further studies are suggested with AFE-adjusted models. 
 
 
Keywords: Hospitalized child. Anxiety. Validation studies. Psychometrics. Pediatric nursing. 
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APRESENTAÇÃO 16 

Camila Forni Antunes 

APRESENTAÇÃO 

A pediatria tornou-se tema de meu interesse durante a graduação quando em 

2010 fui convidada a realizar um projeto de pesquisa com famílias de crianças com 

diabetes tipo 1. Diante do convite comecei a frequentar as reuniões do Grupos de 

Estudo da Criança Doente (GECD) e durante um ano tive a oportunidade de 

acompanhar o atendimento de crianças com diabetes tipo 1 e sua família no 

Ambulatório de Diabetes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.  

Com esse primeiro contato desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso na 

graduação com o título de “Estratégia para instrumentalizar a família no cuidado à 

criança com diabetes tipo 1: Workshops educativos” no qual foram realizadas reuniões 

com os familiares explicando sobre o diabetes, esclarecendo suas dúvidas e 

possibilitando um ambiente de troca de experiência para os pais. 

Um ano após formada, em 2013, ingressei na Residência em Enfermagem na 

Saúde da Criança e do Adolescente no Hospital Universitário da USP (HU-USP), onde 

ao longo de dois anos de experiência e estudos pude confirmar minha paixão pela 

pediatria. Atuei na área de pronto atendimento, unidade de internação, ambulatório e 

terapia intensiva. O contato que o enfermeiro possui com a criança na unidade de 

internação era algo mágico e de puro aprendizado, porém a agitação do pronto 

atendimento e da terapia intensiva me chamaram a atenção e despertou o interesse 

em seguir esse caminho.  

Devido ao longo período em que atuei na residência com as crianças em terapia 

intensiva, dediquei meu trabalho de conclusão da residência a bebês que sofriam com 

a síndrome de abstinência. Muito me instigava que após a suspensão de opióides e 

benzodiazepínicos administrados para manter a criança na ventilação mecânica, os 

bebês apresentavam comportamento agitado e irritado que causava ansiedade e 

frustração na equipe de enfermagem e nos pais. Diante disso realizei uma busca 

integrativa para investigar quais as condutas que enfermeiros têm diante desses 

casos a fim de minimizar os sintomas da síndrome. Este trabalho teve como título: 

“Medidas não farmacológicas utilizadas por enfermeiros no manejo da síndrome de 

abstinência pediátrica: uma revisão integrativa”.  



APRESENTAÇÃO 17 

Camila Forni Antunes 

Após ter concluído a residência em 2015 iniciei como enfermeira na unidade de 

terapia intensiva pediátrica do AC Camargo Câncer Center e descobri aos poucos que 

o perfil de crianças e famílias que estava lidando era muito distinto daqueles do HU-

USP. Agora as internações duram meses ou anos, as crianças sofrem com os 

procedimentos invasivos e dolorosos constantemente e os pais muitas vezes, não 

sabem lidar com o sentimento de impotência diante de uma doença tão ameaçadora.  

Assim que são diagnosticadas apresentam um comportamento típico de 

crianças da mesma faixa etária internadas para tratar de doenças mais simples. Ao 

longo do tempo a ansiedade toma conta daquela criança que era comunicativa, doce 

e brincalhona. As alterações de humor devido ao sofrimento intenso abalam sua 

autonomia, levando a uma regressão importante em seu desenvolvimento.  

Com o intuito de identificar precocemente esses sintomas de ansiedade e 

possibilitar a intervenção antes que ele se agrave surgiu a dúvida norteadora deste 

trabalho: como avaliar a ansiedade da criança que está hospitalizada e que é 

submetida a vários procedimentos invasivos e dolorosos? Compreendia que para 

intervir adequadamente, eu precisava em primeiro lugar saber avaliar se o 

comportamento da criança era devido ou não à ansiedade. Assim, tornei-me motivada 

a buscar um instrumento que me permitisse realizar a avaliação da ansiedade da 

criança.  

Ainda, frequentando o GECD, entrei em contato com o instrumento Child 

Drawing: Hospital (CD:H), que foi apresentado em uma das reuniões. Assim, fiz a 

seleção para o curso de mestrado do programa de pós-graduação da EEUSP, 

buscando participar do projeto de adaptação cultural e validação do CD:H para a 

língua portuguesa falada no Brasil. Como as fases de tradução e adaptação cultural 

foi executado por outra mestranda, coube-me realizar o estudo sobre a validação de 

construto do instrumento CD:H, acreditando que o mesmo poderá ser uma ferramenta 

importante para o enfermeiro pediatra na avaliação da ansiedade da criança escolar 

hospitalizada. 

 



 

1 introdução 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 REVISÃO DA LITERATURA 

1.1.1 Crianças escolares hospitalizadas 

O crescente avanço da medicina e a melhoria dos processos científicos de 

diagnóstico e terapia elevaram a sobrevida das crianças criticamente doentes e 

daquelas que possuem doença crônica. Com o surgimento de terapias mais 

agressivas, as internações tornaram-se prolongadas, ocasionando o afastamento de 

casa e do ambiente escolar por períodos maiores, o que provoca sofrimento, dor e 

angústia (DUARTE DA NÓBREGA et al., 2010). Tais consequências tornaram o 

tratamento dos aspectos emocionais de crianças hospitalizadas um desafio para os 

profissionais de saúde. 

A criança hospitalizada sofre com as mudanças de ambiente, e o tratamento 

longo e complexo requer medidas que dificultam sua autonomia e liberdade de 

escolha, causando sua despersonalização e desencadeando sensação de 

impotência. Tais medidas, como repouso forçado no leito, uso de comadres, falta de 

privacidade, banhos no leito, ameaçam diretamente a sua segurança, afetam a 

capacidade de enfrentamento da doença e podem provocar na criança sentimento de 

culpa, considerando-se punida por algo que tenha feito (ERIKSON, 1971; FARIAS et 

al., 2017; GOMES; NÓBREGA, 2015; SILVA, 2010).  

A criança em idade escolar já desenvolveu várias habilidades cognitivas e gosta 

de participar e ajudar, contudo, por ser capaz de relacionar causa e efeito, necessita 

de explicações. De acordo com a sua capacidade de entendimento, demonstra 

interesse sobre sua doença e o tratamento, porém, ainda se sente vulnerável quando 

algum poder e controle lhe é negado diante das situações vividas (DUARTE DA 

NÓBREGA et al., 2010).  

Neste contexto, os escolares dão especial importância ao seu corpo, sendo 

sensíveis a procedimentos que ameaçam sua integridade. Este conceito se estende 

a seus pertences pessoais, reagindo de forma negativa quando seus objetos são 

retirados de seu poder. Quando o processo de hospitalização prejudica as etapas 
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inerentes ao desenvolvimento do escolar, a experiência torna-se potencialmente 

traumática (COSTA; MORAIS, 2017; DUARTE DA NÓBREGA et al., 2010).  

Nos estudos de Santos et al. (2016) e Costa e Morais (2017), as autoras 

descreveram as percepções das crianças escolares hospitalizadas e verificaram a 

importância de incluir a criança no seu processo de cuidado, valorizando seus desejos 

e sua singularidade por meio da comunicação, bem como do emprego de atividades 

lúdicas durante os atendimentos. Algumas crianças verbalizaram que os profissionais 

devem orientar e explicar a finalidade dos procedimentos que irão realizar, sendo 

estas, medidas que podem minimizar o medo e ansiedade durante a hospitalização.  

Quintana et al. (2008) ressaltam que a adaptação da criança à sua internação 

depende de fatores exógenos e endógenos, sendo os primeiros dependentes das 

atitudes dos pais e do tempo de permanência no hospital, adicionados às experiências 

vivenciadas anteriormente. Já os fatores endógenos são as características pessoais 

de cada criança para enfrentar a doença. Sendo assim, devido ao fato de os 

mecanismos de adaptação e percepção da criança escolar não estarem totalmente 

desenvolvidos, o enfrentamento à hospitalização pode desencadear sentimentos 

estressantes. 

Entre as necessidades de cuidado na hospitalização da criança, além dos 

aspectos físicos, estão a avaliação, o acompanhamento e o tratamento dos aspectos 

emocionais e sociais, a fim de minimizar o sofrimento. Adicionado a isso, vale ressaltar 

que o processo de hospitalização não é enfrentado igualmente por todas as crianças 

(FREITAS, 2008). 

Papalia e Feldman (2013) apresentam reflexões no sentido de que o modo 

como um indivíduo foi estimulado durante a infância, como o seu desenvolvimento 

físico, cognitivo e psicossocial progrediu impacta seus comportamentos na vida 

adulta. Assim, torna-se importante minimizar, por meio de ações adequadas e com 

avaliação emocional das crianças, os efeitos negativos que poderão ocorrer durante 

a hospitalização. As autoras também afirmam que uma criança possuirá sucesso 

quando a motivação e autoconfiança forem estimuladas, já as emoções negativas, 

provenientes de um ambiente ou estimulação caótica, que ocorrem na hospitalização, 

trarão ansiedade. 

As autoras Papalia e Feldman (2013) enfatizam a importância da participação 

dos pais no desenvolvimento da criança, ajudando-a a enfrentar as emoções 

negativas durante o processo de hospitalização. A presença da família durante a 
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hospitalização da criança e o enfrentamento do processo de adoecimento de maneira 

positiva auxilia esta a vivenciar as dificuldades e torna a hospitalização um momento 

de superação.  

Quando Erikson (1971) descreve sobre crise de personalidade, o autor cita a 

importância de a criança ser submetida a tendências positivas, que devem ser 

dominantes, necessitando também de um pouco de experiências negativas no seu 

processo de um desenvolvimento ideal. Este pensamento reforça a ideia de que 

apesar de o processo de adoecimento de uma criança se caracterizar negativamente, 

poderá, ao ser uma experiência encorajada pela família, ter como consequência o 

aprendizado do enfrentamento perante situações difíceis que ocorrerão ao longo da 

vida (PAPALIA; FELDMAN, 2013; SANTOS et al., 2016) 

Portanto a família apresenta um papel relevante no acompanhamento da 

criança durante a hospitalização, sendo este um direito garantido desde 1990 pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente. O reconhecimento dessa importância pelos 

profissionais de saúde pode contribuir para que a criança tenha uma atenção 

humanizada e acompanhamento emocional integral durante seu período de 

internação (FARIAS et al., 2017).  

Outro aspecto importante no desenvolvimento da criança é o socioemocional 

na construção da personalidade, que se dá pela soma de emoção, temperamento, 

pensamento e comportamento. Para o incentivo do desenvolvimento emocional, os 

pais e cuidadores precisam estar preparados para estimular a criança a criar equilíbrio 

entre a confiança, promovendo a construção do afeto com outras pessoas, e a 

desconfiança, permitindo o desenvolvimento do senso de proteção. Isso influenciará 

o modo de enfrentamento da criança perante situações difíceis no hospital (PAPALIA; 

FELDMAN, 2013). 

De modo geral, as crianças são capazes de empregar uma série de estratégias 

para sua autorregulação que auxiliam no enfrentamento da doença e da 

hospitalização (COMPAS et al., 2001). Tal processo é designado como coping, que é 

definido pelos autores Lazarus e Folkman (1984) como estratégias utilizadas pelas 

pessoas para regular seu comportamento, emoção e orientação em condição 

estressante. O enfrentamento diante de uma situação difícil se dá pela combinação 

do temperamento e da avaliação do indivíduo acerca da situação estressante na qual 

se encontra. As crianças que respondem à hospitalização com enfrentamento positivo 
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tendem a apresentar melhor humor, são previsíveis, mais fáceis de distrair, mais 

acessíveis e se adaptam bem aos estímulos (KOLLER, 2008; MOTTA et al., 2015).  

Quando o fato de estar hospitalizada é percebido pela criança como sofrimento, 

falta de apoio, sensação de abandono, medo do desconhecido, acrescido de sua 

imaturidade na capacidade de enfrentamento da fase de desenvolvimento em que se 

encontra e dos tratamentos longos e dolorosos a que é submetida, há uma tendência 

ao desencadeamento de uma série de desordens emocionais, que, aliada à 

dificuldade de expressar sentimentos, em geral, produz ansiedade na criança (SILVA, 

2010). 

1.1.2 Ansiedade da hospitalização em crianças 

A ansiedade e o medo são os sentimentos mais reportados por crianças 

durante a hospitalização. É conhecido que estas emoções durante o tratamento da 

doença e a recuperação da criança são fatores desfavoráveis, que podem gerar 

negatividade, recuperação prolongada, aumento da dor, mais susceptibilidade às 

infecções e maior necessidade de uso de sedativos (FOSTER; PARK, 2012). 

Segundo Koppitz (1984), a ansiedade é definida como uma aflição ou 

inquietação da mente em relação ao corpo, a eventos futuros, a uma preocupação, ou 

ainda a um estado de apreensão por tempo prolongado. Para May (1977), a ansiedade 

é definida como uma experiência subjetiva do organismo em uma condição 

catastrófica, que surge na medida em que o indivíduo, frente a uma situação, tem sua 

autonomia ameaçada. A manifestação comportamental distingue-se em estado de 

ansiedade, traço de ansiedade e distúrbios de ansiedade.  

O estado de ansiedade é caracterizado por sentimentos de tensão e 

apreensão, que varia em intensidade e flutua com o tempo. O traço de ansiedade é a 

tendência que o indivíduo possui para se adaptar a uma resposta ansiosa e a eventos 

ambientais, evidenciando sua personalidade. Os distúrbios de ansiedade, como 

transtorno de ansiedade generalizada, fobia social e transtorno de pânico, são 

algumas das condições patológicas que a ansiedade pode gerar em crianças e 

interferem negativamente no comportamento, nas atividades diárias e na capacidade 

de enfrentamento do momento da hospitalização (BANDEIRA et al., 1998; PÉREZ-

EDGAR; FOX, 2005).  
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No contexto de hospitalização pediátrica, a ansiedade pode ser evidenciada 

por comportamentos físicos como choro, crise de vômito e inapetência. Já as reações 

emocionais desencadeadas pela ansiedade variam de apatia, medo, insegurança e 

agressividade (OLIVEIRA; DANTAS; FONSECA, 2004). O estudo de Silva et al. 

(2017) demonstrou que sentimentos de ansiedade na hospitalização podem ser mais 

acentuados em crianças em idade escolar que passaram por um maior número de 

tentativas de punções venosas durante a internação.  

Gomes, Fernandes e Nóbrega (2016) apresentaram a análise do conceito do 

diagnóstico de enfermagem “ansiedade da hospitalização em crianças” como sendo: 

“Um fenômeno multidimensional, caracterizado por aspectos biológicos e 
psicológicos desencadeados frente a um processo estressante e ameaçador 
de inserção em ambiente hospitalar, onde a criança se afasta do convívio 
familiar e social, passa a conviver com pessoas estranhas e ser submetida a 
procedimentos invasivos e dolorosos, além de ter suas atividades recreativas 
parcialmente interrompidas” (GOMES; FERNANDES; NÓBREGA, 2016, p. 
943).  

A análise de conceito realizada pelas autoras demonstrou que existem 

elementos essenciais que influenciam a “ansiedade da hospitalização em criança”, 

tais como os antecedentes aos sintomas de ansiedade, os atributos psicológicos e as 

consequências geradas neste contexto. Os aspectos sociais que antecedem a 

ansiedade sentida pela criança internada e que interferem no enfrentamento da 

hospitalização são: hospitalizações anteriores, afastamento do contexto familiar, 

inserção em ambiente hospitalar e desconhecido pela criança, privação de atividades 

recreativas, desconhecimento de procedimentos e experiências de submissão a 

procedimentos invasivos (GOMES; FERNANDES; NÓBREGA, 2016).  

Os atributos psicológicos apresentados que se originam a partir de uma 

internação pediátrica, foram: necessidades biológicas, como dilatação da pupila, 

taquicardia, tremor, alterações do apetite, dispneia e insônia; e necessidades 

psicológicas, tais como medo, angústia, hiperatividade, impulsividade, agitação, 

insegurança, impotência, sensações de culpa e abandono, nervosismo, tristeza, choro 

e falta de concentração. Essas propriedades psicológicas são decorrentes da falta de 

controle que a criança vive durante sua internação e do déficit em seu 

desenvolvimento ao lidar com a privação de sua autonomia, gerando as reações 

físicas supracitadas (GOMES; FERNANDES; NÓBREGA, 2016).  

O sofrimento da criança perante o contexto hospitalar causa importantes 

consequências para seu desenvolvimento, sendo este o terceiro elemento do conceito 
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de “ansiedade da hospitalização em crianças”. Depressão, transtorno de humor e 

ansiedade generalizada, fobias, pânico, ansiedade de separação, revolta, estresse 

pós-traumático e transtorno obsessivo compulsivo ocorrem a partir do sofrimento 

intenso e da falta de estratégias e apoio que auxiliam a criança no processo de 

enfrentamento da hospitalização (GOMES; FERNANDES; NÓBREGA, 2016). 

 Uma variedade de estratégias deve ser empregada para que a criança consiga 

enfrentar a ansiedade devido à hospitalização. A humanização do cuidado permite 

que a criança e sua família sejam assistidas não somente em relação aos aspectos 

relacionados à saúde física, mas também nas questões pessoais, emocionais e 

sociais (SILVA, 2010). Deste modo, o enfermeiro pediatra possui um papel 

fundamental no reconhecimento precoce desses sintomas para o tratamento e 

minimização dos mesmos (GOMES; NÓBREGA, 2015). 

O primeiro passo é a identificação da ansiedade através de instrumentos 

validados e clinicamente aplicáveis com o objetivo de prevenir sofrimento e auxiliar a 

criança na adaptação e enfrentamento diante da doença e do tratamento. Além disso, 

o uso do lúdico com brinquedo e desenhos pode favorecer o vínculo com os 

profissionais de saúde e a expressão de sentimentos pelas crianças (SILVA; 

FIGUEIREDO, 2005). 

1.1.3 O papel do desenho infantil na avaliação da ansiedade 

O desenho infantil é um instrumento que permite à criança expressar seus 

sentimentos e angústias, uma vez que esta ainda não possui a capacidade de 

verbalizar seu estado emocional. É por meio do desenho que ela organiza, processa 

informações e desenvolve os conceitos (SILVA, 2010). Além disso, desenhar é uma 

atividade agradável, sendo uma tarefa comum em sua experiência de vida.  

Conforme a criança se desenvolve, sua capacidade de desenhar e realizar 

representações cotidianas se modifica. Crianças entre três e nove anos de idade 

tendem a realizar desenhos menos realistas, com uso de símbolos e rabiscos 

abstratos. Conforme a criança cresce, o desenho da figura humana começa a emergir. 

Por volta dos 6 anos, começam a aparecer os desenhos com cabeça e tronco e, aos 

sete anos, surgem traços mais precisos, com a inclusão de outras partes do corpo, 

como joelhos e calcanhares (DI LEO, 1983; KOPPITZ, 1984).  
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Em torno dos nove anos até o início da adolescência, os desenhos são 

realistas, contendo maior quantidade de detalhes e diferenciação sexual. Além disso, 

as crianças tornam-se mais críticas com seu desenho para que sejam o mais real 

possível (DI LEO, 1970; SKYBO; RYAN-WENGER; SU, 2007).  

A prática de desenho faz-se mais benéfica para as crianças em idade escolar 

devido ao pensamento cognitivo concreto descrito por Piaget (1999). Segundo o 

psicólogo, o escolar encontra-se entre o Estágio Pré-Operacional (dos quatro aos sete 

anos de idade) e o Estágio das Operações Concretas (dos sete aos 12 anos). No 

primeiro estágio, a criança realiza desenho a partir do modelo interno, evidenciando o 

expressionismo e o subjetivismo (MENEZES; MORÉ; CRUZ, 2008).  

Nas Operações Concretas, a subjetividade é reduzida, dando lugar à realidade 

visível. A figura humana torna-se mais proporcional e as cores utilizadas são mais 

convencionais. Portanto, para o escolar, o desenho apresenta maior consistência 

entre a produção gráfica e a palavra falada, sendo, assim, um instrumento importante 

para a medida de sintomas psicológicos (MENEZES; MORÉ; CRUZ, 2008). Com o 

desenvolvimento da cognição, os adolescentes tornam-se mais resistentes ao 

desenho, preferindo expressar seus sentimentos em palavras (DI LEO, 1970; 

KOPPITZ, 1984). 

A técnica projetiva de desenho da figura humana é fácil, barata e lúdica. Esta 

técnica foi criada por Goodenough (1926) e, mais tarde, aperfeiçoada por Koppitz 

(1968) e Di Leo (1970), que consiste em duas fases: não verbal e verbal. Na fase não 

verbal, a criança é convidada a desenhar conforme solicitado pelo profissional e, 

posteriormente, na fase verbal, o profissional direciona perguntas sobre os desenhos 

(DRIESSNACK, 2005). Os desenhos, então, podem ser avaliados quanto a suas 

características; tamanho; localização; e presença, ausência ou exacerbação de 

determinadas partes (BUCK, 2003; DI LEO, 1983; MACHOVER, 1949).  

O uso projetivo de desenhos permite que o profissional obtenha uma amostra 

inicial do modo como o indivíduo se comporta ou reage diante de certas situações 

consideravelmente não estruturadas, além de permitir uma maior interação entre o 

profissional e o paciente (BUCK, 2003; DRIESSNACK, 2005). Para Freitas (2008), o 

desenho solicitado à criança hospitalizada possibilita melhor obtenção de dados no 

que diz respeito à compreensão de seu quadro clínico, bem como das emoções que 

emergem deste. Apesar de ser apenas uma etapa do processo de avaliação, ele 

permite que a criança organize informações e processe experiências vividas, bem 
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como a estimula a desenvolver sua representação singular do mundo (DOLIDZE; 

SMITH; TCHANTURIA, 2013; MENEZES; MORÉ; CRUZ, 2008).  

Vale ressaltar que a técnica projetiva de desenho não oferece um diagnóstico 

do estado emocional da criança como um todo, mas fornece informações sobre como 

a criança está se sentindo naquele momento para, posteriormente, se necessário, 

realizar um encaminhamento e, assim, serem realizadas avaliações mais 

aprofundadas por profissionais médicos e psicólogos, principalmente para as mais 

ansiosas (SKYBO; RYAN-WENGER; SU, 2007).  

Além do mais, as hipóteses dos sintomas formuladas a partir dos desenhos 

nunca devem ser utilizadas de maneira isolada, é necessário conhecer o contexto no 

qual a criança está inserida, suas características, a cultura, o enfrentamento familiar, 

entre outros. Portanto, a interpretação dos desenhos deve ser individualizada e 

baseada no contexto em que a criança vive (BUCK, 2003).  

 Outro ponto importante é que desenhos realizados espontaneamente pelas 

crianças por diversão são diferentes daqueles solicitados pelos profissionais, sendo 

que estes se tornam um meio de comunicação que reflete a situação emocional, física 

e ambiental daquela criança no presente momento em que desenha (MACHOVER, 

1949). Além disso, é essencial que o observador não apresse a criança e que não 

realize comentários durante a prática do desenho, podendo, posteriormente, quando 

a criança verbalizar o término da atividade, realizar perguntas que esclareçam melhor 

suas representações (DI LEO, 1983; KOPPITZ, 1984; SKYBO; RYAN-WENGER; SU, 

2007). Para o processo de avaliação de um evento estressante como a hospitalização, 

a técnica de desenho pode ser aplicada ao longo do tempo como uma ferramenta de 

acompanhamento do enfrentamento daquela criança (SKYBO; RYAN-WENGER; SU, 

2007).  

Nos estudos de Koppitz (1984) com desenhos de crianças do ensino 

fundamental (11 a 14 anos), a autora identificou cinco representações emocionais, 

tais como: impulsividade, insegurança, ansiedade, timidez e raiva ou agressividade. 

Com foco nas representações de ansiedade apresentadas em desenho de crianças, 

foram encontradas as características constantes do Quadro 1.  
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Quadro 1 - Indicadores emocionais de ansiedade em desenhos de crianças de 11 a 14 anos 
e suas características, propostos por Koppitz (1984). 

Indicadores 

emocionais de 

ansiedade 

Características 

Sombreamento da 

face 

O desenho apresenta sombreamento da face ou parte dela, 

presença de sardas, sarampo ou óculos pretos. Esta característica 

não deve ser considerada se a face é sombreada para representar 

a cor da pele. 

Omissão dos olhos 

Completa omissão dos olhos. Porém, não deve ser considerada 

um indicativo de ansiedade se os olhos estiverem desenhados 

fechados, sem pupilas, ou se eles são cobertos por óculos escuros. 

Sombreamento das 

mãos e/ou pescoço 

A área sombreada identifica um local de preocupação importante 

da criança. 

Sombreamento do 

corpo e/ou membros 

A área sombreada indica a área de preocupação, especial ênfase 

na área genital, por sombreamento, linhas fortes ou por chamar 

atenção a este local ou zíper em calças, indicando ansiedade 

sexual. 

Pernas pressionadas 

uma na outra 

 

Ambas as pernas estão juntas sem haver espaço entre elas. Em 

desenhos da pessoa em perfil, aparece somente uma perna. 

Nuvens, chuva, neve, 

pássaros voando 

Se alguma dessas representações estiver presente no desenho, há 

indícios de ansiedade. 

KOPPITZ, E. Psychological evaluation of human figure drawings by middle school pupils. 
Orlando: Grune and Stratton, 1984. 

 

Com o objetivo de reconhecer a ansiedade precocemente e considerando que 

o processo de enfermagem se inicia na admissão do paciente, faz-se necessário que 

o enfermeiro direcione as ações de enfermagem para uma assistência humanizada, 

preparando a criança e família e fornecendo informações acerca do que ocorrerá 

durante a hospitalização. A ansiedade poderá surgir no momento em que a criança se 

encontra restrita a um leito. Deste modo, a avaliação realizada pelos enfermeiros não 

deve permanecer somente no âmbito físico, sendo necessário incorporar indicadores 

emocionais como parte do exame de cada criança. 

É imprescindível que o enfermeiro reconheça os sintomas da ansiedade por 

meio das reações do escolar, de modo a estar alerta aos indícios físicos, emocionais 

e comportamentais (GOMES; NÓBREGA, 2015). Além disso, os enfermeiros devem 

proporcionar momentos que reduzam sentimentos de ansiedade, utilizando técnicas 

com brinquedos, histórias e desenhos, sendo estas, medidas projetivas para avaliar 

estados emocionais da infância. Portanto, o desenho da figura humana garante a 

identificação precoce de problemas psicológicos e uma melhor compreensão do 
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estado emocional no qual a criança se encontra no momento (DOLIDZE; SMITH; 

TCHANTURIA, 2013; SKYBO; RYAN-WENGER; SU, 2007).  

Ter conhecimento do estágio de desenvolvimento em que a criança se encontra 

é fundamental para que o enfermeiro pediatra consiga perceber os motivos de cada 

reação e como dar sequência ao tratamento adequado. É preciso também que haja 

compreensão dos profissionais para a valorização das brincadeiras como estratégia 

para amenizar o sofrimento, sendo o desenho a mais utilizada (GOMES; NÓBREGA, 

2015).  

No Brasil, existe uma carência de instrumentos específicos que possibilitem ao 

enfermeiro avaliar a ansiedade em crianças em unidades hospitalares (CAMPOS, 

2018). Consequentemente, crianças com sintomas de ansiedade não são 

diagnosticadas precocemente, e quando são identificadas, geralmente são 

encaminhadas para tratamento em estágio mais avançado. Nesse sentido, torna-se 

relevante haver disponibilidade de instrumentos com propriedades adequadas e 

pertinentes à faixa etária infantil, traduzidos e adaptados culturalmente e validados 

para o cenário brasileiro (SILVA; FIGUEIREDO, 2005).  

1.1.4 Child Drawing: Hospital 

O instrumento Child Drawing: Hospital (Anexos 1 e 2), criado pelas enfermeiras 

Clatworthy, Simon e Tiedeman (1999a, 1999b), foi designado para mensurar a 

ansiedade de crianças em idade escolar hospitalizadas a partir de seu próprio ponto 

de vista e desperta interesse devido a sua fácil aplicabilidade para a prática clínica 

hospitalar. De acordo com as autoras, a elaboração do CD:H teve como finalidade 

criar um instrumento que não fosse ameaçador para a criança, que se tornasse um 

elemento de diversão para ela, adequado a sua faixa etária, com facilidade de 

aplicação e de pontuação do ponto de vista científico (CLATWORTHY; SIMON; 

TIEDEMAN, 1999a, 1999b).  

No momento da aplicação, o paciente é convidado a realizar um desenho de 

uma pessoa no hospital. A partir do desenho, o enfermeiro pediatra poderá avaliá-lo 

por meio do instrumento do CD:H, pontuando as características desenhadas e 

obtendo o nível de ansiedade em que a criança se encontra. O CD:H consiste em um 

manual com orientações para a avaliação do desenho e um gabarito com os escores 

relacionados aos itens avaliados (CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 1999a).  



INTRODUÇÃO 29 

Camila Forni Antunes 

O desenho produzido receberá pontos de acordo com a classificação do 

instrumento do CD:H. O CD:H é divido em três partes: A, B e C. A parte A é constituída 

de 14 itens que avaliam: posição; ação; comprimento; largura; tamanho da pessoa; 

expressão facial e olhos; cor predominante; número de cores utilizadas; uso do papel; 

localização no papel; inclusão e tamanho de equipamentos hospitalares e nível de 

desenvolvimento. A parte B é composta por oito itens que irão presumir índices altos 

de ansiedade, como, por exemplo: se há ou não omissão ou exagero de alguma parte 

do corpo desenhado pela criança. A parte C refere-se ao gestalt do desenho, ou seja, 

o avaliador irá pontuar a impressão desenho que o desenho passa, que varia de 

agradável a oprimido (CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 1999a).  

Clatworthy, Simon e Tiedeman (1999b) e Tiedeman e Clatworthy (1990) 

descreveram em seus estudos as evidências de validade do CD:H. Os testes de 

consistência interna variaram de 0.67 a 0.75. Foram comparados resultados de 

desenhos de crianças hospitalizadas e não hospitalizadas, que puderam demonstrar 

maiores escores de ansiedade nas hospitalizadas. Além disso, foram comparados os 

escores do CD:H com outras escalas, como a StateTrait Anxiety Inventory for Children 

(STAIC) e Missouri Children’s Picture Series (MCPS), que apresentaram relações 

significantemente positivas de correlação de Pearson entre os instrumentos, 

demonstrando evidências adicionais da validade de construto do CD:H 

(CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 1999b). 

As autoras também avaliaram as variáveis sexo, gênero e diagnóstico das 

crianças e não encontraram diferenças em relação ao sexo e idade no grupo 

experimental de crianças hospitalizadas. No entanto, no grupo controle (crianças não 

hospitalizadas), as meninas mostraram-se mais ansiosas. Além disso, as crianças 

mais jovens (5 a 8 anos) demonstraram um aumento significativo da ansiedade em 

comparação às crianças mais velhas (9 a 12 anos) (p ≤ 0.94). Quanto ao diagnóstico 

clínico, não houve diferenças neste quesito (CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 

1999b). 

Diante do papel do desenho como atividade fundamental para compartilhar as 

experiências infantis, o CD:H torna-se um instrumento importante a ser utilizado pelos 

enfermeiros na avaliação da ansiedade da criança hospitalizada, por permitir a 

mensuração do nível de ansiedade dela e por propiciar-lhe um momento de reflexão 

interna a respeito do processo pelo qual está passando.  
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Com o objetivo de verificar a aplicabilidade do CD:H desde a publicação do seu 

manual (CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 1999a) até o momento, conduziu-se 

uma revisão da literatura nas bases MedLine via PubMed, Scielo, Cinahl, PsycInfo e 

PsycArticles via APA PsycNet, utilizando o termo-chave “Child Drawing Hospital” 

presente no título ou resumo, a partir do ano de 1999. Os resultados encontrados em 

cada base, bem como os estudos selecionados estão apresentados no Quadro 2 a 

seguir. Vale ressaltar que foram excluídos resultados que trouxeram os três estudos 

principais das autoras: Clatworthy, Simon e Tiedeman (1999a, 1999b) e Tiedeman e 

Clatworthy (1990).  

 

Quadro 2 -  Estratégia de busca de aplicabilidade do CD:H. São Paulo, 2018. 

Base de 

dados 
Estratégias 

Resultado/ 

Selecionados 

PubMed 
(Child [Title/Abstract] AND Drawing [Title/Abstract]) 

AND hospital [Title/Abstract] 
69/9 

Scielo 
child [Todos os índices] and drawing [Todos os 

índices] and hospital [Todos os índices] 
18/1 

Cinahl 
AB (AB Child AND AB Drawing AND AB Hospital) OR 

AB “child Drawing hospital” 
73/6 

APA 

PsycNet 

Abstract: child AND Abstract: drawing AND 

Abstract: hospital 
46/6 

Total 206/22 

Fonte: dados da pesquisadora.  

 

A busca resultou em 206 artigos, sendo 22 selecionados por descreverem a 

utilização do CD:H no título ou resumo. Considerando que 11 artigos eram repetidos, 

restaram 11 para serem lidos na íntegra. Para complementar a revisão, foi realizada 

uma busca manual, na qual se identificaram outros cinco estudos. A relação dos 16 

estudos selecionados está apresentada no Quadro 3. 

A partir da leitura dos 11 artigos citados no Quadro 3, foi possível observar a 

ampla aplicabilidade do instrumento, tendo sido utilizado por enfermeiros, médicos, 

dentistas, psicólogos e educadores. Três dos estudos foram de validação do 

instrumento para população específica (FERNANDES, 2015; LIMA; LEMOS, 2011; 

WENNSTRÖM et al., 2011). Porém vale pontuar que o estudo de Lima e Lemos (2011) 

traduziu o instrumento sem citar a metodologia adequada para a adaptação da cultura 
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portuguesa. Fernandes (2015) e Campos (2018) realizaram a tradução e adaptação 

do CD:H, sendo que Fernandes (2015) também alcançou a validação, porém com o 

foco na avaliação de estresse infantil na hospitalização. Já Wennström et al. (2011) 

acompanharam as autoras do CD:H e aplicaram o instrumento em crianças 

hospitalizadas e não hospitalizadas. 

Cinco artigos utilizaram o CD:H para testar a ansiedade das crianças diante de 

condutas estudadas, como preparações pré-procedimentos, a eficácia do livro “O 

conto das amígdalas de Woody” e o uso de brinquedo terapêutico (BJÖRKMAN, 2014; 

BREWER et al., 2006; KARIMI et al., 2014; SILVA et al., 2017; TUNNEY; BOORE, 

2013). Outros quatro artigos compararam os resultados obtidos com o CD:H com 

outras escalas na avaliação de ansiedade de crianças em ambientes odontológicos e 

hospitalares (AMINABADI et al., 2011; BURNS-NADER; HERNANDEZ-REIF; 

PORTER, 2014; CORSANO et al., 2015; WENNSTRÖM et al., 2013).  

Três estudos fizeram o uso do CD:H para a avaliação da ansiedade em crianças 

presentes em ambientes distintos: consultório odontológico (PALA; NUVVULA; 

KAMATHAM, 2016), em consulta médica e atendimento hospitalar (BURNS-NADER, 

2017) e em ambiente escolar (MCCONVILLE, 2016).  
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Quadro 3 - Aplicabilidade do CD:H em estudos. São Paulo, 2018. 

(continua) 

Autor (ano) Objetivo(s) Amostra Instrumentos Resultados 

Brewer et al. 

(2006) 

- Determinar se crianças que 

foram preparadas por um 

especialista no dia de sua cirurgia 

apresentaram menor ansiedade 

do que aquelas que receberam 

tratamento padrão. 

- 142 crianças com idade entre 

5 e 11 anos, submetidas à 

cirurgia eletiva de 

otorrinolaringologia. 

- CD:H - 80 crianças foram submetidas a 

um preparo pré-cirúrgico e 62 não 

receberam intervenção. O CD:H foi 

aplicado e avaliada a ansiedade. 

- Verificou-se que escore de 

ansiedade foi melhor para os 

pacientes no grupo de intervenção 

do que para aqueles no grupo de 

não intervenção, F (1,135) = 4,24, p 

= 0,04. 

Aminabadi et 

al. (2011) 

- Avaliar desenho como uma 

medida de sofrimento da criança 

em ambientes odontológicos 

pediátricos. 

- 54 crianças com idade entre 

4 e 11 anos. 

- CD:H 

- Sound, Eye and 

Motor (SEM) 

- Frankl scale 

- Após o primeiro atendimento, a 

criança foi instruída a desenhar uma 

figura de uma pessoa em uma 

clínica odontológica. As imagens 

foram pontuadas usando a folha de 

pontuação CD: H e os resultados 

foram comparados com os escores 

SEM e Frankl. 

- CD: H foi correlacionada com as 

escalas Frankl (coeficiente de 

correlação de 0,550) e SEM 

(coeficiente de correlação de 

+0,483) (p <0,001). 
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Quadro 3 - Aplicabilidade do CD:H em estudos. São Paulo, 2018.        (continuação) 

Autor (ano) Objetivo(s) Amostra Instrumentos Resultados 

Lima e Lemo 

(2011) 

- Estudar a adequação do CH:D 

enquanto instrumento de 

avaliação da ansiedade/bem-

estar de crianças hospitalizadas 

portuguesas. 

- 29 crianças com idade entre 

7 e 12 anos, de uma instituição 

de saúde especializada em 

doenças oncológicas no Norte 

de Portugal.’ 

- CD:H - Calculou-se os valores da 

assimetria (0,137) e da curtose 

(0,768) os quais reforçaram boa 

sensibilidade do instrumento. 

- O instrumento foi traduzido sem 

utilizar os passos preconizados na 

literatura, e encontrou uma 

concordância inter-observadores de 

84,97%. 

Wennström 

(2011) 

- Relatar os resultados dos testes 

psicométricos da versão sueca 

do CD:H. 

- 59 crianças de 5 a 11 anos 

submetidas a cirurgia foram o 

grupo intervenção. 

- 71 crianças de 5 a 11 anos 

de uma escola na mesma 

região formaram o grupo 

controle. 

- CD:H - O estudo demonstrou evidências 

de validade de construto adequada 

nas Partes A e C, alta confiabilidade 

entre avaliadores e confiabilidade 

de consistência interna aceitável. 

Tunney e 

Boore (2013) 

- Avaliar a eficácia de um livro de 

histórias intitulado O Conto das 

Amígdalas de Woody, escrito por 

Anne Marie Tunney, sobre a 

redução do nível de ansiedade de 

crianças de 5 a 11 anos 

submetidas a amigdalectomia e 

adenoidectomia em um hospital 

da Irlanda do Norte. 

- 80 crianças de 5 a 11 anos 

atendidas em uma clínica de 

pré-avaliação foram alocadas 

aleatoriamente para um grupo 

experimental (receberam o 

livro) e um grupo controle (sem 

livro). 

- Hospital Fears 

Rating Scale 

- CD:H 

- Ansiedade foi testada tanto pré 

quanto pós-intervenção, utilizando-

se um questionário de auto-

avaliação do Hospital Fears Rating 

Scale e Child Drawing: Hospital, 

uma técnica projetiva baseada em 

desenhos de crianças. 

- O livro de histórias foi eficaz na 

redução da ansiedade pré-

operatória. 
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(Quadro 3 - Aplicabilidade do CD:H em estudos. São Paulo, 2018.        (continuação) 

Autor (ano) Objetivo(s) Amostra Instrumentos Resultados 

Wennström et 

al. (2013) 

- Determinar o grau de ansiedade 

e estresse, bem como explorar a 

associação entre medidas 

objetivas de estresse 

(concentração de cortisol na 

saliva) e avaliação subjetiva de 

ansiedade hospitalar (desenhos 

de crianças), conforme 

interpretado pela Versão sueca 

do CD:H manual. 

 

- 93 crianças de 5 a 11 anos 

agendadas pra realizar 

cirurgia. 

- CD:H versão 

sueca 

- Cortisol salivar 

- Não houve associações entre a 

concentração de cortisol salivar e os 

desenhos das crianças (CD: H) em 

qualquer uma das partes ou itens 

individuais no manual. 

 

Björkman 

(2014) 

- Verificar a experiência de 

crianças ao passar por um exame 

radiográfico, com suspeita de 

fratura. 

- 142 crianças de 3 a 15 anos; 

- 20 mulheres radiologistas. 

- CD:H 

- Roter Interaction 

Analysis System 

(RIAS) 

-Coloured 

Analogue Scale 

(CAS) 

-Facil Affective 

Scale (FAS)- 

Face, Legs, 

Activity, Cry and 

Consolability 

(FLACC) 

 

- A percepção das crianças sobre os 

cuidados prestados no processo 

peri-radiográfico não estava 

relacionada com a experiência de 

ansiedade, dor e desconforto. 
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Quadro 3 - Aplicabilidade do CD:H em estudos. São Paulo, 2018.        (continuação) 

Autor (ano) Objetivo(s) Amostra Instrumentos Resultados 

Burns-Nader, 

Hernandez-

Reif e Porter 

(2014) 

- Explorar as relações entre o 

nível de ansiedade de crianças 

hospitalizadas, as estratégias de 

enfrentamento utilizadas pelas 

mães e a satisfação das mães 

com a experiência hospitalar. 

- 24 crianças de 5 a 11 anos, 

hospitalizadas e suas mães. 

- CD:H 

- Coping Health 

Inventory for 

Parents (CHIP) 

- Patient 

Satisfaction 

Questionnarie - 

Revised 

- O escore de ansiedade das 

crianças foi de 37 a 152 utilizando o 

CD:H. 

- O uso de mais estratégias de 

enfrentamento pelas mães foi 

relacionado a menos ansiedade nas 

crianças 

Karimi et al. 

(2014) 

- Investigar a eficácia de um 

passeio orientado na redução de 

ansiedade de crianças em 

momento pré-cirúrgico. 

- 70 crianças de 5 a 11 anos 

que estavam em pré-cirurgia 

no Hospital Razi, na cidade de 

Marand no Irã. 

- CD:H - A ansiedade avaliada por meio do 

CD:H diminuiu no grupo intervenção 

que realizou uma visita orientada na 

sala pré-operatória para crianças 

com cirurgias eletivas. 

Corsano et al. 

(2015) 

- Investigar a experiência de 

pacientes jovens e suas famílias 

durante tratamento em hospital 

dia. 

- 50 crianças e adolescentes 

de 7 a 15 anos admitidas no 

hospital dia de uma enfermaria 

de hematologia e oncologia 

pediátrica de um hospital 

italiano. 

- Emotional 

Reaction 

Instrument (ERI) 

- CD:H 

- Os dados mostraram que os 

pacientes jovens apresentaram um 

baixo nível de ansiedade e emoção 

negativa avaliadas pelo CD:H. Em 

contraste, a experiência dos adultos 

em esperar acarretava tédio, 

ansiedade e preocupação com o 

estado emocional de seus filhos. 
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Quadro 3 - Aplicabilidade do CD:H em estudos. São Paulo, 2018.        (continuação) 

Autor (ano) Objetivo(s) Amostra Instrumentos Resultados 

Fernandes 

(2015) 

- Desenvolver e obter evidências 

de validade e fidedignidade para 

a versão em língua portuguesa 

do Brasil do CD:H. 

- 81 crianças hospitalizadas e 

76 crianças escolares não 

hospitalizadas em Minas 

Gerais, com idades que 

variaram de 6 a 13 anos. 

- CD:H - Obtiveram índices satisfatórios de 

concordância intra-avaliadores para 

as 3 partes do CD:H e o escore total 

do instrumento. 

- Os escores das 3 partes e o escore 

total do CD:H foram mais elevados 

na amostra do hospital. 

 

Pala, Nuvvula 

e Kamatham 

(2016) 

- Avaliar a eficácia dos desenhos 

como uma medida projetiva de 

dor e sofrimento em crianças 

submetidas a extrações 

dentárias. 

- 107 crianças de 4 a 13 anos, 

com presença de cárie não 

tratável ou dentes decíduos 

retidos, indicados para 

extrações. 

- CD:H 

- FLACC 

- Frankl 

- Facial Pain 

Scale-Revised 

(FPS-R) 

- Foi encontrado uma correlação 

positiva, embora estatisticamente 

não significativa entre os escores 

CD: H e todos os outros parâmetros 

considerados (Frankl, FPS-R e 

FLACC) no presente estudo. 

- Concluiu-se que os desenhos 

podem ser usados como um arsenal 

dentário adicional. 

Burns-Nader 

(2017) 

- Avaliar a ansiedade de crianças 

em experiências de cuidados de 

saúde utilizando desenhos. 

 

- 50 crianças de 5 a 12 anos 

que passaram por 

atendimento médico ou que 

estavam hospitalizadas. 

- CD:H - Verificou que as crianças 

hospitalizadas apresentaram 

escores maior do que as crianças 

atendidas em consulta médica. 

- As crianças do consultório 

realizaram desenhos com posições 

independentes e sorridentes. As 

hospitalizadas desenharam  
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Quadro 3 - Aplicabilidade do CD:H em estudos. São Paulo, 2018.        (continuação) 

Autor (ano) Objetivo(s) Amostra Instrumentos Resultados 

Burns-Nader 

(2017) 

   pessoas dependentes, sem sorriso,  

em tamanho menores e com maior 

quantidade de equipamentos 

médicos. 

McConville 

(2016) 

- Explorar as percepções de 

crianças com asma em relação 

às suas experiências escolares, 

enfocando o impacto social e 

emocional, o manejo da asma na 

escola e as fontes de apoio na 

escola. 

- 19 crianças de 8 a 12 anos 

com asma e suas mães. 

- CD:H 

- Entrevista semi-

estruturada 

- Crianças expressaram limitações 

nas atividades físicas, minimizaram 

a sua asma e expressaram querer 

ser vistas como normais, referiram 

sentir-se apoiadas pelos seus 

colegas. - O apoio de adultos na 

escola foi principalmente em torno 

do acesso a medicamentos, aos 

quais poucas crianças tiveram 

acesso imediato. 

- Pais e filhos diferiram em suas 

comunicações com os professores, 

e os pais pareciam ser responsáveis 

por estabelecer um relacionamento 

com a enfermeira da escola. 
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Quadro 3 - Aplicabilidade do CD:H em estudos. São Paulo, 2018.        (continuação) 

Autor (ano) Objetivo(s) Amostra Instrumentos Resultados 

Silva et al. 

(2017) 

- Avaliar os efeitos da aplicação 

da técnica do Brinquedo 

Terapêutico Dramático (BTD) no 

grau de ansiedade em crianças 

escolares hospitalizadas. 

- 28 crianças de 6 a 11 anos, 

hospitalizadas à pelo menos 

24 horas e que sofreram ao 

menos uma punção venosa. 

- Brinquedo 

terapêutico 

- CD:H 

- Ensaio clínico randomizado na 

qual a intervenção consistiu na 

aplicação do BTD e o desfecho foi 

avaliado por meio do CD:H. 

- A maioria das crianças de ambos 

os grupos (75%) apresentou 

classificação de baixo grau de 

ansiedade, sendo o escore médio 

do instrumento CD: H no grupo 

intervenção de 73,9 e no grupo 

controle de 69,4, sem diferença 

significativa. 

Campos 

(2018) 

- Traduzir e adaptar culturalmente 

o instrumento Child Drawing: 

Hospital para a língua portuguesa 

falada no Brasil. 

- 8 enfermeiros juízes para a 

fase de tradução e adaptação 

do instrumento. 

- CD:H - CVR de 0,75 a 1 na maioria dos 

itens do instrumento. Foram feitas 

alterações gramaticais e de 

concordância.  

- Substituído culturalmente o uso de 

giz de cera por lápis de cor.  

- Necessidade de realização das 

validações psicométricas.  

(conclusão) 

Fonte: dados da pesquisadora. 
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Os estudos encontrados demonstram que o CD:H é um instrumento que possui 

aplicabilidade tanto clínica quanto para fins de pesquisa, como apresentado pelas 

autoras Clatworth, Simon e Tiedeman (1999b). Além disso, o CD:H também possui 

utilidade nas investigações do estado de ansiedade de crianças em diversas situações 

hospitalares, bem como de crianças fora do ambiente hospitalar, como em escolas e 

irmãos de crianças internadas (CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 1999b). 

Outro fator que deve ser destacado é que o CD:H possui a característica de 

identificar os sintomas da ansiedade no momento em que a criança realiza o desenho 

e, portanto, as autoras recomendam que ele seja utilizado no decorrer da internação. 

O estudo de Tiedeman e Clatworth (1990) mostrou que o nível de ansiedade na 

admissão tende a ser maior do que no momento da alta por supostamente, ao longo 

da internação, a criança adquirir estratégias de enfrentamento. Porém, nas avaliações 

pós hospitalização, as crianças mantêm sintomas de ansiedade que incluem 

distúrbios de alimentação, ansiedade de separação, medo, preocupações corporais, 

regressão, manias e enurese (TIEDEMAN; CLATWORTH, 1990).  

O uso do inquérito com perguntas aprofundadas após o desenho pode 

incentivar que o indivíduo projete seus sentimentos do subconsciente. Este fato não é 

utilizado pelo CD:H, uma vez que a avaliação dos processos psíquicos contidos no 

subconsciente é uma atividade privativa do profissional psicólogo. Com isso, o 

desenho da figura humana avaliada pelo CD:H retrata as associações no nível do 

consciente ou próximos do consciente, podendo, assim, identificar os sintomas de 

ansiedade para auxiliar o enfermeiro assistencial na tomada de conduta para com seu 

paciente. Adicionado a isso, o instrumento orienta que profissionais de saúde mental 

deverão ser consultados quando forem obtidos escores que indiquem sintomas 

importantes de ansiedade (BUCK, 2003). 

O uso do desenho como medida de identificação dos sintomas de ansiedade 

pelo CD:H foi um dos motivos mais citados pelos 11 estudos avaliados. Por ser um 

instrumento lúdico e de fácil aplicabilidade, atrai a criança a realizar o que lhe é 

solicitado. Contudo, nenhum dos estudos avaliados na revisão apontou os problemas 

psicométricos que o CD:H apresenta. Em primeiro lugar, ele é um instrumento longo, 

que possui textos e quadros extensos, podendo gerar desgaste na leitura dos itens e 

respostas imprecisas (DE VELLIS, 2017).  

Outro ponto é a falta de rótulo em alguns itens no quadro da Parte A e Parte C. 

De acordo com Weijters, Cabooter e Schillewaert (2010), escalas são mais 
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consistentes quando possuem todos os rótulos. A ausência de rótulos em algumas 

opções de respostas induz o entrevistado a descobrir o significado daquela categoria 

de resposta para determinar a opção que mais se aproxima da sua opinião. Ao fazer 

isso, os entrevistados podem anexar diferentes significados à mesma opção de 

resposta (GEHLBACH, 2015; WEIJTERS; CABOOTER; SCHILLEWAERT, 2010). 

O número de opções de respostas em cada item e a presença de ponto médio 

também são avaliados pelos autores Weijters, Cabooter e Schillewaert (2010), que 

descrevem que escalas são mais consistentes quando possuem ponto médio e são 

de 5 ou 7 pontos. A presença do ponto médio contribui para que os respondentes 

neutros tenham uma opção de resposta neutra. A ausência desta característica nas 

escala de dez pontos, como o CD:H, obriga o entrevistado a escolher os pontos mais 

próximos aos centrais, tendendo a responder mais negativamente (GEHLBACH, 

2015; WEIJTERS; CABOOTER; SCHILLEWAERT, 2010).  

Além disso, ele apresenta etapas subjetivas, quando, na Parte C, por exemplo, 

o enfermeiro é solicitado a avaliar a aparência geral do desenho, indicando, a partir 

do seu ponto de vista, se aparenta ser agradável, alegre ou oprimido.  

Diante desta problemática, o instrumento necessita de modificações para que 

a avaliação da ansiedade da criança escolar por meio do CD:H possa ser mais 

fidedigna. Adicionado a isso, todas as falhas estruturais mencionadas para o 

instrumento na língua inglesa CD:H mantiveram-se na versão brasileira, denominada 

Child Drawing: Hospital – Versão Brasileira (CD:H VB), após a tradução e adaptação 

transcultural realizada por Campos (2018). 

1.2 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

A execução desta pesquisa justifica-se pelo reconhecimento das modificações 

que a hospitalização causa nas crianças; pela carência de estudos validados para 

avaliar sintomas de ansiedade em contexto hospitalar e pela forma lúdica como o 

CD:H permite o enfermeiro realizar a avaliação dos sintomas de ansiedade.  

Considerando que o instrumento CD:H VB foi anteriormente traduzido e 

adaptado transculturalmente para a língua portuguesa do Brasil (Campos, 2018), há 

necessidade de se proceder à validação de construto, para que sua aplicação com 

crianças escolares tenha validade tanto na prática clínica quanto em pesquisas.  
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Além disso, devido ao fato de o CD:H VB não apresentar características que 

seguem as diretrizes encontradas na literatura científica para a construção de 

instrumentos de medida, podem-se propor alterações no instrumento, sem que haja a 

descaracterização do CD:H VB.  

Nesse sentido, este estudo propõe-se a realizar as modificações necessárias 

no instrumento CD:H VB e validar tanto o CD:H VB quanto a versão modificada, a fim 

de que os enfermeiros pediatras possuam um instrumento fidedigno de avaliação dos 

sintomas de ansiedade de crianças escolares brasileiras hospitalizadas. 



 

2 objetivos 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

a. Realizar as modificações necessárias no instrumento CD:H VB, segundo as 

diretrizes da psicometria para a construção de instrumentos; 

b. Testar a validação de construto do instrumento CD:H VB; e 

c. Testar a validação de conteúdo e de construto do instrumento CD:H VB - 

modificado. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Analisar a razão de validade de conteúdo para o CD:H VB – modificado; 

b. Testar a análise fatorial exploratória do CD:H VB e do CD:H VB – modificado; e 

c. Verificar a confiabilidade do CD:H VB e do CD:H VB – modificado.  

 

 

 



 

3 MÉTODO 
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3 MÉTODO 

3.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

Os processos de globalização e migração foram responsáveis por gerar uma 

diversidade na população de muitos países. Diante da miscigenação cultural e da 

necessidade de elaboração de pesquisas entre culturas, o processo de tradução, 

adaptação transcultural e validação de instrumentos tornou-se importante. Tal 

procedimento requer um planejamento rígido, com abordagem de metodologias 

completas e rigorosas, pois, ao ser aplicado em uma cultura e população diferentes 

daquela validada para a construção, a avaliação da variável latente poderá ser 

diferenciada, interferindo nas condutas e tratamento do paciente (GUILLEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON, 1993; SOUSA; ROJJANASRIRAT, 2011). 

A necessidade em utilizar um instrumento em outra língua e cultura não envolve 

apenas a tradução do instrumento. Ele requer etapas que irão garantir e manter as 

validades e a confiabilidade do que se deseja avaliar. Além disso, deve-se levar em 

consideração a facilidade em utilizar o instrumento e o tempo adequado para a sua 

administração, interpretação dos resultados e custo envolvido (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011). A fim de garantir as propriedades de validade de um instrumento, 

Beaton et al. (2000) elaboraram um guideline para auxiliar no processo de tradução, 

adaptação transcultural e validação de instrumentos.  

As fases de tradução e adaptação transcultural do CD:H foram realizadas em 

um estudo anterior com etapas adaptadas de acordo com as diretrizes de Beaton et 

al. (2000), as quais consistiram em: tradução realizada por dois tradutores, síntese 

das traduções, envio para o comitê de especialistas, retrotradução e envio da versão 

retrotraduzida a um professor de uma Universidade Norte-Americana. Não foi possível 

enviar a versão retrotraduzida para as autoras originais, como preconizado no 

guideline, pois todas são falecidas. Ao final deste processo, foi disponibilizada a 

versão final do instrumento para a validação das propriedades psicométricas: CD:H 

VB (CAMPOS, 2018). 

Após as etapas de tradução e adaptação transcultural terem sido realizadas, 

devem ser estabelecidas as propriedades psicométricas iniciais do instrumento 

recentemente adaptado (SOUSA; ROJJANASRIRAT, 2011). De acordo com Pasquali 
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(2009), a psicometria é o método quantitativo que explica o sentido das respostas dos 

sujeitos obtidas a partir de uma série de tarefas, tipicamente chamadas de itens.  

A validade de um instrumento de medida se dá com a soma das evidências das 

validades de conteúdo, critério e construto, resultando em um material fidedigno para 

ser utilizado por profissionais. 

3.2 O INSTRUMENTO 

O CD:H VB é dividido em três partes: A, B e C. A parte A é constituída de 14 

itens com escala de 1 a 10, sendo o número 1 indicador de baixa ansiedade, enquanto 

que o número 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 

(CAMPOS, 2018; CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 1999a).  

A parte B é composta por oito itens que irão presumir índices de patologia, por 

exemplo: se há ou não omissão ou exagero de alguma parte do corpo desenhado pela 

criança. A omissão, destaque e irrelevância de parte do corpo recebem cinco pontos. 

Distorção, omissão de duas ou mais partes do corpo, transparência, partes do corpo 

e face misturados e sombreamento recebem dez pontos. Se algum item está ausente, 

não pontua (CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 1999a).  

A parte C computa pontos de acordo com a avaliação do pesquisador sobre a 

impressão geral do desenho (gestalt). Os itens são pontuados em uma escala de 1 a 

10, como, por exemplo: a pontuação 1 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 estranho (CLATWORTHY; SIMON; 

TIEDEMAN, 1999a).  

O escore total do CD:H VB se dá com a soma das partes A, B e C. A Tabela 1 

mostra os pontos das somatórias das etapas, correlacionados com o nível de 

ansiedade e intervenção sugerida pelas autoras para cada resultado. O escore varia 

de 15, que indica nível de ansiedade muito baixo, até a pontuação de 210 pontos, que 

caracteriza nível muito alto de ansiedade e requer consulta com equipe de saúde 

mental (CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 1999b).   
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Tabela 1 -  Nível de ansiedade baseado no escore total do instrumento CD:H VB. 

CD:H VB 
Total de pontos 

Nível de 
ansiedade 

Intervenção 

Menor ou igual a 
43 

Muito baixo 

Intervenção com os pais pode proporcionar 

meios para promover o enfrentamento pela 

criança. 

Entre 44-83 Baixo 
Intervenção com a criança pode prevenir o 

desenvolvimento de dificuldades. 

Entre 84-129 Média 
Intervenção diária com brinquedo terapêutico é 

aconselhável. 

Entre 130-167 Acima da média 

Continuar intervenção diária com brinquedo 

terapêutico; conversar com equipe de saúde 

mental. 

Acima de 168 Muito alto Consultar a equipe de saúde mental. 

CLATWORTHY, S.; SIMON, K.; TIEDEMAN, M. E. Child Drawing: hospital - an instrument designed to 
measure the emotional status of hospitalized school-aged children. Journal of Pediatric Nursing, v. 14, 
n. 1, p. 2–9, 1999b. 

 

3.3 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo psicométrico de validação de conteúdo e construto. O 

método de validade psicométrica de instrumentos é definido como um processo 

sistemático que possibilita obter, organizar e analisar os dados da investigação de 

forma controlada. Além disso, esta metodologia objetiva desenvolver, validar e avaliar 

instrumentos de pesquisa com a finalidade de obter um instrumento preciso e que 

possa ser empregado por outros pesquisadores e na prática clínica (BEATON et al., 

2000; HUTZ; BANDEIRA; TRENTINI, 2015; MARCORELA et al., 2013; MOTA; 

PIMENTA, 2008; PASQUALI, 2009; POLIT; BECK, 2011).  

O estudo foi realizado em três etapas: 

3.3.1 Etapa 1 – Validade de conteúdo 

A fase de validade de conteúdo consiste em verificar se cada item do 

instrumento é capaz de medir a variável latente que se pretende avaliar, por meio da 

avaliação com um comitê de especialistas. 

Inicialmente o CD:H VB foi modificado de acordo com o que preconiza a 

literatura sobre psicometria, seguindo as recomendações dos autores (EPSTEIN; 

SANTO; GUILLEMIN, 2015; PASQUALI, 2009; DE VELLIS, 2017) e das validades 
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estatísticas apresentadas nos artigos de Clatworthy, Simon e Tiedeman (1999b) e 

Wennström et al. (2011). Com o objetivo de favorecer a economia mental, foram 

preenchidos todos os rótulos nos itens. A fim de manter o instrumento o mais 

apropriado possível para as avaliações estatísticas, foram realizadas adaptações para 

que o gabarito do instrumento possuísse ponto médio de resposta. O instrumento 

resultante das modificações foi nomeado como: CD:H VB – modificado. 

Para a realização da validade de conteúdo o CD:H VB – modificado, este foi 

apresentado a quatro profissionais psicometristas (comitê de juízes psicometristas) 

para avaliação das modificações realizadas e sugestões de melhorias. Em cada 

trecho do manual, os juízes concordaram ou discordaram das modificações 

apresentadas. No caso de discordância, foi solicitada a descrição do motivo com as 

sugestões. Além de concordar ou não com as modificações realizadas, foi solicitado 

que, para cada item, os juízes verificassem a clareza do conteúdo, se estão 

tecnicamente redigidos, se representam a varável latente, se há presença de 

ambiguidades e termos redundantes. A partir das avaliações, foi analisado o índice de 

validade de conteúdo por meio da Content Vality Ratio (CVR), proposto por Lawshe 

(1975).  

A síntese das versões propostas foi realizada fundamentada no CVR. 

Posteriormente à síntese, resultaram duas versões do instrumento: CD:H VB sem as 

alterações, denominado de CD:H VBa; e o instrumento CD:H VB com as modificações 

realizadas após as críticas dos juízes, denominado de CD:H VBb. 

3.3.2 Etapa 2 - Validade de construto 

A validade de construto avalia se a extensão do conjunto de variáveis do 

instrumento representa a variável latente (MOTA; PIMENTA, 2007; PASQUALI, 2009; 

SOUZA; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017). A validade de construto foi realizada 

para os instrumentos CD:H VBa e CD:H VBb, a fim de testar as seguintes hipóteses: 

a) O CD:H VBa apresenta baixas evidências de validades psicométricas; 

b) O CD:H VBb apresenta melhores evidências de validades psicométricas, uma 

vez que sofreu adaptações. 

Para a fase validação do construto de ambos os instrumentos, foram 

selecionados dois desenhos de crianças hospitalizadas, que fazem parte de um banco 

de desenhos obtidos pelas autoras Silva et al. (2017) realizando as etapas propostas 
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pelo CD:H. Posteriormente, cerca de 660 enfermeiros foram convidados a fazer parte 

do estudo para avaliar, com os instrumentos: CD:H VBa ou CD:H VBb, os dois 

desenhos de crianças escolares hospitalizadas.  

Por fim, a partir dos resultados obtidos nessa fase, a validade de construto foi 

obtida por meio da análise fatorial exploratória (AFE), na qual se verifica a quantidade 

necessária de variáveis para representar os sintomas de ansiedade (SOUZA; 

ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017).  

3.3.3 Etapa 3 – Confiabilidade 

A confiabilidade avalia a qualidade do instrumento, o quanto ele é consistente, 

exato e estável. Para isso, foi avaliada a consistência interna do CD:H VBa e CD:H 

VBb, na qual se verifica a correlação entre o resultado obtido em um item em 

comparação com o resultado dos demais itens, por meio do coeficiente de Alfa de 

Cronbach (HAIR et al., 2014; TRIZANO-HERMOSILLA, ALVARADO, 2016). 

As três etapas do estudo estão descritas na Figura 1. 

 

Figura 1 -  Etapas do desenho do estudo. São Paulo, 2018.  
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3.4 COLETA DE DADOS 

3.4.1 Avaliação do CD:H VB por psicometristas 

Devido às lacunas apresentadas na estrutura do instrumento, optou-se por 

realizar um comitê de juízes psicometristas a fim de adquirir sugestões para a melhoria 

estrutural do CD:H VBa. Foram convidados profissionais que trabalham com 

construção e validação de instrumentos de medida. Esses profissionais foram 

selecionados na plataforma de currículos lattes, utilizando o termo “psicometria” na 

busca por currículos e na comunidade de Psicometristas – Brasil de uma rede social. 

A eles foi enviado via e-mail uma carta convite (Apêndice A) com o link para acesso 

do Google Forms que continha o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice B) para que a anuência fosse feita eletronicamente e um questionário de 

caracterização (Apêndice C), para obtenção dos dados demográficos do participante. 

Após o preenchimento dos dados, o profissional foi convidado a abrir os documentos 

disponíveis: o instrumento CD:H VBa; o CD:H VB – modificado, o questionário para a 

avaliação estrutural do instrumento; os artigos originais da elaboração do CD:H e o 

artigo que validou o instrumento para a língua sueca (WENNSTRÖM et al., 2011).  

3.4.2 Seleção do banco de desenhos 

O banco de desenhos de crianças em idade escolar hospitalizadas que foi 

utilizado é formado por 80 desenhos obtidos no estudo de Silva et al. (2017). O banco 

forneceu dois desenhos que foram disponibilizados para a avaliação da ansiedade 

pelos enfermeiros brasileiros. Os desenhos foram escolhidos de acordo com as 

características que apresentavam. No desenho 1 (Anexo 3), de Pedro1, 9 anos, 

hipótese diagnóstica de cetoacidose diabética, a criança utilizou somente uma cor de 

lápis (preto) e a pessoa desenhada continha uma aparência deprimida, com a boca 

triste, corpo palito, ausência de dedos das mãos e não foi desenhado o nariz, orelhas 

e pés. Apresentava-se na posição em pé, sem chão, conectado a um equipo de soro 

e seu suporte. 

                                            
1 Nome fictício. 
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O desenho 2 (Anexo 4) pertence à criança denominada Izabela2, 10 anos, com 

diagnóstico de Síndrome de Guillian-Barré a esclarecer. A criança estava 

aparentemente feliz, utilizou lápis de cores diferentes como preto, vermelho e azul, 

além de utilizar todo o espaço da folha de papel. A pessoa desenhada estava sorrindo 

e o corpo continha todos os membros e estava deitado em uma cama (SILVA et al., 

2017).  

3.4.3 Testes de validade de construto com os enfermeiros 

Os artigos originais do CD:H (CLATWORTHY; SIMON; TIEDEMAN, 1999a, 

1999b), o artigo de validação cultural sueco (WENNSTRÖM et al., 2011) e a 

dissertação proposta por Fernandes (2015) aplicaram o instrumento CD:H em 

crianças hospitalizadas e utilizaram um grupo controle de crianças escolares não 

hospitalizadas. Os desenhos foram avaliados por um pequeno número de 

profissionais que conheciam o instrumento ou técnicas projetivas.  

Definiu-se a população deste estudo a partir das seguintes indagações: quem 

deverá compreender as instruções do instrumento? Quem aplicará e avaliará o 

desenho com o instrumento? Será que diferentes enfermeiros avaliarão um desenho 

da mesma maneira? 

Assim, a decisão metodológica em testar os instrumentos com enfermeiros 

pediatras brasileiros justifica-se, pois o CD:H, além de ser um instrumento peculiar 

devido a sua análise, deve ser aplicado e interpretado pelo enfermeiro. Cada 

enfermeiro participante recebeu via e-mail o link para o Google Forms que constou 

dos seguintes documentos: a) o TCLE (Apêndice D); b) um questionário para a 

caracterização dos participantes (Apêndice E); c) dois desenhos de crianças escolares 

hospitalizadas (Anexos 3 e 4) e d) o instrumento CD:H VBa (Apêndice F) ou CD:H 

VBb (Apêndice G), conforme a randomização realizada. A duração da avaliação dos 

dois desenhos foi estimada em aproximadamente 45 minutos. 

O questionário para a caracterização do participante (Apêndice E) foi solicitado 

com a finalidade de conhecer o perfil profissional, considerando que o instrumento 

poderá ser aplicado em todo o território nacional, necessitando, portanto, de 

profissionais de diferentes regiões do Brasil, com tempos de atuação na enfermagem 

                                            
2 Nome fictício. 
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pediátrica diversos, profissionais que trabalhem tanto na assistência quanto na 

docência, a fim de observar se há diferença na análise dos desenhos.  

Foi realizada a randomização do tipo de instrumento disponibilizado, por meio 

do site randomization.com. A randomização é caracterizada por um processo de 

seleção em que cada enfermeiro possui a mesma probabilidade de avaliar o CD:H 

VBa ou o CD:H VBb. A importância no uso dessa metodologia se dá pela redução do 

viés que poderia ocorrer, mesmo que involuntariamente, na escolha de certos 

profissionais para avaliar um dos determinados instrumentos, comprometendo a 

validade dos resultados. A randomização permite que os grupos sejam homogêneos, 

garantindo que a validação do construto seja a única variável estudada (POLIT; BECK, 

2011).  

3.5 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

3.5.1 População 

Foram convidados a participar da validação dos instrumentos CD:H VBa e 

CD:H VBb enfermeiros pediatras de todas as regiões do Brasil que possuíam 

experiência com crianças escolares hospitalizadas.  

3.5.2 Amostra 

A amostra de enfermeiros foi calculada considerando a quantidade de itens do 

instrumento. De acordo com os estudos de Ayre e Scally (2014) e Osborne e Costello 

(2005), foi utilizado o conceito amostral de dez indivíduos para cada item do 

instrumento traduzido, totalizando um total aproximado de 230 enfermeiros. Tendo em 

vista à avaliação de dois instrumentos (CD:H VBa e CD:H VBb), a amostra deveria 

ser de 460 profissionais.  

Entretanto, devido ao tempo limitado da pesquisa, a amostragem foi do tipo não 

probabilística de conveniência, na qual foram selecionados enfermeiros pediatras 

elegíveis de acordo com os critérios de inclusão. Posteriormente, os enfermeiros 

participantes indicaram outros enfermeiros que atendiam aos mesmos critérios, 

caracterizando a técnica de “bola de neve” (POLIT; BECK, 2011).  
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3.5.3 Critérios de elegibilidade 

Critérios de inclusão 

Foram elegíveis enfermeiros de todas as regiões do Brasil com os seguintes 

critérios: 

- Possuir especialização, residência ou no mínimo dois anos de experiência com 

crianças hospitalizadas nas áreas de pronto atendimento, unidade de internação e 

unidade de terapia intensiva;  

- Se docente de enfermagem pediátrica com experiência mínima de dois anos; e 

- Ser gestor de unidade pediátrica com experiência mínima de dois anos em 

enfermagem pediátrica. 

 

Critérios de exclusão 

Foram excluídos enfermeiros daltônicos, por possivelmente apresentarem 

dificuldade em identificar as cores dos desenhos nos seguintes itens:  

- Parte A: item 8 - cor predominante do desenho, adquirindo uma pontuação diferente 

para cada cor mais utilizada; 

- Parte A: item 9 – deverá pontuar quantas cores a criança escolheu para desenhar; e 

- Parte C: o padrão de cor escolhido pela criança deverá ser avaliado para dizer se o 

desenho é realista, agradável e alegre ou oprimido, triste e derrotado.  

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

3.6.1 Obtenção da permissão para a validação do instrumento 

Devido ao falecimento das autoras do instrumento CD:H, foi solicitada anuência 

ao Journal of Pediatric Nursing, que possui os direitos autorais dos artigos publicados, 

para proceder à validação do instrumento para a língua portuguesa falada no Brasil, 

a qual foi concedida (Anexo 5).  
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3.6.2 Comitê de Ética e Pesquisa 

Em cumprimento à Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa com seres humanos no país, a qual 

incorpora, sob a ética do indivíduo e da coletividade, a autonomia, a não maleficência, 

a beneficência e a justiça, visando assegurar os direitos e deveres dos sujeitos de 

pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), tendo sido aprovado com o 

número de parecer: 2.607.089 (Anexo 6).  

Os profissionais psicometristas e os enfermeiros foram convidados a participar 

conforme os critérios de inclusão. Os psicometristas receberam a carta convite 

(Apêndice A), a qual descreve o estudo e sua importância, e, posteriormente, foi 

solicitado anuência eletrônica no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B) via Google Forms. Para os enfermeiros, eticamente, somente o TCLE 

(Apêndice D) lhes foi disponibilizado eletronicamente.  

Os desenhos que serão utilizados como dados secundários nesta pesquisa 

pertencem ao estudo de Silva et al. (2017) com aprovação nos CEPs da Instituição 

Hospitalar (Anexo 7) e da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

(Anexo 8). 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram coletados pelo programa Google Forms, via excel on-line. A 

análise dos dados sociodemográficos foi realizada pela análise descritiva através das 

frequências e porcentagens, assim como as análises descritivas dos desenhos 1 e 2 

com os instrumentos CD:H VBa e CD:H VBb. 

A validação de conteúdo se deu por meio do CVR, realizada pela fórmula 

proposta por Lawshe (1974) em Excel. Para a análise do RVC foi utilizado o valor 

crítico (RVC = 1) referente ao número de juízes que compõe o comitê, como discutido 

por Ayre e Scally (2014). 

A análise de construto foi realizada pela AFE. A análise fatorial é uma técnica 

multivariada que tem como objetivo analisar as relações entre variáveis para descobrir 

grupos de variáveis que formam dimensões latentes. A extração foi realizada pela 
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técnica dos mínimos quadrados não ponderados e a rotação foi realizada pelo método 

não-ortogonal Oblimin direct (HAIR et al., 2014).  

 (HAIR et al., 2014).  

Para as análises estatísticas na AFE, foi utilizado o software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) – versão 24, no qual foram mensurados os índices: 

a) carga fatoral ≥0,40, como valor de referência de saturação, com o intuito de 

melhorar a solução em razão ao número de participantes do estudo; 

b) medida de adequação da amostra, por meio do Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

≥0,70 e o teste de Bartlett de esfericidade (p≤0,05). Estes índices permitem 

avaliar a medida de adequação da amostra e a qualidade dos dados. 

c) matriz de correlações item-item (>0,40), na qual se testou o quanto os itens 

se relacionam entre si; 

d) dimensionalidade, verificando-se a quantidade de dimensões presente nos 

instrumentos, com cargas fatorais ≥1,0. Os itens devem ser 

unidimensionais, estando fortemente associados um com o outro e 

representando uma variável latente. Como o instrumento original é 

composto por três dimensões, a análise inicial partiu dessa configuração  

(SISTO; SANTOS; NORONHA, 2007);  

e) variância explicada refere-se ao quanto os itens explicam o fenômeno. A 

partir de 60% e quanto mais próximo de 100%, melhor a variância 

(DAMÁSIO, 2012). 

f) comunalidade que verifica a quantidade de variância que uma variável 

compartilha com as outras variáveis (≥0,4) (HAIR et al., 2014). 

Por fim, foi realizada a confiabilidade, que avalia o grau da consistência interna 

dos instrumentos, realizada pelo coeficiente de alfa de Cronbach (≥0.8) (HAIR et al., 

2014).  



 

4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

Os resultados obtidos neste estudo são apresentados em duas fases: validade 

de conteúdo e validação de construto dos instrumentos CD:H VB e CD:H VB 

modificado.  

4.1 1ª FASE: VALIDADE DE CONTEÚDO 

4.1.1 Reestruturação do CD:H VB 

Inicialmente foram verificados os resultados apresentados no artigo de 

Wennström et al. (2011) e reduzidas as categorias de respostas de dez para sete, 

sendo que, em alguns itens, foi necessária a união, exclusão ou criação de rótulos. As 

condutas para estas modificações foram tomadas de acordo com as respostas das 

avaliações dos desenhos de crianças suecas. Os itens menos assinalados foram 

excluídos ou unidos. O objetivo destas modificações era o de que todas as categorias 

de respostas tivessem rótulos e a construção do ponto médio, com a escala de sete 

categorias, como sugerido na literatura (GEHLBACH, 2015; HUTZ; BANDEIRA; 

TRENTINI, 2015; WEIJTERS; CABOOTER; SCHILLEWAERT, 2010). 

A reestruturação da escala para sete categorias, com união ou exclusão de 

alguns pontos, favoreceu a reformulação do instrumento de modo que não 

permanecessem itens sem rótulos, reduzindo, assim, interpretações diferentes para 

aquela categoria sem definição. Além disso, a escala com sete categorias possui um 

ponto médio, como preconizado pelos autores Weijters, Cabooter e Schillewaert 

(2010).  

Posteriormente, a modificação ocorreu nos textos do manual a fim de contribuir 

para a economia mental. Foi melhorada a clareza em alguns trechos, separados 

comandos em tópicos, reduzidos textos para que ficassem mais sucintos, retirados 

trechos repetidos, modificadas pontuações, retiradas expressões que estavam na 

língua inglesa e excluídos textos considerados irrelevantes para os comandos na 

avaliação dos desenhos com a retirada de conceitos teóricos.  

Como proposto por Koppitz (1984), existe um consenso de que a impressão 

inicial do desenho (Gestalt) deve ser o primeiro passo ao avaliá-lo, sem que tenha 
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interferência do crítico. Segundo Bolander (1977 apud Koppitz, 1984), esse processo 

é principalmente intuitivo e vem, em grande parte, da experiência, é, portanto, 

subjetivo. Devido a essas teorias, a Parte C do CD:H VB, que realiza a avaliação da 

impressão global do desenho, foi mudada de posição, ocupando a Parte A, para que 

fosse a primeira avaliação a ser realizada pelo enfermeiro. 

O instrumento, após passar pelas modificações descritas, foi denominado: 

CD:H VB – modificado. 

4.1.2 Caracterização da amostra de comitê de juízes psicometristas 

Para o processo de avaliação do CD:H VB – modificado, foram convidados 

cinco profissionais psicometristas selecionados por indicação e no currículo Lattes. 

Além disso, divulgou-se o convite na página “Psicometristas Brasil” de uma rede 

social, e sete profissionais demonstraram interesse em participar. A coleta de dados 

com os juízes psicometristas ocorreu nos meses de maio e junho/2018. 

No total, 12 convites foram enviados via e-mail aos interessados, entre os quais 

quatro aceitaram participar da análise do CD:H VB – modificado e enviaram suas 

avaliações. A caracterização da amostra é apresentada no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Caracterização da amostra de juízes psicometristas. São Paulo, 2018. 

Juízes Sexo Profissão Maior titulação 
Área de 

atuação 

Juiz 1 Masculino Psicólogo Mestrado Pesquisa 

Juiz 2 
Feminino Psicóloga Mestrado 

Docência e 

assistência 

Juiz 3 
Masculino Educador físico Pós-doutorado 

Pesquisa e 

docência 

Juiz 4 Feminino Enfermeira Doutorado Pesquisa 

Fonte: dados da pesquisadora.  
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4.1.3 Avaliação do CD:H VB - modificado e síntese 

Os juízes realizaram a avaliação de cada trecho do instrumento CD:H VB - 

modificado. Posteriormente, cada item foi analisado e modificado de acordo com o 

apresentado pelos juízes, julgando-se os pontos apresentados. Além disso, outras 

modificações ocorreram ao longo do processo, pois, a cada leitura e resposta do 

comitê de juízes, os trechos eram repensados e remodelados, a fim de resultar num 

instrumento mais claro, objetivo e sucinto. A versão, após a síntese, foi denominada 

CD:H VBb. 

Para a construção da síntese, foi elaborado um quadro (Apêndice H), que 

contém as versões CD:H VBa, CD:H VB – modificado e o CD:H VBb, com cada 

avaliação dos juízes, em que foram marcados os termos “concordo” e “discordo” e as 

modificações realizadas no CD:H VB – modificado.  

Para realizar o índice de validade de conteúdo, utilizou-se o CVR, com o qual 

se verificou a avaliação dos juízes para cada trecho do CD:H VB – modificado. Para 

a avaliação dos quatro juízes com o CVR, itens com valores abaixo de 1 deveriam ser 

reformulados. A Tabela 2 demonstra as respostas dadas a cada parágrafo, sendo que 

concordo = 1 e discordo = 0 (AYRE; SCALLY, 2014). 

 

Tabela 2 - Índice de validade de conteúdo por CVR com o comitê de juízes psicometristas 
para o CD:H VB – modificado. São Paulo, 2018. 

(continua) 

CD:H VB - modificado  Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4 CVR 

O Instrumento 

Parágrafo 1 0 1 1 1 0,5 

Parágrafo 2 0 1 1 1 0,5 

Parágrafo 3 1 1 1 0 0,5 

Parágrafo 4 0 0 1 1 0 

Atribuição de pontuação 
do CD:H 

Parágrafo 5 1 1 1 0 0,5 

Parágrafo 6 1 1 1 0 0,5 

Parágrafo 7 1 1 1 0 0,5 

Parágrafo 8 1 1 1 0 0,5 

Parágrafo 9 1 1 1 1 1 

Parágrafo 10 1 1 1 0 0,5 
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Tabela 2 - Índice de validade de conteúdo por CVR com o comitê de juízes psicometristas 
para o CD:H VB – modificado. São Paulo, 2018. 

(continuação) 

CD:H VB - modificado  Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4 CVR 

CD:H Guia de Pontuação Parágrafo 11 1 0 1 0 0 

Parte A Parágrafo 12 1 1 1 0 0,5 

Item 1 

Parágrafo 13 1 1 1 1 1 

Figuras Item 1 1 1 1 1 1 

Quadro Item 1 1 1 1 1 1 

Item 2 

Parágrafo 14 1 1 1 1 1 

Parágrafo 15 1 1 1 1 1 

Quadro Item 2 1 1 1 1 1 

Item 3 

Parágrafo 16 1 1 1 1 1 

Parágrafo 17 1 1 1 1 1 

Quadro item 3 1 1 1 1 1 

Item 4 

Parágrafo 18 1 0 1 1 0,5 

Figuras Item 4 1 1 1 0 0,5 

Quadro Item 4 1 1 1 0 0,5 

Item 5 
Parágrafo 19 1 1 1 1 1 

Quadro Item 5 1 1 1 1 1 

Item 6 
Parágrafo 20 1 1 1 1 1 

Quadro item 6 1 1 1 1 1 

Item 7 
Parágrafo 21 1 1 1 1 1 

Quadro item 7 1 0 1 0 0 

Item 8 
Parágrafo 22 1 1 1 0 0,5 

Quadro item 8 1 1 0 1 0,5 

Item 9 
Parágrafo 23 1 1 1 1 1 

Quadro item 9 1 1 0 1 0,5 

Item 10 
Parágrafo 24 1 1 1 1 1 

Quadro item 10 1 1 1 0 0,5 

Item 11 
Parágrafo 25 1 0 1 0 0 

Quadro item 11 1 1 1 1 1 

Item 12 

Parágrafo 26 1 1 1 1 1 

Parágrafo 27 0 1 1 1 0,5 

Quadro item 12 0 1 0 1 0 

Item 13 
Parágrafo 28 1 1 1 1 1 

Quadro item 13 1 1 0 0 0 

Item 14 
Parágrafo 29 1 1 1 0 0,5 

Quadro item 14 1 1 1 1 1 

Parte B Parágrafo 30 1 1 1 0 0,5 
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Tabela 2 - Índice de validade de conteúdo por CVRcom o comitê de juízes psicometristas 
para o CD:H VB – modificado. São Paulo, 2018. 

(continuação) 

CD:H VB - modificado  Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4 CVR 

Item 15 Parágrafo 31 1 1 1 1 1 

Item 16 Parágrafo 32 1 1 1 1 1 

Item 17 Parágrafo 33 1 1 1 1 1 

Item 18 Parágrafo 34 1 1 1 1 1 

Item 19 Parágrafo 35 1 1 1 1 1 

Item 20 Parágrafo 36 1 1 1 1 1 

Item 21 Parágrafo 37 1 1 1 1 1 

Item 22 Parágrafo 38 1 1 1 1 1 

Quadro B  

Instrução 1 1 1 1 0 0,5 

Quadro item 15 1 1 1 1 1 

Quadro item 16 1 1 1 1 1 

Quadro item 17 1 1 1 1 1 

Instrução 2 1 1 1 0 0,5 

Quadro item 18 1 1 1 1 1 

Quadro item 19 1 1 1 1 1 

Quadro item 20 1 1 1 1 1 

Quadro item 21 1 1 1 1 1 

Quadro item 22 1 1 1 1 1 

Parte C 

Parágrafo 39 1 1 1 0 0,5 

Parágrafo 40 1 1 1 1 1 

Quadro C 1 1 1 0 0,5 

   CVR final 0,73  

(conclusão) 
Fonte: dados da pesquisadora.  

 

Os parágrafos e quadros que tiveram valores de CVR entre 0 e 0,5 não foram 

excluídos do instrumento, mas foram realizadas alterações na redação dos itens 

conforme apresentado no Quadro 5 abaixo para o parágrafo 4. As demais alterações 

estão descritas no Apêndice E. A média final do CVR foi de 0,73, sendo um valor 

aceitável para a concordância entre os juízes. As exclusões dos itens foram realizadas 

na etapa de validação de construto.  
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Quadro 5 - Alteração do parágrafo 4 do CD:H VB – modificado. São Paulo, 2018. 
P

a
rá

g
ra

fo
 4

 

CD:H VB CD:H VB - modificado CD:H VBb  

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. 

Quando a criança indicar 
verbalmente ou por gestos que 
ela terminou, o desenho e os 
lápis serão recolhidos. 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. 
(Modificação: mantido o texto 
mais sucinto) 

Quando a criança indicar 
verbalmente ou por 
gestos que ela terminou, 
agradeça a ela pelo 
trabalho e esforço 
realizado, e em seguida, 
o desenho e os lápis 
serão recolhidos. O 
desenho deve ser 
identificado no verso com 
a idade e data de 
nascimento da criança, 
sexo, todos os 
diagnósticos clínico-
cirúrgicos, data de 
admissão no hospital, 
data da realização do 
desenho e número do 
registro hospitalar. 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4 

1. 
Concordo  

 0. 
Discordo 

1. 
Concordo  

 0. 
Discordo 

1. 
Concordo  

 0. 
Discordo 

1. 
Concordo  

 0. 
Discordo 

“(...) ou por gestos 
que ela terminou, 

deve-se agradecer 
a ela pelo trabalho e 
esforço à tarefa, e, 

em seguida, o 
desenho...” 

Substituir data da 
finalização do 

desenho por data de 
realização do 

desenho. 

  

Fonte: dados da pesquisadora.  

4.2 2ª FASE: VALIDAÇÃO DO CONSTRUTO DO CD:H VBa E DO CD:H VBb 

4.2.1 Caracterização sociodemográfica dos enfermeiros 

Foi convidado a participar da pesquisa um total aproximado de 660 enfermeiros 

via eletronicamente por indicação de colegas e dos participantes, da Sociedade 

Brasileira de Enfermeiros Pediatras e grupos de pesquisa. A coleta ocorreu no período 

de 28 de junho de 2018 a 15 de agosto de 2018. 

Dos enfermeiros que foram convidados a participar da pesquisa, 238 

acessaram o link para se inscrever para a randomização do instrumento a ser 
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utilizado, sendo que quatro (1,6%) não se enquadraram nos critérios de inclusão, um 

(0,4%) era daltônico e três (1,2%) não preencheram todo o formulário. Portanto, 230 

enfermeiros demonstraram interesse em participar da pesquisa.  

Após a randomização, foi enviado o link com os desenhos e os instrumentos. 

Acessaram o link para avaliar os desenhos 170 enfermeiros, sendo que dois 

participantes do CD:H VBa e um do CD:H VBb não aceitaram participar da pesquisa 

após a leitura do TCLE. 

No total, 135 enfermeiros se inscreveram para participaram da análise do CD:H 

VBa e do CD:H VBb. Setenta avaliaram os desenhos com o CD:H VBa e 65 

enfermeiros avaliaram com o CD:H VBb. Outros 13 enfermeiros avaliaram o CD:H 

VBa e 19, o CD:H VBb, sem estarem inscritos, sendo que receberam o link por 

indicação de outros participantes, caracterizando a amostra por “bola de neve”.  

A amostra final foi de 167 enfermeiros pediatras brasileiros, sendo a maioria do 

sexo feminino, com idade entre 26 e 45 anos, que trabalham em instituição de ensino 

pública. Na Tabela 3, estão representadas as variáveis sociodemográficas que 

compõem a amostra: sexo, idade, anos de conclusão da graduação, maior titulação, 

tempo de experiência em pediatria e setor de atuação.  

 

Tabela 3 - Variáveis sociodemográficas da amostra CD:H VBa e CD:H VBb. São Paulo, 2018. 
(continua) 

Variáveis  CD:H VBa CD:H VBb 

Idade n (%) n (%) 

18 a 25 anos 4 (5) 3 (4) 

26 a 35 anos 30 (36) 35 (42) 

36 a 45 anos 32 (39) 26 (31) 

46 a 55 anos 11 (13) 17 (20) 

56 a 65 anos 6 (7) 3 (4) 

mais que 65 anos 0 (0) 0 (0) 

Total 83 (100) 84 (100) 

Sexo     

Feminino 78 (94) 82 (98) 

Masculino 5 (6) 2 (2) 

Total  83 (100) 84 (100) 
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Tabela 3 - Variáveis sociodemográficas da amostra CD:H VBa e CD:H VBb. São Paulo, 2018. 
(continuação) 

Variáveis  CD:H VBa CD:H VBb 

Anos de conclusão da graduação     

Acima de 30 anos 9 (11) 5 (6) 

De 25 a 29 anos 3 (4) 16 (19) 

De 20 a 24 anos 12 (14) 7 (8) 

De 15 a 19 anos 21 (25) 9 (11) 

De 10 a 14 anos 12 (14) 22 (26) 

De 5 a 9 anos 19 (23) 20 (24) 

De 0 a 4 anos 7 (8) 5 (6) 

Total 83 (100) 84 (100) 

Maior Titulação     

Graduação 1 (1) 2 (2) 

Especialização 23 (28) 29 (35) 

Especialização / Residência 4 (5) 3 (4) 

Residência 3 (4) 2 (2) 

Mestrado 25 (30) 29 (35) 

Doutorado 25 (30) 19 (23) 

Livre docência 2 (2) 0 (0) 

Total 83 (100) 84 (100) 

Tempo de experiência em pediatria     

2 a 5 anos 21 (25) 21 (25) 

6 a 10 anos 16 (19) 23 (27) 

11 a 15 anos 15 (18) 17 (20) 

Acima de 15 anos 31 (37) 23 (27) 

Total 83 (100) 84 (100) 

Setor de atuação     

Instituição de ensino pública 27 (33) 24 (29) 

Instituição de ensino privada 18 (22) 8 (10) 

Coordenação hospitalar 2 (2) 3 (4) 

Pronto atendimento 5 (6) 4 (5) 

Internação 9 (11) 19 (23) 

Terapia Intensiva 16 (19) 20 (24) 

Pesquisa 1 (1) 1 (1) 

Outros 5 (6) 5 (6) 

Total 83 (100) 84 (100) 

(conclusão) 
Fonte: dados da pesquisadora. 
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Quanto às regiões brasileiras, as que mais contribuíram para a pesquisa foram: 

Sudeste (69%), Sul (13%) e Nordeste (11%), como é apresentado na Tabela 4. A 

região Centro-Oeste contribuiu com 6% do total da amostra e a Norte com 1%. 

 

Tabela 4 - Caracterização do índice de participação por regiões brasileiras. São Paulo, 2018. 

Participação por Regiões Brasileiras CD:H VBa CD:H VBb 

Sudeste n (%) n (%) 

São Paulo 46 (55) 44 (52) 

Espírito Santo 2 (2) 0 (0) 

Minas Gerais 2 (2) 2 (2) 

Rio de Janeiro 8 (10) 12 (14) 

Total 58 (70) 58 (70) 

Sul     

Paraná 6 (7) 5 (6) 

Rio Grande do Sul 1 (1) 6 (7) 

Santa Catarina 2 (2) 2 (2) 

Total 9 (11) 13 (15) 

Nordeste     

Alagoas 1 (1) 3 (4) 

Bahia 4 (5) 2 (2) 

Ceará 2 (2) 0 (0) 

Maranhão 2 (2) 0 (0) 

Paraíba 0 (0) 1 (1) 

Pernambuco 0 (0) 0 (0) 

Piauí 2 (2) 0 (0) 

Rio Grande do Norte 1 (1) 0 (0) 

Sergipe 0 (0) 0 (0) 

Total 12 (14)  6 (7) 

Centro-Oeste     

Distrito Federal 1 (1) 3 (4) 

Goiás 0 (0) 0 (0) 

Mato Grosso 0 (0) 2 (2) 

Mato Grosso do Sul 3 (4) 1 (1) 

Total 4 (5) 6 (7) 

Norte     

Acre 0 (0) 0 (0) 

Amapá 0 (0) 0 (0) 

Amazonas 0 (0) 0 (0) 

Pará  0 (0) 0 (0) 

Rondônia 0 (0) 0 (0) 

Roraima 0 (0) 0 (0) 

Tocantins 0 (0) 1 (1) 

Total 0 (0) 1 (1) 

Fonte: dados da pesquisadora.  
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4.2.2 Análise descritiva dos dados 

Um total de 83 enfermeiros pediatras avaliou o CD:H VBa e 84 avaliaram o 

CD:H VBb, o que corresponde a aproximadamente três enfermeiros por item do 

instrumento. Para a análise descritiva dos dados, foram comparadas as avaliações 

realizadas para cada desenho com os dois instrumentos. No CD:H VBb, dois itens 

mudaram de ordem após a avaliação dos juízes de psicometria (Parte C e o item 13 

da Parte A do CD:H VBa), porém, para fins de comparação, durante as análises, os 

itens permaneceram em suas posições de origem.  

  

a) Desenho 1 

Nas Tabelas 5 e 6, estão representadas todas as respostas obtidas com o CD:H 

VBa e o CD:H VBb no desenho 1, respectivamente. Diante dos padrões de respostas, 

verifica-se que, no CD:H VBa, as respostas são mais distribuídas pelas categorias, 

enquanto, para o CD:H VBb, com a retirada das categorias sem rótulos, as respostas 

ficaram mais concentradas. 

É possível verificar que, na Parte A do CD:H VBa, para o desenho 1, nos itens 

1, 4, 5, 6, 8 e 9, há uma maior concentração de respostas em torno de uma categoria. 

Para os itens 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13 e 14, as respostas estão mais distribuídas entre 

as categorias. Já os itens 1, 2, 9, 12, 13 e 14 apresentam respostas nos extremos das 

categorias, ou seja, há uma grande discordância entre os enfermeiros ao avaliar esses 

itens, pois, como no item 12, no qual se tem a avaliação da qualidade do traço do 

desenho, 24 (29%) responderam traço “firme, escuro” e 11 (13%) responderam traço 

“muito claro”.  

Na parte B, como pode ser visto na Tabela 5, a escala possui uma característica 

dicotômica por avaliar a presença ou ausência das características, o que difere do tipo 

de avaliação realizada nas partes A e C, que possuem características de escala de 

intensidade. Os itens que apresentaram maiores concordâncias (acima de 80%) 

foram: 16, 17, 20, 21 e 22.  

Na avaliação da impressão geral do desenho na parte C, as respostas se 

concentraram nas categorias 5 a 10. 
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Tabela 5 -  Porcentagens das respostas assinaladas do CD:H VBa com o Desenho 1. São Paulo, 2018.  

Desenho 1 - CD:HVBa (n = 83) - Porcentagens 

Parte A Parte B 

Parte C Itens  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Categorias 

0 − − − − − − − − − − − − − − 30 81 80 78 24 95 89 94 − 

1 8 4 1 1 0 0 22 0 6 0 0 29 1 4                 0 

2 82 0 22 0 0 0 2 0 0 0 39 1 0 0                 0 

3 4 7 19 0 0 1 47 0 0 7 0 17 46 22                 0 

4 1 0 39 2 0 0 1 0 0 0 53 0 1 2                 0 

5 0 39 16 0 0 5 24 0 0 29 1 22 23 30 70 19 20 − − − − − 5 

6 0 0 0 0 0 87 0 0 0 1 0 0 0 0                 0 

7 0 12 2 96 0 0 0 0 0 1 0 0 2 33                 1 

8 4 22 1 0 10 2 4 0 0 54 7 18 10 0                 76 

9 0 2 0 0 90 5 0 4 2 2 0 0 0 1                 2 

10 1 14 0 0 0 0 0 96 92 5 0 13 17 8 − − − 22 76 5 11 6 16 

Fonte: dados da pesquisadora.  
 

Tabela 6 - Porcentagens das respostas assinaladas do CD:H VBb com o Desenho 1. São Paulo, 2018.  

Desenho 1 - CD:HVBb (n = 84) - Porcentagens 

Parte A Parte B 

Parte C Itens  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Categorias 

1 8 2 1 1 0 5 23 0 13 0 8 1 1 0 19 68 74 82 20 92 92 90 0 

2 83 1 2 0 0 0 18 0 1 6 18 39 4 2                 15 

3 0 6 64 4 0 75 32 2 0 7 67 15 55 4                 20 

4 2 30 26 0 0 5 20 0 1 29 1 8 18 25 81 32 26 − − − − − 13 

5 2 15 2 92 1 1 7 0 0 55 4 17 8 43                 37 

6 1 27 2 4 98 14 0 0 1 4 2 18 10 17                 7 

7 2 18 1 0 1 0 0 98 83 0 0 1 5 10 − − − 18 80 8 8 10 7 

Fonte: dados da pesquisadora.  
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As respostas em negrito na Tabela 5 correspondem às categorias sem rótulos. 

Para o desenho 1, foi assinalado um total de 19 respostas sem rótulos. Os itens que 

tiveram categorias assinaladas e as quantidades são: item 2 (2), item 7(3), item 10(4), 

item 12(1), item 13(3), item 14(3) e Parte C (3).  

O escore de ansiedade assinalado pelos enfermeiros para o desenho 1 com o 

CD:H VBa obteve 70 (84%) respostas para o nível médio de ansiedade, porém, ao 

realizar a soma das categorias assinaladas, verificou-se que 11 enfermeiros somaram 

ou assinalaram equivocadamente o escore final. Na Tabela 7, estão representadas as 

respostas dos enfermeiros e os escores após a somatória das respostas dos 

profissionais, nas quais se observa que 75 (90%) alcançaram o escore de média 

ansiedade.  

 

Tabela 7 - Nível de ansiedade baseado no escore total do CD:H VBa para o desenho 1. São 
Paulo, 2018. 

Escores do  

CD:H VBa 

Escores assinalados pelos 

enfermeiros 

n (%) 

Escores após a somatória 

dos valores 

n (%) 

< 43: Muito baixo 1 (1) 0 (0) 

44 – 83: Baixo 5 (6) 4 (5) 

84 – 129: Médio 70 (84) 75 (90) 

130 – 167: Acima da 

média 
7 (8) 4 (5) 

>168: Muito alto 0 (0) 0 (0) 

 Fonte: dados da pesquisadora.  

 

O tempo médio que os enfermeiros utilizaram para avaliar o desenho 1 com o 

CD:H VBa foi de 10 a 20 minutos para 40 (48%) enfermeiros; 21 a 30 minutos para 32 

(39%) enfermeiros; 31 a 40 minutos para sete (8%); 41 a 50 minutos para três (4%); 

51 a 60 minutos para um (1%) enfermeiro; e ninguém ultrapassou a margem de 60 

minutos de avaliação.  

Na Tabela 6, estão representadas as respostas obtidas com o CD:H VBb 

referentes ao desenho 1. Na Parte A, é possível verificar que, para os itens 1, 4, 5, 6, 

8 e 9, há uma maior concentração de respostas em torno de uma categoria. Para os 

itens 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13 e 14, as respostas estão mais distribuídas entre as 

categorias. Já os itens 1, 2, 3, 9 e 13 apresentam respostas nos extremos das 

categorias. 



RESULTADOS 69 

Camila Forni Antunes 

Na Parte B do CD:H VBb (Tabela 6), os comandos foram redigidos após a 

avaliação dos juízes, com objetivo de clarear o modo como o item deveria ser 

respondido, pois, novamente, se os itens 18 e 19 forem assinalados, os itens 15, 16 e 

17 deveriam estar sem respostas. Além disso, mantendo a amplitude da escala, as 

pontuações da Parte B no CD:H VBb foram modificadas de 0, 5 e 10 para 1, 4 e 7. Os 

itens que apresentaram maiores concordâncias (acima de 80%) foram: 15,18, 19, 20, 

21 e 22.  

A avaliação da impressão geral do desenho na parte C, para o CD:H VBb, foi o 

primeiro item a ser realizado, conforme sugerido por Koppitz (1984), como sendo a 

primeira impressão que o avaliador deve ter do desenho, e a distribuição das 

respostas variou das categorias 2 a 7. 

O tempo médio de avaliação do desenho 1 com o CD:H VBb foi de 10 a 20 

minutos para 55 (65%) enfermeiros, de 21 a 30 minutos para 25 (21%) enfermeiros e 

de 31 a 40 minutos para cinco (6%) enfermeiros.  

 

b) Desenho 2  

Nas Tabelas 8 e 9, estão representadas todas as respostas obtidas com o CD:H 

VBa e o CD:H VBb no desenho 2, respectivamente. Diante dos padrões de respostas, 

verifica-se novamente para o desenho 2 que, no CD:H VBa, as respostas são mais 

distribuídas pelas categorias, enquanto, para o CD:H VBb, com a retirada das 

categorias sem rótulos, as respostas ficaram mais concentradas. 

Para o desenho 2 com o CD:H VBa, observou-se que os itens 1, 2, 5, 6, 7, 8, 

11 e 14 apresentaram as respostas mais concentradas em torno de uma categoria e 

as respostas dos itens 3, 4, 9, 10, 12 e 13 ficaram distribuídas entre as categorias, 

conforme a Tabela 8.  

Na Parte B (Tabela 8), os itens com maior concordância (>80%) foram: 18, 21 

e 22. Os itens 15 e 19, que são autoexcludentes, foram ambos assinalados por 56 

enfermeiros. Na Parte C, a distribuição variou entre as categorias 1 a 5, sendo que 

somente duas categorias têm rótulos.  

Para o desenho 2, a quantidade de categorias sem rótulos assinaladas (valores 

em negrito da Tabela 8) foi maior quando comparado ao desenho 1, com 41 vezes 

assinaladas, sendo que os itens em que essa estratégia foi mais utilizada foram 7 

(tamanho da pessoa em comparação ao ambiente) e 14 (nível de desenvolvimento do 

desenho).  
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Tabela 8 - Porcentagens das respostas assinaladas do CD:H VBa com o Desenho 2. São Paulo, 2018.  

Desenho 2 - CD:HVBa (n = 83) - Porcentagens 

Parte A Parte B 

Parte C Itens  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Categorias 

0 − − − − − − − − − − − − − − 67 67 65 90 77 59 82 20 − 

1 5 0 0 17 78 7 54 0 0 55 70 8 33 1                 69 

2 1 1 29 2 4 5 6 0 0 2 29 0 1 2                 2 

3 0 12 51 19 18 81 33 5 8 10 0 27 34 71                 1 

4 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0 4                 1 

5 0 10 6 35 0 7 5 92 6 24 0 37 20 17 33 33 35 − − − − − 25 

6 0 0 0 18 0 0 1 0 19 2 0 1 1 4                 0 

7 2 4 1 0 0 0 0 2 48 0 0 0 1 1                 0 

8 12 70 4 6 0 0 0 0 0 5 0 23 10 0                 0 

9 78 1 10 2 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0                 0 

10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 − − − 10 23 41 18 80 1 

Fonte: dados da pesquisadora.  
 

Tabela 9 - Porcentagens das respostas assinaladas do CD:H VBb com o Desenho 2. São Paulo, 2018.  

Desenho 2 - CD:HVBb (n = 84) - Porcentagens 

Parte A Parte B 
Parte 

C Itens  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Categorias 

1 6 1 44 19 49 17 42 0 0 56 76 18 6 5 67 55 51 60 70 51 82 20 75 

2 2 11 50 31 48 82 33 1 2 14 18 4 5 8                 8 

3 0 1 1 1 2 0 18 96 10 2 1 20 15 1                 7 

4 1 14 0 25 1 0 7 1 15 23 4 33 21 60 33 45 49 − − − − − 10 

5 20 2 0 19 0 1 0 0 67 5 1 17 32 23                 0 

6 70 69 5 5 0 0 0 1 6 0 0 8 20 2                 0 

7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 − − − 40 30 49 18 80 0 
Fonte: dados da pesquisadora.  
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O escore de ansiedade final avaliado pelos enfermeiros foi de: 48 (58%) baixo; 

31 (37%) médio; três (4%) muito baixo e um (1%) muito alto. Novamente, após realizar 

a soma dos escores, 11 enfermeiros assinalaram o escore final de maneira incorreta. 

Na Tabela 10, estão representadas as respostas dos enfermeiros e os escores após 

a somatória das respostas dos profissionais, nas quais se observa que 44 (53%) 

alcançaram o escore de baixa ansiedade.  

 

Tabela 10 - Nível de ansiedade baseado no escore total do CD:H VBa para o desenho 2. São 
Paulo, 2018.  

Escores do  

CD:H VBa 

Escores assinalados pelos 

enfermeiros 

n (%) 

Escores após a somatória 

dos valores 

n (%) 

< 43: Muito baixo 3 (4) 1 (1) 

44 – 83: Baixo 48 (58) 44 (53) 

84 – 129: Médio 31 (37) 38 (46) 

130 – 167: Acima da 

média 
0 (0) 0 (0) 

>168: Muito alto 1 (1) 0 (0) 

Fonte: dados da pesquisadora.  
 

O tempo médio que os enfermeiros utilizaram para avaliar o desenho 1 foi de 

10 a 20 minutos para 71 (86%) enfermeiros; 21 a 30 minutos para dez (12%) 

enfermeiros; 31 a 40 minutos para um (1%); 41 a 50 minutos para um (1%), e ninguém 

ultrapassou a margem de 51 minutos de avaliação.  

Na avaliação do desenho 2 com o CD:H VBb na Parte A, conforme a Tabela 8, 

os itens que obtiveram maior concordância nas respostas dos enfermeiros foram: 1, 

2, 6, 8, 9, 11 e 14. Para estes, os itens 2 e 14 apresentaram respostas nos extremos 

das categorias.  

Na Parte B (Tabela 9), somente os itens 21 e 22 apresentaram mais que 80% 

de concordância entre os enfermeiros. Os itens autoexcludentes 15 e 19 foram ambos 

assinalados por 23 enfermeiros, e os itens 16, 17 e 18 foram assinalados por 21 

enfermeiros.  

No CD:H VBb, a Parte C foi a primeira avaliação realizada do desenho e as 

respostas ficaram mais concentradas na primeira categoria “Realista, agradável, 

brilhante, boa proporção, confiante, feliz” com 63 (75%) respostas. 



RESULTADOS 72 

Camila Forni Antunes 

Gastaram de 10 a 20 minutos, 74 (88%) enfermeiros para avaliar o desenho 2 

com o CD:H VBb; cinco (6%) levaram de 21 a 30 minutos; três (4%) necessitaram de 

31 a 40 minutos; um (1% de 41 a 50 minutos e um (1%) levou mais de 60 minutos.  

4.2.3 Análise fatorial exploratória e confiabilidade 

A Tabela 11 apresenta os resultados da AFE para o desenho 1. A versão CD:H 

VBa apresenta somente o modelo inicial para as análises da AFE e, para o CD:H VBb, 

foram analisados o modelo inicial e o modelo ajustado com a retirada dos itens com 

baixas cargas fatorais. 

No modelo ajustado no CD:H VBb, foram retirados itens que apresentavam 

baixas cargas fatorais (≤0,4) e mantidos os itens: 3, 7 e 13 da Parte A; 16, 17, 18 e 21 

da Parte B e Parte C.  

O teste Bartlett para os três cenários demonstrou valores significantes, 

existindo algumas correlações entre as variáveis. Já o KMO ≤ 0,7, nos modelos 

indicou uma baixa qualidade dos dados para a execução da análise fatorial.  

Na matriz de correlações, apesar de os índices apresentarem melhora no 

modelo ajustado, ainda possuem uma correlação negativa (item 21 x Parte C). As 

correlações positivas foram entre: item 17 x item 21 (0,408); item 17 x item 18 (0,429); 

item 16 x item 18 (0,478) e item 16 x item 17 (0,518). 

 

Tabela 11 - Análises de AFE e Confiabilidade do desenho 1 para os instrumentos CD:H VBa 
e CD:H VBb. São Paulo, 2018. 

DESENHO 1 CD:H VBa CD:H VBb 

  Índice Técnica Modelo inicial Modelo inicial Modelo ajustado 

AFE 

Adequação 
da matriz de 
correlação 

Bartlett 
330,543 (df = 

253)* 
470,753 (df= 253) * 146,204 (df= 28) * 

KMO 0,48 0,55 0,69 

Matriz de 
correlações  

  -0,38 a 0,49 -0,28 a 0,81 -0,01 a 0,51 

Dimensões   3 3 1 

Variância 
Explicada  

  22,50% 25,90% 27,60% 

Confiabilidade Alpha de Cronbach 0,35 0,65 0,70 

* Resultados significantes (p≤0,05). 
df: grau de liberdade.  
Fonte: SPSS. Dados da pesquisadora.   
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É observada uma baixa variância explicada para os três cenários, e, portanto, 

alta presença de resíduos (variância não explicada); e o alpha de Cronbach, apesar 

de apresentar melhora no modelo ajustado, foi único índice significante.  

A quantidade de dimensões apresentada no modelo inicial (3 = Parte A + Parte 

B + Parte C) explica-se com melhora das cargas fatorais no modelo ajustado com 

somente uma dimensão e com os itens: 18, 17, 16, 3, 13, 7, Parte C e 21, conforme 

apresentado na Tabela 12. Porém as comunalidades (h2) ainda estão abaixo do 

recomendado.  

 

Tabela 12 - Cargas fatorais do desenho 1 para os instrumentos CD:H VBa e CD:H VBb. São 
Paulo, 2018. 

Desenho 1 

CD:H VBa  CD:H VBb 

Modelo inicial  Modelo inicial   Modelo ajustado 

Itens 
Fator 

1* 
Fator 

2* 
Fator 

3* 
h2 ┼   Itens 

Fator 
1* 

Fator 
2* 

Fator 
3* 

h2 ┼  Itens 
Fator 

1┼ 
h2 ┼ 

4 0,63    0,42   3 0,63   0,40  18 0,64 0,41 

20 -0,60    0,43  Parte 
C 

0,61   0,39  17 0,60 0,36 

5 0,46    0,30  7 0,54   0,32  16 0,58 0,33 

19 0,38    0,15  13 0,51   0,32  3 0,53 0,28 

Parte C 0,33    0,14  14 0,42   0,19  13 0,49 0,24 

14 0,32    0,14  12    0,13  7 0,47 0,22 

21     0,11  1    0,17  Parte 
C 

0,41 0,17 

6     0,06  4    0,03  21 0,40 0,16 

17     0,37  20  0,61  0,47     

11     0,10  21  0,59  0,36     

7  0,58   0,41  17  0,58  0,46  
   

13  0,48   0,30  18 0,431 0,49  0,38     

2  0,43   0,23  16  0,45  0,35     

3  0,39   0,18  11    0,21     

12  0,34   0,13  22    0,11     

15     0,11  6    0,17     

22     0,07  2    0,13     

18     0,09  5   0,64 0,44     

16     0,05  8   0,62 0,39     

1     0,03  10    0,15     

8   0,80  0,66  19    0,14     

9   0,54  0,30  15    0,11     

10        0,78   9       0,02         

*Método de extração: quadrados mínimos não ponderados. Método de rotação: Oblimin com 
normalização de Kaiser. 
┼Método de extração: quadrados mínimos não ponderados. 
Fonte: SPSS. Dados da pesquisadora.  
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a) Desenho 2 

A Tabela 13 apresenta os resultados da AFE para o desenho 2. No modelo 

ajustado do CD:H VBb, os itens que apresentaram cargas fatorais ≥0,4 foram: 15, 16, 

17, 18, 19 da Parte B e a Parte C, compondo somente uma dimensão, como 

demonstrado na Tabela 14.  

Assim como no Desenho 1 o teste de Bartlett demonstrou valores significantes, 

e o KMO revelou a inadequação da amostra com valores inferiores a 0,7. 

Para o desenho 2 no modelo ajustado, as correlações na matriz de correlação 

permaneceram positivas. Porém apenas três correlações conquistaram valores ≥0,4: 

item 15 x item 19 (0,81); item 16 x item 18 (0,61) e item 17 x item 18 (0,40). 

Para ambos os instrumentos, CD:H VBa e o modelo inicial do CD:H VBb, a 

variância explicada do fenômeno foi a mesma, com um aumento para 30% no modelo 

ajustado. Os valores de alpha de Cronbach permaneceram ≤0.8 em todos os cenários. 

 

Tabela 13 - Análises de AFE e Confiabilidade do desenho 2 para os instrumentos CD:H VBa 
e CD:H VBb. São Paulo, 2018. 

DESENHO 2 CD:H VBa CD:H VBb 

  
Índice Técnica Modelo inicial Modelo inicial Modelo ajustado 

AFE 

Adequação da 
matriz de 
correlação 

Esfericidade 
de Bartlett 

400,7 (df= 
253) * 

539,7 (df= 253) * 159,9 (df= 15) * 

KMO  0,55 0,52 0,63 

Matriz de 
correlações    

-0,26 a 0,54 -0,28 a 0,81 0,11 a 0,81 

Dimensões 
  

3 3 1 

Variância 
Explicada    

26,0% 26,1% 30,10% 

Confiabilidade Alpha de Cronbach 0,59 0,67 0,67 

*Resultados significantes (p≤0,05). 
Fonte: SPSS. Dados da pesquisadora.  

 

A Tabela 14 demonstra as cargas fatorais dos instrumentos e do modelo 

ajustado para o desenho 2. Verificaram-se melhores resultados para o desenho 2, 

porém as comunalidades do CD:H VBb modelo inicial foram menores do que do 

modelo inicial do CD:H VBa. O modelo final com somente uma dimensão, contendo 

os itens 18, 19, 15, 16, 17 da Parte B, e a Parte C obtiveram cargas fatorais ≥0,4, 

porém, baixas comunalidades (h2).  
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Tabela 14 - Cargas fatorais do desenho 2 para os instrumentos CD:H VBa e CD:H VBb. São 
Paulo, 2018. 

Desenho 2 

CD:H VBa  CD:H VBb 

Modelo inicial  Modelo inicial   Modelo ajustado 

Itens 
Fator 

1* 
Fator 

2* 
Fator 

3* 
h2 ┼   Itens 

Fator 
1* 

Fator 
2* 

Fator 
3* 

h2 ┼   Itens 
Fator 

1┼ 
h2 ┼ 

19 0,64   0,54  16 0,62   0,4  18 0,60 0,37 

17 0,52   0,4  18 0,56   0,34  19 0,60 0,36 

16 0,49  0,48 0,71  12 0,50   0,29  15 0,59 0,34 

14 0,48   0,99  22 0,49   0,25  16 0,54 0,29 

15 0,48   0,68  Parte 
C 

0,48   0,3  17 0,50 0,25 

7 0,41   0,54  7 0,46   0,29  Parte 
C 

0,41 0,17 

Parte 
C 

0,39   0,24  20    0,17     

22 0,35   0,57  17    0,24     

18 0,30   0,95  8    0,05     

6    0,29  19  -0,79  0,74     

11 0,43 -0,80  0,79  15  -0,71  0,59     

10  -0,46  0,42  1    0,19     

21    0,24  2    0,13     

9    0,82  21    0,12     

5    0,24  11   0,57 0,38     

20    0,17  14   0,45 0,22     

3    0,32  6   0,44 0,21     

1   0,58 0,57  10   0,44 0,31     

2   0,55 0,63  3    0,19     

13   0,43 0,27  5    0,16     

8    0,21  4    0,16     

12    0,19  9    0,12     

4    0,27  13    0,07     

*Método de extração: quadrados mínimos não ponderados. Método de rotação: Oblimin com 
normalização de Kaiser. 
┼Método de extração: quadrados mínimos não ponderados. 
Fonte: SPSS. Dados da pesquisadora.   
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5 DISCUSSÃO 

A criança na idade escolar ao ser hospitalizada, é submetida a procedimentos 

dolorosos e às rotinas da unidade hospitalar como o uso de comadres, banhos no leito 

e afastamento da sua família e amigos. Além de apresentar dificuldade em enfrentar 

estas situações difíceis e verbalizar suas emoções, a criança escolar poderá 

desenvolver sentimentos negativos, como a ansiedade (SILVA, 2010). 

Segundo Koppitz (1984) a ansiedade ocorre quando a criança teme os eventos 

futuros que poderão ocorrer durante a hospitalização. O escolar, por já possuir 

capacidade de entender causa e efeito poderá ser informado de seu tratamento e 

consequências, a fim de minimizar a ansiedade (SANTOS et al., 2016). 

Nesse sentido, a utilização de instrumentos e estratégias para minimizar o 

sofrimento da criança torna-se imprescindível no cuidado prestado pelo enfermeiro 

pediatra. O CD:H, que além de ser lúdico para a criança, parecia também ser uma 

importante ferramenta de avaliação dos sintomas de ansiedade em crianças 

hospitalizadas.  

O CD:H tem sido utilizado por diversos profissionais da saúde em diferentes 

países, porém somente um estudo realizado na Suécia efetuou sua tradução, 

adaptação transcultural e validação (Wennström et al, 2011). Nos demais estudos, a 

validação das propriedades psicométricas é pouco citada.  

Assim, com a finalidade em utilizar o CD:H com crianças brasileiras, Campos 

(2018) realizou sua a tradução e adaptação transcultural, disponibilizando o CD:H VB 

para as fases de validação, efetuadas nesta pesquisa. 

Segundo De Vellis (2017) o teste de várias evidências de validade para o 

processo de validação total de um instrumento é necessário. Desse modo, o presente 

estudo analisou as evidências de validade de conteúdo, construto e confiabilidade, 

porém, devido as fracas evidências, não foi possível obter a validade de critério. 

Destaca-se nesta pesquisa, que além do processo de validação do CD:H VBa 

e CD:H VBb terrem sido realizados com enfermeiros, houve também a modificação 

do instrumento original (CD:H VBa), na tentativa de deixá-lo mais de acordo com as 

diretrizes da Psicometria.  

Considerando que o CD:H VB apresenta categorias sem rótulos, ausência de 

ponto médio, e por ser um instrumento com textos instrucionais extensos, foi proposto 
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um modelo, que atendesse melhor as diretrizes da psicometria, com um número ímpar 

de categorias, todas com rótulos, e a condensação dos textos instrucionais, sendo 

mantida a estrutura original do mesmo, denominado CD:H VB - modificado (DE 

VELLIS, 2017; HAIR et al., 2014; WEIJTERS; CABOOTER; SCHILLEWAERT, 2010). 

O empenho realizado justifica-se por julgar que o instrumento possuía potencial para 

ser utilizado tanto na prática clínica quanto em pesquisas. 

Em relação ao comitê de juízes especialistas em psicometria, apenas foi 

solicitado que eles avaliassem se as modificações realizadas, no CD:H VB – 

modificado, eram congruentes com as diretrizes da elaboração de instrumentos. 

Nesse sentido, eles aprovaram a grande maioria das mudanças e sugeriram também 

modificações, obtendo-se um CVR de 0,73; sendo considerado aceitável.  

A escolha da população do estudo para a validação de construto dos dois 

instrumentos gerou grande discussão e reflexão. Na literatura disponível, os dois 

estudos de validação de construto do CD:H descritos pelos criadores do instrumento 

CD:H (Clatworthy, Simon e Tiedeman, 1999b) e Wennström et al. (2011) foram 

realizados somente com a população de crianças escolares, divididas em dois grupos: 

grupo intervenção - crianças escolares hospitalizadas e grupo controle – crianças 

escolares não hospitalizadas. Justifica-se a escolha das crianças escolares como 

população no estudo de Clatworthy, Simon e Tiedeman (1999b), pois era necessário 

validar se o instrumento realmente media a ansiedade das crianças ou não. Vale 

ressaltar que os profissionais que analisaram os desenhos das crianças foram os 

mesmos para toda a série de desenhos. Eram profissionais mestrandos, doutorandos 

com conhecimentos em técnicas projetivas e uma enfermeira com experiência em uso 

de desenhos e sua interpretação. Assim, a avaliação dos desenhos por cada 

profissional deve ter seguido uma tendência, uma maneira pessoal de olhar para os 

desenhos.  

Já na validação realizada por Wennström et al. (2011) os desenhos foram 

avaliados pelos próprios autores que já possuíam conhecimento do instrumento. 

Diante desta problemática, que pode ter gerado algum viés na avaliação, a validação 

do CD:H VBa e CD:H VBb se deu com os enfermeiros pediatras brasileiros, a fim de 

validar o entendimento e aplicação correta do instrumento com a população alvo que 

fará uso do instrumento. 

Ao iniciar a pesquisa acreditava-se que os enfermeiros participantes do estudo 

teriam a mesma compreensão do instrumento e, por conseguinte, a avaliação dos 
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desenhos também seria semelhante. A avaliação do desenho pelo CD:H VBa ou CD:H 

VBb pressupõe que o participante analise e responda de forma adequada, sem 

interpretar o desenho. Entretanto, ao realizar a validação do CD:H VBa e CD:H VBb 

verificou-se que as respostas dos participantes em alguns itens ficaram bastante 

dispersas; em alguns casos, as respostas eram completamente inapropriadas, até 

mesmo sem nexo (vide tabelas 6, 7, 9 e 10).  

Para o desenho 1 pôde-se observar que os itens da parte A que apresentaram 

maiores concordâncias entre os enfermeiros foram os mesmos tanto para o CD:H VBa 

quanto para o CD:H VBb (tabelas 6 e 7). Porém, os itens que apresentaram pouca 

concordância, no CD:H VBb foram respondidos de maneira mais agrupada ao redor 

de uma categoria, como observado no item 3 (tabela 7). Este item avalia o 

“comprimento da pessoa”, no qual no CD:H VBa as respostas ficaram distribuídas 

predominantemente em 4 categorias, enquanto que para o CD:H VBb, ficaram entre 

2 categorias.  

Dos 23 itens que compõe o CD:H VB, 14 itens (2-4, 7, 13-22) necessitam de 

leitura com atenção das instruções antes que a resposta seja assinalada. Somente a 

verificação do gabarito não é suficiente para avaliar o desenho. Nos itens 3, 4, 7 e 13 

em suas instruções é solicitado que o desenho da figura humana seja comparado ao 

papel ou a objetos, o que adiciona uma característica de subjetividade, uma vez que 

cada profissional poderá avaliar de uma maneira distinta. Diante disso foi possível 

observar que esses 14 itens apresentaram baixa concordância entre os enfermeiros, 

tanto para o CD:H VBa quanto para o CD:H VBb.  

Os parágrafos das instruções, os quais precisam ser lidos antes da resposta 

ser dada, são bastante longos no CD:H VBa e foram reduzidos no CD:H VBb, porém, 

ainda demonstraram falhas nas respostas. De acordo com De Vellis (2017) os itens 

longos aumentam a complexidade e diminuem a clareza, e quanto mais longo os 

trechos, maior a necessidade da pessoa possuir um nível de compreensão da leitura 

mais elevado. Mesmo reduzindo o conteúdo, o CD:H VBb ainda é um instrumento com 

longas instruções.  

Para o item 1 “posição da pessoa” no desenho 1 e 2 possivelmente houve 

interpretação do que foi representado. No desenho a criança é representada tomando 

soro, atividade que é comumente realizada sentada ou deitada nos hospitais. 

Portanto, observou-se que apesar da criança ser representada “em pé, sem chão” 

para ambos os instrumentos houve respostas como: “sentado na cama”, “deitado na 
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cama” e até mesmo “flutuando na cama ou sem pessoa” (vide tabelas 6 e 7). Diante 

disto, propõe-se que seja acrescentado ao instrumento a observação de que o 

desenho não deverá ser interpretado, mas sim, avaliado objetivamente. 

Os resultados obtidos permitem inferir que os participantes do estudo 

aparentemente não estavam atentos ao instrumento durante seu preenchimento, pois 

muitas respostas pareceram aleatórias e desconectadas do desenho que estava 

sendo avaliado. Variados foram os itens onde tal fato ocorreu. Como exemplo, pode-

se citar o item 21 “perfil misto da pessoa” foi assinalado por 55 enfermeiros como uma 

característica presente nos desenhos, porém em nenhum deles a criança foi 

desenhada em perfil. O texto foi melhorado pra o CD:H VBb, porém ainda apresentou 

pouca diferença nas respostas, sendo, portanto, necessário melhorar a clareza do 

item.  

Além disso, parece que os enfermeiros tiveram dificuldades com o cálculo de 

frações, pois as respostas em ambos os desenhos foram bastante variadas para o 

item 10, que avalia o espaço que a criança utilizou do papel. Já para o item 11 que 

avalia o posicionamento do papel com ilustração de desenhos, apresentou respostas 

mais concordantes, ao que tudo indica deixando os participantes mais seguros para 

avaliarem os desenhos. 

As respostas dos itens 5 (“expressão facial”), 6 (“olhos/pupilas”) e 11 

(“posicionamento no papel”) corroboram a análise do parágrafo anterior, pois foram 

os itens que menos apresentaram problemas, visto que a avaliação ocorre de forma 

mais objetiva, com análise dos desenhos ilustrados nas categorias, além de não ser 

necessária a leitura das instruções para responder ao item e, consequentemente, 

serem mais rápidos de responder.  

Disponibilizar os instrumentos CD:H VBa e CD:H VBb via formulário online 

facilitou a coleta de dados pelo pesquisador, bem como o participante que pode 

escolher onde e quando responder ao questionário além de ser imediato o retorno do 

material ao pesquisador. Entretanto, pode ter havido algum viés na avaliação dos 

itens: 8 (“cor predominante”), 9 (“número de cores utilizadas”) e 12 (“qualidade do 

traço”), pois diferentes configurações de telas dos computadores podem ter alterado 

as cores dos desenhos, obtendo respostas variadas. Outro ponto é que para os itens 

8 e 9 observou-se que algumas respostas foram assinaladas confundindo o número 

da resposta com o número do item (Figura 2). Por exemplo, para o desenho 1 em que 
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a criança só fez uso da cor “preta” 6 respondentes responderam 8 cores no CD:H VBa 

e 13 responderam 7 cores no CD:H VBb.  

 

Figura 2 - Avaliação do item 9 do formulário online do CD:H VBa. São Paulo, 2018.  

 
Fonte: dados da pesquisadora. 

 

Apesar das problemáticas nos itens 8 e 9, ainda adquiriram boa concordância 

para os dois desenhos, em ambos os instrumentos.  

As categorias do CD:H VBa sem rótulos que foram assinaladas representou a 

minoria dos casos, sendo que foram mais frequentes nos itens que apresentam 

subjetividade: 2, 7, 10, 12 a 14. A pequena quantidade de enfermeiros que fizeram 

uso das categorias sem rótulos reforça positivamente a retirada dos mesmos no 

instrumento CD:H VBb.  

No CD:H VBb ao reposicionar a Parte C para a primeira avaliação, conforme 

discorrido por Koppitz (1984) observou-se que as respostas foram mais distribuídas, 

uma vez que não sofreu interferências ao ler as instruções das Partes A e B. Ao 

verificar as Tabelas 13 e 15, para ambos os desenhos a Parte C apresentou cargas 

fatorais maiores nos modelos iniciais do CD:H VBb, o que sustenta a modificação da 

ordem de preenchimento do item. Além disso, a Parte C foi mantida nos dois modelos 

ajustados com cargas fatorais ≥0,4.  

Ao modificar o instrumento no CD:H VBb foi realizado a diminuição dos textos 

dos itens 14 a 22 da parte B, a fim de deixá-los mais claros e mais breves. Porém, 

ainda apresentaram divergências nas respostas, corroborando com De Vellis (2017) 

que diz que quanto mais longos os textos, maior dificuldade de compreensão. Nesse 
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sentido, os instrumentos podem ter-se tornados bastante cansativos, fazendo com 

que o participante ficasse desconcentrado e não compreendesse a essência do item, 

havendo variadas respostas para o item, como por exemplo o item 14 “nível de 

desenvolvimento” do desenho 1.  

Ainda sobre as instruções de cada item, no caso de itens mutuamente 

excludentes, como por exemplo: ao assinalar o item 15, o item 19 não deveria ser 

assinalado; assim como ao assinalar os itens 16 e 17, o item 18 não deveria ser 

assinalado, vários participantes assinalaram os itens excludentes. Não ficou claro se 

isto ocorreu por cansaço mental, pela longa extensão dos instrumentos, ou se as 

instruções não estavam claras, porém em ambas as situações houve aumento da 

subjetividade do instrumento.  

A dificuldade em interpretação dos itens 14 ao 19 é definido por De Vellis (2017) 

como a quantidade de força que o enfermeiro deve possuir para passar o item; que 

adicionado aos longos trechos favoreceram a baixa concordância entre eles.  

Vale ressaltar que ao verificar as matrizes de correlação, observou-se fortes 

correlações entre os itens 15 e 19 no modelo ajustado do desenho 2. E para os itens 

16, 17 e 18 ocorreu o mesmo padrão, de altas correlações, nos modelos ajustados 

dos desenhos 1 e 2. 

Na AFE as cargas fatorais para o item 1, no desenho 1, ficaram ausentes nos 

três cenários e no desenho 2 obteve 0,58 somente no modelo inicial CD:H VBa, 

demonstrando fraca correlação com a variável latente - ansiedade. Reforçado, 

também, pelo fato de ser um item que foi excluído no modelo ajustado. Outros itens 

dos instrumentos também não tiveram suas cargas fatorais calculadas, o que indica 

que não é uma questão pontual, mas uma situação que interferiu de modo crucial na 

validação dos instrumentos (tabelas 13 e 15). 

Os valores de KMO para os seis cenários (Tabelas 12 e 14) demonstram os 

problemas expostos anteriormente: a presença da subjetividade de alguns itens, o uso 

da interpretação do desenho, a não leitura do manual, a possível dificuldade 

matemática, os viéses do uso de formulário online e a extensão do instrumento 

favoreceram nos baixos valores de KMO para os seis cenários (Tabelas 12 e 14).  

Os modelos ajustados ficaram diferentes para cada desenho, o que reforça as 

inconsistências ao avaliar os desenhos, os problemas na escala e na teoria. 

A baixa variância explicada sustenta a hipótese de que a teoria o instrumento 

é fraca. Ao verificar as cargas fatorais nas Tabelas 13 e 15 é possível observar a 
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ausência das cargas para muitos itens. O modelo ajustado do desenho 1 representa 

somente 34% dos itens, e no desenho 2, 26%.  

Destaca-se, que a maioria dos itens que compõe os modelos ajustados são da 

Parte B, o que reforça o apresentado por Koppitz (1984). As características de 

omissão de partes do corpo e sombreamento são as citadas pela autora como 

indicadores emocionais de ansiedade em desenhos de crianças de 11 a 14 anos e 

estão presentes nos itens 15 a 20 e 22 do CD:H VB.  

O tempo de avaliação dos instrumentos mostrou que para o desenho 1 foi 

necessário maior tempo (10 a 30 minutos), visto que o profissional não conhecia o 

instrumento e para o desenho 2, o tempo diminuiu (10 a 20 minutos). Porém, no 

desenho 2 a quantidade de concordância entre os itens diminuiu para os dois 

instrumentos. Pode-se indagar, que por ter lido o instrumento para avaliar o desenho 

1 a leitura para o desenho 2 tenha sido mais rápida, além de um maior desgaste 

mental, visto que já estavam há mais de 20 minutos respondendo ao formulário. 



 

6 CONCLUSÃO 
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6 CONCLUSÃO 

O presente estudo confirmou as hipóteses testadas de que o CD:H VBa possui 

fracas evidências de validade de construto e que para o CD:H VBb as evidências são 

melhores. Porém, para o CD:H VBb os resultados dos testes não foram satisfatórios 

para validar o instrumento, apresentando baixa variância explicada, comunalidades e 

confiabilidade e correlações negativas.  

A partir da AFE foram sugeridos dois modelos ajustados com itens que 

possuíam cargas fatorais ≥0,4. Notou-se que a maioria dos itens que compunha os 

modelos ajustados eram da Parte B do instrumento. Além disso, os modelos ajustados 

possuíram somente uma dimensão para explicar o fenômeno, diferentemente das três 

dimensões propostas pelas autoras Clatworthy, Simon e Tiedeman (1999a, 1999b). 

Apesar de apresentarem cargas fatorais ≥0,4, as comunalidades eram baixas (≤0,4).  

Diante do apresentado pode-se concluir que os instrumentos reuniram fracas 

evidências de validade de construto na identificação dos sintomas de ansiedade das 

crianças hospitalizadas. Recomenda-se a não utilização dos instrumentos na prática 

clínica e para fins de pesquisa.  

A baixa participação dos enfermeiros assistências para avaliar os desenhos e 

a extensão dos instrumentos podem ter contribuído para as avaliações incoerentes. A 

avaliação ser realizada de maneira online também trouxe viéses a partir do momento 

em que algumas questões aparentam ter sido assinaladas erroneamente devido a 

formatação do questionário online. Além disso considera-se relevante solicitar que o 

enfermeiro respondente informe em qual momento do dia os desenhos foram 

avaliados, pois poderia haver diferenças daqueles em pré plantão, no plantão e pós 

plantão. Sendo estas as limitações do estudo. 

Refletiu-se que possivelmente, devido o enfermeiro pediatra não possuir 

formação específica em técnicas projetivas, as dificuldades em avaliar os desenhos 

ficam evidenciadas e, portanto, resultou nas fracas evidências de validade e 

confiabilidade encontradas.  

Sugere-se novas pesquisas com os modelos ajustados, com a finalidadade de 

melhorar as comunalidades e dar sequência à validação de critério. A fim de diminuir 

a subjetividade dos instrumentos, é proposto a reconstrução dos modelos ajustados 
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em escalas dicotômica, para que o enfermeiro avalie pontualmente a presença ou 

ausência de cada ponto a ser avaliado.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - CARTA CONVITE - CARTA AOS PSICOMETRISTAS 

 

Gostaria de convidá-lo(a) a participar do Comitê de Psicometristas da pesquisa 

intitulada: “Ansiedade da hospitalização em crianças: validação do instrumento Child Drawing: 

Hospital - Versão Brasileira”. Sua atuação dar-se-á por meio da avaliação psicométrica do 

instrumento Child Drawing: Hospital (CD:H), com o auxílio do manual do instrumento CD:H 

traduzido e adaptado para a língua portuguesa falada no 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. Dra. Elaine Buchhorn Cintra Damião. 

O CD:H foi desenvolvido por Clatworthy et al (1999), para avaliação de ansiedade em 

crianças escolares hospitalizadas, por enfermeiros, por meio de um desenho, tendo sido 

traduzido e adaptado culturalmente em estudo anterior. O presente estudo tem como objetivo 

validar o instrumento CD:H traduzido e adaptado à língua portuguesa falada no Brasil (CD:H 

- VB), para que seja utilizado por enfermeiros pediatras na identificação da ansiedade de 

crianças escolares hospitalizadas. 

O instrumento CD:H - VB, entretanto, possuía várias “casas vazias”, sem rótulo, o que 

poderia comprometer a validação do estudo. Nesse sentido, fizemos adaptações no 

instrumento para que não houvesse itens sem rótulo e denominamos de CD:H - VB 

modificado. 

O comitê de juízes, ao qual lhe convido a participar, será composto por profissionais 

experientes em psicometria. Caso aceite participar do estudo, estão disponibilizados: a) o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; b) um questionário de caracterização, para 

obtenção dos dados demográficos do participante; c) o instrumento CD:H - Versão Brasileira; 

d) o CD:H - Versão Brasileira modificado e o questionário para a avaliação estrutural do 

instrumento; e) os artigos originais da elaboração do CD:H; e f) um artigo que validou o 

instrumento para a língua sueca.  

A finalidade de sua participação consiste em realizar a avaliação estrutural do 

instrumento CD:H - VB modificado, o que garantirá a confiabilidade ao instrumento. 

Certa de sua expertise no tema, agradeço desde já a sua participação e coloco-me à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. 

Para iniciar, acesse o link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOMrnUZgxCLIZqNyPtc6Z1Z7Z0T6VFI8iHSm9

ecki3mT0vNA/viewform?usp=sf_link 

O prazo para o retorno do documento ficou estipulado em 10 dias. Caso necessite de 

prorrogação, me comunique.  

Atenciosamente, 

  

Enfª Camila Forni Antunes 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOMrnUZgxCLIZqNyPtc6Z1Z7Z0T6VFI8iHSm9ecki3mT0vNA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOMrnUZgxCLIZqNyPtc6Z1Z7Z0T6VFI8iHSm9ecki3mT0vNA/viewform?usp=sf_link
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

PSICOMETRISTA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP 

PSICOMETRISTA 

 

Meu nome é Camila Forni Antunes, sou mestranda e estou realizando um estudo 

intitulado “Ansiedade da hospitalização em crianças: validação do Child Drawing: 

Hospital Versão Brasileira”. Eu e minha orientadora gostaríamos de lhe convidar a participar 

da pesquisa de livre e espontânea vontade. O objetivo do estudo é realizar a validação da 

tradução e adaptação transcultural para a língua portuguesa falada no Brasil do instrumento 

Child Drawing: Hospital – Versão Brasileira (CD:H VB). 

Caso aceite participar da pesquisa, serão disponibilizados um questionário estruturado 

de caracterização do participante alocado no Google Forms e o instrumento CD:H VB com 

questões estruturais para sua avaliação por meio de um documento Word. Devido ao fato de 

o formulário ser online, este poderá ser respondido no momento e local de sua preferência. A 

avaliação do instrumento está estimada em torno de uma hora. 

Este estudo pode não lhe trazer benefícios imediatos, mas ajudará a área da 

enfermagem pediátrica a possuir um instrumento de avaliação de ansiedade da criança 

hospitalizada. Acreditamos que o risco decorrente da participação na pesquisa seja mínimo. 

Entretanto, se em algum momento de sua colaboração na análise do CD:H VB houver algum 

desconforto, devido ao longo tempo de preenchimento do instrumento, o(a) senhor(a) poderá 

interromper imediatamente a sua participação sem qualquer ônus. E se for necessário, 

procuraremos ajuda especializada. Embora nenhum dano físico seja esperado durante ou 

após sua participação no estudo, caso ocorra, o(a) senhor(a) terá direito à indenização.  

O resultado do estudo será somente do meu conhecimento e de minha orientadora, 

sendo mantido sigilo e respeito a sua privacidade. O relatório final 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 você tenha qualquer gasto ou prejuízo de qualquer ordem. O(a) 

senhor(a) também não será pago ou receberá qualquer benefício, no entanto, se houver 

despesas extras decorrentes da pesquisa, o(a) senhor(a) será ressarcido(a). 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: 

childdrawinghospital@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.  

mailto:cepee@usp.br
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Ao optar por participar deste estudo, o(a) senhor(a) deverá eletronicamente aceitar 

participar da pesquisa clicando em “Li e aceito participar da pesquisa”, que corresponderá à 

assinatura do TCLE. Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 

de dezembro de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO COMITÊ DE 

JUÍZES PSICOMETRISTAS – Google Forms 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

ENFERMEIRO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP 

ENFERMEIRO 

 

Meu nome é Camila Forni Antunes, sou mestranda e estou realizando um estudo 

intitulado “Ansiedade da hospitalização em crianças: validação do Child Drawing: 

Hospital Versão Brasileira”. Eu e minha orientadora gostaríamos de lhe convidar a participar 

da pesquisa de livre e espontânea vontade. O objetivo do estudo é realizar a validação da 

adaptação transcultural do instrumento Child Drawing: Hospital Versão Brasileira (CD:H VB) 

para a língua portuguesa falada no Brasil. 

O processo de validação do instrumento CD:H VB consiste em três fases: tradução, 

adaptação transcultural e validade psicométrica. A primeira e a segunda fase foram realizadas 

em um estudo anterior e a fase de validação psicométrica do construto, a qual objetiva esse 

projeto, consiste em testar se o instrumento adaptado será compreendido pelo enfermeiro que 

fará uso do material. 

O estudo possui dois instrumentos, o CD:H VBa e CD:H VBb, a serem analisados. 

Teremos um grupo de enfermeiro que fará a análise do CD:H VBa (Grupo A) e outro grupo 

que irá utilizar o CD:H VBb (Grupo B). A escolha do instrumento a ser analisado pelo 

enfermeiro dar-se-á de forma aleatória por sorteio, realizado no site www.randomization.com.  

Caso aceite participar da pesquisa, serão disponibilizados por meio de um formulário 

eletrônico alocado no Google Forms: o instrumento CD:H VBa ou CD:H VBb, conforme 

determinado pelo sorteio; dois desenhos realizados por crianças escolares hospitalizadas; e 

um questionário para ser preenchido com seus dados pessoais. Devido ao fato do formulário 

ser online, este poderá ser respondido no momento e local de sua preferência. A avaliação 

dos desenhos com o CD:H VBa ou CD:H VBb e o preenchimento do instrumento estão 

estimados em torno de 45 minutos. 

Este estudo pode não lhe trazer benefícios imediatos, mas ajudará a área da 

enfermagem pediátrica a possuir um instrumento de avaliação de ansiedade da criança 

hospitalizada. Acreditamos que o risco decorrente da participação na pesquisa seja mínimo. 

Entretanto, se em algum momento de sua colaboração na análise do CD:H VBa ou CD:H VBb 

houver algum desconforto, devido ao longo tempo de preenchimento do instrumento, o(a) 

senhor(a) poderá interromper imediatamente a sua participação sem qualquer ônus. E se for 

necessário, procuraremos ajuda especializada. Embora nenhum dano físico seja esperado 

durante ou após sua participação no estudo, caso ocorra, o(a) senhor(a) terá direito à 

indenização. 

 O resultado do estudo será somente do meu conhecimento e de minha orientadora, 

sendo mantido sigilo e respeito a sua privacidade. O relatório final 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 você tenha qualquer gasto ou prejuízo de qualquer ordem. O(a) 

senhor(a) também não será pago ou receberá qualquer benefício, no entanto, se houver 

despesas extras decorrentes da pesquisa, o(a) senhor(a) será ressarcido(a). 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: 

http://www.randomization.com/


APÊNDICES 100 

Camila Forni Antunes 

camila.antunes@usp.br 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.  

Ao optar por participar deste estudo, o(a) senhor(a) deverá eletronicamente aceitar 

participar da pesquisa clicando em “Li e aceito participar da pesquisa”, que corresponderá à 

assinatura do TCLE. Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 

de dezembro de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

 

 

 

  

mailto:camila.antunes@usp.br
mailto:cepee@usp.br
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS 

ENFERMEIROS PEDIATRAS – Google Forms  
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APÊNDICE F - CDH VBa 
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APÊNDICE G - CDH VBb 
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APÊNDICE H - QUADRO SÍNTESE 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

O INSTRUMENTO

P
a

rá
g

ra
fo

 1

CD:H VBb       

O material necessário para a aplicação do instrumento CD:H consiste

em uma folha de papel branco A4 e 7 lápis de cor nas cores: vermelho,

azul, verde, amarelo, laranja, preto e marrom. Orienta-se a criança a

desenhar uma figura de uma pessoa no hospital, conforme instruções a

seguir:

1. Concordo          0. Discordo 1. Concordo          0. Discordo 1. Concordo          0. Discordo 1. Concordo          0. Discordo

Para instrução de se realizar uma tarefa, como 

desenho, é preferível utilizar-se do seguinte 

comando “Orienta-se a criança a desenhar uma 

figura de uma pessoa no hospital. A seguir, as 

instruções:”

P
a

rá
g

ra
fo

 2

CD:H VB

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.

CD:H VB - modificado  

O material necessário para a aplicação do instrumento CD:H consiste

em uma folha de papel branco A4 e 8 lápis de cor nas cores: vermelho,

roxo, azul, verde, amarelo, laranja, preto e marrom. A criança

individualmente é orientada a desenhar a figura de uma pessoa no

hospital, como se segue:    (Modificação: clareza do texto)

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

2. Entregar à criança a folha de papel na posição 

diagonal (aqui eu fiquei em dúvida como seria esta 

entrega. Via de regra, trabalhamos com a folha na 

vertical ou horizontal. Por que aqui tem a ênfase na 

posição diagonal?) e não interferir caso ela queira 

trocar a orientação da folha de papel;

3. Por fim, pede-se a criança que nomeie as cores 

dos lápis para certificar-se de que ela não possua 

nenhuma dificuldade ou impossibilidade em 

reconhecer as cores, como daltonismo;

4. “A criança é instruída: ‘Por favor, eu gostaria que 

você desenhasse uma pessoa no hospital. Não 

tenha pressa, tente fazer o melhor desenho que 

conseguir, tudo bem? Quando você terminar, eu 

ficarei com seu desenho, certo?”

2) Entregar à criança a folha de papel, que deve ser colocada

diretamente em frente à criança na diagonal, a fim de permitir que a

criança sozinha determine a orientação do papel.

Juiz 1

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”.

1) A criança deve estar sentada à mesa ou ter uma superfície rígida (ex.

mesa de refeição auxiliar) em uma altura apropriada. 2) Entregar à

criança a folha de papel, que deve ser colocada diretamente em frente à

criança na diagonal, a fim de permitir que a criança sozinha determine a

orientação do papel. 3) Entregar os lápis de cor. 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).

4) A criança é instruída: “Por favor, desenhe uma pessoa no hospital. Eu

ficarei com seu desenho quando você

terminar”. (Modificação: separado texto em tópicos)

1) A criança deve estar sentada à mesa ou ter uma superfície rígida (ex.

mesa de refeição auxiliar) em uma altura apropriada.

3) Entregar os lápis de cor. 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). Solicite que a

criança nomeie as cores dos lápis para certificar-se de que ela não

possua nenhuma dificuldade ou impossibilidade em reconhecer as

cores, como daltonismo.
 4) A criança é instruída: “Por favor, desenhe uma pessoa no hospital. Eu

ficarei com seu desenho quando você terminar. Não tenha pressa, tente

fazer o melhor desenho que conseguir. Quando você terminar, eu ficarei

com seu desenho, certo?”.

Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo
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P
a

rá
g

ra
fo

 3

Sugiro substituir as palavras: “e/ou encorajada a 

realizar a tarefa” substitui por “e/ou “ela pode ser 

encorajada a realizar a tarefa”.  

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

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.

Deve ser observado se a criança 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 que deverão ser respondidas com esclarecimentos que

mantenham a essência da instrução e não influenciem no desenho da

criança. A criança não deve ser estimulada a adicionar partes ou cores

ao desenho. (Modificação: mantido o texto mais sucinto)

Deve ser observado se a criança é capaz de executar o que foi

solicitado. No caso de a criança ser muito distraída, a orientação pode

ser repetida e/ou ela poderá ser encorajada a realizar a tarefa. Algumas

crianças poderão fazer perguntas que deverão ser respondidas com

esclarecimentos que mantenham a essência da instrução e não

influenciem no desenho da criança. A criança não deve ser estimulada a

adicionar partes ou cores ao desenho. 

CD:H VB

ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO CD:H

Juiz 4

“(...) ou por gestos que ela terminou, deve-se 

agradecer a ela pelo trabalho e esforço à tarefa, e, 

em seguida, o desenho...”

Substituir data da finalização do desenho por data 

de realização do desenho.

P
a

rá
g

ra
fo

 4

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

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.

Quando a criança indicar verbalmente ou por gestos que ela terminou, o

desenho e os lápis serão recolhidos. 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.

(Modificação: mantido o texto mais sucinto)

Quando a criança indicar verbalmente ou por gestos que ela terminou,

agradeça a ela pelo trabalho e esforço realizado, e em seguida, o

desenho e os lápis serão recolhidos. O desenho deve ser identificado no 

verso com a idade e data de nascimento da criança, sexo, todos os

diagnósticos clínico-cirúrgicos, data de admissão no hospital, data da

realização do desenho e número do registro hospitalar.

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

P
a

rá
g

ra
fo

 5

A pontuação do desenho é dividida em três partes. (Modificação: 

reduzido a redundância, sendo que esses passos serão explicados

posteriormente)

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

Juiz 3 Juiz 4

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.

 0. Discordo 1. Concordo           1. Concordo            0. Discordo

CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

Sugiro manter: 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.

Observação: Esta última frase não deve ser repetida 

como consta no item seguinte. Acho bom manter a 

frase retirada para lembrar que é uma medida do 

estado de ansiedade, que não foi mencionado 

antes.

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

A pontuação total é baseada no fundamento teórico dos desenhos como 

medida projetiva dos estados de ansiedade das crianças. A pontuação 

total do CD:H é determinada pela soma dos totais das três partes: A, B 

e C. 

Juiz 1 Juiz 2
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P
a

rá
g

ra
fo

 6
P

a
rá

g
ra

fo
 7

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

(Excluído trecho)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Não estão claros quais são os itens que compõe a 

parte B. Mesmo no texto original em inglês (tive que 

ler pelo menos duas vezes para entender como 

pontuar a parte B). Eu sugiro que aponte claramente 

quais são os itens ou caso contrário as pessoas que 

querem usar o instrumento, vão não vão saber 

pontuar. Uma solução pode ser elencar os itens.

Minha sugestão é excluir tudo isso, pois percebo 

repetições com o Guia de Pontuação. Sugiro levar o 

texto mais importante para lá. De forma semelhante 

como em outra seção em que o texto principal foi 

levado para dentro dos quadros. Levei para o Guia 

de Pontuação esta frase principal desta parte B.

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

(Excluído trecho)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

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 B consiste em oito itens que presumivelmente podem indicar

patologias. A omissão, o exagero e a atenuação de uma parte do corpo

recebem 4 pontos. Distorção, omissão de duas ou mais partes do

corpo, transparência, perfil da pessoa misto e sombreamento recebem

7 pontos cada. Se o item não estiver presente, a pontuação “1” é

anotada. (Modificação: modificada as pontuações)

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

Não descreve os itens na parte A e mantém nas 

partes B e C. Os itens são aspectos importantes 

devido a atribuição de pontos. Também percebo 

repetições com o Guia de Pontuação. Sugiro que 

levar o texto mais importante para lá. De forma 

semelhante, foi feito em outra seção em que o texto 

principal foi levado para dentro dos quadros. 

Portanto, sugiro que aqui seja feita da mesma 

forma, excluindo as descrições das Parte A, B e C. 

Levei para o Guia de Pontuação esta frase sucinta 

que em parte é repetida lá. 

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

A Parte A contém 14 itens. Cada item é pontuado em uma escala de 1 a 

7, sendo 1 o mais baixo nível de ansiedade e 7 o mais alto.

(Modificação: mantido o texto mais sucinto)

6A 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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P
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 1
0

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

(Unido trecho no parágrafo 5, conforme avaliação do juiz 4)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

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.

A pontuação total do CD:H é determinada pela soma dos totais das

Partes A, B e C. (Modificação: mantido o texto mais sucinto e retirada a 

possibilidade de assinalar itens sem rótulos)

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

Para o uso do CD:H é importante que o aplicador: (1) seja conservador

e consistente ao dar a pontuação (se em dúvida, escolher a pontuação

mais alta), (2) Revise o guia de pontuação 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). (Modificação:

mantido o texto mais sucinto)

Penso que os termos conservador e consistente 

podem não ser compreendidos. Substituir por 

“cauteloso e coerente”

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).

Minha sugestão é excluir tudo isso, pois percebo 

repetições com o Guia de Pontuação. Sugiro levar o 

texto mais importante para lá. De forma semelhante 

como em outra seção em que o texto principal foi 

levado para dentro dos quadros. Levei para o Guia 

de Pontuação esta frase principal desta parte C.

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Para o uso do CD:H é importante que o aplicador: (1) seja cauteloso e

coerente ao dar a pontuação (se em dúvida, escolher a pontuação mais

alta), (2) Revise o guia de pontuação 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). 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

(Excluído trecho)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

A Parte C é a aparência ou impressão do desenho como um todo da

ansiedade expressada na figura, em uma escala de 1 a 7, usando-se os

identificadores específicos fornecidos. A pontuação um (1) indica

enfrentamento ou baixa ansiedade e a pontuação sete (7) indica

distúrbio ou alta ansiedade. (Modificação: retirada expressão em

inglês, modificada a pontuação e mantido texto mais sucinto)

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.
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Manter a palavra ‘algum’ justamente para manter o 

foco no paciente avaliado. “para reduzir o efeito da 

subjetividade do avaliador, utilizar os exemplos 

específicos descritos abaixo”.

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. 

A pontuação do CD:H requer um julgamento do avaliador. Quando

possível, a subjetividade deve ser reduzida com o auxílio dos 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. (Modificação: 

melhorado a clareza) Juiz 3

CD:H - GUIA DE PONTUAÇÃO

P
a

rá
g

ra
fo

 1
1

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

A pontuação do CD:H requer o julgamento do avaliador. Para reduzir a

subjetividade do avaliador, utilizar os exemplos específicos descritos a

seguir. 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. 

Juiz 1 Juiz 2

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

Substituir abaixo por a seguir.

Juiz 4

1. Concordo            0. Discordo 1. Concordo            0. Discordo

O texto mais sucinto da Atribuição de Pontuação foi 

trazido para esta seção. Assim a seção Atribuição de 

Pontuação poderá ser reduzida, evitando-se repetições.

A Parte A contém 14 itens. Cada item da Parte A é 

pontuado em uma escala de 1 a 7 de acordo com as 

características encontradas no desenho, sendo 1 o mais 

baixo nível de ansiedade e 7 o mais alto.

PARTE A

P
a
rá

g
ra

fo
 1

2

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

A Parte A contém 14 itens. Cada item da Parte A é pontuado em uma escala

de 1 a 7 de acordo com as características encontradas no desenho, sendo 1

o mais baixo nível de ansiedade e 7 o mais alto.

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Cada item da Parte A é pontuado em uma escala de 1 a 7 de acordo com as

características encontradas no desenho. (Modificação: pontuações e

retirado trecho julgado como irrelevante)

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.

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo
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Retirar  “se”, conforme trecho abaixo:

A ausência de pessoas nos desenhos pode significar 

dificuldade em ter uma percepção de si mesmo ou dos 

outros (DiLeo, 1970). Pontuação:

 Item 1: Posição

P
a
rá

g
ra

fo
 1

3

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

As crianças tendem a mostrar uma percepção 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 (Klepsch &

Logie, 1982). A ausência de pessoas nos desenhos pode significar dificuldade 

em se ter uma percepção de si mesmo ou dos outros (DiLeo, 1970).

Pontuação:

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

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 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:

As crianças tendem a mostrar uma percepção 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 (Klepsch &

Logie, 1982). A ausência de pessoas nos desenhos pode significar dificuldade 

em se ter uma percepção de si mesmo ou dos outros (DiLeo, 1970).

Pontuação: (Modificação: retirado trecho pouco claro, que não havia

demonstração de exemplos)

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

F
ig
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Juiz 4

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

(Modificação: retirados desenhos 3, 4 e 6)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo
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Juiz 4

P
a
rá

g
ra

fo
 1

4

CD:H VB

Item 2: Ação

3 9

Q
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CD:H VB - modificado  

PARTE A

1. Posição da Pessoa

1 2 3 4 5 6

Deitado na cama, 

coberto

8

Deitado na cama

7

Sentado na cama, coberto

CD:H VB

10

Flutuando ou sem 

pessoa

5

Sentado na 

cadeira

PARTE A

1. Posição da 

Pessoa

1 2

Em pé, no chão Em pé, sem chão 

6

Sentado na cama

4

Em pé, em cima 

da cama

Em pé, com 

muletas

3 4 5 6 7

7

Em pé, no chão Em pé, sem chão Sentado na cadeira Sentado na cama Deitado na cama Deitado na cama, coberto Flutuando ou sem pessoa

Modificação: retirados os itens 4 (por não ter sido citado no texto sueco) e 3 (que foi pouco citado e por conter material hospitalar que será avaliado no item 13). Unidos os itens 5 e 6 devido pontuações próximas e serem pouco citados.

CD:H VBb       

PARTE A

CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Deitado na cama, coberto Flutuando ou sem pessoa

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Posição da Pessoa Em pé, no chão Em pé, sem chão Sentado na cadeira Sentado na cama Deitado na cama

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Pessoas em pé e andando ou a inclusão de objetos em movimento

demonstram uma criança com senso de controle e autoconhecimento.

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: (Modificação: 

retirado trecho muito conceitual e trocado a expressão “manutenção de si

mesma” para “autoconhecimento”)

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:

Pessoas em pé e andando ou a inclusão de objetos em movimento

demonstram uma criança com senso de controle e autoconhecimento.

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: 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                

1. Concordo                 0. Discordo

 0. Discordo

1 2
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1.          Visivelmente em movimento: pessoa em movimento. Além disso,

cadeiras de rodas, camas, carros, etc. em movimento podem ser

desenhados.

2.          Pessoa cheia de vida: ação claramente demonstrada, por ex.:

conversa demonstrada por palavras escritas, tosse, etc.

3. Desenho em movimento: movimento em todo o desenho, por ex.: sala de

operação em atividade.

4. 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 medicamentos para a criança.

5. Potencial para movimento: sentado ou semirreclinado. Desenhos têm

braços e pernas, mas em posição dependente. Rodas nas camas, veículos,

etc.

6. Nenhum movimento, mas com vida: Deitado na cama. Braços para baixo.

Nenhuma outra pessoa no quarto. Podem estar sorrindo e estar de olhos

abertos.

7. Rígido, 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                 0. Discordo

(Modificação: Trocado termo “medicações” para “medicamentos”, pois

medicação já indica o ato de medicar. No Item 3 foram separados os

conceitos tanto do quadro, quanto do texto. Renumerado os itens)

7. Rígido, 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.

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.

Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo

3. Desenho em movimento: 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 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.

4. 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 medicamentos para a criança.

7. Potencial para movimento: sentado ou semirreclinado. Desenhos têm

braços e pernas, mas em posição dependente. Rodas nas camas, veículos,

etc.

6. 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.

5. Potencial para movimento: sentado ou semirreclinado. Desenhos têm

braços e pernas, mas em posição dependente. Rodas nas camas, veículos,

etc.

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

1. Concordo                1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

1. Visivelmente em movimento: pessoa em movimento. Além disso, cadeiras

de rodas, camas, carros, etc. em movimento podem ser desenhados.

2.          Pessoa cheia de vida: ação claramente demonstrada, por ex.:

conversa demonstrada por palavras escritas, tosse, etc.

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.

CD:HVBb

PARTE A 1 2 3 4 5 6 7

2. Ação - vida Visivelmente em movimento Pessoa cheia de vida Desenho em movimento Mostra alguma vida Potencial para movimento
Sem movimento, mas com 

vida
Rígido, sem vida

Juiz 1 Juiz 2

Mostra alguma 

vida
Potencial para movimento

Quadro Item 2 – Parte A

CD:H VB

P
a
rá

g
ra

fo
 1

5

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1.          Visivelmente em movimento: pessoa em movimento. Além disso,

cadeiras de rodas, camas, carros, etc. em movimento podem ser

desenhados.

8

Sem movimento, 

mas vivo
Rígido, sem vida

 0. Discordo

9 10
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PARTE A 6 7

PARTE A

2. Ação - vida

CD:H VB - modificado  

1

Visivelmente em 

movimento

2 3 4 5 6 7

Pessoa ou 

desenho vivo

Visivelmente em movimento

2

Pessoa cheia de vida 

3

Desenho em movimento

4 5

Mostra alguma vida Potencial para movimento
Sem movimento, mas com 

vida
Rígido, sem vida

Modificação: Retirados os itens 2, 6 e 9 devido ausência de rótulo. Item 3 separados os conceitos tanto do quadro, quanto do texto.

2. Ação - vida

1
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Pontuação:

1.           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 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 apropriado, mas sem roupas: o corpo possui tamanho

apropriado quanto sua altura em comparação com o desenho, porém, sem

roupas.

4.          Pessoas pequenas, corpos expostos: pessoas parecem pequenas

para o papel. A pessoa é inteiramente desenhada, mas de maneira pequena e 

sem roupas. 

5.          Pessoa muito pequena, pessoa constrangida: pessoas muito

pequenas que parecem oprimidas pelo papel.

6.          Somente o tronco da pessoa: Pode incluir os braços. Corpo coberto.

7.          Cabeça flutuante ou somente cabeça com corpo coberto: somente a

cabeça está desenhada sem evidências de corpo ou corpo está indicado

embaixo dos cobertores.

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

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.

7.          Cabeça flutuante ou somente cabeça com corpo coberto: somente a

cabeça está desenhada sem evidências de corpo ou corpo está indicado

embaixo dos cobertores.

(Modificação: retirado item 1 por ter sido pouco citado no texto sueco e item

10 unido com item 9 por não ser citado. Modificada a palavra “torso” do item 8

para “tronco”. Renumerado os itens)

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”.  (Modificação: mantido o texto mais sucinto)

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”. 

2.          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.

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.           Corpo alto, mas apropriado para o desenho: pessoas grandes,

frequentemente haverá outros objetos desenhados. Todas as partes do

desenho são apropriadas em tamanho.

1. Corpo alto, ocupa todo o papel: usualmente com uma só pessoa. Pessoa é

predominante e pode tocar as margens do papel.

Pontuação:Pontuação:

P
a
rá

g
ra

fo
 1

7

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Item 3: Comprimento do Corpo

P
a
rá

g
ra

fo
 1

6

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

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”. 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

3.          Corpo apropriado, mas sem roupas: o corpo possui tamanho

apropriado quanto sua altura em comparação com o desenho, porém, sem

roupas.

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.          Pessoa muito pequena, pessoa constrangida: pessoas muito

pequenas que parecem oprimidas pelo papel.

7. Pessoas muito pequenas, contidas: Pessoas muito pequenas que

parecem oprimidas pelo papel. 

4.          Pessoas pequenas, corpos expostos: pessoas parecem pequenas

para o papel. A pessoa é inteiramente desenhada, mas de maneira pequena e 

sem roupas. 

5. Pessoas pequenas, corpos expostos: Pessoas parecem pequenas para o

papel. A pessoa é inteiramente desenhada, mas de maneira pequena.

6.          Somente o tronco da pessoa: Pode incluir os braços. Corpo coberto.
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1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

3.Comprimento da pessoa
Corpo alto, ocupa todo o 

papel

2 3 4PARTE A 1 5

3.Comprimento da pessoa
Corpo alto, apropriado ao 

desenho

Corpo pequeno, apropriado 

ao desenho

Corpo apropriado, mas sem 

roupas

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

A largura do corpo em relação à altura fornece algumas indicações sobre o

grau de segurança que a criança está experimentando. À medida que a

ansiedade aumenta, os corpos tornam-se mais estreitos e ocupam menos

espaço no papel. Pontuação: (Modificação: retirados conceitos, deixando

texto mais sucinto)

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:

Pessoa pequena, corpo 

exposto

Muito pequeno, pessoa 

constrangida

Somente o tronco da 

pessoa

Cabeça flutuante ou 

somente cabeça com corpo 

coberto
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CD:HVBb

PARTE A 1

6

PARTE A 1 2 3 4 5 6 7

9 10

Pessoa pequena, 

corpo exposto

Muito pequeno, 

pessoa constran-

gida

Somente o torso
Somente cabeça, 

corpo coberto

Cabeça flutuante, 

sem corpo

Corpo alto, 

apropriado ao 

desenho

Corpo pequeno, 

apropriado ao 

desenho

Corpo fino, sem 

roupas ou 

apropriado, mas 

sem roupas

7 8

3 4 5 6 72

Cabeça flutuante ou 

somente cabeça com corpo 

coberto

Modificação: retirado item 6 por falta de rótulo; retirado item 1 por ter sido pouco citado no texto sueco; unido item 10 com item 9 por não ser citado. Modificada a palavra “torso” do item 8 para “tronco da pessoa”

Quadro Item 3 – Parte A

CD:H VB

Item 4: Largura da Pessoa em Relação ao Comprimento.

P
a
rá

g
ra

fo
 1

8

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

A largura do corpo em relação à altura fornece algumas indicações sobre o

grau de segurança que a criança está experimentando. Alguns corpos são

aumentados com roupas. À medida que a ansiedade aumenta, os corpos

tornam-se mais estreitos e ocupam menos espaço no papel. Pontuação:

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

3.Comprimento da pessoa
Corpo alto, apropriado ao 

desenho

Corpo pequeno, apropriado 

ao desenho

Corpo apropriado, mas sem 

roupas

Pessoa pequena, corpo 

exposto

Muito pequeno, pessoa 

constrangida

Somente o tronco da 

pessoa

“Alguns corpos são aumentados com roupas” por 

caracterizar um item apresentado no diagrama.
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7. Forma do corpo ambígua ou sem corpo, cabeça flutuante, sem evidência 

de corpo sob as cobertas: 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. Ou não há 

6. Corpo muito magro ou pessoa palito coberta: frequentemente desenhado 

como um corpo muito magro 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.

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.

10. Não há evidência de corpo: Estas crianças parecem ter perdido o senso 

de self  no ambiente hospitalar.

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Figuras Item 4 – Parte A

5. Largura apropriada ao comprimento, porém coberto: A cabeça é 

claramente ligada ao corpo, que está sob cobertores.

F
ig
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CD:H VBb       

1. Largura do corpo é apropriada ao comprimento. A pessoa é proporcional e 

vestida com roupas. 

2. Corpo é claramente mais magro em comparação ao comprimento, mas 

está vestido. 

3. Corpo fino, sem roupas, ou apropriado, sem roupas.

4. Largura apropriada ao comprimento, porém coberto: A cabeça é 

claramente ligada ao corpo, que está sob cobertores. 

5. Pessoa palito com ou sem roupa.

CD:H VB

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.

CD:H VB - modificado  

1. Largura do corpo é apropriada ao comprimento. A pessoa é proporcional e 

vestida com roupas. 

2. Corpo é claramente mais magro em comparação ao comprimento, mas 

está vestido. 

3. Corpo fino, sem roupas, ou apropriado, mas sem roupas.

4. Largura apropriada ao comprimento, porém coberto: A cabeça é 

claramente ligada ao corpo, que está sob cobertores. 

5. Pessoa palito com ou sem roupa.

6. Corpo muito magro ou pessoa palito coberta: frequentemente desenhado 

como um corpo muito magro sob cobertores.

7. Forma do corpo ambígua ou sem corpo, cabeça flutuante, sem evidência 

de corpo sob as cobertas: 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. Ou não há 

CD:H VB - modificado  : Unidos os itens 9 com 10, devido sua baixa incidência e por possuir características semelhantes. Unidos itens 6 e 7 por possuir características semelhantes. Excluído item 2 devido baixa 

incidência e pouca diferença entre os itens 1 e 3. Renumerados os itens.

sugiro:

3- mudança para: Corpo fino ou apropriado, mas sem 

roupas. (fica mais claro)

7- Retirar “sem evidência de corpo sob as cobertas” por 

ser muito semelhante ao 6, podendo ser confundido pelo 

corpo muito magro sob cobertores.

1. Concordo                 0. Discordo1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo
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Forma do corpo ambígua ou 

sem corpo, cabeça 

flutuante, sem evidência de 

corpo sob as cobertas

CD:HVBb

PARTE A 1 2 3 4 5 6 7

4. Largura da pessoa
Largura apropriada ao 

comprimento

 0. Discordo 1. Concordo                

1

Largura fina comparada ao 

comprimento e vestido

Corpo fino ou apropriado, 

mas sem roupas

Largura apropriada ao 

comprimento, porém 

coberto

Pessoa palito com ou sem 

roupas

Corpo muito fino ou pessoa 

palito cobertos

P
a
rá

g
ra

fo
 1

9

CD:H VB CD:H VB - modificado  

 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

CD:H VBb       

A face é a parte expressiva do corpo. Crianças projetarão seus sentimentos

na figura por meio da expressão facial mostrada. 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.

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

2 Largura fina comparada ao comprimento e vestido. 

(Fica mais claro com “e”).

3 Corpo fino ou apropriado, mas sem roupas. 

5 Pessoa palito ou sem roupa (O “paciente” no desenho é 

o foco principal da avaliação, que pode estar sozinho no 

desenho ou ser nomeado pela criança. Quando o 

“paciente” não estiver claramente identificado, utilize a 

maior pessoa para avaliar. Portanto, a avaliação é feita 

apenas de uma pessoa. Retirar plural). 7 Forma do corpo 

ambígua ou sem corpo, cabeça flutuante (Retirar “sem 

evidência de corpo sob as cobertas” por ser muito 

semelhante ao 6, podendo ser confundido pelo corpo 

muito fino sob cobertores).

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 5. Expressão Facial

A face é a parte expressiva do corpo. Crianças projetarão seus sentimentos

na figura por meio da expressão facial mostrada. 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.

(Modificação: reduzidos conceitos)

1. Concordo                

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Corpo fino, sem roupas ou 

apropriado, mas sem 

roupas

4. Largura da pessoa
Largura apropriada ao 

comprimento

Largura fina comparada ao 

comprimento, vestido

Largura apropriada 

ao comprimento

3

Largura fina 

comparada ao 

comprimento, 

vestido

Corpo fino, sem 

roupas, ou 

apropriado, mas 

sem roupas

4 7

Pessoas palito 

sem roupas

CD:H VB - modificado  

PARTE A 1 2 4 5 6 73
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Corpo muito fino ou pessoa 

palito cobertos

Forma do corpo ambígua ou 

sem corpo, cabeça 

flutuante, sem evidência de 

corpo sob as cobertas

Quadro Item 4 – Parte A

CD:H VB

CD:H VB - modificado  : Unidos os itens 9 com 10, devido sua baixa incidência e por possuir características semelhantes. Unidos itens 6 e 7 por possuir características semelhantes. Excluído item 2 devido baixa 

incidência e pouca diferença entre os itens 1 e 3.

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

8

Corpo muito fino 

ou pessoa palito 

coberta

9

Forma do corpo 

ambígua 

10

Sem corpo, cabeça 

flutuante, sem evidência de 

corpo sob as cobertas

Largura apropriada ao 

comprimento, porém 

coberto

Pessoas palito com ou sem 

roupas

2 5 6
Largura 

ligeiramente 

reduzida 

comparada ao 

comprimento

Corpo apropriado 

em tamanho, 

coberto

Pessoas palito 

com roupas

PARTE A

4. Largura da pessoa
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Olhos com pupilas e escleróticas mostradas apropriadamente são

consideradas como representação de um senso de bem-estar e baixo nível

de ansiedade. 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. 

 0. Discordo

5. Expressão facial

Sorriso largo Sorriso Meio sorriso Neutro Cara meio fechada Cara fechada

Sem face, sem expressão 

4 5

Meio sorriso Neutro 

CD:HVBb

PARTE A 1 2 3 6 7

8

Cara meio 

fechada

Cara fechada

Sem face, sem expressão 

Quadro Item 5 - Parte A

CD:H VB

Item 6: Olhos

Cara meio fechada Cara fechada

Sem face, sem expressão 

91 6 7PARTE A 2 3 4 5
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Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

6 7

SorrisoSorriso largo Meio sorriso Neutro 

5. Expressão facial

CD:H VB - modificado  : o item 2 mesmo não contendo rótulo teve 12 citações no artigo sueco, por isso, incluído um rótulo à ele. Retirados os itens 4, 6 e 7 devido ausência dos rótulos.

5. Expressão facial

PARTE A 1 2 3 4 5

CD:H VB - modificado  

Sorriso

10

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                

P
a
rá

g
ra

fo
 2

0

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Em métodos expressivos, como este, onde há uma 

tarefa específica e que o avaliando não sabe o que se 

espera dele, mesmo com a orientação dada no início (e o 

mesmo vale para crianças), a ansiedade já é um fator 

inerente ao processo avaliativo. Ademais, as habilidades 

desenvolvidas para a tarefa, neste caso, desenho 

humano em um contexto específico, deve atentar que a 

criança só consiga desenhar algumas estruturas, 

enquanto outras crianças conseguirão desenhar 

estruturas mais robustas. Em especial, a parte dos olhos 

pode ser uma variável que interfira na questão da 

pontuação, colocando a criança num quadro patológico 

que não esteja, de fato. Assim, sugiro que ao analisar os 

dados, esta variável seja considerada para um controle 

nas estruturas fatoriais e psicométricas, a fim de se 

testar a pertinência de um maior cuidado nas posteriores 

inferências no uso deste instrumento.

Olhos com pupilas e escleróticas mostradas apropriadamente são

consideradas como representação de um senso de bem-estar e baixo nível

de ansiedade. 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. (CD:H VB - modificado : reduzido trecho

conceitual)

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                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo
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1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

2 3 4 5 6 7

As crianças que têm um senso de controle e de si mesma 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.

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 desenhado, o papel torna-se o ambiente. (CD:H VB - modificado :

reduzido trecho conceitual)

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Conforme orientações acima.

Fechados Vagos, sem pupilas

Sem olhos

Sem olhos

Quadro Item 6 – Parte A

CD:H VB

PARTE A

6.Olhos/Pupilas

1 5 6 7 8 9 10

 Penetrante Ponto minúsculo Fechados Vagos, sem visão 

2 3 4

Sem olhos

 Penetrante Ponto minúsculo FechadosQ
u
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 6
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Item 7: Tamanho da Pessoa em Comparação com o Ambiente

P
a
rá

g
ra

fo
 2

1

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

CD:HVBb

PARTE A 1

6.Olhos/Pupilas

PARTE A

CD:H VB - modificado  

6.Olhos/Pupilas

1 2 3 4 5 6 7

 Penetrante Ponto minúsculo

CD:H VB - modificado  : retirados itens 2 e 4 por falta de rótulo. Retirado item 5 por ter sido menos citado no artigo sueco e por possuir características semelhantes ao item 1 e 2, sendo que sua diferença está na 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

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 desenhado, o papel torna-se o ambiente. 

Vagos, sem pupilas
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Item 8: Cor Predominante

P
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rá

g
ra

fo
 2

2

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

A introdução do grau médio pode não atender a diferença 

entre ‘médio – médio para pequeno – pequeno’.

O item 7 “oprimido” não se refere ao tamanho. A tradução 

mais apropriada, diante do contexto, é comprimido ou 

condensado. O termo em inglês se refere ao que se 

encontra reduzido a um volume menor; condensado 

(quase semelhante à minúsculo). Então para manter a 

padronização dos escores de 1 a 7 e valorizar a pequena 

diferença de forma no tamanho, sugiro o termo 

“comprimido”.

4

Pequeno Muito pequeno

5

Juiz 3 Juiz 4

Tal qual nos olhos, esta situação pode gerar um viés. Indicativo “de” bem-estar,

1. Concordo                 0. Discordo

4 5

Tamanho apropriado

2

Médio

6 7

Minúsculo Oprimido

Quadro Item 7 – Parte A

CD:H VB

Médio para 

pequeno

4 5 8 9 10
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 7
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1

PARTE A

7. Tamanho da pessoa em 

comparação com ambiente

3

CD:HVBb

CD:H VB - modificado  : retirados itens 4, 6, 7 e 9. Divididos os conceitos do item 10 e acrescentado item 2.

Pequeno Muito pequeno Minúsculo, oprimido

PARTE A

7. Tamanho da pessoa em 

comparação com ambiente

1 2 6 7

3

Médio para pequeno

Tamanho 

apropriado

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

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.

O uso de cores mais claras e vibrantes é considerado indicativo bem-estar,

enquanto que o uso de vermelho e preto é considerado indicativo de níveis

mais elevados de ansiedade. 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. (CD:H

VB - modificado : retirado o conceito que abre premissa para utilizar outras

cores além das citadas no manual)

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

1. Concordo                

PARTE A 1 2 3

 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

CD:H VB - modificado  

7. Tamanho da pessoa em 

comparação com ambiente
Tamanho apropriado Médio Médio para pequeno Pequeno Muito pequeno Minúsculo Oprimido

6 7

O uso de cores mais claras e vibrantes é considerado indicativo de bem-

estar, enquanto que o uso de vermelho e preto é considerado indicativo de

níveis mais elevados de ansiedade. 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. 
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Item 9: Número de Cores Usadas

P
a
rá

g
ra

fo
 2

3

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

CD:H VB - modificado  : retirados itens 2 e 4 que estão sem rótulos. Unidas as cores laranja e roxo devido proximidade de escores e por serem menos utilizados no estudo. 

8. Cor predominante

Laranja Roxo Marrom 

Quadro Item 8 – Parte A

CD:H VB

PARTE A

8. Cor predominante

2 3 4 5 9 10

Juiz 1 Juiz 2

4 5 6 7

Verde Azul Laranja ou roxo Marrom Vermelho Preto 

Preto 

Verde Azul Vermelho Preto 

1 6 7 8

Ver situação dos olhos.
Não vai dar para deixar esse “ou” do item 4. Vai ter de 

optar por uma das cores. 

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

CD:HVBb

PARTE A 1 2 3 4 5 6 7

Marrom Vermelho 

Juiz 3 Juiz 4

CD:H VB - modificado  

PARTE A

Amarelo 

1 2 3

Amarelo 

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. (CD:H VB - modificado : retirado o

conceito que abre premissa para utilizar outras cores além das citadas no

manual)

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.

8. Cor predominante Amarelo Verde Azul Laranja 

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

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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Em vez de 8 ou 7, talvez seja melhor “mais de 7”.

1. Concordo                 0. Discordo

P
a
rá

g
ra

fo
 2

4

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

CD:H VB - modificado  : retirados os itens 4 e 8 por falta de rótulo. Unidos itens 1 e 2, pois a criança que tem capacidade de utilizar 7 cores está muito próxima da criança que utiliza 8 cores. 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

CD:HVBb

1 2 3 4

1

Q
u

a
d

ro
 I
te

m
 9

 -
 P

a
rt

e
 A

Item 10: Uso do Papel

6 7

6 5 4 3 2 1

9. Número de cores 

utilizado
7 6 5 4 3 2

7 4 3

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). A essência do item é estimar a porcentagem de papel

coberta pelo desenho. (CD:H VB - modificado : retirado trecho com exemplo,

pois consideramos desnecessário uma vez que ele explica que deve ser

estimado uma porcentagem do 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                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

6 7

4 5

Quadro Item 9 – Parte A

1

4 5 9

5 28

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

PARTE A

9. Número de cores 

utilizado

1

8 ou 7

2 3

CD:H VB - modificado  

CD:H VB

PARTE A

9. Número de cores 

utilizado

3

6

107 8

PARTE A 5

1 2 6

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). A essência do item é estimar a porcentagem de papel

coberta pelo desenho. 
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CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

‘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’ pois aparecem como itens do 

diagrama, sem referência ao seu significado.

Sugiro voltar o trecho: “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”.

 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Sugiro colocar em porcentagem, uma vez que a essência 

do item é estimar a porcentagem de papel coberta pelo 

desenho.

6 7

 3/4  5/8  1/2  1/4  1/5 Restrito 1/8

CD:H VB - modificado  : retirados itens 2, 6 e 7 sem rótulos. Mantivemos as proporções lineares utilizadas pelas autoras entre as notas 1 e 5; 8 e10, acrescentando rótulo nos itens 4 e 9. 

Restrito 1/8
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Item 11: Posicionamento no Papel

CD:H VB - modificado  

10. Utilização do papel Todo

PARTE A 1 2 3 4 5

Todo 

Quadro Item 10 – Parte A

CD:H VB

PARTE A

10. Utilização do papel

Juiz 1

2 3

Juiz 2 Juiz 3

4 5 9 10

 3/4  1/2  1/4 Restrito 1/8

1 6 7 8

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                

 1/4  1/5

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; Klepoch & Logie, 1982; Machover, 1949).

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). O

posicionamento perto do fim da página pode indicar insegurança ou uma

pessoa tentando se tornar mais realista (DiLeo, 1973; Klepoch & Logie, 1982;

Machover, 1949).  (CD:H VB - modificado  : reduzidos trechos conceituais)

4 5 6 7

10. Utilização do papel Todo  3/4  5/8  1/2

Juiz 4

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. O

posicionamento perto do fim da página pode indicar insegurança ou uma

pessoa tentando se tornar mais realista (DiLeo, 1973; Klepoch & Logie, 1982;

Machover, 1949). 

CD:HVBb

PARTE A 1 2 3
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CD:H VB - modificado  : unificados os itens 9 e 10, e os itens 3 e 4, devido baixa incidência. Unido 5 e 6 por conceitos semelhantes.

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

6 7

Quadro Item 11 – Parte A

CD:H VB - modificado  

CD:H VB

PARTE A

11. Posicionamento no 

papel

1091

Traços firmes, escuros indicam um senso de convicção, segurança e bem-

estar. Da mesma maneira, traços leves, claros indicam insegurança e a

necessidade de cautela. Pontuação: (CD:H VB - modificado : reduzido trecho

conceitual)

P
a
rá

g
ra

fo
 2

6

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Item 12: Qualidade do Traço

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:

2 3 4 5

CD:HVBb

PARTE A 1 2 3 4 5 6 7

11. Posicionamento no 

papel

3 4 5

11. Posicionamento no 

papel

2 6 7 8

1. Concordo                 0. Discordo

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Tive dúvidas nesta, pois acho que as junções não estão 

de acordo com os conceitos descritos anteriormente para 

o posicionamento do papel. No entanto, não consigo ver 

soluções que não alterem o padrão de 1 a 7 dos escores.

PARTE A 1

Traços firmes, escuros indicam um senso de convicção, segurança e bem-

estar. Da mesma maneira, traços leves, claros indicam insegurança e a

necessidade de cautela. Pontuação: 
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1. Firme, escuro: todo colorido com traços firmes.

1

CD:H VB - modificado  

PARTE A

Muito claro

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

CD:HVBb

PARTE A 1 2 3 4 5 6

Escuro, algum 

claro

1.    Firme: todo colorido com traços firmes que aparentam ter sido aplicado

uma força apropriada.

2.    Escuro: traços escuros sem muita força. 

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.

4.    Médio, com partes iguais de claro e escuro. Frequentemente contornos

escuros e cores claras para o preenchimento das áreas.

5.    Claro com algum escuro: são utilizadas mais cores claras, mas com

poucas escuras. 

6.    Claro: todos os traços são claros. Alguns podem ser mais firmes que os

outros, mas nenhum demonstra pressão com o lápis.

7.    Muito claro: todos os traços são iguais. Desenho não tem contornos.

10. Muito claro: todos os traços são iguais. Desenho não tem contornos.

Médio - escuro e 

claro equivalentes
Claro Muito claro

1.    Mais escuro: todo colorido com traços escuros que aparentam ter sido

aplicado uma força apropriada.							

2.    Escuro: traços escuros sem muita força. 							

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.							

4.    Médio, com partes iguais de claro e escuro. Frequentemente contornos

escuros e cores claras para o preenchimento das áreas.							

5.    Claro com algum escuro: são utilizadas mais cores claras, mas com

poucas escuras. 							

6.    Claro: todos os traços são claros. Alguns podem ser mais firmes que os

outros, mas nenhum demonstra pressão com o lápis.							

7.    Muito claro: todos os traços são iguais. Desenho não tem contornos.							

Claro com algum escuro
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Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Essa questão da firmeza do traço precisa estar bem 

justificada. Dependendo do referencial teórico, traços 

mais firmes podem indicar falta de vitalidade, como 

podem indicar questões patológicas a serem 

investigadas.

8. Claro: todos os traços são claros. Alguns podem ser mais firmes que os

outros, mas nenhum demonstra pressão com o lápis.

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.
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Quadro Item 12 – Parte A

CD:H VB

PARTE A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Qualidade do traço Firme, escuro

7

12. Qualidade do traço Firme Escuro Escuro com algum claro
Médio - escuro e claro 

equivalentes
Claro com algum escuro Claro Muito claro

Modificação: separados os conceitos do item 1. Acrescentado o conceito de “Claro com algum escuro”

Ver observação acima.
O firme tem outra conotação. Não pode ser “Mais 

escuro”?

Claro

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

12. Qualidade do traço Mais escuro Escuro Escuro com algum claro
Médio - escuro e claro 

equivalentes

 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo1. Concordo                 0. Discordo

2 3 4 5 6 7

(Modificação: separados os conceitos do item 1. Acrescentado o conceito de 

“Claro com algum escuro”)

1. Concordo                
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Proporcional em 

tamanho

Levemente 

aumentado em 

tamanho

2
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Juiz 1 Juiz 3 Juiz 4

Grandes 

equipamentos
Grandes e ameaçadores

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Juiz 2

CD:H VB - modificado  

PARTE A 1 2 3 4 5 6 7

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.

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. (Modificação: retirado trecho conceitual)
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Quadro Item 13 – Parte A

CD:H VB

PARTE A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Equipamento 

hospitalar
Nenhum

CD:HVBb

PARTE A 1 3 4 5 6 7

13. Equipamento 

hospitalar
Nenhum Proporcional em tamanho

Levemente aumentado em 

tamanho

Moderadamente aumentado 

em tamanho
Grandes equipamentos

Equipamentos muito 

grandes
Grandes e ameaçadores

Modificação: retirados os itens 2 e 4 que foram pouco citados, unificados os itens 6 e 7 por possuírem regular quantidade de citações no texto sueco e acrescentado o rótulo “Moderadamente aumentado em tamanho” a ele. Separados 

os conceitos do item 10.   

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

13. Equipamento 

hospitalar
Nenhum Menor em tamanho Proporcional em tamanho

Levemente aumentado em 

tamanho
Equipamentos grandes

Equipamentos muito 

grandes

Equipamentos 

ameaçadores

Juiz 1 Juiz 3 Juiz 4

Esse é o caso de item invertido, comparado aos demais, 

por iniciar com um conceito pequeno, diferente dos 

demais itens.

Sugiro retirar “Moderadamente aumentado em tamanho”, 

pois pode ser confundido com “levemente aumentado em 

tamanho”. 

2- manter item 2 e colocar “Menor que o tamanho” (Pq 

não tem equipamento pequeno, sendo que deve ser 

pontuado todos os equipamentos hospitalares como eles 

estão relacionados ao tamanho da pessoa, portanto ele 

pode ser apresentado pequeno já que a ausência de 

equipamentos é entendida como indicativo de que eles 

não geram ansiedade).

3 - Proporcional em tamanho

4- Levemente aumentado em tamanho (esse escore 4 é 

mais apropriado para o levemente devido o ao item 14. 

Assim ambos ficam similares.)

5- Equipamentos grandes (rever ordem para ficar de 

acordo com o 6)

6- Equipamentos muito grandes

7 – Deixar apenas “Ameaçadores”, pois deixar o grande 

contradiz a proporção ‘muito grande’ do 7. 

Juiz 2

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. 
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3 4 5 6 7 8 9 10

Não compatível com a faixa 

etária

CD:HVBb

PARTE A 1 2 3 4 5 6 7

14. Nível de 

Desenvolvimento do 

desenho

Acentuadamente acima do 

normal

Medianamente acima do 

normal
Pouco acima do normal Normal Pouco abaixo do normal

Acentuadamente abaixo do 

normal

14. Nível de 

Desenvolvimento
Acima do normal Levemente acima do normal Normal Levemente abaixo do normal Abaixo do normal

Acentuadamente abaixo do 

normal

Não compatível com a faixa 

etária

Modificação: acrescentado rótulo ao item 2. E acrescentado o último item, pensando na existência de regressão importante da criança hospitalizada. 

Acentuadamente abaixo do 

normal

CD:H VB - modificado  

PARTE A 1

2

2 3 4 5
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Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Sugiro manter “O nível de desenvolvimento regredido 

mostrado nos desenhos é considerado indicativo de 

aumento de ansiedade” e coloca-la após a frase “Neste 

item deve ser avaliado o nível de desenvolvimento do 

desenho, e não da criança”. Isso para clarificar o 

entendimentos dos escore.

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 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 desenharia uma imagem baseada na realidade.

Neste item deve ser avaliado o nível de desenvolvimento do desenho, e não

da criança. A premissa básica é 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. (Modificação: melhorado a clareza do

comando. Retirados trechos conceituais)

Item 14: Nível de Desenvolvimento

6 7

14. Nível de 

Desenvolvimento

1PARTE A

CD:H VB

Quadro Item 14 – Parte A
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Juiz 4Juiz 3Juiz 2Juiz 1

Abaixo do normal
Levemente abaixo 

do normal
Normal Acima do normal

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo  0. Discordo

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                

 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Neste item deve ser avaliado o nível de desenvolvimento do desenho, e não

da criança. O nível de desenvolvimento regredido mostrado nos desenhos é

considerado indicativo de aumento de ansiedade. A premissa básica é 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. 
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PARTE B
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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.

Os itens incluídos na Parte B pressupõem serem índices de alta ansiedade e

não são encontrados em todos os desenhos. Quando as características de

ansiedade são encontradas nos desenhos são acrescentados pontos

adicionais (4 ou 7). Os itens são mutuamente excludentes. Por exemplo, se

uma mão e um pé forem omitidos, 7 pontos são atribuídos para o item 19,

omissão de duas ou mais partes. Item 15, omissão de uma parte, não seria

pontuada, e portanto, leva o número 1. Não pontue ambos se houver uma

mão e um pé omitidos. (Modificação: melhoria na clareza do item e

modificadas as pontuações)

A Parte C consiste em oito itens que pressupõem serem índices de alta

ansiedade e não são encontrados em todos os desenhos. Se o item não

estiver presente, a pontuação “0” é anotada. Quando as características de

ansiedade são encontradas nos desenhos são acrescentados ponto adicional

"1". 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Sugiro a mudança que destaco em amarelo a seguir: 

Quando as características de ansiedade são encontradas 

nos desenhos, são acrescentados pontos adicionais (4 

ou 7).

Por exemplo, se uma mão e um pé forem omitidos, 7 

pontos são atribuídos para o item 19, devido à omissão 

de duas ou mais partes

Acrescentar a parte a seguir referente à Atribuição de 

Pontuação (assim a seção Atribuição de Pontuação 

poderá ser poderá ser reduzida, evitando-se repetições): 

A Parte B consiste em oito itens que presumivelmente 

podem indicar patologias. (... continuar com restante da 

frase Os itens incluídos na Parte B pressupõem serem 

índices de alta ansiedade e não são encontrados em 

todos os desenhos...)

Observação: eu penso que o termo “presumivelmente” é 

desnecessário, então ele pode ser retirado da frase, pq a 

condicionalidade (“podem indicar patologias”) já é 

percebida. Caso queira enfatizar como os autores 

originais fizeram, então substitua por “supostamente”. 

Essa nomenclatura é mais usual.
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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

1. Concordo                 0. Discordo1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

(Modificação: excluída explicação e unido com texto do item 15 do Quadro

B)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4
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Item 16: Exagero de Uma Parte do Corpo
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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.

(Modificação: excluída explicação e unido com texto do item 16 do Quadro

B)

Juiz 1

Item 17: Diminuição de Uma Parte do Corpo

Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3

(Modificação: excluída explicação e unido com texto do item 18 do Quadro

B)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Item 18: Distorção
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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. um pé é desenhado muito menor que o outro.
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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.

(Modificação: excluída explicação e unido com texto do item 17 do Quadro

B)

1. Concordo                 0. Discordo1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Item 19: Omissão de Duas ou Mais Partes
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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.

(Modificação: excluída explicação e unido com texto do item 19 do Quadro

B)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo
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Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

 (Modificação: excluída explicação e unido com texto do item 20 do Quadro 

B)

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 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 nove anos de idade.

Item 20: Transparência
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1. Concordo                 0. Discordo1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Item 21: Perfil Misto da Pessoa
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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.

 (Modificação: excluída explicação e unido com texto do item 21 do Quadro 

B)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

 (Modificação: excluída explicação e unido com texto do item 22 do Quadro 

B)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Item 22: Sombreamento
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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                 0. Discordo

Muito boa a ideia de concatenação das explicações em 

um quadro. Isto deve facilitar muito.

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo
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Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

QUADRO - PARTE B

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

 Adicione cinco pontos para cada item a seguir: Adicione 1 ponto se característica ausente, e 7 pontos para característica 

presente:  (Modificação: modificadas as pontuações)

Adicione 0 ponto se a característica estiver ausente, e 1 ponto, se estiver 

presente:

Mudança para:  4 pontos se a característica estiver 

presente:

16. Exagero de uma Parte 

do Corpo

CD:H VBb       

As crianças irão desenhar uma parte do corpo em tamanho

aumentado quando esta parte for importante ou emocionalmente

preocupante para elas, por exemplo, uma perna muito maior que a

outra. Também, pontue se a cabeça ou o corpo está exagerado. 

1. Concordo                 0. Discordo1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

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.

15. Omissão de uma parte

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

CD:H VBb       

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

CD:H VB

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.

CD:H VB - modificado  

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. (Modificação: retirado texto conceitual e trecho pouco

claro/vago)

CD:H VB

Uma perna é muito maior que a outra. Também, pontue

se a cabeça ou o corpo está exagerado.

CD:H VB - modificado  

As crianças irão desenhar uma parte do corpo em tamanho aumentado

quando esta parte for importante ou emocionalmente preocupante para elas,

por exemplo, uma perna muito maior que a outra. Também, pontue se a

cabeça ou o corpo está exagerado. (Modificação: redigido texto para

melhorar a clareza e retirado trecho conceitual)

17. Diminuição de uma 

parte do corpo

CD:H VBb       

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. Um braço é muito menor que

o outro. Também pontue se a cabeça ou o corpo é menor. 

CD:H VB CD:H VB - modificado  

Um braço é muito menor que o outro. Também pontue se

a cabeça ou o corpo é menor.

1. Concordo                 0. Discordo

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. Um

braço é muito menor que o outro. Também pontue se a cabeça ou o corpo é

menor. (Modificação: mantido texto da sessão anterior)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo
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CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

Adicione 10 pontos para cada item a seguir: Adicione 1 ponto se característica ausente, e 7 pontos para característica 

presente:  (Modificação: modificadas as pontuações)

Adicione 0 ponto se a característica estiver ausente, e 1 ponto, se estiver 

presente:

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

18. Distorção

CD:H VBb       

Este item deve ser pontuado se houver distorção ou mutilação da

pessoa. Exemplos: (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. 

CD:H VB CD:H VB - modificado  

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

Uma parte do corpo está distorcida ou desconectada.

Todo corpo está deformado.

Este item deve ser pontuado se houver distorção ou mutilação da pessoa.

Exemplos: (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. (Modificação: retirado conceito. Retirado o item referente ao

aumento e/ou diminuição pois é uma característica avaliada nos itens 16 e

17)

1. Concordo                 0. Discordo

Manter padrão de escrita conforme o anterior, portanto, 

colocar “... se a característica não estiver presente...”

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

1. Concordo                 0. Discordo

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

1. Concordo                 0. Discordo

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.

CD:H VB - modificado  

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.

(Modificação: mantido texto da sessão anterior)

CD:H VB - modificado  

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 também é pontuado se partes do

corpo são mostradas através da roupa ou cobertores. (Modificação : 

melhoria da clareza do texto e destacados trechos importantes para a

pontuação do item)

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

20. Transparência

CD:H VBb       

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 também é pontuado se

partes do corpo são mostradas através da roupa ou cobertores. 

1. Concordo                 0. Discordo

Juiz 4

19. Omissão de duas ou 

mais partes do corpo

CD:H VB

CD:H VBb       

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. 

CD:H VB

Duas mãos, dois olhos, ou uma mão e um pé são

omitidos.
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Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

21. Perfil misto da pessoa

CD:H VBb       

Este item é pontuado para crianças com mais de 10 anos, se forem

encontrados dois olhos, bocas ou narizes no desenho de uma

pessoa de perfil. 

CD:H VB - modificado  

Este item é pontuado para crianças com mais de 10 anos, se forem

encontrados dois olhos, bocas ou narizes no desenho de uma pessoa de

perfil. (Modificação: melhoria da clareza)

CD:H VB

Em um perfil da pessoa há dois olhos, duas orelhas se a

criança tiver mais de 10 anos.

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3

CD:H VBb       

Sombreamento é sempre relacionado à ansiedade, devido ao

tempo que a criança gasta em sombrear a área desejada. Colorir

ou rabiscar sobre uma parte do corpo 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). Sombreamento para representar a cor da pele

ou roupas não deve ser pontuado. 

1. Concordo                 0. Discordo

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.

Sombreamento é sempre relacionado à ansiedade, devido ao tempo que a

criança gasta em sombrear a área desejada. Colorir ou rabiscar sobre uma

parte do corpo 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). Sombreamento para representar a cor da pele ou roupas

não deve ser pontuado. 

(Modificação: melhoria da clareza)

CD:H VB - modificado  CD:H VB

22. Sombreamento

1. Concordo                 0. Discordo

Sombreamento também pode ser considerado como 

uma tonalidade mais forte ou clara da mesma cor 

(especialmente se utilizando da cor preta).

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo
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Acrescentar a parte a seguir que foi retirada do Guia de 

Pontuação. Assim o Guia de Pontuação poderá ser 

reduzido, evitando-se repetições. Também adequei a 

tradução para ficar mais clara.

Portanto sugiro o texto:

A Parte C é a aparência ou impressão geral do desenho à 

ansiedade expressa na figura. O avaliador deve pontuar a 

aparência geral que o desenho possui em uma escala de 

1 a 7, usando-se os identificadores específicos 

fornecidos. A pontuação 1 indica enfrentamento ou baixa 

ansiedade e a pontuação 7 indica distúrbio ou alta 

ansiedade.

PARTE C

P
a
rá

g
ra

fo
 3

9

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

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.

A aparência geral do desenho é muito importante. O avaliador deve pontuar a 

aparência geral que o desenho possui. (Modificação: melhoria da clareza do 

comando)

A Parte C é a aparência ou impressão geral do desenho à ansiedade

expressa na figura. O avaliador deve pontuar a aparência geral que o desenho

possui em uma escala de 1 a 7, usando-se os identificadores específicos

fornecidos. A pontuação 1 indica enfrentamento ou baixa ansiedade e a

pontuação 7 indica distúrbio ou alta ansiedade.

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo
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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.

QUADRO - PARTE C

 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                

P
a
rá

g
ra

fo
 4

0

CD:H VB CD:H VB - modificado  CD:H VBb       

(Modificação: excluído conceito, por já conter na tabela)Pontuação:

4

CD:H VB

O gestalt  é a impressão que a forma do desenho tem para o avaliador.

76 10

Perturbado

Oprimido, desorganizado, 

com sentimento de tristeza 

e derrota, bizarro.

CD:H VB - modificado  

Aparência geral que o desenho tem para o avaliador.

8

Estressado

Restrito, inibido, monótono, 

triste, assustado.

95

Estresse leve

Menos agradável, alguma 

distorção de tamanho, 

menos brilhante e animado.

1

Enfrentamento

Realista, agradável, 

brilhante, bem 

proporcionado, confiante, 

feliz.

2 3

4

Menos agradável, alguma distorção de tamanho, menos 

brilhante e animado.

6 7

Mais restrito, inibido, 

bastante monótono, triste, 

assustado.

Oprimido, desorganizado, 

com sentimento de tristeza 

e derrota, bizarro.

5

Restrito, inibido, monótono, 

triste, assustado.

1

Realista, agradável, 

brilhante, bem 

proporcionado, confiante, 

feliz.

2

Realista, agradável, 

brilhante, bem 

proporcionado, menos 

confiante e menos feliz.

3

Menos agradável, bem 

proporcionado, menos 

brilhante e animado.

Comprimido, 

desorganizado, com 

sentimento de tristeza e 

derrota, bizarro.

Modificação: foram retirados os rótulos para que não haja confusão, uma vez que a escala indica possíveis sintomas de ansiedade e não de estresse. Igualamos a pontuação com 7 itens, mantendo a escala com rótulos para todos os 

itens. Segundo Koppitz (1984 apud Bolander, 1977) a aparência geral do desenho deve ser o primeiro passo na avaliação do desenho para que não haja a interferência crítica que é realizada nas outras etapas. Devido a essa 

argumentação, iremos realizar a Parte C antes das partes A e B. 

CD:H VBb       							

Aparência geral que o desenho tem para o avaliador.

1 2 3 4 5 6

Q
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1. Concordo                 0. Discordo

Substituir “bem proporcionado” por “boa proporção” / 

“Restrito” por “Tamanho pequeno” / “Mais restrito” por 

“Tamanho muito pequeno” / “Oprimido” por “Comprimido”.

De acordo com a mudança de ordem.

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4

1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo 1. Concordo                 0. Discordo

7

Realista, agradável, 

brilhante, boa proporção, 

confiante, feliz.

Realista, agradável, 

brilhante, boa proporção, 

menos confiante e menos 

feliz.

Menos agradável, boa 

proporção, menos brilhante 

e animado.

Menos agradável, alguma distorção de tamanho, menos 

brilhante e animado.

Tamanho pequeno, inibido, 

monótono, triste, assustado.

Tamanho muito pequeno, 

inibido, bastante monótono, 

triste, assustado.
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ANEXOS 

ANEXO 1 - ARTIGO: CHILD DRAWING: HOSPITAL MANUAL 
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ANEXO 2 - ARTIGO: CHILD DRAWING: HOSPITAL – AN INSTRUMENT 

DESIGNED TO MEASURE THE EMOTIONAL STATUS OF 

HOSPITALIZED SCHOOL-AGE CHILDREN 
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ANEXO 3 - DESENHO 1: PEDRO3, 9 ANOS, HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DE 

CETOACIDOSE DIABÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
3 Nome fictício. 
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ANEXO 4 - DESENHO 2: IZABELA4, 10 ANOS, COM DIAGNÓSTICO DE 

SÍNDROME DE GUILLIAN-BARRÉ À ESCLARECER. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
4 Nome fictício. 
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ANEXO 5 - CARTA DE ANUÊNCIA CONCEDIDA PELO JOURNAL OF 

PEDIATRIC NURSING 
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ANEXO 6 - VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO E CONSTRUTO DOS 

INSTRUMENTOS – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO 
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ANEXO 7 - BANCO DE DESENHOS – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

E PESQUISA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR 
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ANEXO 8 - BANCO DE DESENHOS – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

E PESQUISA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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