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RESUMO 

 

 

A hemiparesia consiste no déficit da força muscular, com consequente 

debilidade na mão e no pé, afetando um dos lados do corpo. A literatura mostra 

poucos estudos enfocando detalhadamente as funções cognitivas e emocionais 

de crianças afetadas por essa condição neurológica. Este estudo teve como 

objetivo realizar avaliação neuropsicológica de 23 crianças e adolescentes, de 

ambos os gêneros, com idades entre 5 anos e 4 meses e 16 anos e 6 meses, 

com hemiparesia congênita e adquirida. Aplicou-se uma bateria de testes 

específica para avaliação de funções cognitivas superiores incluindo processos 

intelectuais, atenção, função perceptiva, função motora, praxias, gnosias, 

linguagem, memória e função visuomotora. Em relação aos aspectos 

emocionais, foi usado o teste do desenho da figura humana, visando-se a 

avaliação da percepção da imagem corporal dos pacientes. Os resultados 

mostraram que a hemiparesia da criança conduz a déficits em funções 

neuropsicológicas importantes, além de déficit motor e alterações na esfera 

emocional, mais precisamente aquelas relacionadas com a representação da 

imagem corporal. A abrangência multidisciplinar, envolvendo a neurologia 

pediátrica e a psicologia, engrandeceu o trabalho, referendando os resultados 

obtidos em todos os seus aspectos. 

 

D escrito res: hemiparesia; avaliação neuropsicológica; desenho da figura 

humana; funções cognitivas; crises epilépticas; criança; adolescente. 
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1. IN TR O D U Ç ÃO  

 

 A hemiparesia é um quadro clínico-neurológico caracterizado pela déficit 

da força muscular em um lado do corpo, com consequente debilidade na mão e 

pé, ocasionalmente atingindo a face. Pode ser produzida por acidente vascular 

cerebral, encefalite focal, enxaqueca ou crises epilépticas focais. Outros déficits 

podem ocorrer em conjunção com a hemiparesia, tais como: problemas na fala, 

no comportamento e na aprendizagem. As crises epilépticas são as alterações 

mais frequentes que se associam à hemiparesia(1).  

A hemiparesia infantil pode ocorrer desde os primeiros meses de vida 

fetal até o período pós-natal, podendo ser congênita ou adquirida. Seja na 

forma congênita seja na adquirida, a apresentação clínica da hemiparesia se 

relaciona com a área do sistema nervoso central (SNC) comprometida(2). 

 É reconhecido que a prevalência da hemiparesia congênita é de 0,44 por 

1.000 habitantes em pacientes nascidos a termo e de 0,15 por 1.000 habitantes 

em pacientes pré-termo. No período pós-natal, segundo Uvebrant (1988) a 

prevalência da hemiparesia é de 0,07 por 1.000 habitantes(2). Amlie-Lefond et 

al. (2008) relatam a incidência, para o acidente vascular cerebral (AVC) na 

infância, de aproximadamente 2,3 a 13,0/100.000 crianças(3). 

As primeiras descrições sobre hemiparesia remontam ao antigo Egito, 

com estudos sobre hemiplegia espástica. Em estudo intitulado “A neurologia na 

Arte”, Gusmão e col. (2000) analisam os caminhos paralelos percorridos pela 

arte e pela medicina ao longo da história e relatam que fatos médicos foram 

frequentemente retratados em forma de arte(4). Observa essa autora que 

malformações, ou até mesmo expressões mais sutis, foram representadas em 
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trabalhos clássicos com intenso realismo. Destaca, ainda, que, na antiguidade 

arcaica, a escultura “Estela funerária do sacerdote Ruma” é a primeira 

representação, na arte, de uma doença neurológica. Essa obra mostra o 

sacerdote Ruma, acompanhado da esposa e da irmã, em uma cerimônia de 

oferendas à deusa Istar, representado com atrofia e encurtamento da perna 

direita e com pé equino. Diversas outras manifestações de lesões no SNC 

foram identificadas em pinturas e esculturas, ao longo da história, 

especialmente as paralisias, as atrofias e as alterações de postura. 

 Os estudos iniciais sobre hemiparesia mostram que os aspectos 

etiológicos, as alterações morfológicas do SNC e a manifestação clínica da 

doença eram os principais fatores estudados nos pacientes com hemiparesia. 

Os estudos diagnósticos fundamentavam-se em dados do exame clínico e em 

achados anamnésicos e anátomo-patológicos(2). 

 A partir de 1970, com o desenvolvimento de técnicas de neuroimagem, 

foi possível a criação de imagens nítidas da medula espinhal e do encéfalo, 

sem o obscurecimento do crânio e das vértebras circundantes, 

disponibilizando-se informações patológicas e fisiológicas de excelente 

qualidade(5). 

 Nos últimos anos, o avanço da neuroimagem vem possibilitando maior 

conhecimento sobre as estruturas e as lesões cerebrais. Por meio da 

Tomografia Computadorizada (TC), alterações morfológicas antes somente 

estudadas pela anatomia patológica puderam ser investigadas com maior 

precisão(2, 6, 7). Com o advento da Ressonância Nuclear Magnética (RNM) e da 

Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) foi possível elucidarem-se, de 

forma cada vez mais precisa, alterações circulatórias e metabólicas, além das 
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alterações morfológicas já estudadas(8-10). Estudos recentes apontam que os 

achados da RNM têm se mostrado mais sensíveis para detectar anormalidades 

cerebrais do que os da TC(11, 12). 

Apesar dos avanços observados nos estudos sobre hemiparesia, 

observa-se que a maioria das pesquisas relatadas na literatura referentes à 

população de hemiparéticos enfatiza aspectos neurológicos(13-17) mais do que 

aspectos psicológicos e abordam a relação da hemiparesia com a epilepsia (8, 

18, 19).  

Por outro lado, há, na literatura, referências sobre o fato de que, ao 

quadro motor e postural existente na hemiparesia, é comum a associação do 

comprometimento cognitivo. Um estudo realizado por Varghakhadem et al. 

analisando a função cognitiva em crianças com paralisia cerebral hemiplégica 

demonstrou uma mais alta incidência de déficit intelectual e de memória 

quando as lesões cerebrais são acompanhadas de crises epilépticas(18). 

Sussová et al. também observaram uma severidade maior de retardo mental 

em pacientes com hemiplegia e epilepsia do que em pacientes hemiplégicos 

sem epilepsia(19). Kwong et al. relataram que a presença de epilepsia em 

crianças hemiplégicas está associada a um aumento das dificuldades 

cognitivas(20). 

O tema das funções neuropsicológicas em crianças é tratado em alguns 

estudos em relação a aspectos diversos. Os estudos desenvolvidos por Lendt 

et al.(21) e Loring(22) investigam as condições neuropsicológicas de crianças no 

pré e no pós-operatório de determinados tipos de epilepsia. 
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Especificamente em relação ao tema de nosso interesse, avaliação 

neuropsicológica de crianças com hemiparesia, poucos estudos têm sido 

realizados.   

Kolk e Talvik (2000), em um estudo no qual examinam os resultados 

cognitivos de crianças com lesões cerebrais unilaterais associadas com 

hemiparesia, relataram que crianças do sexo masculino e crianças com 

epilepsia em atividade são mais afetadas nos aspectos cognitivos(23). Mais 

recentemente, Kolk et al. (2001) investigaram as características dos déficits 

cognitivos em crianças com lesão cerebral unilateral e epilepsia, concluindo 

que as que têm hemiparesia congênita e epilepsia apresentam disfunção 

cognitiva mais claramente expressa, em comparação com aquelas que têm 

diagnóstico precoce de epilepsia apenas parcial(24). 

No Brasil, encontramos referências de estudos que abordam a avaliação 

neuropsicológica infantil em relação a temas diversos. Ciasca (1999) em 

estudo realizado com uma menina com doença de Moyamoya, correlaciona os 

dados dos exames neurológico, funcional e neuropsicológico antes e após 

intervenção cirúrgica e aponta que a associação das avaliações neurológica, 

neuropsicológica e de exames complementares promoveu maior compreensão 

e clareza no diagnóstico e no tratamento da paciente(25). A avaliação 

neuropsicológica de crianças portadoras de paralisia cerebral congênita foi 

tratada em estudo conduzido por Tobaquin e Ciasca (26).  Guimarães et al. 

(2004) descreveram os aspectos neuropsicológicos e de qualidade de vida de 9 

crianças submetidas a cirurgia de epilepsia, concluindo que as repercussões 

neuropsicológicas dependem de fatores como tipo de epilepsia, etiologia e tipo 

de cirurgia(27). Mais recentemente, Guimarães, Ciasca e Moura-Ribeiro (2007), 
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investigando crianças após acidente vascular cerebral, referiram que pode 

haver rebaixamento intelectual quando ocorre um quadro de repetição do 

insulto vascular(28).  

A literatura aponta aspectos comportamentais e efeitos sociais 

desfavoráveis que podem ocorrer e atuar em diferentes combinações em 

pacientes com limitações físicas, comprometendo o bem-estar e a qualidade de 

vida desses pacientes(29). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a qualidade de vida 

abrange tanto domínios de funcionamento (condições físicas e capacidade 

funcional) como condições psicológicas, bem-estar e condições de ajustamento 

psicossocial(30).  

De acordo com Lesak (1995), a neuropsicologia é uma ciência que se 

dedica a estudar a expressão comportamental das disfunções cerebrais, 

permitindo reconhecer muito precocemente disfunções das atividades nervosas 

complexas, como alterações da atenção, da memória, da linguagem, do 

pensamento e alterações motoras(31). É sabido que os avanços da 

neuropsicologia vêm enriquecendo a avaliação clínica de pacientes com 

alterações cerebrais, auxiliando e possibilitando maior precisão nos 

diagnósticos(32). 

 A avaliação neuropsicológica se constitui em um método para a 

investigação do funcionamento cerebral, auxiliando no diagnóstico, na evolução 

e no tratamento de pacientes com disfunções cerebrais e repercussões graves 

no comportamento(33), sendo de fundamental importância para documentar o 

grau de evolução de diversas patologias neurológicas. 



15 
 

 Assim, a proposta deste estudo foi investigar, em crianças e 

adolescentes hemiparéticos, possíveis áreas cognitivas e comportamentais 

afetadas e o nível de funcionamento dessas áreas de modo a contribuir, com 

novos conhecimentos, para que esses pacientes sejam orientados a fazer uso 

adequado de suas potencialidades, promovendo, assim, uma melhoria na 

qualidade de vida deles e na de seus familiares. 
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2 . JU S TIFIC ATIV A  

 

 O presente estudo justifica-se pelo fato de que, embora sejam 

frequentes na literatura trabalhos abordando a etiologia e a evolução da 

hemiparesia, os aspectos psicológicos envolvendo alterações cognitivas, 

comportamentais e sociais precisam ser melhor compreendidos, uma vez que 

crianças afetadas por essa condição médica, mesmo a despeito de suas 

limitações, necessitam desempenhar suas atividades diárias e desenvolver 

outras habilidades cognitivas e sociais, requerendo uma atenção global para 

que possam desenvolver-se mais adequadamente. 

 Considerando-se, ainda, que o déficit cognitivo acarreta significativa 

perda de autonomia pessoal e social, este estudo mostra-se relevante para a 

área de saúde, ao proporcionar, por meio de uma intervenção multidisciplinar, o 

conhecimento de aspectos psicológicos envolvidos na hemiparesia da criança, 

contribuindo com dados esclarecedores e complementares que podem auxiliar 

na seleção de estratégias preventivas a serem utilizadas no diagnóstico, no 

tratamento e na elaboração de programas de reabilitação cognitiva desses 

pacientes.  



17 
 

3 . O B JE TIV O S 

 

G era l:  

• traçar o perfil neuropsicológico relativo ao funcionamento  cognitivo e 

motor de crianças com hemiparesia congênita ou adquirida atendidas 

em ambulatório de neurologia infantil. 

 

E specíficos : 

• avaliar o nível de funcionamento da atividade cerebral relacionado com 

possíveis disfunções cognitivas e motoras; 

• identificar as alterações cognitivas e motoras predominantes nos 

quadros de hemiparesia; 

• identificar características emocionais e comportamentais das crianças 

estudadas. 
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4 . M É TO D O S 

Am ostra  

Nesta pesquisa, do tipo prospectivo-analítica e descritiva, utilizamos uma 

amostra não probabilística (por conveniência), sendo avaliados 23 crianças e 

adolescentes com idades entre 5 anos e 16 anos e 4 meses de ambos os 

gêneros, com diagnóstico de hemiparesia congênita e adquirida. O projeto foi 

aprovado pela Comissão Científica do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

PPGCSA. Somente foram incluídos pacientes cujos pais concordaram em 

participar da pesquisa e assinaram termo de consentimento livre e informado. 

C ritérios  de  se leção 

Foram utilizados os seguintes critérios de seleção: a) inc lusão  – 

crianças e adolescentes com padrão neurológico de hemiparesia congênita e 

adquirida, previamente diagnosticada por neurologista infantil; b) exclusão  – 

crianças e adolescentes com hemiparesia transitória e aqueles com outras 

morbidades associadas ao quadro hemiparético (excetuando-se quadro de 

crises epilépticas). 

P roced im ento  

 A avaliação neuropsicológica objeto desta pesquisa foi realizada em três 

etapas: 
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P rim eira  e tapa : 

Consistiu na aplicação de exames preliminares, objetivando o 

levantamento de dados clínico-demográficos, que fundamentaram o 

processo do exame neuropsicológico. Os exames realizados foram: 

 

• AN AM N E S E  – com os pais da criança, com o objetivo de colher 

informações sobre a vida pregressa desta, englobando aspectos 

biopsicossociais relevantes para o desenvolvimento do estudo 

proposto(34). 

• C L AS S IF IC AÇ ÃO  “SAR AH ” D O  S T ATU S  F ÍS IC O -FU N C IO N AL  –

realizada por meio de entrevista com os pais, com a finalidade de 

obter informações sobre o nível de comprometimento motor dos 

pacientes. Manual cedido pessoalmente pela neuropsicóloga Lucia 

Braga da rede Sarah de Hospitais – Brasilia-DF. 

S egunda e tapa : 

Constou da administração de testes neuropsicológicos. O exame 

neuropsicológico foi realizado por meio de uma bateria de testes, que 

permitiu obter-se um resultado adequado e completo das funções 

cognitiva e motora bem como de aspectos emocionais dos 

examinandos.  

• E S C AL A D E  IN TE LIG Ê N C IA W E C H S LE R  P AR A C R IAN Ç AS  –  

W IS C  III –  3ª edição – , adaptação e padronização brasileira –  1ª 

edição, Vera Lúcia Marques de Figueredo –  instrumento clínico, de 

aplicação individual, destinado a avaliar a capacidade intelectual de 
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crianças entre 6 anos e 16 anos e 11 meses. Compõe-se de um 

conjunto de 12 subtestes, cada um medindo um aspecto diferente da 

inteligência. O WISC–III compreende três escalas – Verbal, 

Execução e Total –, e o desempenho das crianças nos vários 

subtestes é resumido em três medidas compostas: QI Verbal, QI de 

Execução e QI Total(35).  

• E S C AL A D E  M AT U R ID AD E  M E N T AL C O LÚ M B IA (E M M C ) –  

Manual para aplicação e interpretação, 1ª ed. brasileira, 2001 – 

teste de aplicação individual que fornece uma medida da 

capacidade de raciocínio geral de crianças com idade entre 3 

anos e 6 meses e 9 anos e 11 meses com déficits verbais ou 

motores, bem como a maturação do pensamento conceitual de 

crianças normais. A tarefa é simples, e a resposta a ser dada pela 

criança exige um mínimo de expressão verbal ou motora. O teste 

é constituído de 92 cartões, cada um contendo de 3 a 5 desenhos 

grandes e coloridos. Os primeiros itens são de natureza 

perceptiva, e os últimos, introduzidos gradualmente, são de 

natureza conceitual. Os acertos constituem o escore total, que é 

interpretado através de tabelas adequadas à idade da criança(36). 

• E X AM E  N E U R O P S IC O LÓ G IC O  LE FÈ V R E (1989) –  técnica de 

investigação neuropsicológica destinada a avaliar funções de 

atenção, orientação espaçotemporal, dominância lateral, 

percepção visual, função motora, função sensitiva, função visual, 

praxia oral, praxia ideatória, praxia construtiva, organização 
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acústico-motora, linguagem receptiva, linguagem expressiva e 

memórias visual e auditiva(33). 

• TE S TE  G E S T ÁLTIC O  V IS O M O TO R , D E  B E N D E R  (B -G ) –  

técnica utilizada em crianças e adolescentes como medida da 

maturação visomotora ou perceptual, entre outras indicações. É 

constituído por nove desenhos geométricos, utilizando pontos, 

linhas retas e curvas, ângulos, dispostos numa variedade de 

relações, de forma a se estruturarem como configurações ou 

Gestalten. São apresentadas em cartões com a figura A, 

introdutória e mais oito desenhos, que devem ser reproduzidos 

pelo examinando(37). 

• TE S TE  D O  D ES E N H O  D A F IG U R A H U M A N A, D E  M AC H O V E R  

(D FH ) –  técnica projetiva gráfica que tem por finalidade a 

avaliação da personalidade, através de aspectos adaptativos, 

expressivos e projetivos do desenho da figura humana(38). 

A coleta de dados foi realizada em uma sala de atendimento do 

ambulatório de neurologia infantil do Hospital de Pediatria Professor Heriberto 

Bezerra Ferreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – HOSPED-

UFRN, a qual se constituiu em um ambiente adequado para aplicação dos 

instrumentos de avaliação, silencioso e sem estímulos distratores para a 

criança, favorecendo, assim, o desenvolvimento do estudo. 

Todos os participantes foram avaliados pelos mesmos instrumentos 

propostos. Na condução do exame neuropsicológico, o procedimento de 
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administração obedeceu às regras específicas de cada teste, de modo a 

garantir a fidedignidade dos resultados. 

 As aplicações dos testes neuropsicológicos foram realizadas 

individualmente, em 4 sessões por participante, com duração média de 50 

minutos cada uma. 

Terce ira  e tapa : 

Consistiu na análise e interpretação dos dados obtidos, abrangendo: 

 a) levantamento e análise dos dados obtidos por meio dos exames 

preliminares – entrevista anamnésica (Anexo 1) e questionário de classificação 

“Sarah” do status físico-funcional (Anexo 2) –, seguindo-se os critérios 

específicos de avaliação dos referidos instrumentos. 

b) avaliação e análise da medida cognitiva obtida pela interpretação dos 

resultados dos testes de nível intelectual WISC-III (Anexo 3) e EMMC (Anexo 

4). Inicialmente, foram atribuídos escores brutos para as respostas dos 

examinandos. Todos os escores brutos foram transformados em escores 

ponderados, convertidos em medidas de quociente intelectual (Q I) ou percentil 

(P ) e comparados com a média e o desvio padrão (D P ) adequados à idade dos 

examinandos, de acordo com os dados normativos contidos nos manuais dos 

referidos instrumentos. 

c) análise e interpretação dos dados obtidos por meio dos testes 

BENDER (Anexo 5), Exame Neuropsicológico de LEFÈVRE (Anexo 6) e teste 

DFH (Anexo 7), de acordo com os critérios específicos de avaliação 

estabelecidos em cada uma das técnicas utilizadas. Para a avaliação do DFH, 

utilizou-se o Protocolo de Avaliação e Interpretação do DFH, proposto por Van 
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Kolck (39). Desse protocolo, foram selecionados itens de avaliação referentes 

aos aspectos gerais, aos formais, aos de conteúdo, e aos aspectos de tamanho 

e proporcionalidade dos desenhos, os quais, segundo dados da literatura(39, 40), 

têm um significado diretamente associado com a imagem corporal.  Avaliados 

todos os desenhos, procedeu-se à analise dos dados, destacando-se os 

índices predominantes, por meio de valores de frequência avaliados dentro de 

cada item, os quais se apresentavam como estatisticamente significativos 

(ρ<0.05). 

d) integração dos dados – todo o conjunto de dados obtido foi 

organizado e integrado numa análise global, permitindo, assim, a descrição do 

perfil neuropsicológico das crianças, de acordo com os objetivos deste estudo 

(APÊNDICE I). 
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Ab stract . To the best of our knowledge, no studies to date have examined the 

impact on the psychological aspects related to the assessment of body image 

by children and adolescents with hemiparesis. Given the scarcity of studies on 

the psychological perspective of children and adolescents with hemiparesis, the 

aim of the present study was to identify the psychological characteristics of 

hemiparesis by focusing primarily on patients’ representation of their body 

image using the Human Figure Drawing (HFD) test. We used a convenience 

sample of 15 patients aged between 6 years and 16 years. The sample was 

divided into two groups: the first   composed of  9 patients with congenital 

hemiparesis and the second of 6 patients with acquired hemiparesis. We 

examined the psychological characteristics of this condition by focusing 

primarily on patients’ representation of their body image using indicators derived 

from the HFD test. This study shows that hemiparetic children generally draw 

the human figure with smaller-than-normal essential body parts and often show 

important alterations in the depiction of body image, represented by omissions 

and distortions of important body elements. The HFD was effective in identifying 

the emotional aspects related to the body image of hemiparetic children and 

adolescents and could be used as a suitable and easy-to-apply technique to 

assess the psychological aspects of these patients. We underscore  that a wider 

assessment should favor diagnosis, treatment and neurocognitive rehabilitation, 

and consequently  promote better quality of life in children and adolescents with 

hemiparesis. 

 

Keywords: hemiparesis, body image, HFD, children, adolescents. 
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1 . In troduction 

 Hemiparesis is weakness of the muscles of the arm and leg on one side 

of the body, often with facial weakness on the affected side. The 

cerebrovascular disease in pediatric patients it can be caused by stroke, focal 

encephalitis, migraine headaches or focal epileptic seizures. Other impairments 

may occur in conjunction with hemiparesis, such as speech, language and 

behavioral problems [1]. 

 A review of the literature shows that many studies emphasizing the 

clinical and neurological aspects of hemiparesis have been carried out in 

children [2,3]. Some of these show the relationship between hemiparesis and 

epilepsy [4,5]. There is also research on  motor function and postural control  in 

hemiparesis showing  a common association with cognitive impairment [6,7]. 

Kolk and Talvik [8] reported the relationship between brain lateralization and 

cognitive impairment after congenital hemiparesis and concluded that children 

with handedness ipsilateral to the lesion demonstrated a more favorable 

cognitive status than those with contralateral handedness and diffuse cognitive 

deficit.  

 To the best of our knowledge, no studies to date have examined the 

impact on the psychological aspects related to the assessment of body image 

by children and adolescents with hemiparesis. Shilder [9] defines body image 

as “the picture of our body which we form in our mind, that is to say, the way in 

which the body appears to ourselves”. According to this author, body image 

belongs to the realm of the unconscious, has physiological, neurological, 

affective and sociological components, and is constructed and modified 
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gradually and permanently over the course of life, in accordance with the 

concept that individuals have of themselves. 

 Body image has been studied from diverse viewpoints and using various 

assessment instruments such as inventories, scales and graphic projective 

techniques-drawings [10,11]. The use of drawing, an important form of 

expression for children, can be observed even before they use  the symbols 

that precede writing, proving that graphic communication is a basic and 

elementary form of language.  

 The Human Figure Drawing test (HFD) developed by Machover [12] is 

one of the most widely employed projective techniques in clinical practice and 

research. It is used to investigate emotional aspects and the personality 

dynamic in children and has a psychological meaning based on the concept of 

body image, which, in turn, acts as a vehicle for expressing personality. 

 According to Van Kolck [13], a person’s drawing projects the body image 

that individuals have of themselves and offers a natural space to express the 

body's conflicts and needs. He also states that because body image is the 

product of a live organism in its entirety, modification  of even one part of it, 

such as that resulting from disease or physical mutilation, will cause changes in 

body image, not only with respect to this specific part, but also a general 

modification, owing to new relationships arising between individuals and 

themselves or others. 

 Given the scarcity of studies on the psychological perspective of children 

and adolescents with hemiparesis, the aim of the present study was to identify 

the psychological characteristics of hemiparesis by focusing primarily on 

patients’ representation of their body image using the HFD test. 
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2 . M ateria ls  and  m ethods 

2.1. Population and study design 

 The study was prospective, analytical and descriptive. The patients were 

recruited from Child Neurology clinical outpatients of the Pediatric Hospital of 

the Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brazil. The inclusion criteria 

were children or adolescents with a neurological pattern of congenital or 

acquired hemiparesis. Excluded were any children or adolescents with 

transitory hemiparesis and those that did not complete all testing phases . 

 The patients had been previously diagnosed with congenital hemiparesis 

(CH) by a child neurologist if motor impairment occurred in the prenatal or 

perinatal period, from conception to the 28th day of life [14]. They were 

diagnosed with acquired hemiparesis (AH) if motor impairment occurred 

suddenly after an event that compromised the central nervous system in a child 

without previous impairment [15].  

 We used a non-probability sampling of 15 patients aged between 6 years, 3 

months and 16 years, 4 months. The sample was divided into two groups: the 

first composed of 9 patients with CH (4 boys and 5 girls) and the second of  6 

patients with AH (3 boys and 3 girls). 

2.2. Data collection and analysis 

 All the children in both groups were assessed using the following tests:  

1) Anamnestic interview with the parents: 

This is a semi-structured protocol with open questions aimed at learning the bio-

psycho-social reality of the patients under study. 

2) Human Figure Drawing Test (HFD) 
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Machover’s HFD test is a graphic projective technique that uses drawings to 

analyze emotional and personality characteristics [13]. The HFD was 

administered to assess body image. The technique consists of the subjects 

drawing two human figures.  

3) Wechler’s Intelligence Scale for Children - WISC-III (Brazilian Adaptation and 

Normatization – 1st edition, 2002. Wechsler Intelligence Scale for Children – 

Third Edition (WISC-III; Wechsler, 1991) [16]. 

The patients were assessed by a psychologist in an outpatient clinic under 

satisfactory environmental conditions with a table and comfortable chair suitable 

for the task. Data collection was carried out during three or more individual 60-

minute sessions. 

First session – An anamnestic interview was applied individually to the parents 

or legal guardians to collect clinical-demographic data on age, gender, type of 

hemiparesis, presence or absence of epileptic seizures, schooling level, type of 

delivery, neuropsychomotor development, use of medication, personal and 

family history, medical history, interpersonal relations, and social interactions. 

Second session – After  a rapport was established, the HFD task was 

completed following the methods proposed by Machover [12]. The subjects 

were given a white sheet of A4 office paper with the axis on the vertical and a 

black no. 2 pencil and eraser, and were asked to draw a complete human 

figure. They were then given another sheet of paper in the same position  and 

asked to draw a human figure of the opposite gender. After finishing the two 

drawings, the subjects were asked to respond to a questionnaire systematized 

by Van Kolck [13] for human figure drawing of the same gender as the subject. 
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This was done to determine a number of the special meanings of the drawings 

and to answer doubts that may arise during  analysis or interpretation. 

The “Protocol of Assessment and Interpretation for the Human Figure Drawing”, 

adapted by Van Kolck [13], was used to evaluate HFD. Following the objectives 

of the present study, we selected assessment items from the protocol that were 

related to general and formal content, as well as size and proportionality 

aspects, all of which, according to the literature [13,17], are directly and 

significantly related to body image. 

Third session – The WISC-III was applied during two or, when necessary, three 

sessions, depending on the level of cooperation or fatigue exhibited by the 

patient, as specified in the test manual for children with motor difficulties.  

Assessment and analysis of  data obtained by the WISC-III was conducted 

according to the manual’s instructions, with  final results represented by verbal, 

execution, and total IQs [16]. 

2.3. Statistical analysis 

Statistical analysis was performed with SPSS 12.0 software. We also 

used analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s post-hoc statistical test. 

Student’s t-tests were applied to compare two variables. The significance level 

for all  statistical tests was set at 5% (p < 0.05). 

2.4. Ethical Issues 

The project was approved by the scientific research commission of the 

Postgraduate Program in Health Sciences of the Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Only children whose parents or legal guardians signed the 

informed consent form were included in the study. 
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3 . R esu lts  

 Of the 15 patients selected, 9 (60%) had CH (4 boys and 5 girls), and 6 

(40%) had AH (3 boys and 3 girls). Demographic clinical data are shown in table 

1. For graphic production analysis (figure 1), we recorded general, formal, 

content, size, and proportionality aspects, according to the assessment criteria 

of the protocol. Statistically significant differences were observed between 

drawing topics and their correlation with type of hemiparesis, seizures, gender, 

schooling, neuropsichomotor development and antiepileptic medication are 

highlighted (table 2, 3, 4).  

 Graphic production analysis showed that the children and adolescents 

with acquired hemiparesis exhibited a significantly higher mean number of 

drawings located in the centre of the sheet. With respect to the influence of 

epileptic seizures, ANOVA revealed that children without a history of such 

occurrences produced significantly more drawings, characterized by continuous 

lines and located in the lower half of the sheet, as well as drawings containing 

joints and shading around the contour of the face than those that suffered from 

seizures. Another common characteristic of these drawings was the distorted 

size and proportionality of body parts. On the other hand, children with a history 

of seizures exhibited a significant number of drawings with missing 

physiognomic features, indicating the presence of conflict. 

In relation to gender differences, it was observed that the boys produced 

significantly more drawings with distortions in size and arm  proportions.  
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Literacy was also associated with drawings containing the partial 

absence of clothing. In terms of size and proportionality, these children also 

exhibited significant distortions in the size and proportionality of body parts.     

             Comparison of children with delayed and normal development  using 

ANOVA revealed a significantly higher mean number of omissions in the 

drawings of children with neuropsychomotor development. 

 In relation to the use of drugs, it was observed that the children who were 

not on medication produced significantly more quality drawings, characterized 

by continuous lines and located on the lower half of the sheet, than their 

medicated counterparts. It was also possible to note that non-medicated 

children also produced drawings displaying joints, with shading around the 

contour of the face, in addition to distorted sizes and proportionality.        

 An analysis of variance of the results of WISC-III for the remaining 

variables revealed that children with epileptic seizures and those that used 

antiepileptic drugs had the lowest intellectual coefficients for verbal IQ (p < 

0.05); that illiterate children had the lowest execution IQ (p < 0.05); and that 

children taking medication also had the lowest total IQ scores (p < 0.05). There 

were no significant differences in IQs between CH and AH (p > 0.05). 
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4 . D iscuss ion 

 

The present study included hemiparetic children and adolescents of both 

genders, in order to identify psychological characteristics using the Human 

Figure Drawing test. 

 With respect to the general profile of the two groups (CH and AH), we 

found no significant differences between the drawings of  patients with 

congenital hemiparesis and those with acquired hemiparesis in terms of formal, 

content, size and proportionality aspects. However, general aspects regarding 

the comparison of the graphic work of these two groups showed that the only 

significant difference was that children and adolescents with AH placed their 

drawings in the centre of the sheet, possibly indicating  a certain degree of 

adaptation to the environment, as proposed by Hammer [18]. Thus, when 

hemiparesis is acquired, patients have undergone a normal period of basic 

enriching experiences that support their development and learning without the 

restrictions imposed by the disease [19]. 

 We also found significant differences between the drawings of 

hemiparetic children and adolescents with no history of epileptic seizures and 

those who were not taking medication. These two groups draw the human figure 

on the lower part of the sheet and with a predominance of continuous graphic 

lines, revealing feelings of insecurity and inadequacy [18,20,21]. 

 An analysis of the formal aspects of the graphic productions showed 

significant differences in relation to the presence of joints in the drawings of 

children and adolescents with hemiparesis and without epileptic seizures and in 

those who do not take medication. These aspects may reflect somatic concern 
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in our patients as well as insecurity surrounding the feeling of body integrity, as 

reported by Van Kolck [13]. 

 Nevertheless, in regard to formal aspects, the hemiparetic children and 

adolescents with neuropsychomotor developmental delay had a significantly 

greater mean number of omissions in their drawings than those without 

developmental delay. Machover [20] states that omissions of any part of the 

human figure drawing are indicators of conflict that point to difficulties in the 

emotional life of the subject.  These indicators are likely reflecting emotional 

difficulties related to implications resulting from psychomotor delay in these 

children.  

 With respect to content aspects, the face, generally drawn first, is the 

most expressive part of the body and has an important social function, 

symbolizing interaction with the environment [13,18]. In our study, shading the 

outline of the face was predominant in the drawings of hemiparetic children and 

adolescents with no history of epileptic seizures and in those that do not use 

antiepileptic drugs. This indicates difficulties in social relations in this group. On 

the other hand,  hemiparetic children and adolescents with a positive history of 

epileptic seizures showed a significant difference in omissions of physiognomic 

features, compared to  those with no history of seizures. In addition to 

suggesting possible associations with emotional   conflict, this behavior also 

indicates superficiality, caution, and hostility in social relations [13]. These 

findings corroborate those of Opalic [22] and Goldman & Velasco [23], who 

found that omissions of parts of the body in human figure drawings indicate 

emotional disorders. 
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 In human figure drawing, clothing is significant for appearance and for 

“social façade”, and body image can be altered or improved by highlighting it. 

[13] According to Reznikoff and Dies [24], the treatment given to clothing in 

human figure drawing reflects the social adjustment of the individual. Thus, the 

absence of clothing for the literate hemiparetic children and adolescents in our 

sample reflects poorly-developed self-esteem, as well as indifference and 

disregard for social relations. 

 The analysis of size and proportionality aspects in our study revealed 

that hemiparetic children and adolescents with no history of epileptic seizures, 

those who do not use medication and literate patients drew the human figure 

with indicators of conflicts, represented by distortions in the size and proportions 

of parts of the body, especially the torso, hands, legs and feet. The male 

patients in this study showed indicators of conflict, represented by distortions in 

size and arm proportions. This can be interpreted according to the projective 

significance of the HFD, such as the physical aspects of body image that are 

portrayed in human figure drawing manifest the dissatisfaction of these patients 

with their bodies, especially, the physical limitations resulting from their 

hemiparetic condition. These findings corroborate those of Dellate & 

Hendrickson [25] and Tanaka & Sakuma [26], who observed that the degree of 

adequacy and self-esteem of the subject correlates with the size attributed to 

the drawn human figure, as well as with the proportionality between the parts of 

the drawing.  

In studies with children, Bender [27] found that physical defects, 

congenital anomalies and incapacitating conditions are also projected onto the 

human figure drawing. According to literature data, the lack of proportion 
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between the various parts of the body and the distortions observed in the 

drawings of hemiparetic children and adolescents in our study may reflect the 

expression of their hemiparesis projected onto the human figure drawing, 

revealing dissatisfaction with their impaired condition.    

 Our results demonstrate that hemiparetic children and adolescents 

generally draw the human figure with smaller-than-normal essential body parts 

and often show important alterations in the depiction of body image, 

represented as omissions and distortions of important body elements. These 

indicators have a significance associated with the perception of body image and 

reflect feelings of inferiority, inadequacy, low self-esteem and social functioning 

difficulties in our patients. 

Comparison between the performance of hemiparetic children and 

adolescents in the HFD and IQ results showed significant differences for 

children with epileptic seizures. It was observed that patients with a history of 

epileptic seizures show emotional indicators on the HFD, represented by 

omissions of important parts of the body in their drawings, suggesting likely 

impairment of social and emotional functioning.  These same patients also 

exhibited much lower intellectual performance, with significantly impaired verbal 

IQs. These data indicate that epileptic seizures, in the case of hemiparesis, may 

be associated to cognitive deficit. Our results are similar to those reported in 

previous studies [6,7,28], which investigated the harmful effects of epileptic 

seizures on the intellectual functioning of children with hemiplegia.   

On the other hand, the best performances on the WISC-III were obtained 

by the hemiparetic children and adolescents with no history of epileptic 

seizures, those that did not use medication, literate subjects and   boys that 
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show a prevalence of graphic markers represented by distortions. Indeed, 

hemiparetic children and adolescents with a higher intellectual level project an 

image closer to the reality of their physical condition through distortions shown 

in their human figure drawings. 

 We recognize that the small sample size of our study is a limitation. 

However, its merit lies in the fact that it is a pioneering investigation of the 

emotional and psychological aspects of children and adolescents with 

hemiparesis using an easy and practical technique: the HFD. Nevertheless, we 

suggest future studies that focus on comparing HFD results with another 

assessment technique using a larger sample of children and adolescents with 

hemiparesis.  

 In summary, our study shows that hemiparetic children and adolescents, 

in addition to exhibiting motor incapacity, may be compromised both 

intellectually and emotionally. These findings lead to the following conclusions:   

first, there is a need to evaluate children and adolescents with hemiparesis for 

both neurological and psychological factors, emphasizing cognitive and 

emotional factors, especially the feelings of inferiority, inadequacy, low self-

esteem and social inhibition, as detected by the HFD; second, early treatment 

could prevent psychological alterations related to body image, such as those 

found in this study, and could complement medical findings, thereby contributing 

to a better understanding of the neuropsychological clinical picture of 

hemiparesis; third,  knowledge of the psychological aspects involved in 

hemiparesis expands on current thinking and reinforces the need for a 

multidisciplinary approach to this clinical condition.  
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Based on these findings, we underscore that a wider assessment should favor 

diagnosis, treatment and neurocognitive rehabilitation, while not forgetting the 

importance of achieving literacy to promote better quality of life in children and 

adolescents with hemiparesis. 
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T ab le   1  – Clinical-demographic data obtained in the anamnestic interview of 15 children and 
adolescents with hemiparesis. 

P atien ts  Ag e  G ender 
 

T ype o f 
hem iparesis /

AN E  
 

E p ilep tic  
se izu res  

S choo ling  
Level 

N europsychom otor 
D evelopm ent 

U se o f 
m ed ication  

1  14y. 11m M C Yes I Delay Yes 
2 8 y. 11m M C Yes I Delay Yes 
3 6 y. 10m F C Yes I Delay Yes 
4 13 y. 10m M C Yes L No delay Yes 
5 6 y. 3m F C No I Delay No 
6 6 y. 11m F C Yes I No delay No 
7 16 y. 4m F C Yes L Delay Yes 
8 9 y. 11m M C Yes I Delay Yes 
9 14 y. 3m F C No L Delay No 

10  6 y. 4m F A Yes I Delay Yes 
11  14 y. 10m M A Yes L No delay Yes 
12  9 y. 10m M A Yes I Delay Yes 
13  12 y. 8m F A Yes I No delay Yes 
14  7 y. 5m M A Yes L No delay Yes 
15  6 y. 11m F A No I No delay Yes 

        
ANE = Age at Neurological Event of AH; M = Male; F = Female; C = Congenital; A = Acquired; L =  Literate; I = Illiterate 
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Drawing 2 

  

  

                      Drawing 3 

 

             Drawing 4 

 

F igure  1  –  Human figure drawings of children and adolescents with congenital and acquired 
hemiparesis.  Drawing  1  –  Right hemiparesis, congenital, no seizures, literate, no medication 
and female (14y 3m); Drawing  2  –  Left hemiparesis, congenital, with seizures, literate, with 
medication and female (16y 4m); Drawing  3  –   Left hemiparesis, congenital, with seizures, 
illiterate, with medication and male (8y 11m); Drawing  4  –  Left hemiparesis, acquired, with 
seizures, illiterate, with medication and female (6y 4m). 
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Table 2 - Results of analysis of variance (ANOVA) with respect to different items assessed in the HFD and in the WISC-III of 
15 patients with hemiparesis and seizures.  

CLINICAL 
DATA 

 GENERAL 
ASPECTS 

(HFD) 
 

FORMAL 
ASPECTS 

(HFD) 

CONTENT 
ASPECTS 

(HFD) 

SIZE AND 
PROPORTIONALITY 

(HFD) 

IQ 
(WISC III) 

 
HEMIPARESIS 

TYPE 
 

Congenital NS NS NS NS NS 

 Acquired Graphism 
Quality: 
Central 

Location 
(ρ<0.01) 

 

NS NS NS NS 

 
 

SEIZURES  

With NS NS Omission of 
physiognomic 

features (ρ<0.04) 
 

NS Verbal IQ 
(ρ<0.04) 

 
 
 

Without 
 

Graphism 
Quality: 

Continuous 
lines 

(ρ<0.02) 
Location: 
lower half 
(ρ<0.04) 

Joints 
present 
(ρ<0.04) 

Shading of face 
outline (ρ<0.04) 

Size Distortions: 
Small nose (ρ<0.02) 

Short/thick neck 
(ρ<0.04) 

Small hands 
(ρ<0.02) 

Small, short legs 
(ρ<0.02) 

NS 

HFD = Human Figure Drawing test; significance (ρ<0.05); NS = Not significant 
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Table 3 - Results of analysis of variance (ANOVA) with respect to different items assessed in the HFD and in the WISC-III of 
15 patients and correlations for gender and schooling.  

CLINICAL 
DATA 

 
 

GENERAL 
ASPECTS 

(HFD) 
 

FORMAL 
ASPECTS 

(HFD) 
 

CONTENT ASPECTS       
(HFD) 

 

SIZE AND 
PROPORTIONALITY 

(HFD) 

IQ 
(WISC- III) 

 
GENDER 

 

Male NS NS NS Size Distortions and 
in the proportion of 

extended arms                    
(ρ<0.04) 

 

NS 

 Female NS NS NS NS NS 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCHOOLING 

Literate NS NS  Partial absence of 
clothing (ρ<0.00) 

 

Medium size in 
relation 

to the sheet of paper  
(ρ<0.00) 

General figure size in 
relation to the sheet of 

paper(ρ<0.05) 
Size Distortions: 

Large mouth 
(ρ<0.02) 

Long neck (ρ<0.03) 
Arms extended  

(ρ<0.00) 
Feet smudged and 

distorted 
(ρ<0.02) 

  

NS 
 
 
 
 
 
 
 

  Illiterate NS NS NS NS Execution 
IQ (ρ<0.03) 

HFD = Human Figure Drawing test; significance( ρ < 0.05); NS = Not significant 
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Table 4 - Results of analysis of variance (ANOVA) with respect to different items assessed in the HFD and in the WISC-III of 
15 patients and correlations for NPMD and antiepileptic medication.  

CLINICAL 
DATA 

 
 

GENERAL 
ASPECTS 

(HFD) 
 

FORMAL 
ASPECTS 

(HFD) 
 

CONTENT ASPECTS       
(HFD) 

 

SIZE AND 
PROPORTIONALITY 

(HFD) 
 

QI 
WISC III 

 
 
 

NPMD 
 

With 
delay 

NS Indicators 
of conflict 
Omissions 
(ρ<0.05) 

NS NS NS 

 
 

Without 
delay 

 

NS NS NS NS NS 

 
 
 

ANTIEPILEPTIC 
MEDICATION 

 

Use NS NS NS NS Verbal IQ 
(ρ<0.01) 
Total IQ 
(ρ<0.02) 

 Non-use Graphism 
Quality: 

Continuous 
traces 

(ρ<0.02) 
Location:  
lower half 
(ρ<0.04) 

Joints 
present 
(ρ<0.04) 

Shading of face 
outline (ρ<0.04) 

 

Average size in relation 
to the sheet of paper 

(ρ<0.04) 
Size Distortions: 

Large head (ρ<0.00) 
Small nose (ρ<0.02) 

Short/thick neck 
(ρ<0.04) 

Thin neck (ρ<0.04) 
Thick neck (ρ<0.04) 
Distortion in torso 
shape (ρ<0.00) 

Waistline drawn as a 
line (ρ<0.02) 

Short/thin arms 
(ρ<0.02) 

Small hands (ρ<0.02) 
Short thin legs (ρ<0.02) 

Feet smudged and 
distorted (ρ<0.01) 

NS 

NPMD = Neuropsychomotor Development;HFD = Human Figure Drawing test; significance( ρ < 0.05); 
 NS  = Not significant. 
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6 . C O M E N T ÁR IO S , C R ÍTIC AS  E  C O N C LU S Õ E S  

 

 O interesse em desenvolver um estudo com crianças hemiparéticas 

surgiu a partir de um projeto de extensão universitária vinculado ao 

Departamento de Psicologia da UFRN e desenvolvido no Centro de 

Reabilitação Infantil – CRI1 – com atividades de avaliação psicológica e 

neuropsicológica de crianças portadoras de necessidades especiais. 

 A realização de um projeto de pesquisa na interface entre a psicologia e 

a neurologia infantil tornou-se possível após um encontro com a Profa Dra 

Áurea Nogueira de Melo, que desenvolve trabalhos voltados para a 

investigação de distúrbios neurológicos em crianças, com especial atenção 

para a temática da hemiparesia. Verificamos na ocasião, a pertinência da 

contribuição da psicologia para os estudos desenvolvidos nessa área junto ao 

PPGCSA-UFRN. 

 Assim, elaboramos um anteprojeto de pesquisa, intitulado “Avaliação 

Neuropsicológica de Crianças com Hemiparesia Congênita e Adquirida 

Atendidas em Ambulatório de Neurologia Infantil da Cidade de Natal-RN”. Os 

instrumentos de avalição utilizados permitiram a montagem de um banco de 

dados acerca do perfil neuropsicológico (testes neuropsicológicos) e de 

aspectos emocionais e comportamentais das crianças estudadas (teste do 

desenho da figura humana) 

1 CRI – Centro de referência do estado no atendimento a crianças com deficiência física, mental, 
sensorial ou múltiplas. 
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 De acordo com a proposta inicial do projeto de pesquisa, elaboramos um 

manuscrito com uma amostra de 9 pacientes, intitulado “Avaliação 

Neuropsicológica de Crianças com Hemiparesia Congênita e Adquirida – 

resultados preliminares”. O objetivo foi traçar o perfil neuropsicológico de 

crianças com hemiparesia congênita e adquirida visando-se conhecer o nível 

de funcionamento cognitivo e motor dessas crianças.  

No estudo, a amostra foi dividida em três grupos, segundo a presença 

ou não de crises epilépticas – grupo  1 : hemiparesia congênita associada com 

crises epilépticas; grupo  2 : hemiparesia adquirida e crises epilépticas; grupo 

3 : hemiparesia congênita sem crises epilépticas. A metodologia utilizada incluiu 

os seguintes instrumentos de avaliação: Entrevista Anamnésica; Entrevista de 

Classificação “Sarah” do Status Físico-Funcional; Escala de Maturidade Mental 

Columbia – EMMC; Escala de Inteligência Wechsler para Crianças - WISC-III; 

Teste Gestáltico Visomotor, de Bender; Exame Neuropsicológico, de Lefèvre; e 

Teste do Desenho da Figura Humana, de Machover – DFH.  

Os resultados obtidos mostraram que a hemiparesia da criança associa-

se a déficits em funções neuropsicológicas importantes, além de déficits na 

função motora e alterações na esfera emocional. 

Observamos, ainda, diferenças quando comparados os três grupos de 

crianças estudados. Os grupos de crianças com hemiparesia congênita e com 

hemiparesia adquirida com história de crises epilépticas, apresentaram déficits 

cognitivos mais acentuados, quando comparados com o grupo de crianças com 

hemiparesia congênita sem crises epilépticas. Entre os dois primeiros grupos, 

observamos, ainda, que o de crianças com hemiparesia adquirida e crises 

epilépticas apresentou déficits cognitivos mais severos no que se refere à 
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maioria dos domínios cognitivos avaliadas. Nesse grupo, à medida que o nível 

cognitivo geral se apresentava mais baixo, observavam-se comprometimentos 

mais significativos quanto às habilidades cognitivas de atenção, orientação 

espaçotemporal, praxia oral, praxia construtiva, função acústico-motora, 

linguagem expressiva e memórias visual e auditiva, correspondendo aos 

escores mais comprometidos de toda a amostra estudada. 

Por outro lado, os resultados revelaram um desempenho global melhor 

no grupo de crianças com hemiparesia congênita sem crises epilépticas. 

Notadamente quanto ao nível cognitivo geral e às habilidades de atenção, 

orientação espaçotemporal, funções visual e sensitiva, praxia construtiva, 

linguagem receptiva e expressiva e memória auditiva, os resultados desse 

grupo de crianças situaram-se no nível mediano, correspondendo aos melhores 

resultados da amostra estudada.  

O estudo revelou, portanto, que crianças com hemiparesia e crises 

epilépticas são mais susceptíveis de apresentar limitações neuropsicológicas, 

em comparação com crianças hemiparéticas que não têm crises epilépticas. 

O segundo manuscrito que elaboramos, intitulado “Evaluation of Body 

Image by Human Figure Drawing in Children and Adolescents with 

Hemiparesis”, surgiu no decorrer da investigação e ao longo da revisão de 

literatura, quando chamou nossa atenção a ênfase dada ao tema da relação 

entre incapacidade física e alterações psicológicas. Dentre as alterações 

emocionais, destacam-se as da imagem corporal, alvo de muitos estudos 

desenvolvidos com a população de crianças e adolescentes, em relação a 

patologias diversas(41-43). Instigou-nos também a constatação de que, a 

despeito de uma extensa produção científica sobre os aspectos clínico-
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neurológicos da hemiparesia infantil, não foram encontradas referências em 

relação ao estudo da imagem corporal na população específica de 

hemiparéticos.  

A imagem corporal corresponde à configuração psíquica que conferimos 

ao nosso corpo e inclui emoções e um conjunto organizado de representações. 

Segundo o neuropsiquiatra francês Paul Schilder, que teorizou esse conceito, a 

imagem corporal é uma formação, constantemente em construção, que 

reagrupa percepções, afetos, fantasias e pensamentos relacionados com o 

corpo e tem função essencial no conceito que fazemos do nosso eu, nas 

condutas e nas interações com o ambiente(44). 

A imagem corporal é um tema atual e tem sido estudada nos mais 

diversos campos, como por exemplo: em relação aos efeitos na saúde mental 

de crianças(45); como preditora de depressão em adolescentes quando 

percebida como um fator de insatisfação(46); em sua relação com 

comportamento alimentar em crianças com fibrose cística(47); e, ainda,  quanto 

a sua significação entre adolescentes orientados para atividades físicas e 

intervenção dietética(48). Considerando-se que a hemiparesia envolve 

comprometimento físico, além de outras características, e que estudos prévios 

têm apontado as profundas implicações que a deficiência física impõe ao 

indivíduo, abrangendo as dimensões biológica, psicológica e social(29, 45), 

verificamos a relevância de um estudo objetivando entender como ocorre a 

percepção/representação da imagem corporal em crianças e adolescentes 

hemiparéticos. 
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A imagem corporal tem sido estudada por meio de diferentes 

instrumentos de avaliação, inclusive inventários, escalas e técnicas projetivas 

gráficas (desenhos)(41, 43, 46, 48). Dentre as várias técnicas projetivas gráficas 

existentes, o teste do Desenho da Figura Humana (DFH) é um instrumento que 

vem sendo largamente empregado na prática clínica e em pesquisas para 

investigar aspectos emocionais e dinâmica da personalidade em crianças, 

adolescentes e adultos(39, 49).  

O uso do desenho como forma de comunicação é anterior ao uso dos 

símbolos que antecedem a escrita, provando que a comunicação por meio do 

desenho é uma forma de linguagem básica e elementar(49). Na pré-história, o 

homem já deixava suas marcas nas paredes das cavernas, quando desenhava 

sua própria figura e a figura da caça, como forma de expressão de suas 

emoções e de sua sensibilidade.  

A partir dos estudos desenvolvidos por Goodenough utilizando o 

desenho da figura humana como meio de avaliação do desenvolvimento 

intelectual de crianças e adolescentes, Machover, em 1949, utilizou o desenho 

da figura humana com um enfoque projetivo. Partindo do conceito de imagem 

corporal, a autora propõe que a figura representada graficamente reflete uma 

projeção de imagens e representações mentais que, ao longo dos anos, a 

pessoa estrutura sobre o seu corpo. Nesse novo enfoque, o uso do desenho da 

figura humana é vinculado à avaliação dos elementos construtivos da 

personalidade bem como à dinâmica estabelecida nessa organização. 

Machover afirma que, ao desenhar uma figura humana, o sujeito, deve 

necessariamente, recorrer a todas as imagens internalizadas que tem de si 
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próprio e das outras pessoas e, em um nível mais profundo, são adicionados 

os símbolos com o seu significado universal(38). 

Para Schilder, o modo como a criança desenha a figura humana reflete 

aproximadamente o conhecimento e a experiência motora que ela tem da 

imagem corporal(44).  

 Van Kolck acentua que o desenho de uma pessoa, ao pressupor a 

projeção da imagem corporal que o sujeito tem de si mesmo, oferece um 

espaço natural para a expressão dos próprios conflitos e necessidades do 

corpo. Considera, ainda, essa autora que, sendo a imagem corporal produto de 

um organismo vivo em sua totalidade, uma modificação - mesmo em uma parte 

desse organismo, resultante de uma doença ou mutilação física - acarretará 

modificações na imagem corporal, não apenas referentes a essa parte 

específica, mas uma modificação global, decorrente de novas relações consigo 

mesmo e com os outros(39).  

O protocolo de avaliação para a investigação da imagem corporal de 

crianças e adolescentes hemiparéticos constou de Entrevista Anamnésica, 

Escala de Inteligência Wechsler para Crianças - WISC-III e Teste do Desenho 

da Figura Humana, de Machover - DFH.  

 Os resultados revelaram que crianças e adolescentes com hemiparesia 

produzem o desenho da figura humana com importantes alterações na 

percepção da imagem corporal, representadas por indicadores gráficos de 

distorções e omissões nos desenhos (APÊNDICE II {figuras 1- 3}).  
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Considerando-se os dados clínico-demográficos estudados, a presença 

de distorções na percepção da imagem corporal foi significante nos desenhos 

de crianças e adolescentes sem crises epilépticas, nos dos alfabetizados, nos 

daqueles que não usam medicação e nos dos que pertenciam ao gênero 

masculino. Por outro lado, indicadores de omissão de partes importantes da 

figura humana, especialmente braços e pernas, foram observados mais 

significativamente em crianças e adolescentes hemiparéticos com atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e naqueles com história de crises 

epilépticas (Tabela 2 do Artigo 2). Esses resultados estão associados com a 

percepção da imagem corporal dessas crianças e, de acordo com Van 

Kolck(39), refletem sentimentos de inferioridade e inadequação, baixa 

autoestima e dificuldade no relacionamento social. 

De acordo com o significado projetivo do teste DFH, esses indicadores 

podem ser interpretados como aspectos físicos da imagem corporal que são 

projetados no desenho da figura humana(39) e expressam a insatisfação do 

paciente com seu corpo, provavelmente em decorrência das limitações físicas 

resultantes de sua condição hemiparética. Além disso, as crianças e os 

adolescentes com história de crises epilépticas, além de omitirem aspectos 

essenciais, em seus desenhos da figura humana, foram também os que 

revelaram os coeficientes intelectuais mais baixos, sugerindo, além das 

dificuldades emocionais mencionadas, a existência de déficit intelectual, 

quando a hemiparesia está associada com crises epilépticas. Esses achados 

referentes ao baixo funcionamento intelectual são semelhantes aos de outros 

estudos desenvolvidos com a população infantil, em relação a patologias 

neurológicas infantis também associadas com crises epilépticas(18, 23, 50, 51). 
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No decorrer do estudo, em se tratando de uma pesquisa clínica, o 

modelo metodológico proposto para a coleta de dados envolveu atendimento 

aos pacientes por meio de sessões individuais de avaliação e de entrevista 

com os pais, gerando algumas dificuldades. Assim, tivemos que lidar com 

problemas como: atraso no horário das consultas; faltas ocasionadas por 

questões de saúde dos pacientes; a própria dificuldade dos pais em 

conduzirem as crianças até o local de atendimento, face às limitações físicas 

delas, apesar de as sessões de atendimento terem sido realizadas, 

preferencialmente, durante a rotina de consulta médica dessas crianças. 

Embora essas situações tenham se constituído em dificuldades, algumas foram 

superadas pelo deslocamento dos pesquisadores até o domicílio dos 

pacientes, com o objetivo de reorganizar horários de atendimentos e, desse 

modo, não nos impediram de atingir, de forma integral as metas propostas.  

Cabe considerar que, embora esta pesquisa tenha sido realizada com 

uma amostra pequena, isso não prejudica seu mérito cientifico, porque se trata 

de estudo de uma patologia rara em neurologia pediátrica. A originalidade 

desse estudo repousa no fato de que quase todo o enfoque dado ao tema da 

hemiparesia infantil é voltado para uma abordagem médica, e nossos achados 

mostraram que o aspecto psicológico é importante para uma compreensão 

mais ampla desse quadro clínico-neurológico. Esse alerta pode servir de 

prevenção para possíveis distúrbios psicológicos face ao déficit motor 

unilateral.  

 O estudo reveste-se, ainda, de uma significativa relevância científica e 

social na medida em que beneficia a atenção à saúde da criança e, numa 

abordagem multidisciplinar, permite conhecer os aspectos neuropsicológicos 
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envolvidos na hemiparesia da criança e adicionar aos estudos já existentes 

novos conhecimentos, viabilizando, assim, outras alternativas de prevenção e 

tratamento dessa patologia.  

Outro ponto importante foi nossa inserção na base de pesquisa “Grupo 

de Estudos em Psicologia e Saúde” – GEPS –, do Departamento de Psicologia 

da UFRN. A atuação na base de pesquisa possibilita o desenvolvimento de 

novos estudos abordando outros aspectos neuropsicológicos da hemiparesia, 

ainda não suficientemente contemplados na literatura. O desenvolvimento 

dessas atividades de pesquisa dará encaminhamento para possível 

participação futura nossa como orientadora em programas de pós-graduação.  

Além disso, o período enriquecedor de formação de conhecimentos, 

durante o doutoramento, proporcionou-nos uma melhoria na qualidade da 

atuação clínica junto aos pacientes do HOSPED atendidos nos projetos de 

extensão desenvolvidos através do Departamento de Psicologia da UFRN. 

Consequentemente, houve também um beneficiamento em relação às 

atividades de orientação acadêmica para os alunos de graduação do curso de 

Psicologia da UFRN participantes dos referidos projetos bem como para os 

alunos de pós-graduação do Curso de Especialização em Psicologia da Saúde: 

Desenvolvimento e Hospitalização, da UFRN. 

Este estudo gerou também dados de divulgação em encontros 

científicos, tendo sido apresentados os seguintes trabalhos:  

“Avaliação Neuropsicológica de Crianças com Hemiparesia 

Congênita e Adquirida – resultados preliminares”: VIII CONGRESSO 

BRASILEIRO DE NEUROPSICOLOGIA – São Paulo-SP.  
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•  “Avaliação Neuropsicológica de Crianças com Hemiparesia 

Congênita e Adquirida – resultados preliminares”: IX CONGRESSO 

NACIONAL DE CIRURGIA EXPERIMENTAL E I SIMPÓSIO 

NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – 

NATAL-RN. 

• “Avaliação Neuropsicológica de Crianças com Hemiparesia 

Congênita ou Adquirida”: I ENCONTRO SOBRE TÓPICOS 

ESPECIAIS EM NEUROLOGIA INFANTIL – NATAL-RN. 

Ressaltamos, ainda, que nosso estudo foi possível a partir de dados 

obtidos da dissertação de mestrado elaborada pela Dra. Ana Maria Câmara, na 

qual foram discutidos os aspectos de RNM e EEG.  

Ainda com base nos resultados obtidos, temos a pretensão de realizar 

mais um estudo objetivando construir o perfil neuropsicológico da amostra total 

dos 23 pacientes. 

Em síntese, os dados apresentados nesta pesquisa permitiram 

identificar importantes aspectos referentes à dimensão psicológica da 

hemiparesia infantil. No primeiro estudo, foi possível conhecer o nível de 

funcionamento cognitivo e descrever o perfil neuropsicológico de crianças 

hemiparéticas, o qual mostrou déficits importantes em domínios cognitivos, 

além de déficits no funcionamento motor e dificuldades na esfera emocional. 

No segundo estudo, verificamos que crianças e adolescentes 

hemiparéticos, além da incapacidade motora, podem ser intelectual e 

emocionalmente comprometidos, o que leva a dificuldades em seu 

funcionamento social e em seu comportamento adaptativo. Esses resultados 
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evidenciaram, ainda, a sensibilidade da técnica do DFH para avaliar a 

representação da imagem corporal em crianças e adolescentes hemiparéticos, 

os quais mostraram, em seus desenhos, distorções e omissões de partes 

importantes da figura humana, confirmando o valor projetivo desse instrumento 

quando aplicado em pessoas portadoras de alterações físicas em seu corpo, 

sejam congênitas ou adquiridas.  

Os achados neuropsicológicos deste estudo mostraram que a 

hemiparesia da criança combina fatores multidimensionais, que se 

caracterizam por comprometimento não apenas orgânico mas também 

psicológico e social. 

 Desse modo, entendemos que o reconhecimento da importância dos 

aspectos psicológicos e emocionais presentes no quadro clínico-neurológico da 

hemiparesia infantil poderá contribuir para uma abordagem preventiva nessa 

realidade, auxiliando na complementação de diagnósticos médicos com formas 

de intervenção mais amplas, que incluam avaliação, acompanhamento e 

reabilitação neuropsicológica desses pacientes, com vistas à estimulação e ao 

desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e emocionais, bem como à 

orientação aos pais ou responsáveis. Esses cuidados podem prevenir os 

efeitos negativos dos déficits cognitivos e comportamentais observados nesse 

quadro clínico-neurológico, de modo a promover uma maior integração 

psicossocial dos pacientes e, conseqüentemente, melhoria em sua qualidade 

de vida.     

Como sugestão, apontamos a necessidade de se adicionarem outros 

estudos nesse campo, com a finalidade de se ampliarem as investigações dos 
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aspectos neuropsicológicos presentes na condição médico-neurológica da 

hemiparesia infantil. 

Estudar o tema da hemiparesia infantil contribuiu de maneira significativa 

para nosso enriquecimento acadêmico e pessoal e realçou a importância da 

multidisciplinaridade científica. O intercâmbio entre diferentes áreas de 

conhecimento, como a psicologia e a neurologia infantil, constituiu-se numa 

experiência especialmente gratificante, pois resultou numa ação cuja condição 

fundamental consistiu em estabelecer prioridades para a criança na direção de 

uma proposta de ação preventiva e ampla visando a seu bem-estar global. 
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ABSTRACT 

 

 

 Hemiparesis refers to impaired muscle strength, with consequent 

incapacity of the hands and feet, affecting one side of the body. The literature 

contains few studies that give a detailed description of cognitive and emotional 

functions in children affected with this neurological condition. The present study 

aimed at conducting a neuropsychological assessment of 23 children and 

adolescents of both sexes, aged between 5 years and 4 months and 16 years 

and 6 months, with congenital and acquired hemiparesis. A battery of specific 

tests was applied to evaluate higher cognitive functions, including intellectual 

processes, attention, perceptive function, motor function, praxia, gnosia, 

language, memory and visuomotor function. With respect to emotional aspects, 

the human figure drawing test was used to assess body image perception in 

these individuals. The results showed that childhood hemiparesis leads to 

important impairments in neuropsychological functions, in addition to motor 

deficiency and emotional alterations, more precisely those related to the 

representation of body image. The use of a multidisciplinary approach involving 

pediatric neurology and psychology enhanced the study, validating all aspects 

of the results obtained. 

 

D escrip tors : hemiparesis; neuropsychological assessment; human figure 

drawing; cognitive functions; epileptic seizures; children; adolescents.
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APÊNDICE I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
HOSPITAL DE PEDIATRIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE.  

 

SÍNTESE AVALIATIVA 

I. IDENTIFICAÇÃO: 

NOME:_________________________________________________________ 
DN____/____/______                                                        IDADE: ____ a ____m 
ESCOLARIDADE:_________________________________________________ 
FILIAÇÃO: 

Pai:_________________________________________________________ 
Mãe:________________________________________________________ 

END. RES.______________________________________________________ 
CEP___________ BAIRRO __________________  CIDADE ______________ 
FONE P/ CONTATO: ____________________ FALAR COM: ______________ 
INICIO DO ATENDIMENTO: ____/____/____          TÉRMINO: ____/____/____ 
 

II. QUEIXAS: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

III. ENCAMINHAMENTO: 

PACIENTE C/ CRISE _____  HEMIPARESIA:   DIREITA (   )    ESQUERDA (   ) 
PACIENTE S/ CRISE _____  TROCA DE DOMINÂNCIA:  SIM  (   )     NÃO  (   ) 
 
IV. TÉCNICAS APLICADAS: 



 

 
Dias 

Testes ___/ ____/____ ___/ ____/____ ___/ ____/____ 

ANAMNESE    
“SARAH”    
WISC/COLUMBIA    
AV. LEFÈVRE    
BENDER    
DFH    
 
V. RESULTADOS: 

 

ANAMNESE: 

 

CLASSIFICAÇÃO “SARAH” DO STATUS FÍSICO-FUNCIONAL: 

COLÚMBIA: 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA-LEFÈVRE 

BENDER: 

FIGURA HUMANA: 

 

OBSERVAÇÕES: 

W IS C  III 

Escalas P. Ponderados QI/Índices Percentil Interpretação 

Verbal     

Execução     

Total     

Comp. Verbal     

Org. Percep.     

Res. Distrat.     

Veloc. Process.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

ANEXO 1 
ANAMNESE INFANTIL 

- Avaliação Neuropsicológica -  
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
NOME: ________________________________________________________N.º _______ 

Idade: _________________________Data de Nascimento:___________Sexo: ___________ 

II. GENETOGRAMA 
________________________________________ 

 

III. ANTECEDENTES PESSOAIS - Condições de gestação e parto (ou adoção) 
1) CONCEPÇÃO 

Acriança foi desejada?________________________________________________________ 

Abortos naturais?____Quantos?___abortos provocados?_____Quantos?___Natimortos?_____ 
Causa Mortes ______________________ Filhos vivos?______________________________ ___ 

Filhos mortos?____  Causa mortes: _______Idade _________ 

Se a criança for adotiva, ou não residir com os pais legítimos recolher dados a respeito da 
situação.(Quando adotado, o motivo ou razão 
etc.)__________________________________________________________________ 
GESTAÇÃO 

Quanto tempo após o casamento? _____Idade:_____ Enjoou? ___Quanto tempo? 
____ 
Vomitou?____ Quando sentiu a criança mexer?____ Como reagiu a esta 
sensação?__________________________ 

Fez tratamento pré-natal? ____  Levou algum tombo? 
________________________________________________ 

Tirou radiografias? ______ Mês? __________ Presença de qualquer doença ou trauma 
(emocional ou físico) da mãe durante o período de gravidez.  Indique as doenças e o 
período.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Medicamentos tomados durante a gestação___________________________________ 

Doenças antes da concepção? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2) CONDIÇÕES DO NASCIMENTO 
LOCAL em casa ____________________  na maternidade ______________________ 

DESENVOLVIMENTO DO PARTO: 

Natural?_____Fórceps?_______Cesariana? ________________________________ 



 

DESCRIÇÃO DO PARTO: 

– Duração (desde os primeiros sinais até o nascimento):    ____________________ 
– Parto seco? ___________________ Parto úmido? __________________________ 
POSIÇÃO DE NASCIMENTO: 

– De cabeça?_____De ombro?_____ De nádegas?________ Transversa?_________ 
 

PRIMEIRAS REAÇÕES: 

– Chorou logo? ________________________________________________________ 
– Ficou cianosado (roxo, etc.) _________  Quanto tempo? _____________________ 
– Ficou preto? _____________ Quanto tempo? ______________________________ 
– Precisou de oxigênio? _______Quanto tempo?  ____________________________ 
– Ficou ictérico? ______________________________________________________ 
– Febre ou convulsão ao nascer? __________________________________________ 
– reações após o primeiro dia de vida:_____________________________________ 

 

IV. DESENVOLVIMENTO (histórico breve da evolução da criança e condições 
atuais de seu desenvolvimento). 

1) SONO 
Dorme bem?_________   (se não, como é?) _______________________________ 

Baba à noite? _______ Desde quando? _______ Sudorese durante o sono?____ 
Acorda varias vezes durante à noite e torna a dormir facilmente? ______________  
Fala dormindo? ___ Grita durante o sono _______ 

Dorme ao lado da cabeceira e acorda nos “pés” da cama? ____ Levanta as pernas? 
_____ Mexe os braços?___ 

Faz outros movimentos sem acordar e sem lembrar no dia seguinte?___  Quais? ___ 

Range os dentes?____“Esbugalha” os olhos sem acordar? _______ Desde quando?  

É sonâmbulo?  _________ Acorda, quando tem algum sonho mau, grita e mostra-se 
aflito?______________________________________________________________ 

Dorme em quarto separado dos pais?_____ Até quando dormiu no quarto dos pais? 
_____________________ 

Qual a atitude tomada para separá-lo?____________________________________ 

Tem cama individual?_____ Dorme sozinho, ou com alguém no quarto? _________ 

A criança acorda e vai para a cama dos pais?______________________________ 

A criança acorda e vai para a cama de outras pessoas?________________________ 

Qual a atitude dos 
pais?______________________________________________________________
_______ 



 

2) ALIMENTAÇÃO 
Mamou logo? ________  Engoliu bem?_______ Alimentação natural? __________ 
______________ Até quando?___________________ 

Sensações da mãe ao amamentar: ________________________________________ 

Mamadeira? _______ Até quando? __________  Atitude dos desmames: ________ 

– Seio: ___________________________________________________________ 
– Mamadeira _____________________________________________________ 
Rejeitou alimentação alguma vez?________________________________________ 

Atitude tomada: 

É forçado a comer? _____ Como reagiu? ______ É super alimentado?_____ 
Vomita quando é forçado a comer? ______________________________  Atitude 
tomada?____________________________________________________________ 

Recebeu ou recebe ajuda na alimentação?____ Outros distúrbios alimentares:_____ 

Observações: ________________________________________________________ 

3) DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR – (idades) 
Sorriu: _____ Sustentou a cabeça: _____ Sentou ______ Engatinhou ______  Ficou 
de Pé________________ 

Andou: ________ Correu __________ Tinha liberdade de ação:________________ 

Permanecia muito tempo no berço?_____ ou no quadrado______ Falou as primeiras 
palavras: _________Falou corretamente: ________ Trocou letras: ________ Falou 
muito errado?________ Gaguejou? ________Controle dos esfíncteres: __________ 
Anal diurno: ___ Anal noturno:____ Vesical diurno_____Vesical noturno________ 
Como foi ensinado o controle dos esfíncteres?______________________________ 

Dentição: ___________ 

Observações: ________________________________________________________ 

4) MANIPULAÇÕES 
Usou chupeta? _________quando?_______ Chupou o dedo? _________________ 
quando?_____________________ Roeu ou rói unhas? _______________ Arranca 
os cabelos? ___________ Morde os lábios?________________________________ 

Qual a atitude tomada diante destes hábitos? _______________________________ 

5) TIQUES 
Quais:______________________________________________________________ 
Atitudes tomadas: ____________________________________________________ 

Observações_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



 

6) SEXUALIDADE 
Curiosidade sexual?___________________ atitude dos pais?_________________________ 

Masturbação:___ quando?____ freqüência?____ Atitude da família___________________ 

Jogos sexuais_______________________________________________________________ 

Espionagem:____exibicionismo:___ Foi feita a educação sexual?_____________________ 

Por quem?__________________ quando?________________________________________ 

Observacoes:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7) ESCOLARIDADE 

Vai bem na escola? ____   Gosta de estudar?  _____   Os pais estudam com a criança?_____ 

Quer ser o primeiro aluno? ___Gosta de professora?______ É castigado quando não tira 
boas notas? ____ 

Dificuldade em leitura? ______ Dificuldade em aritmética? ______ Dificuldade na 
escrita?____  Alguma outra dificuldade? _____É irrequieta  na  sala  de aula?___________ 

Foi reprovado alguma vez?____porque?_________________________________________ 

Atitude dos familiares:_______________________________________________________ 

Esteve em berçário?____________ creche?_________ quanto  tempo?________________ 

Freqüentou jardim de infância?_________ idade:__________________________________ 

Mudou muito de escola?______________________________________________________ 

Destro ou sinistro?__________________________________________________________ 

8) SOCIABILIDADE:  
observação da conduta  social desde os primeiros anos:_____________________________ 

Atitude de agressividade:______________________________________________________ 

Atitude de Domínio:__________________________________________________________ 

Atitude de Turbulência:_______________________________________________________ 

Atitude de Submissão:________________________________________________________ 

Atitude de Timidez:__________________________________________________________ 

Atitude de  Isolacionismo:_____________________________________________________ 

Jogos e brincadeiras preferidos:________________________________________________ 

Tem companheiros?______________ quem os escolhe?____________________________ 



 

Brinca com crianças de sua idade, mais velhos, ou mais novas?_______________________ 

Prefere brincar  sozinho ou com 
amigos?__________________________________________ 

Lidera nas brincadeiras?______________________________________________________ 

Faz amigos facilmente?________________ dá-se bem com eles?______________________ 

Gosta de fazer  visitas?________________________________________________________ 

Adapta-se  facilmente ao meio?________________________________________________ 

9) HISTORIA MÉDICA DA CRIANÇA  
Doenças e condições físicas/orgânicas: 

Para cada item, indique se a criança sofre ou já sofreu das seguintes 
doenças/condições (a resposta deve ser “sim” ou “não”) 

a) Asma ___________         b) coqueluche ________   c) Sarampo___________ 
d) Catapora ____________  e) Pneumonia ________  f) Papeira _______ 

g) Convulsões (com febre ou sem febre?) __________________________ Como  
passou? _______________________________________________________ 

h) Desmaios _______________________________________________________ 

i)  Ficou roxa alguma vez?___________________________________________  

j) Teve algum tipo de ataque? ________________________________________ 

l) Problema de olho/visão (Especifique) _________________________________ 

m) Problema de fala/audição (Especifique) _____________________________ 

n) Sofreu algum acidente/ (Golpe, queda, pancada, atropelamento, espancamento, 
etc.) Especifique ______________________________________________ 

o) Sofreu algum tipo de cirurgia? ____________________________________ 

com ou sem anestesia? __________________________________________ 

p) Vacinações ____________________________________________________ 

acompanhadas de febre? __________________________________________ 

Quantos graus ___________________________________________________ 

q) Outras doenças graves (Meningite, Encefalite, Epilepsia etc.). 

Descreva com detalhes ___________________________________________ 

r) Já foi hospitalizado? ______________________________________________ 

Se a resposta for sim, indique as condições de hospitalização, duração etc 



 

_________________________________________________________________  

s) A criança sofreu algum trauma emocional durante a primeira infância   
(primeiros dois anos) _____________________________________________ 

t) A criança já se submeteu a exame neuropsicológico? _____________________ 

V. DADOS HEREDITÁRIOS 
 
1. Existe qualquer parentesco consangüíneo entre os familiares ______________ 
2. Se qualquer parente da criança (Mãe, Pai, Tio, Avós, Irmãos, Primos etc.) 

apresentaram ou apresentam os problemas indicados na lista abaixo, indicar o grau 
de parentesco em relação à criança e os pais (como irmão legítimo, tio materno 
etc.): 

CONDIÇÃO          SIM / NÃO  PARENTESCO 
Problema Emocional Grave                       ________________________________ 

Problema de Aprendizagem                       _________________________________ 

Problema de Debilidade Mental                      _________________________________ 

Problema de Fala                        _________________________________ 

Problema de Audição, Surdez                       _________________________________ 

Problema de Visão                        _________________________________ 

Epilepsia            ___________ _____________________ 

Alcoolismo            ___________ _____________________ 

Suicídio ou tentativa                         ________________________________ 

Asma            ___________ _____________________ 

Alergia            ___________ _____________________ 

Ataques             ___________ _____________________ 

Nervosismo                          ________________________________ 

Outros (que tipo)                         ___________ _____________________ 

VI. AMBIENTE FAMILIAR E SOCIAL (dinâmica familiar) 
INTER-RELAÇÕES 

Relações entre os pais: ______________________________________________________ 

Relações entre a mãe e a criança: ______________________________________________ 

Relações entre o pai e a criança; _______________________________________________ 

Relações entre os irmãos; _____________________________________________________ 

Relações entre os pais e os demais filhos _________________________________________ 

Relações entre avós e os pais da criança: _________________________________________ 



 

Outras pessoas que vivem com o propósito: ______________________________________ 

A família faz vistas? _________________________________________________________ 

A família recebe visitas? _____________________________________________________ 

Local para brincar ___________________________________________________________ 

Local para estudo ___________________________________________________________ 

Métodos disciplinares empregados: _____________________________________________ 

Observações sobre o informante: _______________________________________________ 

Outras informações:_________________________________________________________ 

Síntese do Exame Mental da Criança: 

__________________________________________________________________________ 

 

Natal, ___________ de ____________ de __________ 

 

______________________________ 

Psicólogo / CRP 
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