
SCARED (Screen for Child Anxiety Related Emotional 
Disorders) 

 
Validada por Barbosa (2002) com ponto de corte igual a 37 pontos. 
 
 
01 – quando tem medo, não pode respirar bem 
02 – quando está na escola, queixa-se de dores de cabeça 
03 – não gosta de estar com pessoas que não conhece bem 
04 – dá-lhe medo dormir em outras casas 
05 – preocupa-se com o que pensam dele 
06 – quando tem medo, sente que vai desmaiar 
07 – é uma criança nervosa 
08 – acompanha-me a toda parte aonde vou (“é como minha sombra”) 
09 – as pessoas dizem que meu filho é nervoso 
10 – fica nervoso com as pessoas que não conhece bem 
11 – quando está na escola, sente dores de estômago (barriga) 
12 – quando tem medo, sente –se como se fosse enlouquecer 
13 – preocupa-se se tem que dormir sozinho 
14 – preocupa-se em ser tão bom como os demais colegas 
15 – quando tem muito medo, sente como se as coisas não fossem reais 
16 – sonha que algo de ruim vai acontecer com seus pais 
17 – preocupa-se quando tem que ir à escola 
18 – quando tem medo, seu coração bate mais rápido 
19 – treme de medo 
20 – sonha que algo de ruim vai lhe acontecer 
21 – preocupa-lhe como vão sair as coisas que faz 
22 – quando tem medo transpira muito 
23 – preocupa-se demais 
24 – sente medo sem nenhum motivo 
25 – dá-lhe medo estar sozinho em casa 
26 – custa-lhe falar com pessoas que não conhece 
27 – quando tem medo, sente que não pode engolir 
28 – as pessoas dizem que meu filho se preocupa em demasia 
29 – não gosta de estar separado de sua família 
30 – dá-lhe medo ficar com pânico 
31 – preocupa-lhe que algo de ruim possa acontecer com seus pais 
32 – fica envergonhado quando está com pessoas que não conhece 
33 – preocupa-se com o futuro 
34 – quando tem medo, sente vontade de vomitar 
35 – preocupa-lhe saber se faz bem as coisas 
36 – tem medo de ir a escola 
37 – preocupa-se com o passado 
38 – quando tem medo, sente-se enjoado, mareado 
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