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CRIANÇA 

CATEGORIA: PERTURBAÇÃO COMPORTAMENTAL DA CRIANÇA 

Comportamento e definição operacional Exemplos de verbalizações e/ou comportamentos 

1. Chorar 

O som do choro pode ser duplamente codificado com 
as categorias verbais. 

- “Booohooohooo” 
- Soluços 
- Sons de Choro 
- Lágrimas 

2. Gritar 

Expressão vocal de dor de grande intensidade e que 
pode ser codificada com outras categorias verbais. 

Nota: Não se inclui nesta categoria um grito 
sussurrado. 

- Tons agudos, penetrantes, ásperos, elevados. 
- Guinchos 
- “Owwwh” 

3. Resistência verbal 

Qualquer verbalização de oposição, que vise o atraso 
ou o fim do procedimento. 

Incluem-se nesta categoria outras situações:  
(a) recusar entrar na sala, em colocar-se em posição 

para a picada ou em despir-se; 
(b) espernear ou trepar para fugir; 
(c) tapar o braço, bloqueando o acesso ao local da 

picada; 
(d) não responder às questões/estratégias apresentada 

pela Enfermeira. 

- “Não.” (em resposta a “Queres levar a tua vacina 
agora?”) 

- “Pára!” / “Está quieto, não faças isso.” / “Tire a 
agulha.” 

- “Eu não quero soprar.” 
- “Mais não.” / “Eu não quero a vacina.” / “Eu só quero 

uma (vacina e não duas, como necessário)!” 
- “Deixa-me descansar.” / “Tenho que ir à casa de 

banho.” 
- “Leva-me para casa.” / “Eu quero ir-me embora.” 

4. Necessidade de Restrição Física 

Caso tenha sido necessário pedir ajuda de outro Enfermeiro para imobilizar a criança. 

Pode variar quanto ao grau de intensidade da restrição que o adulto impõe à criança. 

É utilizada para controlar os movimentos da criança quando estes interferem com a posição necessária para a 
administração da injecção. 

5. Pedido de Apoio Emocional 

Solicitação verbal, feita pela criança, para:  
(a) receber abraços,  
(b) segurar a mão  
(c) ser confortada física ou verbalmente;  
(d) pode também incluir pedir para agarrar um boneco. 

- Segura-me...” / “Ajuda-me...” 
- ”Mãe e Pai...” 
- “Mãe, por favor...” 
- Abraçar-se à mãe com força/enroscar-se para se 

proteger do medo/ procura de reconforto.  
Nota: Não codificar neste grupo “Mãe” se parte da 
verbalização requer outro código. Por exemplo, “Mãe, 
tira-me daqui.”, é codificado como “Resistência Verbal”. 

6. Verbalização de Medo 

Verbalizações de apreensão ou de medo. 

- “Tenho medo.” / “Estou assustada.”  
- “Eu estava muito nervosa com as picas. Eu estava 

quase a chorar.” 
- “Mas eu naquele dia (das ultimas vacinas) chorei.” 

7. Verbalização de Dor 

Verbalização de dor, dano ou de se estar a ser 
aleijado. Tem que ser uma afirmação, não uma 
questão. 

Pode ser de qualquer tempo verbal (passado, presente, 
futuro).Pode ser antecipatório ou actual. 

- “Isso dói.” 
- “Isso pica.” 
- “Estás a beliscar-me.” / “Não me aleijes.”/ “Estás a 
matar-me.” 
- “Au.” 
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CRIANÇA 

CATEGORIA: PERTURBAÇÃO COMPORTAMENTAL DA CRIANÇA (CONTINUAÇÃO) 

8. Verbalização de Emoção 

Afirmações que não as de Verbalização de Medo ou de 
Resistência Verbal, que expressem o estado emocional 
da criança. 

Incluir expressões de raiva, zanga, auto-comiseração 
ou ressentimento. 

Esta categoria é reservada apenas para emoções 
negativas. 

- “Porque é que isto tem de me acontecer a mim?” 
- “Odeio-te.” 
- “Eu não gosto de fazer isto.” 
- “Já não sou tua amiga.” 

9. Procura de Informação 

A criança faz perguntas acerca dos procedimentos 
médicos, denotando alguma apreensão ou ansiedade. 

- “Avisas-me quando estiveres pronto para começar?” / 
”Dizes-me quando fores para fazer alguma coisa?”  

- “Quando é que me vais picar?” / “A agulha está 
dentro?” 

- “O que é isso?”, referindo-se à agulha / “Vai picar-me 
com isso?” 

- “Quando é que vais terminar?” 
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CRIANÇA 

CATEGORIA: CONFRONTO DA CRIANÇA 

Comportamento e definição operacional Exemplos de verbalizações e/ou comportamentos 

1. Verbalização e Comportamento de Confronto 

1.1. A criança faz algumas afirmações que indicam 
coragem ou tentativas para se acalmar a si própria 
verbalmente. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Colaborar na estratégia de confronto proposta pelo 
Profissional de Saúde 

 

 

 

1.1. “Eu vou ficar bem.” / “Eu aguento.” / “Eu vou ser 
forte.” / “Eu não vou chorar.” / “Já sou grande!” 

- “Quem me dera que picasse a pica e eu não chorasse.” 
- “Não vai doer.” / “Não vai demorar muito.” / “Tem 

de ser rápido.” 
- “Eu sou o Super-homem ou a Super-mulher.” “O 

Super-homem não choraria.” 
- “Depois posso ter um gelado.” / “Eu portei-me bem.” 
- “Eu recebo um penso.” / “Depois posso comer um 

gelado.” 

- “Quero ver (a vacina a ser dada).”  

1.2. Acenar afirmativamente com a cabeça quando a 
mãe/Enf. lhe propõem a estratégia de confronto  

- Contar por iniciativa própria ou seguindo as pistas 
dadas pela enfermeira na altura da injecção: 
“Contar”; “Cantar”. 

2. Conversa não relacionada com o procedimento 

A criança envereda por uma conversa que não se 
relaciona, de forma alguma, com a sua actual condição 
física ou com o procedimento. 

A criança responde às questões dos adultos, incluindo a 
idade da criança, os nomes dos animais de estimação, o 
gelado favorito, etc. 

Acena sim ou não em resposta a questões não 
relacionadas com o procedimento.  

Aponta para um cartaz na parede e fala sobre ele (“o 
que é aquilo?” – sem fazer referência a agulhas ou 
equipamentos médicos tais como gotas ou agulhas).  

- “O gato é uma menina.” 
- “Eu estava a ver os desenhos animados no outro dia.” 
- “A escola vai bem.” 
- “Essas escalas/balanças são maiores do que aquelas 

que temos em casa”. 

3. Comportamento distractivo 

Inclui comportamentos tais como brincar com livros 
para colorir, brinquedos ou puzzles; ler livros.  

Apontar para cartazes médicos ou outras decorações na 
parede 

 

4. Respiração profunda audível 

Respiração profunda que é usada para confrontar o procedimento; inclui a versão de soprar as velas. 

Nota: A respiração que faça parte da ansiedade da criança não se insere nesta categoria. 

5. Humor 

Qualquer comentário ou comportamento que pretenda 
claramente ser humorístico. 

O humor é frequentemente acompanhado por 
riso/gargalhada da pessoa que faz a afirmação e pode 
invocar riso/gargalhada no paciente ou noutros 
elementos da equipa de saúde. 

O sarcasmo pode ser codificado como humor se for 
acompanhado de riso/gargalhada por parte de quem 
verbaliza ou por parte do ouvinte. O sarcasmo não é 
codificado como humor se for acompanhado de qualquer 
raiva ou tom de voz áspero. 

Afirmações que sugerem ideias puramente 
engraçadas, estranhas ou megalómanas – ex., contar 
anedotas 

Afirmações que enfatizam os aspectos humorísticos 
da situação ou do problema. 

Afirmações que expressam uma critica alegre de 
alguém de tal forma que é alegremente recebida. 

Fazer cócegas. 
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ADULTOS 

CATEGORIA: ACTIVAÇÃO DA PERTURBAÇÃO COMPORTAMENTAL POR PARTE DOS ADULTOS  

(PAIS E ENFERMEIROS)  

Comportamento e definição operacional Exemplos de verbalizações e/ou comportamentos 

1. Critica 

Qualquer verbalização que atribua à criança erro/falta 
ou implique culpa relacionada com (a) actividades, (b) 
produtos, ou (c) atributos da criança. 

A crítica inclui adjectivos avaliativos ou advérbios 
negativos a respeito da criança ou afirmações: de 
desaprovação, que destacam algo de errado acerca da 
criança/do seu comportamento ou que indiquem que a 
criança não está a fazer alguma coisa de positivo. 

Nota: Também incluído como Crítica estão as 
afirmações claramente sarcásticas, se estas não forem 
acompanhadas por riso, por parte quer do emissor 
quer dos ouvintes. Geralmente, a crítica é feita num 
tom de voz ríspido. 

- “O António não tem ido à escola como deveria ir.” 
- “Rapaz, hoje estás de mau humor.” 
- “Isso não é uma coisa muito boa de se dizer.” 
- “Não usaste a respiração daquela vez como eu te disse.” 
- “Pára de agir como um bebé!” / “Ai, ai, ai, assim não! 

Está quieto!” 
- “Tira lá a mão da cara e fala com a senhora.” (127-M) 
-  “Já estás (a comportar-te) com muita frescura!”. 
- “Não sejas maricas!” (85-M) 
- “Está-se a portar mal.” (139-M) “Nem parece teu... 

(estar a portar-se mal)” (185-M) 
- “Sabes que eu não gosto de ti assim!” (178-Enf.) 
- “Deixa de ser envergonhada.” (86-M) “Tanta vergonha.” 

(122-M) 
- “Olha ali na fotografia vais ficar muita feia!” (125-M) / 

“Ai tão feia!” (151-M) 
- “Olha, é a minha mão (quando a criança se queixa), 

quem é que aqui te ia aleijar?!” (87-Enf.) 
- Dizer o nome da criança em tom de advertência 

2. Comentário Securizante 

Comentários relacionados com o procedimento que são 
direccionadas à criança com a intenção de lhe dar 
segurança acerca da sua condição ou do curso do 
procedimento.  

Estes comentários podem ser ditos voluntariamente 
pelos enfermeiros e/ou pais ou podem ocorrer como 
respostas a questões da criança ou reflectir os 
comentários da mesma. 
 

Nota: Se a informação relacionada com o 
procedimento é repetida como resposta ao pedido de 
securização ou de apoio emocional da criança, 
codificar como “Comentário Securizante” (em vez de 
“Dar Informação”). 

2.1. Garantia que a criança vai ficar bem e que o 
procedimento vai ser menos doloroso que o esperado  

-  “Vai correr tudo bem.” 
- ”Vais ficar bem” / “Tu estás bem.” 
- “Está tudo bem, querido” 
- “Isto não custa nada.” 
- ”Não custa nada.” / “Se tu fizeres como eu disser, 

não custa nada.” 
-  “Isto não dói” / “Não dói nada.”  
- “Agora estas picas já não têm nada a ver com as que 

fizeste.” 
 

2.2. Garantia que o procedimento não justifica estados 
emocionais intensos 

- “Não tenhas medo” (99-Enf; 100-M; 111-Enf; 166-M; 
175-M; 212-M) 

- “Não estejas assim nervoso” (49-Enf; 115-M) 
- “Não chores” (123; 125; 126; 158) 

 
2.3. Garantia que a actuação do Enfermeiro não é 

ameaçadora 
- “Eu não estou a fazer nada.” / “Estou só a tocar, 

querida.” /”Esta agulha é de bebé” 
- “Não é esta vacina que vais levar, é outra mais 

pequenina” (199-Enf.) 
 
2.4. Garantia de que dirigir a atenção da criança para 

estímulos externos ou para certos comportamentos 
dos pais vão ajudar a criança a lidar com o 
procedimento 

- “O Batatton vai ficar a fazer-te companhia”/ “Este 
brinquedo dá força aos meninos”. 

- “A mãe segura-te.”/ “A Mãe ajuda-te.” / ”A mãe vai 
ficar aqui ao pé de ti.” / “Vamos ficar no colo do pai, 
vais ver que não custa nada”. 

- (conforto)“Ai que bom, colinho da mãe.” / “Ai que 
bom, um abracinho aconchegante.”/ ”Assim, um 
miminho da mãe.” / “Dá um xi-coração à mãe.” / 
“A mãe vai por a mãozinha na cabecinha para 
ficares aconchegadinha.” 
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ADULTOS 

CATEGORIA: ACTIVAÇÃO DA PERTURBAÇÃO COMPORTAMENTAL POR PARTE DOS ADULTOS (PAIS E ENFERMEIROS) 

(CONTINUAÇÃO) 

Comportamento e definição operacional       Exemplos de verbalizações e/ou comportamentos 

2. Comentário Securizante (Continuação) 

 
2.5. Garantia que as enfermeiras têm características 

positivas 
-  “A ultima vez já fui eu (a dar as vacinas), tu já me 

conheces (verbalização da Enf.)”. / “Olha a cara da 
Enfermeira, tão boazinha (verbalização da mãe, 
n.85)”. / “E depois é assim, aquela Enfermeira é 
muito boa, sabes? Ela tem uma paciência, vou-te 
contar. (n.117)” 

 
2.6. Garantia que o procedimento é breve  
- “Passará em breve” / “Está quase a acabar.” / “Vai ser 

rápido.”/ / “Acabou” / “Está feito” /“Está tudo”/ “É 
só isto” / “Está tudo.” / "Já está.” (nota: quando a 
criança está perturbada, quando não está é 
considerado como “Dar Informação”) 

- “Quanto mais depressa nos despachamos, mais 
depressa vamos embora.” 

- “Eu acho que nem precisamos de chegar a 10, 
quando chegarmos a 5 já estás despachadinha.” (n. 
64 C6/L verb. 15) 

- “Isso vai melhorar tudo (referindo-se ao penso depois 
do procedimento” 

 
2.7. Garantia que outras crianças realizaram o 

procedimento com sucesso 
“A prima quando levou não chorou.”/ “A Martinha 

(uma amiga da criança) veio cá e portou-se bem.”/ 
“Sabes que a mãe sempre gostou de levar 
vacinas?(n.84)”/ “Sabes o menino que saiu daqui 
antes de ti? Não o ouvimos chorar” (45C5/I) 

3. Desculpar-se  

Qualquer verbalização relacionada com um sentimento 
de pena ou um sentido de responsabilidade pela dor que 
a criança está a expressar. 

Estas verbalizações podem ocorrer antes, durante ou 
depois do acontecimento doloroso, e podem ocorrer em 
conjunção com outros códigos verbais. 

 “Nós também não gostamos de fazer isto.” /“Quem 
me dera não ter que aleijar-te.” 

 “Desculpa isto demorar tanto tempo.” / “Desculpa, 
meu doce.” 

 “Vai ter de ser…” 

4. Empatia  

Afirmações que mostram uma apreciação feita no 
quadro de referência da criança. 

 “Eu sei que isto é difícil.” / “Eu sei que dói.” / “Doi, 
não é...” 

 “Pobre bebé.” 

  “Coitadinho!” 

 “Eu também não gosto de levar picadas”* 
- “Oh, meu pequenino, pronto, meu bebé, anda cá...”./ 

“Pronto, pronto...(verbalização da mãe quando a 
criança chora).”  

- “Pronto, está bem, não queres (e tira na mesma a 
camisola à criança (n.73)”  
- “Eu sei que tu não queres levar uma pica” (120-M) 
- “Então estavas a dizer que sim, que querias, que não 
fazia mal nenhum, agora estás a ver, já não queres. 
Ficaste preocupado, não foi?” (127-Enf.) 
- “Eu também não gosto nada dessas coisas (vacinas). 
Sabes que eu também já levei muitas! Não gosto nada.” 
(151-Enf.) 
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ADULTOS 

CATEGORIA: ACTIVAÇÃO DA PERTURBAÇÃO COMPORTAMENTAL POR PARTE DOS ADULTOS (PAIS E ENFERMEIROS) 

(CONTINUAÇÃO) 

Comportamento e definição operacional       Exemplos de verbalizações e/ou comportamentos 

5. Intimidação (categoria da amostra Portuguesa, Pedro & Barros, 2006;2009) 

Afirmações que representem ameaças veladas, que 
antecipem à criança as consequências negativas ou que 
a responsabilizem pelo efeito prejudicial do seu 
comportamento negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: apesar de algumas destas verbalizações serem 
facultadas pelos Enfermeiros como orientações, em tom 
não intimidatório, consideramos que no seu conteúdo 
objectivo dão a entender à criança que será da sua 
responsabilidade se a experiência de vacinação tiver 
aspectos negativos. Por conseguinte, e como existem 
formas mais positivas de alertar a criança para a 
importância de manter o braço quieto, inserimo-las 
nesta categoria. 

- “Eu vou ficar zangada.” / “Eu vou-te bater.” 
/”Está tudo a falar bem contigo mas eu vou-me 
chatear contigo!”(37-M) 

- “Queres ficar sozinho?” (quando a criança não 
obedece às instruções da mãe) (214-M;09-M) / “Queres 
ficar doente? (quando a criança recusa a vacina) (185-
Enf.) 

-  “À força (dar a vacina) não é bom...” (95-M); 
“Queres que seja à força? À força dói mais, muito 
mais”. (96-Enf.) 

- “Assim (a resistir) vou pedir para te deitarem; se 
não me deixares agarrar o braço eu vou-te agarrar as 
pernas” (102-M) 

- “Eu vou mostrar aos meninos do colégio que tu 
estás a chorar... a fazer fitas. Se não queres que eu 
vá contar tens que portar bem. Se não eu vou contar: 
afinal o Paulo Lucas chorou, e os meninos todos...” 
(53-M) 

- “Tu não queres ficar doentinha, pois não? Olha 
que se ficares doentes depois não podes ir brincar. 
(quando a criança resiste verbalmente)” (93-M) 

-  “Não mexas é o teu bracinho, senão posso-te 
magoar.” (113;206- Enf.) / “Se te mexeres, dói-te” / 
“Não te mexas que é para eu não te magoar” (202-M) 

-   “Quer ver (a vacina a ser dada) que é para chorar 
muito!” (150-M) 

- “Vais chorar!!” / “Vais furar o braço.” 
- “Se te portares mal vai-te doer.” / “Só vai doer se 

tiveres medo; se não tiveres medo não dói”(19-Enf.).; 
“Só dói se chorares (com a criança a chorar)” (14-M)  

6. Comentário Inapropriado 
Anterior designação no estudo de Pedro e Barros (2007): ”Ordem Inapropriada para o Confronto da criança como 
Procedimento” (categoria da amostra Portuguesa, Pedro & Barros, 2006;2009) 

Verbalizações dirigidas à criança que 
pretendem iludi-la ou que sejam 
desajustadas ao seu estado emocional e 
ao seu nível de desenvolvimento 
cognitivo. 

6.1. Afirmações que não correspondem à verdade e que 
pretendem iludir a criança. 
-  “Não vai fazer, não vai fazer (a vacina)” diz a mãe quando a 

Enf, está prestes a inserir a agulha (53-M) 
- “Vacinas sim, picas é que não” (195-M); “Não é uma pica, são 

vacinas; é diferente, picas é uma coisa, vacinas é outra” (195 – 
Enf.) 

- “Não, não é vacina” (204-M) 
- “Olha, já foi! (a vacina) Nem deste por nada! Doeu-te alguma 

coisa? (diz a mãe à criança fingindo que esta já tinha sido 
vacinada)” (55-M;102-M) 

 
6.2. Comparação despropositada com outras situações ou 
procedimentos para convencer a criança que não vai doer tanto 
como imagina 
- “Isto não custa nada, quando vocês caiem e esfolam os joelhos 
custa muito mais.”(19-Enf.) 
-  “Ás vezes há picadas de mosca que doem muito mais, digo-te 
já... eu já levei uma picada de mosca um dia, ui!”(n.46)”  
- “As picadas das abelhas doem mais, fica o braço todo inchado e 

temos que fazer antibiótico“ (47-Enf.) 
- Isto é como ouvir o coração. Dói mais um bocadinho mas é pouco 

mais.” (161 – Enf.) 
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ADULTOS  

CATEGORIA: ACTIVAÇÃO DA PERTURBAÇÃO COMPORTAMENTAL POR PARTE DOS ADULTOS (PAIS E ENFERMEIROS) 

(CONTINUAÇÃO) 

Comportamento e definição operacional       Exemplos de verbalizações e/ou comportamentos 

6. Comentário Inapropriado (Continuação) 
Anterior designação no estudo de Pedro e Barros (2007): ”Ordem Inapropriada para o Confronto da criança como 
Procedimento” (categoria da amostra Portuguesa, Pedro & Barros, 2006;2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: no estudo anterior de (Pedro & Barros, 
2007), a definição desta categoria era 
ligeiramente diferente: “verbalizações dadas 
pela negativa, com pouca compreensão das 
competências desenvolvimentistas da criança, 
que enfatiza a dimensão negativa do 
procedimento ou que apela para eventuais 
consequências catastróficas do mesmo”, sendo 
que a principal diferença reside em ter sido 
transferido, neste estudo, algumas das 
verbalizações desta subcategoria para a 
subcategoria “Intimidação” 

- “Diz lá que doeu?! Não!!” (depois da criança ter chorado quando 
sentiu a picada) (175-Enf.) 

- “Tens de rir. (quando a criança verbaliza dor na fase dolorosa)” 
(194-Enf.) 

- “Ele já está a olhar, daqui a bocado vai haver choro; ele chora 
neste tipo de procedimentos (com a criança calma); 
(posteriormente, na fase dolorosa, quando a criança efectivamente 
chora) “Eu já sabia que ele ia chorar!” (208-M) 

-  “Podes chorar, podes gritar...” (144-Enf.) 
- “Se quiseres chorar ou gritar, podes, agora mexer é que não.” 
(com a criança calma) (145-Enf.; 155-Enf.; 158- Enf.; 183); 
  
6.3. Observações sobre a experiência ou perspectiva do adulto 
-  “Estás a chorar tanto! Assim já me custa dar a vacina” (125/ 
139 – Enf.) 
- “Eu também não te vou dar as picas contigo assim a chorar 
porque eu também não me sinto bem” (139-Enf.) 
- “Eu gostava muito de levar vacinas, quando eram poucas eu 
ficava chateada.”(62-M; 84) 
- “Pois eu também queria uma vacina assim, agora as vacinas dos 
adultos são mais difíceis, pois a mim ninguém conta até 3! Contam 
sempre até 10! Para as crianças é até 3, não é, e eu quando venho 
à vacina dizem para eu contar até 10, às vezes até 20, e depois 
nunca mais acaba, não percebo.”(49) 
- “... olhe que bom, na minha época era todo o ano que tomava 
várias vacinas, com aquela coisa (agulha) enorme!” (62-M)) 
-  “A mãe depois vai levar muitas vacinas, para castigo (n.59)” 
- “Se fosse eu portava-me muito pior.” 
 
6.4. Delegação excessiva de responsabilidade na criança 
-  “O pai é que tem medo, não é o António (a criança)” (n.86 
C9/M, verb. 21; 220 – Enf.) 
-  “Porque tu é que tens de dar força ao teu pai, sabes?” (n.86 
C9/M, verb. 21)  
 
6.5. Sugestão de estratégias desapropriadas do ponto de vista 
desenvolvimentista 
 “Vais pensar em coisas boas” (antes de inserir agulha) (35-Enf.) 
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ADULTOS  

CATEGORIA: “PROMOÇÃO DE CONFRONTO” POR PARTE DOS ADULTOS (PAIS E ENFERMEIROS) 

Comportamento e definição operacional Exemplos de verbalizações e/ou comportamentos 

1. Ordem para Usar Estratégia de Confronto 

Quaisquer ordens, sugestões ou definição de uma regra, 
que direccionam a criança para se envolver num 
comportamento de confronto. 

A intenção do comportamento é promover a distracção 
ou o entusiasmo para a utilização do comportamento de 
confronto. 

a) Estas estratégias são geralmente abordadas 
imediatamente antes do acontecimento doloroso, e 
podem sugerir uma (mas não exclusivamente uma) das 
seguintes: contagem; respiração profunda; relaxamento 
ou actividade (como pedir à criança para cantar) que 
vise distrair a criança. 

b) De acordo com o CAMPIS-SF, a Categoria 
“Comportamento Distractivo” foi incluída nesta: 
Tentativas para distrair a criança, quer visualmente, 
tal como apontar para a janela ou envolver a criança 
num puzzle ou numa brincadeira com um brinquedo 

a)“Vamos contar.” / “Até quanto consegues contar?” / 
“Gostarias de contar devagar para trás, desde 10?” / 
“Ok, conta comigo, um, dois, etc.” 

- “Sopra” 

- “Respira fundo agora.” 

- “Imagina que és o Super-homem e isto é um teste à 
tua força.” 

-  “Relaxa” 

- “Aperta a mão da mãe quando sentires a abelha 
grande” 
 

b) “Olha para mim.” / “Olha para os meus olhos.” 
- “Na primeira picada nós vamos olhar nesta direcção, 
depois para aqui e depois para a câmara.” /”Olha para 
a tua mãe.” 
- “Olha ali, estão a filmar-te para veres se és crescida 
ou não. (n.84)” 

2. Conversa com a Criança Não Relacionada com o Procedimento 

Conversa com a criança não relacionada com o 
procedimento nem com a sua doença. 

Conversas sobre tópicos tais como: o animal de 
estimação, pares, familiares, roupa, escola, 
brinquedos, etc.  

- “Tens um bonito vestido” / “Essas calças têm 
bolsos?” 

- “Tu andas na escola? Tens lá muitos amigos?” 

3. Humor dirigido à Criança 

Qualquer comentário que pretenda claramente ser 
humorístico. 
O humor é frequentemente acompanhado por 
riso/gargalhada da pessoa que faz a afirmação e pode 
invocar riso/gargalhada no paciente ou noutros 
elementos da equipa de saúde. 
O sarcasmo pode ser codificado como humor se for 
acompanhado de riso/gargalhada por parte de quem 
verbaliza ou por parte do ouvinte. O sarcasmo não é 
codificado como humor se for acompanhado de 
qualquer raiva ou tom de voz áspero. 

Afirmações que sugerem ideias puramente engraçadas, 
estranhas ou megalómanas. 

Afirmações que enfatizam os aspectos humorísticos da 
situação ou do problema. 

Afirmações que expressam uma critica alegre de 
alguém de tal forma que é alegremente recebida. 

Fazer cócegas. 

4. Dar Informação (no CAMPIS-R – Blount e tal, 2001) é um comportamento Neutro designado por “Anuncio de Algo 
Relacionado com o Procedimento”) 

Qualquer afirmação relacionada com a ocorrência do 
procedimento, a longo e a curto prazo. 

Pode dizer respeito: a) ao que vai acontecer 

 
 
 
a) (curto prazo)  

- “Muito bem, vamos desinfectar.” / “Vais levar 
duas vacinas.”  

- “Vamos começar pelo braço esquerdo que neste 
dói menos” 

- “Vais ter um penso” 
- “Vais para casa com um pensinho” 
  (a longo prazo)  
- “Agora só voltas a levar vacinas aos 10 anos.” 
- “Que fixe, só daqui a 5 anos (voltas a levar 

vacinas)”.  
- “Não vais ter que levar mais nenhuma nos próximos 

10 anos” 
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4. Dar Informação (Continuação) 

b) o que vai sentir 

 

 

 

 

 

c) o que pode fazer 

 

b) “Vais sentir isto frio.” / “Isto é fresquinho para 
depois não sentires.” (n.51 C5 S) 
- “Vais levar duas picas.” / “Agora vai ser como 
uma picada de uma abelha.” / “Mais uma picada.” 
- “Uma pequena picada” (como uma constatação ou 
antes do procedimento) / “O teu braço vai ficar um 
bocadinho ferido” 
- Historia do mosquito (para explicar o tipo de 
picada que vai sentir) 

 
c) “Vou-te ensinar um truque para te doer o menos 

possível.” / - “Para doer menos vamos contar 
/soprar/ cantar...” 

- “Dá um abraço à mãe” 
- outra: não mexer o bracinho, ficar quietinho” 

5.Incentivo da Criança (categoria da amostra Portuguesa, encontrada no presente estudo) 

Afirmar que a criança tem capacidades para lidar com o 
procedimento, encorajando-a a lidar proactivamente 
com a vacinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: a preto estão algumas verbalizações que se 
encontravam no estudo de Blount e colaboradores 
(s/data) como fazendo parte da operacionalização do 
“2.Comentário Securizante” mas que no nosso estudo 
considerámos ser de uma natureza diferente, mais 
apropriada ao incentivo da proactividade da criança do 
que em lhe dar segurança acerca da sua condição ou 
do curso do procedimento.  

- “Ela é uma menina valente.” / “Tu foste tão valente 
na vacina da gripe!” / “Portaste-te tão bem da outra 
vez!”. 

- “Tu és uma super-mulher!” 
- “Tu és uma rapariga crescida” (em força, não em 

tamanho) “Tu já és grande!” /“Ela já é crescida! Até 
parece que já tem 6 anos!”/ “És um homem forte!”. / 
“Mostra que és forte, forte, forte! Posso filmar? Para 
mostrar ao pai que tu és um homem?” (53) /”Força, sê 
corajoso!” 

- “A mãe vai contar aos meninos na escola que tu te 
portaste bem na vacina, não é filho?”/ “Depois da 
vacina podes dizer à namorada que foste forte”. / 
“Depois vais dizer aos teus colegas: eu não chorei, eu 
fui um homem!”. (n.50 C4, S) 

-  “Ela vai-se portar bem.”/ “A Letícia (a criança) vai-
nos ajudar.”(26-Enf.) / “Ela não vai mexer o braço, ela 
é 5 estrelas!” / “Ela vai ficar quietinha.” / “Ele nunca 
chorou!”(n.118) / “Aguentas!” (120-M) 

 


