
ANEXO VI                                                                   TRANSCRIÇÃO E CODIFICAÇÃO DAS REUNIÕES GRUPAIS  

 



 

 

1ª Reunião  
*O (Orientadora da reunião) 

Análise Part. Verbalizações 

 O*. apresentações das Enf. que não se conheciam  

Apresentação dos 
objectivos da 

reunião grupal  

O. Bem, então primeiro queria agradecer-vos a vossa presença aqui. 
Qual é o objectivo desta nossa reunião de hoje? É para pensarmos 
um bocadinho sobre os vários comportamentos que nós 
observámos durante a vacinação da parte dos profissionais de 
saúde, neste caso, pela vossa parte. 

 O. Eu trouxe-vos aqui uns dados de um estudo que nós fizemos aqui, 
neste Centro de Saúde, em 2006/2007, na altura com nove 
enfermeiros da unidade Saúde Familiar e portanto são esses 
dados que nós vos trazemos aqui porque os vossos ainda não foi 
possível tratá-los, não é, são muito recentes. E também para 
cumprir outra função aqui, na própria reunião, que é o de 
poderem ter um momento de partilha de quais é que são as 
dificuldades, se é que elas existem, nesta área da vacinação. No 
fundo é um momento de reflexão e de podermos falar de coisas 
muito práticas; é esse o principal objectivo. 

 

 

 

O. Ora bem, perguntámos também aos enfermeiros dessa equipa 
como é que eles se sentiam em relação à ansiedade, como 
fizemos convosco, durante este procedimento de vacinação, 
quanto ansioso é que se sentiu.  

E a distribuição das respostas, quanto à ansiedade do próprio 
enfermeiro, é o que está aqui, é o mais escuro. Nós vimos de 
facto que a maioria sentiu-se o mesmo de sempre, mas houve 18 
enfermeiros que acharam que estiveram mais ansiosos do que o 
costume. Isto dá-nos um bocadinho o mote para vos perguntar 
quais as características das crianças e dos pais que são mais 
desafiantes, que vos geram, eventualmente, mais dificuldades 
durante o procedimento?  

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE 

O. Que noção é que têm quando entra um pai, uma mãe e uma 
criança na sala, o que é que vos faz ficar, nestes casos mais 
raros, o que é que notam que mexe convosco, que ficam mais a 
pensar “isto não vai ser muito fácil, imagino que não vai ser das 
vacinas mais pacíficas”. 

- pais autoritários Enf.1 - Às vezes a atitude dos pais, entram a matar... 

 O. - De que género, Enfermeira 1, com que tipo de atitude? 

 Enf.1 - Ainda ontem, tive um pai que disse: - “olhe, venho fazer a 
vacina dos 6 meses”; foi contigo ...(dirigindo-se para a Enf.3) 

 Enf.3 - Foi, foi comigo. 

 Enf.1 - Era uma avó, não era? 

 Enf.3 - A mim, primeiro disse-me que era para fazer a vacina dos 6 
meses. 

 Enf.1 - E a Enf. 3 disse: -“Nós sabemos isso.” Logo aí ficámos 
apreensivas, a relação não foi logo das melhores. 

- crianças cujo 
comportamento 
não-verbal indica 
resistência 

Enf.1 - E depois é a atitude da criança; quando eles são pequeninos e 
não se apercebem, vão perceber mais tarde, mas principalmente 
os mais velhinhos vêm logo assim com má cara; a gente vai 
logo achar que não vai ser fácil. 

 O. - Os mais velhinhos são nove aninhos, não? 

 Enf.1 - Cinco, seis anos. Mas depois alguns também nos surpreendem. 

 

- pais passivos 

Enf.2 - Sim, ou então, às vezes, o contrário, quando são pais que se 
nota que são muito passivos, não sabem marcar posição. 
Depois, às vezes, as coisas também correm um bocadinho mal: 



 

os miúdos não se sabem comportar e os pais não se sabem 
impor nem conter as atitudes deles. 

 O. - E quando são muito permissivos ... 

 Enf.2 - Não é bem o permissivo, é mesmo uma certa passividade, 
quando o que eles dizem não corresponde à realidade, ao que 
eles estão a fazer: - “Ah, está quieto...” mas não estão nem 
aí, nem se mexem... 

 O. - Enfermeira 3, acrescentaria mais alguma coisa? 

 Enf.3 - Não, não. Concordo. 

 O. - É daquelas pistas que também fica assim... 

- crianças com 
elevada 
perturbação 
comportamental 

Enf.3 - Sim, sim. E depois quando os miúdos nos batem, aquela 
situação de pontapés, mas, pronto. De resto, eu a vacinar e 
ele pum, pum! (simula o bater dos pés). 

- crianças cujo não-
verbal indica 
resistência 

Enf.1 - Eles, às vezes têm atitudes muito engraçadas. Por exemplo, 
quando entram com os braços muito apertados. 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES E 

NÍVEIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS 

- tipo de 
preparação 
realizada pelos pais 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE 
- crianças a quem é 
omitido, pelos pais, 
que vão ser 
vacinadas 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES E 

NÍVEIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS 
- características 
individuais da 
criança 

Enf.6 

- Mas isso também tem a ver com a preparação que os pais não 
lhes fazem;  quando lhes fazem essa preparação, eles vêm 
fazer as vacinas e pronto. 

 

 

 

Enf.1 

 

 

 

 

- Há pais que não têm essa preparação dos filhos para a 

vacina  . Alguns que acham que é melhor não dizer nada, que 
é para ele (o filho) não ficar ansioso ou mesmo não fazer birra 
para vir, e ser apanhado desprevenido.  

 

 

Eu acho que isto também tem a ver com a personalidade dos 
miúdos. Uns aceitam melhor do que outros. 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE 

 

- crianças a quem é 
omitido, pelos pais, 
que vão ser 
vacinadas 

Enf.5 - Eu acho que às vezes há crianças que vêm enganadas ou que 
pensam que não lhes vão fazer nada. A mim custa-me: “Não 
vai fazer pica nenhuma”, “A enfermeira não vai fazer doer 
nada, não tem pica nenhuma”.  

As crianças vêm ali enganadas, e como é que nós depois damos 
a volta? Afinal o pai é que enganou a criança e nós é que 
passamos por más, porque não lhes é explicado.  

Eu, às vezes, sinto-me um bocadinho... que a criança está ali 
enganada, não lhe foi explicado previamente; a criança já tem 
seis anos, já compreende, se lhe for dada uma explicação. Mas 
quando chegam e o pai aborda logo: - “Não vai fazer nada, a 
enfermeira não vai fazer nada, não tem pica nenhuma” e 
depois pisca o olho (à Enfermeira). E quer dizer... a mim 
custa-me muito estar a enganar a criança. A mim custa-me 
muito quando a abordagem inicial é esta. 

 Enf.1 - Mas isso também tem a ver com a relação que ele tem com os 
pais, a criança depois não vai acreditar, pelo menos eu falo por 
experiência própria, se eu engano o meu filho, eu não o posso 
enganar, não é, tenho que ser sincera com ele. 



 

 O. - Claro, tem que haver uma base de confiança. 

 Enf. 5 - Há muitos pais que acabam por dizer - não são tantos como isso 
– mas alguns acabam por dizer: - “Não vai fazer nada, não dói 

nada” ou “Não vai doer nada”, quer dizer estão a enganar a 

criança  ... acaba por doer um bocadinho, também temos que 
dizer que vai doer um bocadinho. 

O. - Exactamente! Porque doi mesmo um bocadinho. 

Enf. 5 - A criança não se pode sentir enganada. 

 O. - Enfermeira 5, identificou-se mais com alguma destas situações 
das colegas ou lembra-se de mais alguma? 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE 

 

- pais ansiosos 

Enf.4 - Eu concordo com tudo o que as minhas colegas já têm dito; 
acho que também às vezes é complicado gerir os pais muito 
ansiosos, os pais extremamente ansiosos que às vezes chegam 
lá e dizem: - “Ai vai picar o menino e vai doer muito“ e “Só 
fazemos uma vacina hoje e depois outra amanhã. Tem que ser 
hoje uma e amanhã outra”.  
Todos os meninos fazem, não tem problema nenhum e os meninos 
já vêm... 

 Enf.1 - Normalmente a ansiedade dos pais gera ansiedade aos filhos, 
penso eu, principalmente quando são os primeiros filhos. 

MOTIVOS ATRIBUÍDOS 

PELOS ENFERMEIROS À 

ANSIEDADE DOS PAIS  

- medo da injecção, 
dos próprios pais 

Enf.4 - Eu acho que às vezes tem a ver com os próprios pais terem 
medo das picas. Quando chegam lá vêm um bocadinho com: - 
“Quando eu era criança fazia assim, fazia assado, fugia, iam 
não sei quantas enfermeiras para me agarrar“, e depois isto é 
tudo balizado aos meninos. 

O. - Como se fosse permitido a eles também fazerem a mesma coisa, 
porque com os pais também foi assim. 

Enf.4 - Exactamente. 

Enf.5 - A filha da doutora é psicóloga e ela não quis assistir à vacinação 
da bébé, lembras-te? 

- dificuldade em 
presenciar  o 
sofrimento e a dor 
da criança 

Enf.2 - Nós temos algumas situações dessas, de pais que preferem 
sair, ficarmos só nós na sala, eles não querem assistir. 

O. - E como é que se posiciona em relação a isso? Como é que ficam 
da vossa parte? 

discussão acerca da 
pertinência da presença 

dos pais, ainda que 

muito ansiosos  

Enf.2 - A nossa luta é sempre que os pais fiquem. Podem não querer 
estar em contacto com a criança e serem eles a agarrar, mas eles 
ficam na sala; podemos chamar um colega para dar apoio, mas 
eles ficam, porque a seguir, o apoio, é preciso ser deles. 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE 

- situações limite 
em que os pais são 
convidados a sair 

 

 

 

Enf.1 

 

 

 

- Já tive um caso que também saiu. A mãe não conseguia e ela 
teve que sair, eu achei que tinha que sair. 

- pais ansiosos Enf.5 - Por exemplo, se o pai está ali de livre vontade e de facto está 
para apoiar, acho que deve estar; se está muito ansioso, 
demonstra muita ansiedade, e está a chorar ou muito nervoso, 
a agarrar a criança, acho que é preferível sair. 

 O.  - Por um lado, pelo que diz a Enf.2., é salvaguardar que o pai 
está presente, é sempre uma figura de segurança, mesmo que ele 
próprio não esteja muito seguro. Esta questão do pai ficar na 
sala, mesmo que não seja ele a agarrar a criança, como é que 
lidam com isto? 

 



 

continuação da 
discussão acerca da 
pertinência da 
presença dos pais, 
ainda que muito 

ansiosos  

Enf.1 - É assim, o facto de estarmos a vacinar é doloroso, como outro 
acto qualquer. Já tive a experiência do meu filho fazer uma 
punção cervical e não quis estar presente porque aquilo é 
horrível, acho que é horrível para um pai, mas isto também 
depende da situação e também depende dos pais, não é? Há 
coisas que nós não conseguimos realmente ver e que é preferível 
não ver. 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES E 

NÍVEIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS 

 - Pais ansiosos 

 

 

Enf.5 

 

 

- Na minha opinião, acho que a transmissão de ansiedade e 
angústia dos pais à criança acaba de ser maior se o pai, de 
facto, não quiser ver e depende de quem souber lidar com isso. 
Acho que primeiro deve ser perguntado aos pais. 

 Enf.1 - Em relação à vacinação dos próprios filhos, não é, eu tive o meu 
de 10 anos, há pouco tempo, que só quis que eu lhe fizesse a 
vacina e eu fiz a vacina, pronto, consegui lidar com isso. 

 Enf.2 - É assim, depende. Obviamente que aquilo que eu digo não o 
faço sempre, também depende da criança que tenho à frente: se 
é uma criança de 6 meses, se é uma criança de 3 meses, se é uma 
criança de 10 anos, e do grau de ansiedade dos pais.  

Mas se for daquelas pessoas que dizem: -“Ai não, não quero, faz-
me impressão, ai não posso, não posso” - nós tentamos 
obviamente falar e explicar a importância. E muitos deles, depois 
de perceberem o quão importante é, acabam por conseguir 
superar isso, principalmente quando são crianças pequenas. 

 Enf.4 - Os próprios pais, a maioria, não quer dizer que seja sempre, 
sabem os seus limites e sabem quanto ansiosos são perante 
determinadas situações e o que é que eles fazem, por vezes?  
É virem acompanhados por outra pessoa de família e então fica a 
outra pessoa de família com a criança e eles saem; e é assim que 
eles normalmente, pelo menos com a experiência que eu tenho, 
gerem um bocadinho estas situações.  
O elemento de família, ou sem ser de família, vão com eles (com 
os filhos) também porque sabem que não conseguem lá ficar 
dentro, também não os querem deixar sozinhos (aos filhos) e 
então a estratégia que utilizam é um bocadinho esta. 

SINAIS INDICADORES DE 

ANSIEDADE / PERTURB. 

COMP.TAL
 DAS CRIANÇAS  

O. - E quando é que percebem que a criança está muito ansiosa? 
Como é que vêem isto no comportamento da criança? Que 
indicadores é que têm que a criança vai muito atrapalhada? 

- resistência verbal 
e não-verbal 

Enf.3 - Só o facto de entrarem na sala e ficarem: “Ahn, não quero!” 

- choro Enf.1 - Ou começam a chorar assim que nos vêm. 

 Enf.6 - Ou então estão muito divertidos na sala a brincar e chamamos 
um número, que por acaso ela até sabe qual, é e fica assim tipo 
“Eu afinal tenho que ir lá para dentro”. 

 O. - “Chegou a minha vez...” 

- resistência verbal 
e não-verbal 

Enf.2 - Depois há os que se escondem pelos cantos da sala, debaixo 
das marquesas, ainda quando estamos a falar com os pais. 

- falsa aparência de 
calma 

Enf.3 - E depois também há aqueles que parecem que estão lá todos 
na desportiva, mas não, é um tubo de escape deles. 

- falsa aparência de 
calma 

Enf.1 - Essas é que são as tais surpresas que a gente às vezes 
apanha! Eu já tenho vacinado alguns que aparentemente estão 
na maior, não sei quê, mas quando vêem a agulhinha, 
começam logo a perceber que têm que ser agarrados, quando 
os pomos na posição de vacinação, as perninhas presas, o 
bracinho atrás das costas, eles começam a ficar nervosos. 

MOTIVOS PARA Enf.3 - Mas isto também a ansiedade acho que às vezes é um 



 

DIFERENTES REACÇÕES E 

NÍVEIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS  

- factores culturais 

bocadinho cultural; aquí nota-se muito: os miúdos de raça 
negra toleram muito mais estas situações do sofrimento e os 
ciganos também. 

Enf. 2 - E muitos brasileiros que vêm de lá, se vêm actualizar cá as 
vacinas, ou seja, que já foram criados em parte lá, têm uma 
visão diferente do que os que são criados cá. 

Enf.3 - Principalmente os de raça negra é como se nada fosse. 
Sentam-se e pronto, já está. 

- factores culturais Enf.1 - Eu por acaso vacinei um miúdo de 5, 6 anos, de raça negra, e 
ele a ser picado e ele ria-se, mas eu acho que era dos nervos, 
mas ele ria-se... 

- factores culturais Enf. 3 
- Eles comportam-se de maneira diferente; houve uma vez que 
tive um miúdo que era cigano e uma colega disse assim: -“Ai 
ele nem chora nem nada” - “Basta ser cigano, não acha 
senhora enfermeira? Um cigano não chora!” – disse o pai 
todo... (expressão de orgulho). 
Os de raça negra são muito, coitadinhos, quando vêem (a 
agulha) e nós lhes perguntamos: - “Pode ser agora?” – eles... 
(encolhe os ombros). 

 O. - Então, para vocês torna-se também difícil, muitas vezes, 
antecipar como é que a criança vai reagir? Porque alguns 
parecem muito evidentes, outros que, se calhar já pelo 
esteriotipo que foram criando, são colaborantes, não ficam muito 
receosas, mas há outros depois que são muito surpreendentes, 
que até parecem que estão descontraídos e de repente deixam 
de colaborar - é como se estivessem até ao ultimo momento a ver 
como é que aquilo vai correr. 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE 

- pais punitivos 

 

 

Enf.3 

 

 

 

- E depois também há uma dificuldade, às vezes de lidar com 
os pais, depois do filho tanto dizer que “não quer, não quer”, 
se passam um bocadinho. Também é para nós difícil lidar com 
esses pais, quando eles começam a oferecer um estalo - a 
gente nem sabe como é que ha-de lidar com isso. 

 Enf.1 - Da experiência que tenho, alguns que já sabem o que vêm 
fazer, já vêm com uma surpresa: - “Se te portares bem...”, já 
vêm com uma preparação e eu acho que esses meninos acabam 
por se portar bem, eles vão-se esforçar porque sabem que vão ter 
uma recompensa. 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES E 

NÍVEIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS 

- atitudes dos pais 
que reforçam o 
medo das injecções 

Enf.4 - Eu acho que há uma coisa, que ainda hoje se ouve, se calhar 
ouvia-se mais há uns anos atrás, já não se ouve tanto: - 
“Portas-te mal, vais levar uma pica”. 

Enf.3 - Ai sim, sim: - “Não faças isso, senão cais, vais para o 
hospital e depois dão-te uma pica”. 

Enf.4 - E eu acho que isso também condiciona muito os meninos e a 
opinião que os meninos têm sobre as vacinas. 

Enf.2 - Às vezes eu passo no corredor e oiço as mães a comentar: - 

“Olha, vês? Se te portas mal, está aqui, han! quem dá uma 

pica ”. Eu, às vezes, penso: eu não tenho nada a ver com o 
assunto. Mas isso é uma das coisas que nós vamos tentando, 
também, logo desde as primeiras consultas de saúde infantil, 
contestar o que também se usava há uns anos,”o senhor 
polícia“, “do enfermeiro dar uma pica”, é uma das coisas que 
nós tentamos explicar aos pais: não se deve fazer porque as 
crianças criam ideias diferentes. 

 O. - Claro, ir-se desmistificando. 

 Enf.1 - Então vamos falar da bata branca. Também é igual. 

 Enf.3 - Vamos mudar de côr. 



 

 Enf.1 - Não, eu já fiz uma consulta de saúde infantil, que nem tirando 
a bata nem nada, porque ele já me tinha visto com a bata, eu 
despi a bata mas foi igual. 

 Enf.3 - Se calhar uma solução era mudar a cor da bata. 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES E 

NÍVEIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS 

O. - Porque é que será, que os cinco, seis anos, é uma fase 
particularmente difícil? Porque é que acham que nesta idade é 
mais complicado, até mesmo porque é que este estudo incidirá 
em crianças desta idade? O que é que acham ? 

- compreensão 
incompleta ou 
insuficiente acerca 
do procedimento 

Enf.4 - Talvez por terem mais noção da realidade, daquilo que fazem. 

Enf.5 

 

- Já percebem o que é que se vai passar mas não percebem 
porque é que o têm de fazer, e portanto têm todos estes 
comportamentos de antecipação. 

- as crianças não 
têm memória de 
experiências 
idênticas 

Enf. 6 - Até porque as últimas vacinas que foram feitas, foram feitas 
aos 18 meses, há muito tempo, e eles já não se recordam. 

Enf.1 - Sim, mas isso também se passa entre os 5 e os 10 anos; só que 
os dos 10 anos são mais velhinhos, têm obrigação de se tornar 
mais homenzinhos. 

 Enf.6 - Sim, mas já tenho trabalhado 10 anos que são bem piores que 
os 5-6 anos. 

- caracteristicas 
individuais da 
criança 

Enf.4 - Mas isso lá está, eu acho que isso depende da personalidade 
da criança; há crianças que lidam bem com a dor, há outras 
que não. 

- nível de 
compreensão da 
criança acerca do 
procedimento 

Enf.2 - Uma das coisas que eu noto é aquelas crianças que vêm e que 
sabem o que é que vêm fazer e para que é que serve e porque 
é que é importante, acabam por se portar muitas vezes melhor 
do que as outras. Há meninos de 5 anos que compreendem há 
outros que não; às vezes os de 6 anos já compreendem melhor 
do que os de 5, outras vezes é ao contrário. Mas é uma das 
coisas que eu noto que faz diferença no comportamento. 

- local de 
administração que 
lhes é estranho 

- instabilidade 
provocada pela 
entrada na escola 

Enf.3 - Às vezes é o próprio ambiente, somos nós, é o Centro de 
Saúde, é uma coisa diferente.  

 

Depois é uma idade de mudança, vão para a escola, é muita 
coisa em que eles também têm receio, eles ficam assim 
meios... (perdidos) 

 Enf.4 - A ansiedade é mais dos pais. Eu acho que os pais até utilizam 
mais essa estratégia por causa das vacinas: - “Tens que fazer as 
vacinas para ires para a escola”. Às vezes resulta, outras vezes 
não. 

- tipo de preparação 
realizada pelos pais 

Enf.5 - Mas isto o medo exagerado da vacina  tem a ver com a 
preparação que já trazem de casa, eu acho; se o pai lhe 
explicar, de facto, o que é uma seringa, uma agulha, que é 
uma coisa pequenina... agora que é uma seringa e uma agulha 
muito grande, se eles tiverem de facto isso já mentalizado, se 
calhar... 

MOTIVOS ATRIBUÍDOS 

PELOS ENFERMEIROS À 

ANSIEDADE DOS PAIS  

O. 

 

O que é que pode ser difícil para um pai trazer uma criança à 
vacina? 

- desvalorização da 
prevenção 

Enf.6 - Nós portugueses não temos muito a tradição de prevenir, é 
só o tratar, exactamente, é só o cuidar: - “Se ele (o filho) não 
está doente, porque é que eu tenho de o vacinar?” 

- dificuldade em 
presenciar  o 
sofrimento e a dor 
da criança 

Enf.1 - As pessoas quando estão doentes é que se lembram; agora os 
pais também vêm mais ansiosos porque não gostam de ver os 
seus filhos sofrerem e chorar. Nós como adultos sabemos que 
é uma coisa que tem de ser, mas pronto, não deixa de gerar 
ansiedade. 



 

 Enf.6 - Mas tu percebes que os pais que sabem: “Não, é para fazer, é 
para fazer!”, o que tem que ser feito, as crianças estão super 
bem preparadas, ficam ali e ponto final; agora aqueles... 
(movimento de encolher de ombros, de quem não se importa) 

 Enf.1 - Também depende dos pais; há certos pais que conhecem os 
próprios filhos e se lhes forem dizer, eu por acaso conheço uma 
mãe que se for dizer ao filho que ele vem para a vacinação diz 
que não consegue trazê-lo, mas pronto, esse menino também 
tem outros tipos de problemas que agora não vêm para aqui ser 
chamados, que é uma figura que não pode deixar de ver a mãe e 
em qualquer situação em que fique sozinho e deixe de ver a mãe 
é problemático. 

 O. - Portanto, por um lado a criança está saudável e vai levar uma 
picadela, não é, se estivesse doente mais facilmente iria ao 
hospital levar uma injecção de penicilina... 

 Enf.1 Mas eu prefiro a prevenção do que propriamente, custa muito 
saber, não é, que o nosso filho está doente... 

- desvalorização da 
prevenção 

Enf.5 - Mas para eles é mais compreensível estar doente e vai fazer 
um tratamento para o curarem, agora estar bem... é mais fácil 
mentalizarem-se que têm que aceitar uma pica porque é 
curativa e que a criança vai ficar bem, do que ter que passar 
por aquilo. Se está bem, porque é que tem que passar por 
aquilo? Em termos de mentalização, quando se predispõem em 
vir para cá, eu acho que faz a diferença. 

 Enf. 2 - Compensa mais o sofrimento da criança, o chorar e aquela 
coisa toda porque está doente e vai ficar curado do que o das 
vacinas, porque é uma noção um bocadinho abstracta para as 
pessoas. 

 O. - À bocadinho a Enf. 6 estava a falar também numa coisa 
importante, que é ver os filhos a sofrer, ver que o filho vai gritar 
com dor, ou vai chorar... 

- medo da injecção, 
dos próprios pais 

Enf.3 - E depois também aqueles pais que tiveram situações na 
vacinação que foram traumatizantes para eles, eles também 
revivem um bocadinho essa situação. 

FONTES DE 

APRENDIZAGEM DAS 

ESTRATÉGIAS PARA 

AJUDAR AS CRIANÇAS 

O. - Pensando um bocadinho no vosso processo pessoal, onde é que 
diriam que foram encontrar estratégias para lidar com as crianças 
durante a vacinação, em termos desta ansiedade? Se eu vos 
perguntasse onde é que aprenderam a fazer isto, o que me 
diriam? 

Enf. 5 - No curso? 

O. - Eu, por ter a noção que no curso isto não é dado de uma forma 
especificada, era isto que eu vos ia perguntar. 

- observação de 
colegas 

- experiência 
pessoal enquanto 
mães 

Enf.1 - Eu acho que isto tem a ver com o nosso crescimento como 
profissionais, do que vamos observando, também ao fim e ao 
cabo a nossa experiência como mães lá em casa. 

- tentativa e erro Enf. 3 - E as experiências que vamos tendo, porque às vezes usámos 
determinada estratégia que vemos que realmente, se calhar, 
não foi a mais adequada, olha, na próxima já sei que não devo 
dizer isto. 

 O. - É também experimentando um bocadinho ... 

- observação dos 
colegas 

Enf. 4 - Mas eu acho que acima de tudo, visualizar os nossos colegas, 
nós aprendemos com aquilo que vemos, às vezes até nos pode 
chocar, ficamos a pensar “isto realmente não resulta” ou 
“aquilo resulta, vou experimentar”. 

- improviso Enf.1 - Eu acho que acima de tudo também é um bocadinho não 



 

estamos preparadas, acontece na hora, dependendo do que 
está a acontecer com a criança que temos ali à frente. 

 O. - Improvisa-se, não é ? 

- improviso Enf.1 - Uma vez mandei uma mãe para a rua, mas se calhar depois 
até me arrependi, mas na hora, olhe, foi o que saiu. Quer 
dizer, não estávamos a conseguir, não tínhamos nenhuma 
estratégia, não estávamos a conseguir, no final, depois fiquei a 
pensar naquilo, mas realmente é assim, ela (a criança) batia o 
pé, ela punha a mão na anca, ela punha-se ali num canto e 
assim que eu disse que a mãe ia para a rua, e ela foi mesmo, 
não sei se o mal era da mãe mas de facto resultou. Mas 
também já tive esta experiência, no dentista, com o meu filho, 
também saí e ele acalmou. Não sei, olhe, não sei. 

 Enf.3 - (as crianças) Sentem aquela segurança na mãe, segurança no 
sentido em que sabem que com os pais podem fazer mais 
qualquer coisa. 

 Enf.6 - E se for uma criança que aprende a respeitar os outros, não 
estando lá o pai e a mãe, ele vê que tem que respeitar aquelas 
pessoas que lá estão. 

 Enf.3 - Uma coisa que se ouve aqui muitas vezes é a mãe: -“Olha que 
eu vou chamar o teu pai e ficas cá com o teu pai”. 

 Enf.6 - Ele respeita mais um do que o outro, exactamente. O pai 
consegue impor-se mais do que aquela mãe; e ele (filho) fica 
assim em sentido. 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 

ACTIVAÇÃO DA 

PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL - 
“EMPATIZAR” 

O. - Empatizar com o medo e a dor da criança. Vamos então falar 
deste empatizar, que na enfermagem, eu ouço muito os 
estudantes falarem da relação de ajuda e da importância de 
empatizar, de se focar no lugar do outro, e que aqui se traduz 
por verbalizações deste tipo: -“Eu sei que isto doi, que isto é 
difícil, eu sei que isto é uma coisa que te vai custar, que tu estás 
muito ansioso”. Quando dizemos isto, qual é a nossa intenção, 
porque é que acham que nós temos tendência a dizer estas coisas 
às crianças? 

- pretende acalmar 
as crianças  

Enf.1 - Acalmá-las. Tentar também que eles percebam que nós 
estamos ali a tentar criar uma relação de confiança. 

- pretende 
transmitir 
compreensão pela 
experiência da 
criança  

Enf.5 - Colocarmo-nos exactamente no lugar dele: “eu sei que isto 
doi, eu também fiz”, colocarmo-nos exactamente no lugar 
dele. 

Enf.6 - É que aquilo dói, dói mesmo! 

Enf.4 - Eles às vezes pensam também que o Enfermeiro está ali e 
que não sabe o que aquilo é, vêem-nos numa posição muito 
superior, e no fundo a gente somos seres humanos como eles e 
já passámos pelas mesmas coisas que eles passaram; às vezes 
tentar relaciona-los a perceberem que nós também fazemos e 
que lá por sermos enfermeiros também fazemos vacinas. 

O. - Sabem que aquilo custa. 

 Enf.4 - Exactamente. 

 O. 

 

Acham que isto tem, como vantagem - estava a dizer a 
Enfermeira 4 - a criança sentir que o enfermeiro compreende a 
situação que ela está a passar, não é?  Mais alguma mais valia que 
possa trazer? 

- pretende 
estabelecer uma 
relação de 
confiança com a 
criança 

Enf.1 - Eu acho que, acima de tudo, é a primeira abordagem e a 
gente acaba por querer empatizar com a criança para ela 
também, gostar de nós, que não somos nenhuns monstros, 
portanto criar confiança. Eu acho que é mais para isso, para 
ganharmos confiança da criança. 

 O. - Mas no caso da vacinação, acham alguma desvantagem nisto, de 



 

empatizar com a criança, assim, activamente? 

 Enf.6 - O mais que ela pode pensar é: se isto dói, porque é que eu 
tenho de levar? 

 Enf.3 - Exactamente, porque é empatizar com um medo: “eu sei que 
isto doi” - estás a comprovar que vai ser um momento mau. 

 Enf.6 - “Então porque é que eu tenho que levar?” 

 Enf.3 - Nem sempre dá tanta segurança quanto isso. 

 Enf.2 - Nós estamos a assumir, à partida, que é uma coisa má, que vai 
doer, que vai custar. 

 Enf.2 - É essa a leitura que eles se calhar fazem. 

 Enf.3 - Não é assim tão habitual eu dizer: -“Eu sei que isto vai doer”; 
tento relativizar: -“É uma picadinha de mosquito, é uma 
piquinha, doi um bocadinho mas passa”. Agora: -“Sei que isto é 
difícil, isto doi” - se me dissessem assim, eu ia logo achar que 
realmente doi, então se ela que vai dar diz que doi. 
Eu pus 3 porque realmente não é uma coisa que eu realmente use 
assim com tanta frequência. 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 

ACTIVAÇÃO DA 

PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL 

“COMENTÁRIO 

SECURIZANTE” 

O. 
Em relação a outro comportamento, porque será que na nossa 
população aparece o “Comentário Securizante” ainda com mais 
frequência? Culturalmente, que sentimento nós daremos a isto? 

- pretende acalmar 
o próprio 
enfermeiro 

Enf.3 - Porque nós precisamos de sentir, de saber que vai correr 
tudo bem, para nos sentirmos seguros, para estarmos bem. 

O. - Acha que é mais para vós? 

 Enf.3 Exactamente 

- pretende acalmar 
o próprio 
enfermeiro 

Enf. 6 - A gente só actua a nível curativo e não a nível preventivo e 
fazer a vacina sem estar doente, ou estar a fazer a 
administração do medicamento sem estar doente, tem mesmo 
que correr bem. 

 Enf.3 - Então fazemos para nos dar aquela segurança: vai correr tudo 
bem! 

 O. 
Ora, então o que pode ser, se calhar, é ser utilizado mais para o 
adulto do que propriamente para a criança, porque se nós 
pensarmos no impacto que isto possa ter na criança, o que é que 
pode ser menos positivo? 

- pode ser ineficaz, 
sob a forma “não 
vai doer”, porque 
engana a criança  

Enf.1 - Se calhar o não estarmos a ser verdadeiros com eles. 

Enf.2 - Porque nós estamos a assegurar que vai correr tudo bem, que 
não é preciso ter medo. E nós vamos picar e vai doer, e 
durante dois ou três dias aquele braço vai doer e eles podem 
lembrar-se dessas palavras, exactamente: “vai correr tudo 

bem” - e então? a criança vai questionar-se, colocar em causa 

o que o Enf. disse  

 Enf.5 - E podem ter febre. 

Enf.1 - A febre talvez não sintam, mas o sítio da picada... 

 Enf.6 - O sítio da picada doi. 

 Enf.4 - Nem que seja na altura, se calhar mais o imediato. 

 Enf.2 - Quando são duas vacinas, é uma garantia de que a segunda 
poderá já não correr bem, porque ele já sentiu e ficou o braço a 
doer e custa e arde e ainda vamos fazer outra... 

- pretende 
transmitir segurança 

Enf.3 - Mas eu acho que é uma estratégia muito usada por nós. Eu 
pelas observações que faço dos pais acho. “Ai, vai correr tudo 



 

aos pais e à criança  bem, vai correr tudo bem”. É uma forma também de tentar 
transmitir segurança, para já a gente está ali para proteger e 
não para picar. Às vezes somos um bocadinho falsos. 

(mudança de dvd) O. - Mas é uma coisa muito cultural, mesmo nossa. 

 Enf.4 - É o sermos positivos. Pelas notícias somos negativos mas era isso 
mesmo que eu ia dizer; no meio de tanta crise a gente 
conseguimos ser bem dispostos, isto já é assim uma coisa mais 
abrangente. 

 Enf.3 - Tentamos relativizar o procedimento. 

- pode ser ineficaz 
se acabar por gerar 
mais ansiedade na 
criança  

Enf.3 - Sim, se alguém me disser: - “Olha, vai correr tudo bem.” - 
isso significa que à partida pode correr mal. Se alguém não nos 
disse nada... Acho que já sabemos que isso é mesmo uma 
preparação e, às vezes, pensamos assim: - “Olha, estão a 
preparar-nos para o pior, também”. 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 

ACTIVAÇÃO DA 

PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL 
“CRITICA” 

O. - Ora outro comportamento frequente é a crítica quando a 
criança está sobretudo muito alterada e, sem querer, os adultos 
já lhe estão a dizer: -“Ai, ai,ai, assim não, está quieto” - ou - “E 
sabes porque é que te doeu? Porque olhaste para o braço.  Se não 
estivesses a olhar para o braço, tinha sido muito mais fácil.” 

Enf.1 - Às vezes saem estas, também, saem, saem! 

- reacção à 
ansiedade da 
criança  

O. - E saem sobretudo quando? 

Enf.3 - É assim, quando nós estamos a picar e mexem-se, é mesmo 
para estar quieto. 

 Enf.6 

 

- Por acaso eu até faço ao contrário; quem não se portou bem foi 
a mãe, porque foi a mãe que também não segurou bem. Porque a 
gente, à partida, já sabe que a criança vai mexer o braço, logo 
que se pica. Nós temos que sobreavisar a mãe que vai ter que 
segurar e o que eu digo é: - “A mãe hoje não apertou bem”. A 
gente já sabe que a à partida a criança vai mexer, e vai, tem que 
mexer. 

 O. - É uma crítica indirecta à mãe. 

 Enf.3 - Aqui também está dito de uma forma critica. Às vezes nós 
dizemos: - “Ai não mexas, não mexas, está quase.” 

 Enf.2 - Mas se calhar dizemos: - “Doeu porque tu te mexeste, não 
olhaste mas mexeste o braço.” 

 Enf.1 - E a gente calhava dizer: - “Não mexas o braço senão pico-te o 
braço duas vezes em vez de picar só uma “ (risos) Já disse, disse! 

 Enf.2 - Há o mexer e o mexer. Há o mexer se tu sentes a picar e dás um 
safanãozinho e há o mexer parecendo um cavalito, não é? 

- pressão do 
trabalho e/ou 
cansaço  

Enf.3 - Eu acho que isto depende do dia em que a gente está. Se está 
no início do dia ainda está “nhan”, no final da tarde: - “Está 
quieto, temos ali muita gente à espera!” (risos). Mas é mesmo 
e nós aqui temos uma relação, que a nossa sala está sempre 
apinhada, é quase: - “Não respira, dá cá o boletim, tira a 
camisola, pronto”. 

Enf.2 - Também é verdade; o nosso stress, a nossa ansiedade, vai 
influenciar o modo como fazemos as coisas. 

 O. Acham que surge sobretudo quando estão, por um lado, mais 
tensas e, por outro lado, quando querem que a criança colabore 
rapidamente? 

- último recurso, 
quando não têm 
mais alternativas 

Enf.6 - Sim, quando já usámos todas as estratégias e nenhuma 
resultou. Acabou. 

Enf.3 - E aí dizemos: - “E agoras se mexes, picas-te duas vezes.” 

Enf.6 - Mas aí continuo a dizer que a culpa não é da criança, é da mãe. 



 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE 

- crianças com 
elevada perturbação 
comportamental 

Enf.1 - Não, não é. Há muitas crianças que é impossível tu 
conseguires agarrá-las. 

Enf.5 - Se forem bem imobilizadas, com força e nos sítios correctos, 
consegues fazer bem. 

Enf.3 - Mas quando vejo imagens... era a mãe e o enfermeiro a 
segurar e, mesmo assim, eu levei pontapés até dizer chega. 

MOTIVOS ATRIBUÍDOS 

PELOS ENFERMEIROS À 

ANSIEDADE DOS PAIS 

- dificuldade em 
presenciar  o 
sofrimento e a dor 
da criança 

Enf.2 - E depois há uma coisa que eu às vezes tenho a sensação: os 
pais acham que o imobilizarem a criança vai magoar, o agarrar 
o braço. 

Enf.3 - É assim, eu já segurei crianças e já vi que realmente elas fazem 
muita força e por mais que a gente esteja ali... 

Enf.2 - Se for bem agarrada, nos sítios onde nós dizemos, tu não 
precisas de fazer força nenhuma. 

Enf.6 - Exacto!  

Enf.2 - E às vezes eu tenho a sensação, quando vamos ajudar-nos 
umas ás outras, como nós sabemos onde agarrar os pais ficam 
um bocado com aquela ideia que estamos a ser brutos e que 
estamos a fazer força. Ás vezes temos que securizar os pais e 
dizer: - “Não se preocupem, nós não estamos a magoar”. 

 O. - Se nós nos colocarmos no lugar delas, muitas, com a crítica, 
param. Ficam com medo, em sentido, e param de mexer o braço 
ou de espernear ou o que for, mas pode também ter alguma 
desvantagem para elas? O que é que acham? 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 

ACTIVAÇÃO DA 

PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL 

 - pode ser ineficaz 
se gerar ainda mais 
ansiedade 

Enf.4 - A crítica? 

O. - Sim, a crítica. 

 

 

Enf.4 

 

 

- Se calhar criar mais ansiedade na situação. 

 O. O comportamento “Desculpar-se” é um bocadinho parecido, à 
bocado, com a “Securização”, como estavam a dizer; “nós 
também não gostamos de fazer isto”, ou o tal “nós sabemos que 
doi” ou “nós também não gostamos, quem me dera não ter de te 
aleijar”. São frases que de alguma forma mostram que o 
enfermeiro tem pena de estar a admnistrar o procedimento. E 
pensando um bocadinho nisto, dão por vós a dizerem também 
estas coisas? 

 

 

Enf.2 - Eu penso que esta é muito mais rara e mesmo de observação, 
que é uma coisa que nos é mais fácil de avaliar, eu acho que 
muito, muito raramente ouvi alguém dizer isso. Muito raro. 

O. - Têm também essa ideia, sim? Estando em Centros um bocadinho 
diferentes, podem ter a possibilidade de observar colegas mais 
heterogéneos, com outros comportamentos. Ok. Apesar de tudo, 
para quem o possa utilizar, imaginando que isto é dito por um 
enfermeiro, qual é que será também a tendência para usar este 
tipo de frases ? 

 Enf.3 - É assim, às vezes a criança pode entender que se pede desculpa 
quando se fez alguma coisa de mal; normalmente as desculpas 
evitam-se e a criança pode entender isso, é verdade, porque eles 
imitam muito e pensam assim: então, está a pedir desculpa por 
uma coisa que fez, se não quisesse não fazia. E de ficarem um 
bocadinho mais magoados, porque eles (os Enfermeiros) podiam 
não ter feito isso. 

Enf.2 - “Então, se tu não queres fazer, porque é que estás a fazer?” - 
demonstra também ali alguma insegurança, também da nossa 



 

parte, não é? Uma coisa que é importante, a vacinação, e que nós 
devemos valorizar por ser importante e não por ser uma coisa 
negativa. Tu estás a centrar-te, ao tentares desculpar-te, numa 
coisa má. 

Enf.3 - E para nós não é considerado aleijar, é considerado como 
prevenir. 

 Enf.2 - Estamos a mostrar-lhe a importância da vacinação, mas ao 
mesmo tempo estamos a dizer: -“Ah, se eu pudesse também não 
fazia”. 

 O. - Claro, parece um contra-senso e desresponsabiliza também um 
bocado o adulto. 

 Enf.1 Eu costumo fazer o contrário: -“Tem que ser, tem que ser”. 

 O. Em relação a “Orientações inapropriadas ou confusas”, por 
exemplo: - “Podes fazer tudo menos mexer-te”; esta é uma 
verbalização que uma das colegas usava e que achámos muito 
engraçada porque ela depois parou para pensar: podes fazer tudo 
menos mexer-te... 

Enf.6 - O que é que uma criança faz, se pode fazer tudo menos mexer-
se?? (risos do grupo) 

 O. - E portanto, olhando para isto, mesmo que não se identifiquem e 
que seja uma daquelas coisas que se calhar é muito mais 
inconsciente, não é, pensando nisto, se calhar em termos de 
análise é dos mais difíceis, acham que isto pode surgir em que 
contexto? Em termos da vacinação, o que é que poderá levar os 
colegas a falarem desta forma? 

 Enf.4 - Se calhar quando a criança já está um bocadinho ansiosa. 

Enf.2 - Quando nós já esgotámos as estratégias todas, ou estamos 
inseguros já com a situação, ansiosos, talvez seja mesmo o último 
recurso. Por acaso também não é uma coisa que eu me veja a 
dizer. 

 Enf.1 - Espero que não me tenha saído nenhuma dessas! Eu vejo-me a 
dizer: - “Agora não te mexas” – agora – “Podes fazer tudo menos 
mexer-te”... 

 Enf.6 - Se calhar é naquele momento em que a criança está a pensar 
que ela Vum! - pica. É verdade, enquanto a criança está ali a 
tentar perceber, a Enfermeira, pumba! Vacina! (risos do grupo) 

 O. - É uma estratégia para baralhar. E em termos de desvantagem, o 
que é que já estamos a antecipar que isto causa na criança? 

 Enf.2 - Insegurança. Nascidos ou perdidos, o que é que eles podem 
fazer? 

 Enf.5 - Ficam confusos! “Tudo menos mexer”, “Tens de rir quando vais 
sentir dor”... 

 Enf.3 - “Podes fazer tudo menos mexer”, mexer para eles é só o braço; 
também podem considerar isso. 

 Enf.5 - Mas entram em contradição: “não podes mexer” mas eles 
sentem a picada, tentam a fuga; dói, e está a pedir-se para rir... 

 Enf.1 - Aliás, o que eles tentam fazer é mesmo mexerem-se, quando se 
apercebem que a gente vai ou os pais os vão agarrar... Eu acho 
graça é aos mais pequeninos, os de 18 ou 15 meses, estão ali 
muito bem; quando o pai os começa a sentar e a por as pernas 
entre as deles têm logo a percepção que vão ser presos para 
alguma coisa. 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

O. - Que vai acontecer alguma coisa. 

Enf.1 - Mas também aqui não foi falado daqueles que não se mexem 
mas gritam que aquilo entra por aqui a dentro... 



 

ANSIEDADE  

- crianças com 
elevada perturbação 
comportamental 

Enf.2 - E isso ainda me causa mais ansiedade, porque imobilizar 
conseguimos; controlar o gritar, o choro, ainda nos causa mais 
impotência. 

- efeito da 
perturbação 
comportamental nas 
crianças da sala de 
espera 

Enf.3 - E depois os outros lá fora (na sala de espera) começam todos 
a chorar! 

Enf.6 - Exactamente. Com os miúdos da escola aconteceu-me isso. 
Houve um que gritou e saltou e fez assim (fugiu com o braço) e os 
outros todos que estavam atrás já não fizeram (a vacina). 

Enf.5 - A experiência de vacinas em crianças é exactamente estares 
na sala de espera e ouvires as outras crianças a chorarem lá 
dentro e eu a imaginar o que é que se  passará, o que é que 
estará a acontecer para estar a chorar. É a imaginação, estar 
na sala de espera, e ouvir, e ver a criança a sair lavada em 
lágrimas, é a minha noção de vacinas. Depois as coisas 
acabavam por correr bem e eu não chorava. 

 Enf.5 - É isso que pensam na sala de espera: “devem estar a matá-la, 
que horror!!”. 

 Enf.3 - Ou então fazem como a minha sobrinha; foi fazer a dos 5 anos e 
então a enfermeira disse assim: - “Tens que estar quietinha” ou 
qualquer coisa assim e ela disse: - “Não, eu faço força nos 
dentes” e então fez assim (cerrou os dentes); deu-lhe as vacinas 
e ela pronto: - “Fiz força nos dentes” diz ela. Concentrou a 
atenção toda nos dentes e não doeu nada. 

 O. entrega dos cadernos de apoio  intervalo  

 O. 
visualização de um excerto do comportamento “Dar 

Informação”, da parte da Enf. 2 e da Enf.5.  

 Enf.1 - Eu isto nunca digo: - “Vamos desinfectar”. 

 Enf.2 - Mas dizes: - “Vais sentir um fresquinho”. 

 Enf.3 - Também não é preciso dizeres tudo... 

Justificações para 
os comportamentos 

de activação da 
perturbação 

comportamental 
COMENTÁRIO 

SECURIZANTE 

- pode ser ineficaz, 
sob a forma “não 
vai doer”, porque 
engana a criança 

O. O “Não vai doer”... como é que se posicionam em relação a isto? 
Isto dizem muitas vezes os pais: - “Não vai doer”. 

Enf.1 - Pois dizem os pais e dizemos nós. 

 

 

 

Enf.6 

 

 

 

- Pois, mas eles podem sentir isso de dizer que “não vai 

doer”  como um engano. Estão a ser falsos, estão a enganar, 
porque realmente depois dói. 

O. problema do dvd da câmara que não gravou 30m da reunião  

  solicitação da opinião dos participantes acerca da utilidade da 

reunião  

 O. Ora bem, em termos aqui da nossa conversa, acham que foi 
positivo nalgum sentido, o que é que gostaram mais, o que é que 
acham que resultou melhor, o que é que acham que podia ser 
diferente... 

 Enf.3 - É assim, a troca de ideias, por exemplo, de contar, de cantar... 

 O. - Ampliou um pouco... 

 Enf.3 - Vimos também aquilo que se calhar usámos menos bem, o que 
usámos melhor, e pronto, aproveitar as experiências que os 
outros nos ensinam. Acho que sim. 



 

 Enf.2 

 

- É assim, nós à partida já temos a parte boa de passarmos por 
todo o lado, de muitas das vezes vacinarmos umas com as outras 
e de aprendermos algumas estratégias umas com as outras. 

Porque há muita partilha e falamos. Às vezes algumas situações 
mais complicadas, nós próprias acabamos por discutir umas com 
as outras de como é que podíamos ter feito e de tudo isso. Este 
momento acaba por ser ainda melhor, porque falámos com outras 
colegas que estão noutro sítio e acabamos por conseguir partilhar 
ainda mais experiências acerca disto. 

 O. - Também é engraçado perceber que há uma certa uniformidade, 
apesar de depois uma ou outra colega usar mais esta ou aquela 
estratégia. 

 Enf.5 - Eu aprendi, de facto, o cantar e o envolver a criança com a 
mãe. 

 Enf.3 - O pfff, pfff... (começa a soprar) 

 O. - Foi positiva esta troca de ideias, para ampliar... óptimo. E 
também para normalizar as vossas dificuldades, perceberem que 
são idênticas umas às outras. 

 Enf.3 - E para nos sentirmos assim seguras, fazemos todas ao menos um 
erro. 

 O. 

 

- Muito bem. Muito obrigada então pela vossa ajuda e pela vossa 
colaboração. 

 

2ª Reunião Grupal 

Análise Part. Verbalizações 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO 

PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE NOS ENF. 

O. Em termos das dificuldades, o que é que é mais difícil da vossa parte 
gerir, em relação aos Pais? 

- pais ansiosos 

- pais passivos 

Enf. 7 - Aos pais? Eu por mim acho que é um bocadinho este contexto: a mãe 
já ia muito ansiosa, não tinha muito poder sobre a criança, e é um 
bocado nós termos, se calhar não foi a atitude mais correcta, eu fui 
um bocado dura, perante aquela situação... pronto, a mãe não fazia 
nada, e eu estava ali, se fosse preciso, 15, 20, meia hora, pronto, 
por aí... 

 O. - Se calhar adiando mais e tornando a criança ainda mais ansiosa e 
mais angustiada... 

 Enf. 7 - Exactamente. 

- pais passivos 

 

Enf. 7  

 

- E a seguir àquilo houve situações, se nós protelamos um 
bocadinho, mais um bocadinho e outro bocadinho, depois 
desencadeia o vómito, e depois em vez de estarmos ali 5-10 
minutos, não é, estamos meia-hora, quarenta e cinco minutos... 
depois passa pelo limpar, pelo acalmar, pelo retomar outra vez 
conta do acto que é vacinar.  
Eu acho que ali passa um bocadinho por perante os pais, tentar chegar 
a nós, puxar para o nosso lado para podermos ajudar, para acalmar o 
mais possível aquela criança.  

Nesta situação eu acho que era um bocadinho a mãe tomar conta do 
assunto, porque estava ao colo, a criança estava no colo dela, e ali 
era um bocadinho incutir também no pai ou na mãe, um bocadinho o 
poder. 



 

  Porque eu sozinha não posso pegar, não posso vacinar, não posso 
pronto... e ali foi um bocadinho isso, eu acho que passa um bocadinho 
por ajudar, pedir ajuda àqueles pais para que eles se ajudem a eles 
mesmos para no fim poder tudo ajudar aquela criança. Pronto, eu 
acho que passa um bocadinho por aí.  

- pais com 
experiências 
pessoais negativas 
de injecções 

Enf. 7 O que nem todos estão receptivos. Pronto, há pais que não querem 
ajudar, porque não gostam das picas, porque eu em pequenino 
também não gostava, e incutem também isso um bocadinho na 
criança: se eu não gosto é natural que ele também não goste, que 
ele chore, e é natural que não queira... 

 O. - E portanto isso é pacifico, para eles... (risos) 

 Enf. 7 - Para nós é que é um bocadinho mais complicado porque temos que 
gerir ali o ambiente da melhor forma para que aquela criança esteja o 
menor tempo ali, a sofrer o menos possível, porque depois isto é tudo 
sofrimento para a criança. 

 O. - Portanto, são pais sobretudo que não se envolvem muito ou que 
estão também, já por eles próprios, muito ansiosos? 

- pais ansiosos Enf. 7 - A ansiedade ali também já incute aquele tipo de comportamento, 
porque o pai, todo nervoso, “agora o que é que eu vou fazer?!” ... 
“o que é que eu vou dizer?!”, .... nem despia, nem sentava a 
criança como deve ser. 

 Enf. 9 - Pelo aquilo que me deu a aperceber, a criança  não manifestou 
nenhum grande medo limitou-se a chorar e quando se lhe propôs que 
se despisse chorou com um bocadinho mais de força, mas despiu. 

 O. - Pois, não opunha grande resistência, se fosse... 

 Enf. 9  - A mãe é que estava ali a não despir, é que estava a não preparar. 

 Enf. 7 - É que não actuava. 

 Enf. 8 - Não foi capaz também demonstrar alguma autoridade de comando, 
com o choro que ela... 

 Enf. 9 - Não foi capaz de desempenhar ali um papel que era mais de mãe. 
Não faço ideia, e se calhar também precisava a própria mãe de ter 
sido preparada ... 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO 

PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE NOS ENF. 

- crianças com 
elevada 
perturbação 
comportamental 

Enf. 8 - Se calhar... 

Enf. 9 - Como à bocadinho dizia, era uma mãe boa para se preparar. Tanto 
que ela assim que sentiu a Enf. 7 a aproximar-se e a dizer: “não, 
temos que fazer”, ela foi. 

O. - Claro, e nesta situação foi o melhor para travar rapidamente aquilo, 
a alternativa... 

Enf. 7 - Se estamos à espera que ela criança  se cale, ela não se cala. 
Porque o objectivo dela é não receber a picada. 

 O. - Em termos de outras características de pais que vos sejam 
particularmente difíceis e que vos deixem em situações com maiores 
dificuldades ou mais sobrecarregados... 

- pais que se 
demitem do seu 
papel protector 

Enf. 7 - Eu tenho situações, não são muitas, mas algumas já passaram, 
nestas idades e até mais velhos, crianças que já vêm com um facis de 
medo, eu digo: - “Então, não se senta com a sua criança ao colo?” 
- e a resposta é, para mim e para a criança: - “Mas ele já é grande, 
já fica sozinho na cadeira” - e eu a ver aquilo a desmoronar tudo, 
porque aquele pai de retaguarda está-se a defender-se a ele 
mesmo, que não consegue estar ali. 

E o melhor é mesmo sair e deixar a criança sozinha dentro do 
gabinete, comigo. Que não é, que não se pode fazer, como é óbvio. 
Tem que estar um adulto com aquele criança. 



 

 Enf. 7 Eu pelo menos já apanhei umas duas ou três assim, disse assim: - ”Ai 
que bom, então agora o senhor vai embora, ou a senhora, e eu fico 
aqui sozinha com a criança, acha bem? Como é que se está a sentir a 
sua criança? É claro. Pegue lá na a criança ao colo...”, posicionamos e 
conversamos um bocadinho.  

Às vezes a criança nem expressou nada, nem verbalizou, assim é que 
é. Porque a cara dela também já demonstra ... (simula a criança a 
respirar fundo) aquela ansiedade toda que trás da sala de espera. 

 Enf. 9 - Eu já apanhei algumas situações... uma delas eu lembro-me, acho 
que até foi gravada, foi com outra Enfermeira. 

 O. - Ah, sim, sim, sim, um menino que se pôs atrás da porta... 

JUSTIFICAÇÕES PARA 

OS COMPORTAMENTOS 

DE ACTIVAÇÃO DA 

PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL 

“INTIMIDAÇÃO” 

- ultimo recurso, 
quando não têm 
mais alternativas 

- utilização 
semelhante a uma 
estratégia 
distractiva 

 

Enf. 9  - Um menino completamente desorganizado com a mãe, que acabei 
eu por lá ir vaciná-lo, e eu uso normalmente essa estratégia, com 
alguns pais, eu descentro-me dos pais, completamente, não lhes ligo 
nenhuma porque os pais....só estão mesmo... quanto mais a gente 
lhes dá ou pede qualquer coisa, pior a situação fica e não vale a pena, 
pelo menos naquele contexto.  

- Aquilo é tudo tão curto, a gente não consegue falar com os pais, 
os pais já vêm com medo, a gente também já não consegue ter 
relação nenhuma. E então é vacinar, é tentar falar minimamente 
com a criança.  

- Eu uso a estratégia, às vezes uso, e funciona, que é num 
momento dizer assim à criança: - “Se tu te mexeres eu magoo-te”. 
E aquilo é tão surpreendente que ele naquele momento nem se 
mexe.  

(Risos dos colegas 6 e 7) 

 Enf. 9 - Porque a gente normalmente mantém uma relação muito...aaa... sei 
lá... falta-me o termo! 

 Enf. 7 - Afável! 

- utilização 
semelhante a uma 
estratégia 
distractiva 

- ultimo recurso, 
quando não têm 
mais alternativas 

Enf. 9 – Afável, sim, tentar negociar... tentar... e de repente muda 
completamente: - “É que se tu te mexes eu faço-te doer!”. Aquele 
segundo (o Enf. Simula a criança parada, admirada) é o suficiente 
para vacinar. 

E é mesmo, e funciona, quando chega a um certo nível em que já 
não há ... os pais não se organizam, nós já não conseguimos 
também ter relação com o pai, nem com a mãe, quer dizer... 

 O. - É numa situação em que vocês se sentem se calhar já sem 
recursos... 

 Enf. 9 - Já sem recursos... 

 O. - ... já é a ultima medida a adoptar, mas já não há alternativas. 

 Enf. 9 - É chegar ali, lá está, o objectivo, é vacinar. 

 Enf. 7 - Exactamente. Tudo o resto fica para trás. 

 Enf. 9 - Portanto há alguns pais que funcionam mesmo assim. Terá que ser 
assim. 

 O. - Depois quando eles próprios são muito desorganizadores e a 
presença só vai desorientando ainda mais a criança... 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO 

PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE NOS ENF. 

Enf. 9 - Já cheguei, eu já cheguei, não foi com uma criança pequena, foi 
com uma criança maior, a pôr a mãe na rua. Com uma moça de 13, 
14 anos, a mãe era um factor de ansiedade tão grande, que a 
própria mãe ainda hoje, quando me vê, diz: - “Ah, Sr. Enf., 
naquele dia pôs-me fora, fez muito bem.... e não sei quê...”, 
portanto, a própria mãe reconheceu que estava... 



 

- situações limite 
em que os pais 
são convidados a 
sair 

Enf. 9 E a moça não conseguiu ser vacinada naquele momento, quando a 
mãe saiu ela ficou ... (expressão não verbal de surpresa) mas eu 
disse a ela: - “Eu também não te vacino, podes-te ir embora, vai-te 
embora, quando quiseres, quando achares que és capaz de cá vir, 
vem”. Passado uma hora ou duas, voltou. E fez, fez a vacina. 

 

 

- pais e crianças 
que tentam 
protelar o início 
do procedimento 

O. - Ora bem, então em termos de pais, estávamos a falar das 
dificuldades... A Enf. 8 tem alguma experiência diferente, que 
gostasse de acrescentar, de alguns pais que para si, fossem também 
complicados... 

Enf. 8 - Às vezes quando a criança começa a querer negociar muito, e 
andamos ali... às vezes se calhar, uma atitude mais firme dos pais 
ajudava-nos um bocadinho... 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE NOS ENF. 

- pais e crianças 
que tentam 
protelar o início 
do procedimento 

Enf. 7 - Exactamente, mas muitas das vezes quem tem de ter essa postura 
firme somos nós. Que a criança: - “É só mais um bocadinho, é só mais 
um bocadinho...” 

 

 

Enf. 8 

 

 

- São mais os pais: - “É só mais um bocadinho, é só mais um 
bocadinho”, começa ali a criança a negociar, os pais a negociarem 
também mais um bocadinho... 

  Comentário ocorridos ao longo da visualização de um vídeo ilustrativo 

de estratégias distractivas  

 Enf. 9 - Ela (a criança) não tira os olhos da seringa.. 

 Enf. 7 - Pois não. 

 Enf. 9 - Ainda está meio desconfiada: “Será que ainda vem aí mais alguma 
para fazer?” 

 Enf. 7 - Eles dão tanto valor a isto, à medalha. 

  continuação da visualização do vídeo  

 
O. 

- Isto para chamar a atenção de duas coisas. O Enf. 3 tenta, por um 
lado, conversar com a criança sobre outros temas. Por outro, esta 
criança estava ali um bocadinho aborrecida, aquilo estava a demorar 
um pouco, tinha um carrinho que estava ali à mão de semear, e 
estava distraidíssima. E o desconhecimento da mãe a puxar a 
criança... esta criança foi três vezes ao carro e três vezes foi puxada, 
não conseguia brincar. 

 Enf. 9 - Também senti precisamente isso... no momento em que o 3 chamou 
a atenção: - “Então, André, que tal aí esse Ferrari?” – A mãe sacou-o 
logo de cima do carro! 

 Enf. 7 - Ai não reparei... (risos) 

 
Enf. 9 

- Ou seja, no momento em que aquilo estava a funcionar ali para 
distrair e para poder arranjar um ambiente mais agradável, a mãe 
trás, sacou-o ali de cima do ... 

 O. - Se calhar também pensava: “se calhar, não devia estar a mexer...” 

 Enf. 6 - Pois, não devia estar a mexer... 

 Enf. 9 - Se calhar sentiu “ele devia era de estar ao meu colo” ou qualquer 
coisa assim... 

 O. - Em relação a estas tarefas distractivas, quando é que se sentem 
mais à vontade para falar com a criança? É mais quando ela está 
descansadinha... ou depende da vossa disponibilidade do momento...? 



 

JUSTIFICAÇÕES PARA 

OS COMPORTAMENTOS 

DE PROMOÇÃO DE 

CONFRONTO 

- utilização 
quando a criança 
está calma 

Enf. 8 - Às vezes quando a criança até está calma... eu acho que nessa 

altura... faço isso uso estratégias distractivas . Penso que quando a 
criança está calma no sentido em que, pronto, elas às vezes sabe o 
que é que vem fazer mas pronto.... nunca sabemos muito bem como é 
que as coisas vão correr... eu acho que se a criança está calma eu 
acho que faço muito isso, quando a criança está calma. Agora também 
não tenho a certeza... 

 O. - Até porque a criança é mais atractiva nessas situações. 

 Enf. 9 - Mas é, é. É mais fácil trabalhar nessa área da distracção, quando a 
gente consegue ter um ambiente mais agradável. 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE NOS ENF. 

- Crianças com 
elevada 
perturbação 
comportamental 

Enf. 8 - Quando as coisas começam a correr mal, eu confesso, eu quero é 
ver a criança e os pais foram dali. 

JUSTIFICAÇÕES PARA 

OS COMPORTAMENTOS 

DE PROMOÇÃO DE 

CONFRONTO 

- utilização 
quando a criança 
está calma 

Enf. 8 - Às vezes quando a criança até está calma... eu acho que nessa 

altura... faço isso uso estratégias distractivas . Penso que quando a 
criança está calma no sentido em que, pronto, elas às vezes sabe o 
que é que vem fazer mas pronto.... nunca sabemos muito bem como é 
que as coisas vão correr... eu acho que se a criança está calma eu 
acho que faço muito isso, quando a criança está calma. Agora também 
não tenho a certeza... 

 Enf. 9 - Mas é, é. É mais fácil trabalhar nessa área da distracção, quando a 
gente consegue ter um ambiente mais agradável. 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE NOS ENF. 

- Crianças com 
elevada 
perturbação 
comportamental 

 

 

 

 

Enf. 8 

 

 

 

 

- Quando as coisas começam a correr mal, eu confesso, eu quero é 
ver a criança e os pais foram dali. 

 

 

- sobrecarga de 
trabalho 

Enf. 9 - Há aqui factores, que eu acho que... não sei... um estudo tem 
sempre factores que eu acho que não são idênticos à realidade. E um 
factor que não está aqui contemplado seguramente é quantas 
pessoas estavam é que há à espera (na sala de espera). Isso é 
determinante!  

Porque se eu souber que tenho dez pessoas ali fora à minha espera 
eu não vou ter a mesma disponibilidade do que se souber que não 
tenho ninguém ou que tenho uma pessoa... 

 Enf. 7 - Isso condiciona muito... 

 Enf. 9 - E condiciona o nossa atitude. 

 O. - É um factor interessante, a ponderar realmente. 

 Enf. 9 - Não tenha a mínima dúvida. 

 O. - Porque nós só estamos a ver lá dentro, não é? Não percebemos que 
há uma influência do que está lá fora a pressionar. 

 Enf. 8 - Quando estávamos na sala de vacinação, seguramente... a sala devia 
estar cheia. 

 

 

Enf. 9 - E isto tem até a ver com as próprias filmagens. Porque umas foram 
feitas em contexto de consulta, outras foram feitas em contexto de 
sala de vacinação. 



 

- contexto da 
própria vacinação 

Enf. 9  - Enquanto que na consulta de exame global  a gente tem a criança 
antes e conversa com ela, conversa com a mãe..., há um 
enquadramento talvez diferente. A sala de vacinação é 
instantânea. A pessoa entra para ser vacinada e tenho mais não sei 
quantos mais lá fora, à espera para serem vacinados. 

- efeito da 
perturbação 
comportamental 
nas crianças da 
sala de espera 

Enf. 7 - Para alem de outro factor, a criança pode entrar bem, sair a 
chorar e pode-me condicionar todo o resto que está cá fora. Bem, 
lá dentro aquilo deve ser horrível: eles saem a chorar!! 

Enf. 9 - Também influencia, sem dúvida. 

 O. - E se calhar nessas situações ficam um bocadinho ambivalentes 
porque não têm tempo mas também convém que a criança não saia 
muito perturbada por causa das outras que estão à espera. 

- efeito da 
perturbação 
comportamental 
nas crianças da 
sala de espera 

Enf. 7 - Eu às vezes até digo: - “Lava a cara para não verem que ficaste 
a chorar! Vá, agora lavas aí a cara e secas bem...”. É um 
bocadinho para os dois lados, para o lado da criança e para o meu 
lado. Se não estraga-me a plateia toda que está à espera para ser 
vacinada. 

 O. - Pois é, isso realmente é muito interessante. E quando a criança vem 
já assim, uhmmmm.... a resmungar... 

JUSTIFICAÇÕES PARA 

OS COMPORTAMENTOS 

DE PROMOÇÃO DE 

CONFRONTO 

- quando a criança 
está calma ou 
ligeiramente 
perturbada 

Enf. 8 - Mas ainda vem controlada mas nessa fase em que a criança 

começa a resmungar ... 

Enf. 9 - ... é mais fácil... 

Enf. 8 - É mais fácil... 

O. - Começar a distraí-la, a falar de outra coisa. 

Enf. 8 – ... sim, a distraí-la... Nessa situação eu acho que é muito mais fácil 
e a criança também... está receptiva nessa altura, claro. Porque ela 
não está descontrolada. Quando ela está descontrolada acho que 
não resulta nada. Mas essas que vêm assim um bocadinho 
desconfiadas...eu acho que é nessas que resulta. 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES 

E NÍVEIS DE ANSIEDADE 

DAS CRIANÇAS 

- factores 
culturais 

(crianças 
africanas) 

Enf. 9 - Depois eu acho que há aqui, não sei se apanhou alguma vez durante 
o estudo, mas que eu não sei explicar até porque eu não tenho 
conhecimentos, a esse nível, em termos culturais, mas nós temos 
crianças, muitas - eu ia até dizer uma ou duas - muitas crianças de 
raça negra que vêm fazer as vacinas sentam-se, não choram... 

Enf. 7 - Exactamente! 

O. - Sim, sim, estóicas... eu apanhei uma assim, que apanhou três 
vacinas e estava como se nada fosse 

 Enf. 9 - E não é uma. Pela nossa experiência há qualquer factor social ou 
cultural que... condiciona. E os miúdos não choram, não se mexem, 
não... 

(crianças ciganas) Enf. 8 - Já o cigano... uiii. deitam o Centro de saúde abaixo. Começa logo 
pelos pais. Os pais ciganos não há... 

 Enf. 7 - São péssimos, péssimos! 

 Enf. 8 - ... péssimos. Eles próprios estragam tudo, não há negociação 
possível. Eu acho que agente quase que tem de ... 

 Enf. 7 - pô-los fora!... 

 Enf. 8 - ... fazer não sei o quê porque a gente quase que não consegue 
vacinar a criança por causa dos pais. 



 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES 

E NÍVEIS DE ANSIEDADE 

DAS CRIANÇAS 

- factores 
culturais 

Enf. 7 – Eles são os primeiros a dizer : - “Vai doer muito, não vai?”. E eu 
digo assim: - “Oh pai, não diga isso!”. Porque o “muito”, o tom de 
voz, a ênfase, tudo isto... o miúdo já vem aterrorizado, o pai ainda 
está a confirmar que aquilo vai ser terrível, não é, a criança fica 
mesmo descontrolada. É cultural. 

(crianças 
africanas) 

Enf. 9 - Eu gostava mesmo de compreender (a estoicidade das crianças de 
raça negra). Talvez isso fosse uma boa estratégia para os outros. 

- características 
individuais da 
criança 

 - Eu gostava de dizer uma coisa. Aquela criança que vimos neste 
ultimo exemplo, na minha opinião, é uma criança que funcionava 
bem de qualquer maneira.  

Não me parece que houvesse ali qualquer estratégia... porque a 
maneira como o miúdo... Até a própria posição de vacinação 
naquela criança era precisamente de costas para o perigo... 

Enf. 8 ... estava indiferente... 

Enf. 7 - Exactamente, por isso é que ele virou a cabeça. 

Enf. 9 ... e ele ainda tentou ver mais a gente depois o Enf. disse-lhe: -
“Então! Vira lá a cabeça para o outro lado!” – e ele virou, quer dizer, 
muito indiferente à situação. 

 Enf. 7 - E quando o colega o picou, o facis não mudou. 

 Enf. 9 - Ficou assim meio.... (encolhe os ombros). 

 Enf. 7 - Podia fazer assim (expressão franzida), podia choramingar, mas não. 
Aquele facis manteve-se igual. 

 O. - Então o Enf. 9, não sei se é isto que está a sugerir, que com esta 
criança são mais as características pessoais dela que estão a 
influenciar do que propriamente a vossa actuação? 

 Enf. 9 - Acho que sim. Acho que esta criança, estava ali, como estava noutro 
sítio qualquer, entre aspas, claro. 

 O. - É uma observação realmente interessante que eu não tinha pensado 
nisso quando vi isto.  

 O.  visualização e comentários acerca de vídeos ilustrativos de 

estratégias distractivas  

 Enf. 9 - Eu penso que isto é pessoal, não sei porquê, nunca me preocupei 
com isso, mas aquela frase que a mãe disse no fim, porque ele não 
chorou: - “Ei! Que grande homem” - eu era capaz de lhe ter dito, se 
eu soubesse, dizia assim: “- Podes chorar!”. Está a perceber? Neste 
contexto, era capaz de lhe ter dito, porque é ... 

 O. -... porque é um tema que lhe diz muito, não é Enf. 9? Que o toca. Há 
coisas que nós  valorizamos mais do que outras. 

Enf. 9 - E isso é... também não lhe sei explicar porquê, sinceramente. Mas é 
engraçado porque valorizar o comportamento masculino, o 
comportamento feminino... estereotipar faz-me ... e eu... 

 O. - ... insurge-se contra isso quando pode! (risos) Ali, no exemplo, foi o 
olhar para o outro lado. Geralmente quanto dizem para a criança 
olhar, escolhem alguns pontos em particular? O que é que costumam 
preferir, que vos faz mais sentido? 



 

 Enf. 7 – Aqui, nesta sala de vacinas, nós tínhamos dois quadros de bebés: um 
dentro de uma piscina de bolas, e o outro a tomar banho, todo nu. 
Normalmente eu dizia: - “Olha vê lá, olha que giro! Aquele menino 
deve estar a divertir-se a brincar numa piscina de bolas, tu já alguma 
vez foste a uma piscina de bolas? - Depois às vezes eles dizem que 
foram a uma série de sítios onde podemos levar os miúdos para 
brincar com este tipo de bolas. Seria a única estratégia que eu ali 
poderia adequar para a criança verbalizar se já tinha ido, se gostava 
ou não, e adequava depois juntamente com a vacina.  

Ali, nesta sala de espera era o único ... ai, não, por cima do armaria 
tínhamos também uns bonecos: - “Qual era aquele que ele gostava 
mais? Que gostava de ter? Ou se tinha algum igual em casa?” - numa 
forma de a poder distrair. Não estou a ver... porque depois é tudo tão 
técnico... 

 Enf. 8 - O objectivo é que a criança não olhe para o braço, o que quer dizer 
que olhe para o outro lado, sem especificar. 

 Enf. 9 - Eu pessoalmente, até acho, não tenho a certeza, não me lembro, eu 
até acho que digo assim: -“Não olhes para cá, olha para ali.” 

 O. - E deixa à escolha da criança para onde ela quiser olhar. 

 Enf. 9 - Eu acho que é por aí, não tenho a certeza. 

 O. - Estava aqui a ocorrer-me. Olhar para os pais pode nem sempre ser 
positivo, não é? Eu recordo-me que é muito raro porque os pais se 
calhar também estão um bocadinho assustados. 

 Enf. 7 - Às vezes a cara da mãe também é de assustada. 

 O. - Pois. Portanto não é muito securizante, não é? 

 Enf. 7 - Para a criança não. 

 O. - Mas o que é que acham? Isto é mesmo acabadinho de pensar, se para 
pais relaxados, que vejam que têm uma boa relação com a criança, se 
poderia ser securizante? 

JUSTIFICAÇÕES PARA 

OS COMPORTAMENTOS 

DE ACTIVAÇÃO DA 

PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL 
“COMENTÁRIOS 

SECURIZANTES” 

- dão segurança à 
criança 

Enf. 8 - Às vezes a gente também diz: - “Dá um abracinho à mãe.” 

 

 

 

 

Enf. 9 

 

 

 

 

- Ou um comportamento que lhe transmita mais segurança.  

 O. Mas é giro não é, o olhar para o outro lado, e às vezes a mãe está 
ali... mas se calhar também pela posição pode também não dar muito 
jeito. 

 Enf. 8 - A posição também não dá jeito. Eu acho que a gente diz mais isso 
nos bebés, não é? Porque o bebé está deitado e pedimos sempre à 
mãe que segure a cabeça do bebé, para se debruçar sobre o bebé e 
conversar com o bebé. E pronto, 

 Enf. 7 - Exactamente. Aí sim. 

 Enf. 9 - Converse, distraia um bocadinho o seu bebé... nas crianças que são 
vacinadas até aos 6 meses, 7, normalmente usamos sempre essa 
estratégia. A pessoa conversa com eles, e eles, coitados, ficam ali, 
todos encantados. Quando sentem uma picada, quando é só uma, a 
maioria das crianças nem chora. 

 Enf. 7 - Pois não. 

 Enf. 9 - Quando é a segunda, duas agressões, aí eles já começam a pensar 
duas vezes. 

 Enf. 7 - O que é que se passa aqui? 



 

 Enf. 9 - Mas à primeira picada, muitas vezes, o bebé não chora. 

 Enf. 8 - E depois quando  a mãe consegue interagir muito bem com o bebé, o 
bebé não chora e às vezes faz assim um trejeito, já quase assim no 
final de surpresa... 

 Enf. 9 - ... de chateado. Mas o que é isto? Mas depois aquilo passa. 

  Visionamento do vídeo com estratégias como contar e a respiração  

 O. - Até o pai contou. É um exemplo muito giro porque está toda a gente 
envolvida. Há mais algum comentário que vos ocorra em relação a 
este visionamento? Dá-nos aquele exemplo de como é que todos 
juntos... 

 Enf. 8 - ... todos juntos 

 Enf. 7 - ... podemos ajudar. 

 Enf. 9 - Mas eles já vinham... 

 Enf. 8 - Eles já vinham, pois... 

 O. - É uma família especial, percebe-se em termos de... 

 Enf. 7 -... envolvência. 

 Enf. 9  - Para já vinham todos juntos e a criança vinha muito tranquila. E já 
vir o pai e a mãe também é significativo porque nem sempre há a 
disponibilidade ou o interesse... 

 O. - ... de virem os dois. 

 Enf. 7 Exactamente. 

 Enf. 9 - Engraçado, face à estratégia do olhar, e a mãe usou-a, poderíamos 
pensar porquê mas não interessa, mas também não disse: - “Olha para 
o pai!”. Porque ela disse: - “Olha para ali!”. 

  Visionamento de um vídeo ilustrativo de estratégias distractivas  

 O. (reproduzindo o que dizia a Enf.) – “Se quiseres chorar, gritar, podes. 
Agora mexer é que não!” – Percebem, foi este tipo de situações que 
me chamou a atenção. Porque esta criança aparentemente está bem. 
E quando ouviu “o chorar e o gritar” o olharzinho dela focou-se ali 
(pensando): “ Ai, plim, que interessante, isto ainda não me tinha 
ocorrido. E faz pensar...” 

 Enf. 9 - Eu já da outra vez chamei a atenção que há coisas que nós dizemos 
que são mensagens para a família. Eventualmente, poderá ter a ver 
qualquer coisa com... não sei... desconheço o contexto. Mas pode ter 
a ver com isso. É engraçado, mas essa mensagem que a avó deu à 
menina foi, quando começa, ela faz assim (encosta-se para trás e diz): 
“Ai, Ai” (esfregando o braço à neta). Ela recebeu essa mensagem de 
certeza. 

 O. - E o Enf. 9 acha que a mensagem que pode ter sido transmitida vai 
mais em que sentido? 

 Enf. 9 - Para a criança? Vai no sentido do “Vamos lá ver como é que isto 
vai... correr.” 

 O. - E vai ser aqui (esfregando o braço), não é? (risos) 

 Enf. 9 - E vai ser aqui, deixa-me lá dar aqui uma festinha... 

  continuação do visionamento  

 O. - Em relação a esta estratégia de contar até dez ou da respiração 
profunda, como é que os utilizam na fase dolorosa? 

Enf. 7 - Eu o contar, sinceramente, não utilizo. 

Enf. 8 - Eu o contar acho que não utilizo. 

 Enf. 7 - Mas o respirar utilizo. 



 

 Enf. 8 - O respirar, às vezes, pouco. 

FONTES DE 
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Enf. 7  Não utilizo sempre, também. Utilizo às vezes.  

E o respirar, eu tenho alguma experiência por causa da preparação 
para o parto. Nós fazemos o treino da respiração, do autocontrole 
da mulher, e que a mulher tem que se concentrar na respiração, 
em prole do menor sofrimento possível. Pronto. E a respiração nas 
grávidas resulta muito bem, do treino que lhe é feito, e de vez em 
quando lembro-me, quando vejo que a criança é capaz e colabora.  

 

 

 

 

Enf. 7 E ao respirar estamos todos a respirar. E eu digo: - “Vamos respirar e 
fazer barulho, que eu quero ouvi-la respirar”.  

E é isso que eu peço também às grávidas. Porque o respirar silencioso 
eu não sei se estão a colaborar ou não. E então eu digo: - “Vá , vamos 
todos respirar”, e acabo também por pedir ajuda à avó, ou à mãe ou 
ao pai ou a quem estiver. Agora que me pergunte: - “Utiliza sempre 
isto nas crianças?” – Não, de vez em quando, quando me lembro. 

 Enf. 8 - Eu uso mais no adulto. Uso mais no adulto a respiração profunda, na 
criança não. 

 Enf. 9  - Eu também. 

 O. - Esta perspectiva, Enf. 8, como é que a vislumbra? Quando a vê em 
cima da mesa, seria... 

 Enf. 8 - Agora que vi, acho sim... que pode ser uma boa estratégia. 

 Enf. 9 - Eu acho que é capaz de funcionar... acho que isso é muito... todas 
as estratégias que possam ser usadas, são sempre úteis. Podem umas 
vezes funcionar, outras não, isso aí... 

 O. - Então mesmo para terminar, só uma coisa que gostaria de abordar 
porque não sei se teremos oportunidade de voltar a falar. A Enf. 7 há 
pouco disse, que é “Eles gostam tanto de receber as medalhas!...”. 
ter um estimulo externo, uma recompensa no caso delas colaborarem 
pode ser mais outra possibilidade de aproveitar uma coisa que já têm 
ao vosso dispor e torná-la ainda mais eficaz. 

 63m 

Enf. 8 

- Pois, eu acho que a gente não tem muito ... porque nem sempre 
temos (diplomas ou crachás). E então não utilizamos muito isso. 
Lembra-me que quando a gente tinha uns lápis às vezes da gente 
dizer... não sei se bem se mal... às vezes, quando a coisa começava 
assim a correr mal... “Se te portares bem dou-te uns lápis no fim”. Às 
vezes resulta... Às vezes resultava... outras vezes, querem lá saber 
dos lápis! 

 Enf. 7 - Querem é sair dali. 

 O. - Muito bem, pronto, em relação a esta estratégia, podem-me 
perguntar assim: - “Então e se a criança, aquilo for um descalabro, o 
braço não pára nada quieto, ou qualquer coisa...”. 

 Enf. 7 - Damos-lhe a medalha na mesma? 

 O. - Quando dizemos que ela pode receber, podemos também antecipar 
que vamos valorizar o esforço, porque às vezes a criança pode querer 
muito e não conseguir.  

  devido a dificuldades de gestão da filmagem não foi possível continuar 
a gravar a reunião. 
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  introdução com explicação dos objectivos da reunião  

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE  

 

 

 

- contexto da 
própria vacinação  

 

- crianças a quem é 
omitido, pelos pais, 
que vão ser 
vacinadas 

O. - É muito interessante, o Enf. 9 fez esta observação, numa das 
nossas reuniões, ele tem ideia que no contexto de exame global se 
consegue estabelecer mais a relação com a criança e que ela fica 
mais calma.  

Enf.13 - Sem dúvida. 

O. - E nós em termos estatísticos, foi curioso, fizemos essa comparação 
e não encontramos grandes diferenças. 

Enf.11 - Não?! 

Enf.12 – Eu concordo consigo. Porque é assim, a parte lúdica, chamemos-
lhe assim, do exame global, em que apelamos ao jogo, não é?, os 
miúdos colaboram naquela expectativa de que não sente ali 
nenhuma ameaça. A seguir vem a vacinação... aí ele reage! 
Portanto seja na vacinação seja no exame global, a criança chega 
àquela hora em que ... como culturalmente, os pais continuam 
muitas vezes naquela dinâmica... de não preparar a criança, 
preferem ocultar, “Ai não, não vou dizer nada. Quando chegar lá 
leva e pronto”. Às vezes torna as coisas mais difíceis. 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES E 

NÍVEIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS 

O. 

 

- Vamos começar se calhar por falar daquilo que é mais complicado 
que é o medo que a própria criança já construiu do que é isto da 
vacina. E o Enf. 9  apanhou uma menina, que é a Tatiana, que é um 
exemplo excelente porque ela verbaliza todos os medos que tem. E 
que nós podemos, a partir deste vídeo, começar a ver o que é que 
ela nos diz e pensarmos também, enquanto estamos a ver, do que é 
que acham que a criança trás mais medo para a vacina. Então 
vamos lá a ver... 

  (visionamento do exemplo) 

 O. - Ok, bem, o vídeo desta criança, que se expressa tão bem, dá-nos a 
ideia de que medos é que as crianças trazem para a vacina. E qual é 
assim a vossa ideia do que é que mais as assusta? 

- medo da dor Enf.13 - A picadela em si... 

- medo de avaliação 
negativa do seu 
próprio 
comportamento 

Enf.12 - E também acaba por ser ali um confronto que ela tem ali com as 
suas próprias defesas, não é? Ela sente que vai ser picada, é 
aquela mitologia da pica, e ela sente... pronto, há algum medo ali 
também, embora elas não consigam exteriorizar, não conseguem... 
há algum medo também que a sua própria personalidade lhe seja 
questionada, no fundo, não é? Como é que se comporta, como é 
que reage, se chora, se não chora perante outros... 

- medo da pica, 
incutido pelos pais, 
como um castigo 

Enf.13 - E também aquele medo que têm porque naturalmente nós 
sabemos que os pais, quando as crianças se estão a portar mal: - 
“Olha que levas uma pica!!!” E a criança vai ganhando aquela... 
quando ouve falar nas pica, na vacina, ela espera lá! 

- medo da dor Enf.12 - Quando chegam cá ... para já porque é uma pica, dói. É uma pica, 
é um castigo, é uma pica depois vou chorar e vão gozar comigo, e 
depois é uma pica... quer dizer... associado à pica... 

- medo da dor Enf.11  – ... Vai doer, eu acho que sobretudo é a dor. 

 Enf.12 - Sobretudo é essa. 

 Enf.10 – E depois é quantificar a dor. Vai doer mas vai doer muito? Vai 
doer um bocadinho?... 

-medo de avaliação 
negativa do seu 
próprio 
comportamento 

Enf.12 – Mas repara, alguns no fim perguntam assim: - “Portei-me bem, 
mãe?” – eles têm aquele medo, por vezes, será que se portam bem? 

O.  apresentação dos resultados da Escala de Faces do estudo anterior  



 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 

PROMOÇÃO DE 

CONFRONTO 

O. - Estas crianças que vêm para uma situação completamente nova, 
que não sabem o que é que as espera, muitas vezes quando têm 
muitas dúvidas, muitas preocupações... há umas que vêm que 
parece que vão para a festa, não se mostram assim muito curiosas 
mas há outras para quem é muito complicado. Como é que 
costumam gerir isto? 

 

 

Enf.13 – A criança tem de saber o que é que vai fazer. E depois ou se dá 
mais ou se dá menos, consoante a criança. Às questões que nos são 
colocadas... 

Enf.12 - Atendendo ao conhecimento que podemos ter da criança, 
dirigimos essa informação de acordo também... poderemos 
perceber como ela vai entender. Mas eu acho que devemos explicar 
sempre o que vamos fazer. 

 O.  – Até como o Enf.12 à bocadinho dizia que elas muitas vezes nem 
sabem ao que vêm. E quando lhe dão informação, geralmente, dão 
destaque a quê? Quando dão informação o que é que acham que é 
mais importante para ela, que corresponde mais ao principal medo? 

 Enf.11 – É da dor.  

 Enf.12 - Devemos tentar aliviar aquela pressão que ela tem (...) que vai 
doer. Ela sente que vai ser agredida. Se calhar se conseguirmos 
desmistificar ou atenuar um bocado esse impacto. Eu acho que esta 
nossa antecipação, este nosso ensino, esta nossa preparação, pode 
servir para no fim ela chegar à conclusão que afinal aquilo que o 
Enfermeiro diz até estava certo e que aquilo não custou tanto. 

 O.  – A Tatiana pergunta a todo a gente, pergunta à Enf.11 se vai doer, 
pergunta-me também a mim se vai doer, e a Enf.11 diz: - “É como 
um mosquito” - esta ideia que nós temos de dar ali algum 
significado que a criança consiga interpretar qual é... 

 Enf.11 - O mosquito pica um bocadinho... 

 Enf.10 – Ela não sabe identificar se já teve uma dor, se é igual ou se não 
vai ter. A história do mosquito parece assim ajudar a  assimilar: - 
“Pronto, então não é assim tão mau”. 

 Enf.11 – Mas é uma abelhita, uso às vezes uma abelhita, uma abelhita 
simpática. Se algum já foi picado por uma abelha... eu já fui e não 
gostei muito! (risos) 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 
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através 
verbalização: Não vai 

doer”  

- utilizado com as 
crianças mais 
perturbadas 

O.  - Há aqui uma certa tendência, não sei qual é a vossa sensação, mas 
de eventualmente dizer à criança que não vai doer, sobretudo se 
ela está já assim muito desorientada... muito desesperada... e nós, 
às vezes na tentativa de a acalmar, dizemos que não vai doer. E era 
para reflectirmos um bocadinho sobre vantagens e desvantagens 
que este comportamento que nós podemos ter, e que é 
absolutamente natural, se a criança está muito enervada se calhar 
temos de lhe dizer que não vai doer, mas depois que impacto 
positivo eu menos positivo é que isto terá? 

Enf.13 - Isso de lhe dizermos que não vai doer é mais utilizado na 
criança que está mais aflita, na criança que mais ansiosa, eu pelo 
menos do que eu faço e do que eu tenho presenciado, e mais 
nessas crianças que a gente utiliza o “não vai doer”. 

 O. - Pois porque é quando sentimos mais aquela noção de a sossegar, 
aquela necessidade de acalmar. 

 Enf.13 – Exactamente. 

- pode ser ineficaz, 
sob a forma “não vai 
doer”, porque 
engana a criança 

Enf.11  - Mas depois não é muito correcto! 

Enf.13 - Pois não! Pois não! 

Enf.11 - Porque depois dói. E depois acabas por ser mentirosa. E  depois 
já deixa de acreditar em ti. 



 

Enf.12 - Nós mentimos. Exactamente, nós estamos a mentir. 

 Enf.11 – Eu se calhar também já fiz isso. 

 O. - Claro, vamos partir do pressuposto que é natural fazermos isto. 

 Enf.13 – Eu sei que aquilo que eu faço e do que eu já assisti, da quantidade 
de colegas que eu já assisti... 

 Enf.11 - Eu também não sei se fiz. Se fiz foi sem querer. 

 Enf.13 - ...quando a criança está muito agitada ou com mais ansiedade, 
nós temos tendência para “Vais ver que não dói” ou “Quase não 
sentes” ou... às vezes não é tanto o dizer “não dói” ou vais ver que 
quase não sentes. 

 Enf.11 - Ou vai doer um pouquinho, vamos fazer os possíveis para que doa 
pouquinho. Mas pronto, agora dizer que não vai doer... eeeeee. É 
que às vezes dói. A VASPR dói mesmo. Portanto, não vale a pena 
a gente dizer que não dói, porque aquilo dói mesmo. 

 Enf.12 – Eu também não defendo que se deva mentir. Acho que... 

- pretende acalmar 
o próprio 
enfermeiro  

Enf.11 – Não é mentir! Isto no fundo é uma forma do Enfermeiro se acalmar 
um bocadinho!! (risos) Esta não vai doer e tal. Porque a gente 
também fica um bocadinho ansioso! Um pai ansioso, uma mãe 
ansiosa, um filho ansioso! Meu Deus, nós também ficamos ali um 
bocadinho ansiosos. É muita ansiedade em nós. Isso também é uma 
forma de nós nos mentalizarmos que não vai doer. 

 O. - O interessante é nós reflectirmos também porque é que fazemos, 
não é? Porque é tão natural. 

 Enf.13 – Mas às vezes sai, sai sem nós darmos por isso. 

 Enf.11 - Eu acho que é uma forma de nos auto-sossegarmos um bocadinho. 
De ficarmos mais calminhos. 

 Enf.13 – Sai-nos, sai-nos. 

- reacção à 
ansiedade e ao 
choro da criança  

 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 
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Enf.10 - É assim, não sei, eu estava a pensar. Eu acho que já me 
aconteceu dizer “Não vai doer”, mas... eu acho que muitas vezes 
eu faço depois é quando eles começam a chorar... 

Por exemplo, ontem estava a atender uma menina, e a mãe estava 
a dizer, isso é como uma vacina, que era para ter uma ideia. Mas a 
menina já tinha 9 anos. Ela mesmo assim portou-se muito bem. Só 
depois eu notei, eu não valorizei muito isto do vai doer não vai 
doer, não, porque ela estava a colaborar bem. Não estava assim a 
criar conflito, que não queria e isso. Mas depois é assim… ela não 
mexeu nem nada na vacina, quando estive a dar-lhe a vacina, e 
depois disse-lhe: - “Olha, portaste-te muito bem” – mas acabou e 
ela estava a chorar. Ela chorou. Depois disse-lhe: - “Dói um 
bocadinho, não doeu?” – e ela disse assim: - “Doeu.” – “Pois, eu 
sei”. – depois pronto, esteve com a mãe... mas aquilo resolveu-se 
bem. Acho que às vezes também acontece isso. O facto de dizer 
a eles: - “Dói um bocadinho, não dói?” – eles acabam também por 
perceber que a gente também sabe ... 

 O. – Claro... 

 Enf.13 – Que nós damos valor àquilo que eles... 

 O.  – Exactamente, e que também que é esperado, que não é nada de 
uma sensibilidade extra ou de uma incapacidade que tenha para 
lidar com aquilo. 

E ainda em relação ao dar informação, uma das questões que eu 
gostaria que reflectíssemos aqui um bocadinho, e que achei muito 
interessante, tem a ver também com uma das coisas que se diz 
espontaneamente, e que nós não tínhamos encontrado ainda 
referenciado, e que apareceu aqui pela primeira vez, que é dizer: - 
“Podes chorar, podes gritar” - quando a criança está na vacinação. 



 

 Enf.13 – (Acenando a cabeça em vigorosa concordância) Exactamente, 
“só não te podes é mexer”. 

 O.  - Eu comecei a perceber que havia uma certa consistência desta 
instrução, independentemente da criança estar muito ansiosa, 
angustiada, ou de estar até calma. Às vezes é natural nós 
adoptarmos certas estratégias como um padrão, e eu pensei: esta 
provavelmente tem uma utilidade, de dizer à criança “Podes 
chorar, podes gritar”. Eu gostaria que me dessem a vossa ideia 
de como é que isto funciona para a criança. Sabendo que isto é 
utilizado em crianças que estão calmas, e às vezes até é 
interessante ver na carinha delas, que elas ficam um bocadinho 
admiradas porque é que lhe estão a dizer isso. E que se há outras 
que se já estão assim um bocadinho desorganizadas, que ajuda a 
chorar mais um bocadinho. Como é que surge esta instrução, do 
“Podes chorar, podes gritar?”, qual é a vossa intenção quando 
dão esta instrução à criança? 

 Enf.13 – Eu falo por mim, eu noto que principalmente nos rapazes, 
tendencialmente, os meninos não choram, o menino é para estar 
quietinho... e há muito a tendência para dizer à criança que a 
criança não chora. 

A criança e todos nós é uma maneira de verbalizar mas temos de 
pôr aquela criança à vontade, para se exprimir, para exprimir a 
dor que está a sentir, para... eu vejo uma coisa assim. Pronto, é 
para pôr aquela criança à vontade. 

 

 

 

Sinais indicadores 
de ansiedade / 
perturb. comp.tal 
das crianças  

- falsa aparência de 
calma 

 

 

 

 

 

Enf.13 

 

Se faço isso em crianças que estão muito calmas, não sei, eu 
acho que depende muito da criança que nós temos à nossa frente 
e de todo o contexto que temos do que é que já ouvimos aquela 
mãe, ou aquele familiar, dizer àquela criança. Porque muitas das 
vezes acontece a criança realmente está calma mas entretanto 
já ouvimos a mãe dizer: - “O menino não vai chorar, o menino vai 
estar quietinho!” – e também daí o nós dizermos, e isto eu falo 
por mim, nós dizermos muitas das vezes também tendo em 
atenção não só a criança estar calma, porque pode estar calma 
aparentemente e não estar absolutamente nada calma. Mas 
também tem a ver com aquilo que já ouvimos aquela mãe, ou 
aquele pai ou aquela avó dizer àquele menino. 

 O.  – É quase permitir abrir um espaço para ela se expressar se 
quiser, dizendo que não tem constrangimentos ali. 

 Enf.13 – Exactamente! 

 O. – Independentemente daquilo que lhe disserem ali, está 
desmistificado. 

 

- choro 

 

Enf.12 – Eu acho que no fundo é respeitar também os mecanismos de 
coping da própria criança. A criança perante uma situação 
daquelas... há aquelas que se tentam conter e não extravasam ou 
a gente sente uma lágrima a cair. Pronto, aí não dizemos: - “Olha 
podes chorar, podes gritar... “ – não, dizemos: - “Estás bem? Está 
tudo bem? Doeu muito?” – ou seja, tentar ver o que ela sentiu, no 
fundo. Aquela tensão que ela tem. É evidente, se a criança está 
a chorar, ou se está a gritar, é a reacção normal esperada. 

- falsa aparência de 
calma 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE - crianças 
não reactivas 

Enf.12 - A reacção anormal não é chorar nem gritar. A reacção anormal 
é, se calhar, estar muito calado e quase não reage. Se calhar 
aí é que pode ser anormal. Porque é que uma criança não 
reage a um procedimento doloroso? Não reage a um 
procedimento agressivo por parte de um profissional de saúde? 

Enf.13  - Eu costumo dizer que fico mais ansiosa perante uma criança 
que não reage do que perante uma criança que tenha seja lá 
que reacção for. Eu fico mais ansiosa com crianças que não 
reagem. 



 

O. – Mas antecipa que pode acontecer o quê, Enf.13? A essas 
crianças que não estão a reagir... Se não reagirem o que é que 
acha que pode vir a desencadear? 

 

 

 

 

- crianças não 
reactivas 

Enf.13 – Aaaa... Eu é assim... depois como acabamos por não ter 
conhecimento como é que é o expressar de sentimentos dentro 
daquela família, dentro daquele contexto, eu quero dar à criança 
ali um espaço onde ela pode estar completamente à vontade, 
que tenha esse à vontade para se expressar! Eu sinceramente 
fico, pessoalmente, mais ansiosa perante as crianças que não 
se... expressem, crianças, que eu já apanhei umas quantas, 
em que entram, sentam-se, a gente pica, vão-se embora e... 
não há reacção daquelas crianças. E eu, essas crianças, 
preocupam-me. 

 Enf.12  - Eu posso contar só uma vivência? Não tem a ver com 
vacinação, mas para percebermos um dia de SAP, uma criança 
de 7-8 anos feriu-se em casa, ou a jogar à bola, abriu a cabeça 
e teve de ser suturada. Ele chegou lá, preparei-o, falei com 
ele... o menino teve todo o tempo... foi anestesiado, foi 
cozido, foi suturado, nem um ai. Toda a gente naquela equipa 
achou: - “Ah, grande homem, muito bem, portaste-te muito 
bem!”. Eu não estava tão à vontade assim. Achei que alguma 
coisa não estava bem. 

 Enf.10 – Eu acho que tu nos falaste nisso. 

- crianças não 
reactivas 

Enf.12 - Por acaso, depois discuti isto em equipa, estivemos a 
conversar, e depois eu disse assim: - “Desculpem lá mas isto 
não é a reacção normal desta criança.” - por acaso estava lá a 
médica dele, no SAP. Eu perguntei: - “Dra., conhece aquele 
menino que está ali?” – “Ah, esse é um caso muito 
complicado... o menino é muito batido, já houve intervenções 
da Protecção de Menores, não sei quê...” – Está a perceber? 
Vamos lá a ver, uma criança que reage a chorar ou com alguma 
angústia e alguma ansiedade perante um acto destes, está a 
reagir aos estímulos negativos, não é?!... 

SINAIS INDICADORES DE 

ANSIEDADE / PERTURB. 

COMP.TAL
 DAS CRIANÇAS 

 - resistência verbal 
e não-verbal 

Enf.13  – É normal. Às vezes nem é preciso chorar! Ele tentar fugir ou 
assim. Se não há reacção nenhuma... 

O. – O tentar defender-se, não é? 

Enf.13 – Exactamente, se não há reacção nenhuma, nós temos que ficar 
preocupados. 

Enf.12 – As crianças têm os seus mecanismos de defesa... 

O. – É como se houvesse já um mecanismo de habituação à dor, 
ou... ao sofrimento... 

 Enf.12 - Exactamente! 

 Enf.10 – Ele já está habituado, se calhar... 

 Enf.12 – Para eles já não é dor... 

 Enf.13 – Ou se calhar já têm interiorizado tudo aquilo que lhes vão 
dizendo: que um homem não chora - e eu vejo mais isto nos 
rapazes – uma rapaz não chora, um rapaz tem de ser forte... 
mariquinhas... e eu, essas coisas, fazem-me confusão. 

 O. - E da vossa parte? (dirigindo-me à Enf.11 e à Enf.10) Como é que 
perspectivam a utilidade deste “Podes chorar ou pode gritar...” 



 

 
Enf.11 

– É assim, eu na fase antecipatória não costumo dizer: - “Podes 
chorar ou podes gritar”. Digo-lhe, é uma mosquinha, que não vai 
chorar... quer dizer, pode chorar, mas se à partida é uma 
mosquinha... agora se lhe dizemos podes chorar, já estamos a 
antecipar que à partida aquilo vai doer muito. Agora quando a 
pessoa está a administrar a vacina e... na fase já da vacina, se a 
criança está-se a conter, então aí a gente já pode dizer: - “Podes 
chorar à vontade.”. 

Agora na fase antecipatória, eu acho que é desmistificar: - “Vá, 
vamos lá tentar ajudar para não te doer tanto.” – Portanto, não 
vamos dizer: - “Olha podes chorar à vontade!...”- Isso é um 
contra censo. 

 Enf.12 – Eu acho que a fase antecipatória é um pouco a fase em que 
fazemos também a análise da própria criança, não é?! Como é 
que ela está a tentar negociar. 

 Enf.11 – Precisamente, precisamente, precisamente. 

 Enf.12 – E porquê? Há crianças que dizem assim: - “Ah, ainda não, ainda 
não. Deixa-me beber um copo de água.” 

 Enf.11 – Ok. Então beba lá a água! 

 Enf.12 – Com certeza, elas tentam negociar. 

 Enf.11 – Há um tempo... 

 Enf.12 - Há ali estratégias de negociação. 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 

PROMOÇÃO DE 

CONFRONTO  

- são eficazes na 
adequação às 
características 
desenvolvimentistas  

 

 

 

 

- são eficazes para 
acalmar a criança e 
o próprio 
enfermeiros 

Enf.11 – Mas agora estou-me a aperceber... é assim, os miúdos com 5 
aninhos... eles já se gostam de se sentir grandinhos. Já não 
são crianças. Porque é assim, a ultima vez que levaram as 
vacinas foi aos 18 meses, e depois só levam por volta dos 5-6 
anos. 

Enf.12 – Há ali um interregno... 

Enf.11 

 

– É, é... precisamente. E então a gente agora já temos que os 
tratar  não como bebés mas como crianças. Como meninos, 
como meninos grandes. Eu acho que eles agora, neste 
momento, é o “truque”. Eu agora já ando com “o truque”. – 
“Isto agora há aqui um truque!”  - ih, e eles ficam todos: “Um 
truque?! Há um truque?!” – o truque, basicamente, é respirar 
fundo. 

Mas aquela coisa do truque... – “Pois , tu agora já és 
crescidinho, isto agora vai correr de forma diferente, e vamos 
contar...” – quer dizer, é fazer a mesma coisa, mas com esta 
situação do truque, eu acho que não lhes custa tanto. Não 
sei... pelo menos para mim também não me custa tanto! 
(risos) 

 Enf.10 – Tu também respiras! Estou a ver! (risos) 

 Enf.11 - Respiramos todos! 

 

 

 

- são eficaz para 
envolver os pais e a 
criança 

Enf.12 – Porque repara, tu apelas à colaboração deles!! 

Enf.11 - Precisamente! 

Enf.12 – Há colaboração deles! 

Enf.11 – E dos pais! Porque os pais: - “HÁ um truque?!” – “Agora há 
um truque, porque é assim, quando ele era pequenino... estes 
truques agora é só para os meninos mais crescidinhos! Tu já 
és mais crescidinho...” – portanto já estamos a apelar ... 

 Enf.12 – Já estamos a apelar para ele se envolver activamente no 
processo. 



 

 

- são eficaz para 
envolver os pais e a 
criança 

Enf.11 – Precisamente, precisamente. E isto, parecendo que não, é 
importante. Porque o truque, basicamente, é: - “Vais respirar 
fundo e vamos contar. Sabes contar ou não?” – portanto, é um 
bocado nesta base, pronto. Ou eles contam, ou contamos nós 
ou contam os pais... é a mesma coisa, percebe? Mas é um 
truque, e um truque eles: - “Bem, eu já tenho um truque!” – 
pois! Fá-los sentir!! 

 Enf.12 – Pois, então afinal eu já sei... 

 Enf.11  – Para alguns não resulta lá muito bem... mas pronto. E quando 
eles choram podem chorar à vontade, e dar miminhos... 

 O. – Mas gostava de sublinhar aqui uma ideia importante que tem a 
ver com isto: de ser na fase antecipatória ou de ser depois. 
Porque realmente, se nós nos colocarmos no lugar da criança, ela 
se vai calma, dizer que “Pode chorar, pode gritar”... 

 Enf.11 – É um contra censo. 

 O. ... apesar de toda a boa intenção Enf.13, e tudo o que nós 
falamos aqui é sempre com a melhor das boas intenções, sempre! 
Isto é só um espaço para reflectirmos... mas a criança pode 
pensar assim: “Isto se calhar vai  ser mesmo mau...se eu vou 
poder chorar ou gritar...” 

 Enf.11 – Depende depois também da criança que a gente tem à frente. 

 Enf.13 – Pois. Não digo todas as vezes, com certeza, mas sei que digo. 

 Enf.12  – Pois, pois é. É principalmente por isso. Eu acho que é uma fase 
de análise, mutua ali. Analisamo-nos mutuamente. Eles vêem 
pelo Enfermeiro, como é que ele fala. 

 Enf.11 – Eles e os pais. Estamos sempre a ser analisadas, desde que 
entram ali dentro. 

 Enf.12 – Nós somos analisados: - “Há, este Enfermeiro é simpático! – e 
os pais às vezes: - “Ah, esta Enfermeira é muito simpática, é 
muito boazinha... “ – pronto é tal. 

 O. – Ficam logo mais descansados... 

 Enf.12 – É aquela fase ali da negociação... e temos que perceber, 
pronto. Se é uma criança que diz: - “Não, não, não.” – e começa 
logo a reagir fisicamente, aí teremos que explicar: - “Se calhar 
vai doer um bocadinho mas tudo bem. Mas estamos cá, vamos 
ajudar...” – pronto, e depois todas aquelas estratégias de 
pacificação. 

 O. – Claro. E a Enf.11 estava também aqui a levantar um dado 
importante. Que é o papel dos pais neste processo todo. Como é 
que costumam ver os pais neste contexto da vacinação? 

 Enf.10 – Eu acho que depende dos pais. 

 Enf.13 - Exactamente. 

 O - Nesta categorização que o Enf.12 estava a dizer de: - “Nós 
começamos logo a estudar também um bocadinho de como é que 
eles são.” – não é, se pudéssemos fazer assim grandes categorias, 
como é que tipificariam os pais? 

 Enf.12 - Não começo eu. Depois dos outros colegas falarem. 

  (Silêncio) 

 O. – É difícil porque nós fazemos tudo de uma forma tão intuitiva 
que depois falar sobre isto não é fácil... 

 Enf.13 – Exactamente. 



 

 Enf.12 – Então vá, eu avanço, talvez depois seja mais fácil... Eu, 
pessoalmente, vejo os pais como parceiros. 

Eu não vejo os pais como elementos estranhos, fundamentais. 
Aliás, às vezes vem a mãe e o pai fica sentado (na sala de 
espera). – “O pai pode entrar.” – deve entrar. Eu vejo como 
parceiros e eles têm que ser um parceiro activo e fundamental 
para a criança, para a companhia da criança. 

 Enf.11  - Começa-se logo por eles escolherem quem querem ficar ao 
colo, do pai ou da mãe. 

 Enf.12 – Exactamente. Portanto, eu neste processo eu lido bem com 
eles. Agora, é evidente, há pais... pronto, realmente com 
comportamentos diferentes. E todos nós temos um 
comportamento diferente e agimos perante as situações de 
maneira diferente. A nossa reactividade também é função das 
nossas experiências, e da nossa educação, e da nossa cultura, 
tudo isso. Tudo isso influencia, não é? Concorda comigo? 

 O. – Sim, sim, sim. 

 Enf.12 – Portanto eu vou ter pais, realmente, que colaboram muito 
pouco, são muito pouco activos na preparação e em ajudar os 
filhos demitem-se um bocado e acham que os profissionais é que 
têm ali o papel todo, não é? 

 Enf.11 - Há, há um bocado isso. 

 Enf.12 - Há aqueles pais que não, que sabem o seu papel, e tentam 
ajudar; e há aqueles pais que também, com alguma 
desconfiança, querem perceber como é que o profissional se 
comporta. Como é que o profissional vai agir com o filho? 

 Enf.11 - Alguns são muito desconfiados, eu também acho que alguns são 
um bocadinho desconfiados... 

 Enf.12 – Há! Há! Há. 

 Enf.11 – Se aquilo corre tudo muito bem, ah que bom, não sei quê... 
nota-se um bocadinho a desconfiança, ali. 

 Enf.12 - Se é simpático, se o Enfermeiro fala grosso... bom, é assim, 
portanto nós, neste papel, nós temos também que saber 
respeitar um pouco o procedimento dos pais. 

Quer dizer, apelando... o colega naquela situação (do vídeo) 
conseguiu que a mãe, embora não muito... mas tivesse um papel 
activo, segurou a criança, falou com ela, fez perguntas. Se calhar 
não tinha cabimento fazer naquele momento se faz febre – “Vai 
fazer febre, e tal?” – mas se calhar é a estratégia daquela própria 
mãe, para tentar atenuar também se calhar a angústia dela... 

 Enf.10 – disfarçar... 

 Enf.12 - não é?!.. Pronto. 

MOTIVOS ATRIBUÍDOS 

PELOS ENFERMEIROS À 

ANSIEDADE DOS PAIS 

Enf.11 – E é assim: os miúdos vêm ansiosos, os pais também vêm. 

- medo da injecção, 
dos próprios pais 

Enf.12 – E se os pais têm esta mistificação: “a vacina... eh pá, hoje é 
dia de vacina e tal”. Às vezes vão lá e eu digo: - “Então 
podemos vacinar?” – “Ai não, hoje não. Não estamos 
preparados para isso!” – os pais! 

 Enf.13 – Exactamente. 

 Enf.12 – Pronto, nós temos que respeitar um pouco os limites deles. 

 O. – E também com os medos dos próprios pais. 



 

- medo da injecção, 
dos próprios pais 

Enf.11 – Precisamente. Eles pais  também já foram crianças, já 
andaram em injecções, e quando iam às vacinas aquilo 
também não corria muito bem. 

Enf.12 – E alguns pais  parece que estão a sofrer! Eu às vezes até 
costumo brincar, quando eles seguram assim: - “Mas afaste 
um bocadinho a mãe se não eu vacino-o a si em vez de 
vacinar o seu filho, e tal.” – eles às vezes parece que estão 
num sofrimento e transmitem à criança um sofrimento... 

- dificuldade em 
presenciar  o 
sofrimento e a dor 
da criança 

Enf.11 - ... e estão... então agora eles gostam tanto do pimpolho e 
está ali a ser picado, coitadinho... (sorriso). 

Enf.12 - ... mas por gostarem... então aí eu explico que por gostarem é 
que devem entender isto como uma coisa necessária! 

 Enf.11 - Mas eles entendem. 

 Enf.13 – Eles entendem. 

 O. – O que é que acham que para os pais é mais angustiante naquela 
situação da vacinação, apesar de compreenderem, que eles todos 
percebem que aquilo é para o bem da criança... 

 Enf.12 – É a reacção. 

 Enf.11 – É a reacção deles. 

 O. – É que eles não sabem também como é que a criança vai reagir, 
não é? 

 Enf.11 – É, é isso mesmo. 

- medo de avaliação 
negativa do seu 
comportamento 

Enf.12 – Porque eles depois sentem-se envergonhados se o miúdo faz 
um grande... esperneia muito e não deixa, e grita muito e 
manda-se para o chão... 

Enf.13 – Levam para uma ala pessoal... 

Enf.12 - ... e depois sentem-se envergonhados. Sentem que o seu 
papel de pais está a ser questionado. 

 Enf.13 - É. 

 Enf.12 – Perante os profissionais o filho está a questionar a autoridade 
dos pais: “Epá, o que é que o Enfermeiro vai pensar? Vai 
pensar que eu não tenho controlo nenhum nele, que eu não 
mando nada nele.” 

 Enf.13 – Que ele faz birras, e ... 

 Enf.12 – Há aqui muitas emoções a trabalhar, não é?! 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE  

- pais que se 
demitem do seu 
papel protector  

Enf.12 – Claramente. Eu já tive pais a ameaçar que batiam... e eu não 
deixo: - “Não bata. Não é agora a melhor atitude neste 
momento.” 

Enf.10 – Às vezes há pais que se vão embora da sala. 

Enf.11 – Exactamente. 

Enf.10 – Isso a mim faz-me ainda mais confusão. 

O. – E como é que é nessas situações, Enf.10? Quem é que fica com 
a criança... como é que costumam gerir? 

Enf.10 – Também não me lembro disto nesta idade. É mais em bebés. 

Enf.13 – Eu já me aconteceu, ficar eu e uma colega. 



 

- situações limite 
em que os pais são 
convidados a sair  

Enf.12  – Eu já tive uma vez necessidade, numa situação, em que os 
pais estavam... e eu vi que eles estavam completamente 
descontrolados. Eu já não conseguia ... eu mesmo que os 
sentasse os dois e mais a criança, e conversasse... eles 
estavam completamente descontrolados. E depois eles 
concordaram. 

Eu disse: - “Bem, assim não estão a ajudar...” – “Ah... nos 
saímos.” – “Ok., eu vou pedir a um colega.” – pedi a um 
colega para segurar a criança. E depois fiquei a falar, peguei 
nele ao colo, sentei-o no meu colo, e disse-lhe: - “Então, ouve lá 
e tal.” – e pedi ao meu colega para fazer entrar os pais. E os pais 
quando entraram viram que ele estava sentado ao meu colo, que 
eu estava a conversar com ele. Parece que aí... os pais parece 
que sentiram vontade de ... – “Oh Sr. Enf., então vamos 
regressar à primeira forma... vamos vaciná-lo outra vez e nós 
ficamos a ajudar...” 

 O. - ... que agora já não temos medo. (risos) 

 Enf.12 – Parece que sentiam um bocado isso, não é?! É assim, cada pai e 
cada mãe, é um pai e uma mãe, cada criança é uma criança, e 
nós confrontamo-nos com estas emoções.... 

- pais que se 
demitem do seu 
papel protector 

Enf.13 – E há pais que não saem mas que ficam à porta. 

 O. – E para esses pais, Enf.13, estava aqui a pensar, se eles não 
sabem como lidar com a situação porque a situação para eles 
também é nova, não é?! A ultima vez que os filhos foram 
vacinados eram bebés! Também não tinham grande possibilidade 
de intervir. Mas se poderia ser possível nós pegarmos nestes pais 
e ensinarmos-lhe a eles, também, truques para lidar com a 
situação, e que aqui, no fundo acaba por ser envolvê-los a todos 
no mesmo processo que é a estratégia que nós usamos com a 
criança, usar também com os pais. E também o respirar fundo, há 
aqui um exemplo da Enf.11, que começam todos a respirar. É 
muito eficaz. E vamos ver, se calhar aproveitamos já a deixa... 
vamos já ver... 

 Enf.11 – Respirarfundoterapia! (risos) 

  (visionamento de exemplos de ordens para usar estratégia de 
confronto como respirar, contar) 

 Enf.11 – Ai este é contar, não é? Eu também não estou a ouvi-la muito 
bem! (referindo-se a si própria) (risos). Pus-me mesmo à frente 
da câmara (durante a gravação da vacina)! Olha que 
espectacular. (risos) Vocês não viram nada. 

 Enf.12 – A menina está na dúvida se já foi vacinada, se não. Não é? 

 Enf.11 – Foi tão rápido! Só contou até 4. 

 Enf.12  - A expressão dela é de uma menina que... “Será que já foi???” 

 O. – É engraçado porque o próprio pai também conta. 

 Enf.11 – Estavam todos a contar. 

 Enf.12 – É uma estratégia muito engraçada, por acaso. É, sim senhora. 

 O – Se nós pensarmos que os pais não sabem o que é que hão-de 
fazer, às vezes até têm medo de interferir, de fazer asneira, não 
é? Acham que os Enfermeiros são os especialistas. Os enfermeiros 
têm um bocadinho a expectativa que o pai também será o melhor 
conhecedor da criança. E às vezes a responsabilidade fica ali um 
bocadinho, em termos de comportamento... 

 Enf.10 – Ninguém sabe o que é que há-de fazer. 

 O. – Exactamente. 



 

 Enf.12  – Pois, houve uma responsabilidade mútua, de toda a agente, da 
criança, dos pais e do pessoal. 

 Enf.12 – É capaz de resultar! 

 O. – E se nós estamos a promover a participação activa, não é? 

 Enf.12 – Não resulta com todos os pais, como deve imaginar. 

  visionamento do exemplo com ordem para usar estratégia de 

confronto  

 Enf.13 – Ai a minha voz! com uma expressão envergonhada  

 Enf.11 - comentando o vídeo da Enf.13  e então são logo duas! 

 Enf.13 – Ai, eu despacho os miúdos... eu não... não dou espaço a ... 

 Enf.11 – Não é isso... pensava que era uma vacina. 

  Mudança de DVD  

 Enf.12 

 

– Desculpe, só uma coisa, o próprio registo que fazemos no 
computador é capaz de distrair e elas como habitualmente têm 
muito coiso pelos computadores: - “Olha, estás a ver isto?” – não 

é? Pode ser também... o Enf. dá um exemplo de um assunto 

sobre o qual conversar com a criança  

 O. Visionamento de exemplos de estratégias distractivas  

 Enf.11 – Eles gostam tanto de uma gratificação depois no final, não é? 

Enf.12 – É, é. 

Enf.11 - Mesmo quando se portam mal recebem sempre. Acho que sim. 
Os balões... 

 Enf.13  – Nós damos desenhos para eles pintarem. 

 Enf.12 – Que engraçado... por acaso é engraçado ver todo... (o processo 
de vacinação) cada um de nós tem as suas jogadas. 

 O. – As suas estratégias... 

 Enf.13 – Além de estar muito mais gorda... 

 O. – Bem, também dá para fazer essas comparações, connosco 
próprios (risos). Mas realmente é interessante como cada um vai 
adoptando uma estratégia, de uma forma um bocadinho mais 
sistematizada, que é mais a sua estratégia pessoal para lidar com 
a situação. Mas que no conjunto fazem tantas coisas tão bem, e 
que a literatura mostra que são mesmo as mais eficazes. 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 

PROMOÇÃO DE 

CONFRONTO  

- são eficazes para 
acalmar a criança e 
o próprio 
enfermeiros 

Enf.10 – Já me aconteceu eu também durante (palavra imperceptível) 
estar a respirar fundo! 

O. – Pois! É bom para todos! (risos) 

Enf.10 - Estava toda a gente a respirar e eu ainda respiro mais um 
bocado, sempre faz bem. 

O.  – É bom para todos, mesmo! Antes de passarmos ao Enf.12 que 
usa aqui também muito a conversa não relacionado com o 
procedimento, vamos só aproveitar este vídeo para falar de uma 
coisa que estavam aqui a chamar a atenção e que é muito 
importante. Que é o dar a recompensa, não é? 

 O. - (...) E então depois vimos que a entrega da recompensa  era 
um bocadinho ao acaso. Dependendo depois de uma coisa, que 
nos disseram que é muito importante, que é de ter ou não isso, a 
lembrança... 

Enf.11 – Precisamente. E que às vezes não há quase nada para dar aos 
miúdos. 

Enf.13 - Exactamente. 



 

Enf.11 – Eu vou sempre lá abaixo a outro serviço  buscar balões, não 
temos um único balão. 

 Enf.13 – Agora a Unidade está a sacar desenhos da internet para termos 
um conjunto de desenhos para pintar 

 O. – Pintar também é óptimo para eles. 

 Enf.12 – Mas nesta idade... se forem as crianças a encher os balões ... é 
preciso ter cuidado. 

 Enf.11 – São os pais que enchem os balões , brincam um bocadinho, é só 
nesse aspecto, não... não há mais nada! 

 Enf.12 – Pois não, eu sei! Eu também gosto, então no SAP, fazia lá com 
os dedos fazia a crina, os olhos... 

 Enf.11 – Precisamente, precisamente... 

 O. – E aqui era interessante a criança também perceber porque é 
que está a ter sobretudo a recompensa, não é? Porque às vezes o 
que acontece, quando é para fazer as pazes, é muito giro 
algumas observações: em que elas têm a noção que choraram 
muito, gritaram muito, não cooperaram, recusaram, e depois o 
que ficam confundidas é que quando lhe damos a medalhinha e 
dizemos assim, como não sabemos muito bem como justificar, 
até acabamos por dizer: - “Porque tu até te portaste bem.” – e a 
criança às vezes fica assim a olhar, quando lhe dizem isto, 
porque... 

 Enf.11 ... ela achou que se portou tão mal! 

 O. ...porque ela tem a noção que se portou tão mal! Então como é 
que me estão a dizer que eu me portei muito bem?! (risos) 

 Enf.12 – Mas, ela no fundo portou-se bem. 

 O. – Portou-se o melhor que pôde. 

 Enf.11 – Pois foi, dentro do possível. Se fôssemos nós portávamo-nos 
muito pior. Que é o que eu às vezes digo: - “Ah, se fosse eu 
portava-me muito pior!!”. Mas a verdade é essa. 

 Enf.12 – Mas eu estou a falar a sério, não estou a  brincar. Mesmo 
chorando e gritando, esta é a minha ideia inicial... ela se calhar 
portou-se bem, porque é .... 

 Enf.13 – Porque é a reacção dela! 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES E 

NÍVEIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS  

- características 
individuais da 
criança 

Enf.12 - Para nós, profissionais, é mais fácil a gente chegar lá e eles 
estarem sossegadinhos! É bom para todos, até para a Unidade, se 
ninguém gritasse, se ninguém chorasse, isso seria óptimo. Mas 
eles chorando e gritando tem a ver um pouco com eles! Como 
é que eles estão, como é que vão preparados , como é que são 
educados em casa, como é que estão na escola, como é que 
brincam, como é que interagem... no fundo, naquele 
momento, é uma mistura disto tudo. 

 Enf.12 Eu pronto, eu percebo, e estava aqui a pensar, quando estava a 
dizer isso, que realmente tem alguma razão. No fundo, quer 
dizer, a criança sente-se que está a ser premiada quando 
teoricamente, entre aspas, se porta mal. E se calhar deixa ali 
uma confusão de sentimentos: “Oh! Afinal ele vem-me dar na 
mesma. O outro não chorou, levou uma medalha! Eu chorei, levei 
a medalha”. Isto para eles pode ser muito confuso, pode, é 
verdade. Mas quer dizer, nós nesta fase, 5-6 anos, não sei... 

 Enf.13 – Se temos que estar a pensar nisso... 

 Enf.12 ... se temos que estar a valorizar muito certos comportamentos, 
dito de uma forma errada, mais adultos, mais elaborados. Não 
sei, é difícil. 



 

 Enf.12 – Foi algo que aconteceu, não sei se foi durante as suas 
gravações, que a criança estava a chorar e eu no fim dei-lhe a 
medalha e disse-lhe: - “Olha, tu até choraste... realmente... mas 
tu até te portaste bem. Porque correu bem...” – eu acho que há 
situações onde eu o fiz, porque eu também... eu compreendo. Eu 
realmente aqui nisto, é uma discussão que dá para horas! 

Quer dizer, por um lado, sim senhora, premiar a criança, quando 
ela realmente colaborou e tentou, se calhar porque tem 
estratégias de coping diferentes de outras, não é? Mas também 
estarmos a castigá-la porque não damos a medalha porque chorou 
porque gritou... isso é um castigo, não é? Isto é tão engraçado! 

 O. - ... mas que o Enf. é amigo porque lhe deu uma coisa, porque 
não lhe queria fazer mal, fez as pazes, não é? Pode ser uma 
alternativa... 

 Enf.12  – Pois, eu acho que é por aí. É assim, não valorizar tanto o 
comportamento da criança mas tentar valorizar que nós, mesmo 
ao fazermos aquilo, que eles não gostaram, que choraram, 
estamos a dizer que somos amigos deles, queremos o bem deles, 
não é? Eu acho que este aspecto sim. 

 O. – Claro. Pode dar ali uma outra contextualização... 

 Enf.12 – É sim senhor. É um aspecto a ser bem trabalhado. 

  visionamento do exemplo do Enf.12 ilustrativo da conversa não 

relacionada com o procedimento  

 O. – Vou só já aqui fazer uma pausa para não escapar isto. É 
engraçado, esta mãe como é que acham que ela reagiu? Quando o 
miúdo tinha ali o brinquedo ao pé, estava a brincar, o que era 
óptimo no meio de tanta coisa, estava a tentar mexer, e mexeu 
sem pedir. Às vezes os pais: - “Ai não mexas porque não é teu, é 
do Centro de Saúde”. 

 Enf.13 – Tanto que quando o colega falou, ela a mãe  tratou logo de ... 

gesto de impedir a criança de tocar . 

 O. – Exactamente, de o retirar. Portanto, em vez de ajudar: - “Ai, 
estás num carro tão bonito!” - até podia ajudar a criança. 

 Enf.12 – É que o carro estava lá mesmo para isso! 

 O. – Estava lá para isso mesmo, exactamente! Mas aqui se vê como 
os pais, de facto, não têm a noção do que é que podem fazer, do 
que é que é esperado, do que é que lhes é permitido. 

 Enf.10 – Porque ele até podia ter ficado a brincar mais um bocadinho. 

 Enf.12 – E se calhar também um bocadinho do nível de ansiedade 
daquela mãe. 

 Enf.10 – Pois, aquela mãe também... 

 Enf.12 – Se calhar é a ansiedade que ela transporta dentro dela. Ai e tal, 
não, o carrinho não.. 

 Enf.10 – Eu penso que ela quer ficar com a criança já preparada para 
despachar a vacina. 



 

 Enf.12  Muito breve, o meu filho quando foi fazer a vacina dos 5-6 anos 
ao Centro de Saúde. Uns dias antes, eu tinha estado a ajudar a 
pôr uns tapetes de brincadeira e uma casinha, e uma série de 
coisas. Uns 15 dias antes estiveram a humanizar a sala da 
vacinação. O meu filho é uma pessoa muito sensível, muito 
sensível e educado. E nós assim... eh pá, ele tem que ir fazer as 
vacinas dos 5-6 anos, a minha mulher... aquilo era o menino, ai, 
ai... como é que ele irá reagir, e não sei quê. 

E conversámos sobre aquilo. Ah, vai reagir bem. Estratégia: 
fomos antes, meia hora antes, estava lá a tal casinha, esteve a 
brincar ali com outros amigos, com os outros meninos, brincou, 
brincou, brincou, falámos com ele, Oh Kiko agora e tal, ele 
portou-se lindamente, quer dizer portou-se lindamente: 
controlou-se, porque eu vi que ele estava quase a chorar, mas 
controlou-se esteve muito bem, mas eu acho que aquele 
momento lúdico de preparação... é uma pena as salas de 
vacinação já estarem tão despidas, porque levaram as coisas e 
tal, mas aqueles momentos, os carrinhos, são momentos tão 
importantes, são importantíssimos. Desculpe, pode continuar. 

 O. – Sim, sim, sim. Mas é um óptimo exemplo porque enquanto pais 
também percebem o outro lado. 

 Enf.12 – Mas foi... porque ele é muito coiso... eu sabia que ele havia de 
escambolhar. 

 Enf.13 - É uma pena estarem a perder-se os espaços para as crianças 
brincarem. 

Enf.12  - E ele esteve ali a brincar, estava entretido, depois até: - “Olha, 
então, vamos à vacina...” – eu acho que ele conseguiu... ok., 
tudo bem, já me sinto preparado, descontraído, descomprimi... 
ok. Estou preparado, vamos a isto! Como se ele pensasse isto, 
está a perceber? É importante, é, terem um espaço para 
brincarem. 

  (A Enf.13 descreve o que têm no espaço onde ela trabalha) 

 O. – Mesmo que não haja também assim esse mobiliário, mas se 
puderem ter na sala um brinquedo, não é? 

 Enf.11 – Qualquer coisinha. Mesmo para distrair os miúdos. 

 Enf.12 – Eu já negociei com muitos, não sei se assistiu, eles quererem 
muito aquele carrinho e eu então: -“Ok., vais levar o carrinho 
mas trazes um teu que já não brinques, para os outros meninos.” 
– A maior parte das vezes não voltam para trazer, o que é uma 
pena porque estamos lá sem brinquedos para dar. 

Às vezes tínhamos muito carrinhos e eu negociava. Eu via que o 
miúdo queria, chorava, não vale a pena: - “Levas o carrinho e se 
tiveres lá um brinquedo ou um carrinho que já não ligues, que já 
não gostes tanto, trás para outro menino brincar.” – Por acaso 
não tive assim tanta sorte e agora não tenho lá quase nenhum. 

 O. – Pois, não é assim tão fácil. Mas aqui teria sido, por exemplo, 
interessante envolver a mãe, dizer-lhe que não havia problema. 
Isto é tanta pressão que não há tempo para tudo... 

 Enf.12 – Eu se calhar não me apercebia, não é? Eu estou de costas a 
preparar. 

 O. – Eu também só observando com calma é que... 

 Enf.12 – É que eu estou de costas a preparar quando ela faz isso, parece-
me. Porque eu costumava dizer: - “Não deixe estar a brincar, 
deixe estar, deixe estar.” – Eu costumava dizer: - “Deixe brincar 
um bocadinho!”. 

CIRCUNSTÂNCIAS DA 

VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

Enf.13 – Mas há comentários e reacções dos pais que nos passam 
despercebidas. 



 

GERADORAS DE MAIOR 

ANSIEDADE  

- contexto da 
própria vacinação 

Enf.10 – Tu tens que pensar na vacina que tens que preparar, é o 
computador, o boletim... 

Enf.11 - Tens que ter atenção aos registos e a essas coisas todas, não 
é? 

Enf.13 - Então eu a interromper a colega, a colega a falar com a criança, 
e eu a interromper a colega para lhe perguntar qual é a vacina, 

quer dizer... fazendo como dedo o sinal de “maluca”  São coisas 
que eu vejo agora e que acontece! Mas pronto, faz parte. 

 O. – Mas é com o natural que temos de lidar. Sabemos que nunca 
vamos ser perfeitos, perfeitos no sentido de cumprir tudo à risca. 
Agora é só uma questão de reflectirmos e de percebermos, disto, 
o que é que é razoável fazermos de diferente. 

 O. - Só há uma situação que nos falta falar, para terminar, que é o 
dar controlo. E que às vezes tem a ver com o facto da criança 
estar numa situação nova, que não sabe o que é que há-de fazer, 
portanto, sente que aquilo lhe escapa tudo ao controlo. E é 
importante nós darmos-lhe algum controlo. Agora nesta idade, 
dos 3 aos 5 anos, há uma tendência que nós poderemos ter que é 
de lhe dizer: -“Diz-me quando estiveres preparada”. E isto pode 
ter aspectos positivos e aspectos menos positivos. O que é que 
acham da vossa experiência? 

 Enf.11 – Alguns nunca estão preparados! (risos) 

 Enf.13 Arranjam sempre desculpas, pelo menos eu falo por mim: ainda 
não, e deixe-me ver e ainda não está... e... quero fazer xixi. 

 O. – E quero beber um copo de água... 

 Enf.13 – Exactamente. É complicado. 

 Enf.12 – Sim, mas é importante se virmos ... penso que devemos e 
deveremos dar sempre essa tonalidade ao dialogo, que é 
realmente: - “Estás preparado?” – mesmo que não esteja, aí é 
termos se calhar uma atitude um pouco mais directiva e, pronto, 
vamos para o procedimento. “Ai, afinal, já estás preparado! E 
tal, ai sim senhor, olha que bem que tu estás...” e eles ficam 
assim... pronto... um bocado baralhados, e essa pode ser uma 
estratégia. 

Acho que já fiz um pouco isso, não sei, centenas de vezes, já 
vacinei, e depois umas correram melhor do que outras... se 
calhar numas consegui ser muito activo. Mas acho que é 
importante por causa da perda de controlo. 

 Enf.13 – E depois é assim, tem a ver com a criança. 

 Enf.11  – Estava um casal. A mãe sempre a meter-se, a meter-se... e eu 
perguntei à criança – “Então queres ficar ao colo da mãe ou do 
pai, o que é que tu queres?” - E a mãe avançou, pôs-se logo de 

pé. A criança disse: - “Não, eu quero é com o pai!”. a Enf.11 faz 

uma expressão envergonhada  (risos). Olha, mas escolheu, 
escolheu. 

 Enf.13 – Exactamente 

 Enf.12 – Claro. Escolheu aquele que lhe dava mais segurança. Era uma 
menina? 

 Enf.11 – Era uma menina. 

 Enf.12 – Oh! Está explicado! (risos) 

 O. – É engraçado isto que está a dizer, que é o seguinte: uma coisa é 
dar-lhes controlo sobre o inicio do procedimento, porque as 
crianças desta idade se não se conseguem muito controlar 
emocionalmente, podemos estar a dar-lhe uma oportunidade 
para elas pensarem: “Bem, nem pensar pôr o meu pescoço na 
forca.” – é porque eu não sei lidar com a situação. 



 

 Enf.13 – Até com crianças de 10 anos é complicado dar-lhes o controlo. 

 Enf.11 – Aos 10 anos tu perguntas, também já me aconteceu: - “Olha 
queres ficar no colo da mamã...” – algumas ficam assim 

expressão de indignação : - “Não!! Já sou crescido!” – mas outros 
querem! Outros querem! 

 Enf.12 – 5, só é complicado...  depende da criança. 

 Enf.13 Exactamente! 

 Enf.12 - Para eles pode ser até extremamente positivo tu dar-lhes o 
controlo. 

 O. entrega dos cadernos didácticos; intervalo  

  A segunda parte da reunião inicia-se com os estudos de caso: 
Leitura do primeiro caso. 

 O. – Então que estratégias é que poderíamos utilizar aqui com a 
mãe? O que é que acham? Daquilo que está aqui escrito... 

 Enf.11 – Enfim, acho que o Enf. devia interagir um bocadinho mais com a 
criança. Este interage muito pouco. Na fase antecipatória, no 
meu entender, acho que o Enf. interage muito pouco com a 
criança e supostamente interagindo mais com a criança também 
acabava por interagir um bocadinho mais com a mãe, fazendo-lhe 
mais perguntas. 

 Enf.10 – Pergunta à mãe como é que a criança se chama. 

 Enf.11 – Pois. 

 Enf.13 – Pelo que está aqui escrito até pergunta à mãe como é que a 
criança se chama. Em vez de se juntar à criança, pergunta à 
mãe... Há um certo distanciamento entre o Enf. e... 

 Enf.11 - Ou seja, o Enf. não interage praticamente nada com a criança. 

 O. – Porque nesta fase o Enf. está a preparar a vacina. 

 Enf.11 – Mas antes de preparar a vacina também tem de preparar a 
criança, não? 

 Enf.13 – Tem de saber quem está ali. 

 Enf.11 – Às vezes mais vale perder, perder entre aspas porque não se 
perde tempo nenhum, mas pronto... 

 Enf.12 – Eu acho é que o Enf. nesta situação devia estar muito 
condicionado... 

 Enf.11 - É muito técnico. 

 Enf.12 - ... estava a despachar, e não estava realmente a querer perder 
muito tempo. Para ele era “eh pá não, vamos lá a despachar 
isto”. Eu penso que foi. 

 O. – E às vezes pensam que é um bocadinho essa a vossa missão? Que 
é de vacinar? 

 Enf.11 – Não, não pode ser, quer dizer é importante vacinar mas... 

 Enf.12 – Nós não sentimos mas... 

 Enf.13 – mas por vezes somos condicionados a isso. 

 Enf.12 – Somos confrontados às vezes com..., já fomos mais, quando só 
tínhamos aquela sala de vacinas. 

 Enf.11 – Sinceramente também acho que sim. 

 Enf.10 - Eu lembro-me eram as tardes de vacinação. 

 Enf.13 – É que era a tarde toda de maratona... de vacinação. 



 

 Enf.12 – Mas depende, como a pessoa tem um acesso mais livre a sala de 
vacinas, espalha mais, há mais tempo de poder realmente fazer 
as coisas como devem ser feitas. Que é poder envolver com os 
pais, poder envolver com a criança, eu penso que se tem 
conseguido. 

 O. – Está melhor nesse aspecto. 

 Enf.13 – Está melhor, nesse aspecto está, sem dúvida nenhuma. 

 Enf.12 – Está. Pronto, aqui realmente... (no caso) 

 Enf.11 Acho que é a fase antecipatória. O que falhou aqui foi a fase 
antecipatória, sobretudo. 

 Enf.12 – E era importante o envolvimento desta mãe. Quer dizer, esta 
mãe... 

 Enf.11 ... e da criança. A criança coitadinha também: - “Ponha os 
bracinhos de fora! Como é que ela se chama?” – Coitadinha! 
(risos) 

 O. – Portanto, então neste caso, se nós olharmos para aqui, do dar 
informação, o que é que poderia ser aqui diferente? Também 
temos aqui uma criança muito ansiosa, já. Por onde é que 
começaria, Enf.11? 

 Enf.11  – Mas primeiro começava por interagir um bocadinho mais com a 
criança. 

 Enf.12 – Distrair, provavelmente distrair. 

 O. - Ou seja, aqui esta conversa não relacionada com o 
procedimento, eventualmente? 

 Enf.11 – Precisamente. 

 Enf.13 - Tirar... tirar... abstrair a criança daquilo. 

 Enf.12 – Exactamente, distrair: - “Então a escola?” 

 Enf.11 – “Como é que te chamas?”... 

 Enf.12 – “Como é que te chamas? E então e os teus amigos? Então... “ – 
pronto. 

 Enf.10 – “... As férias, o Natal, ou...” 

 Enf.11 – Logo se via depois como é que as coisas evoluíam também para 
ir depois para a mãe. Não é só com a criança. Depois também 
temos que ir para a mãe. 

 O. – Claro. 

 Enf.12 – Mas a mãe se calhar depois ia abrir mais se visse que a filha 
ficava mais calma, não é? A mãe era capaz de começar a interagir 
mais, também. 

 Enf.11 – Depois vem por arrasto. Sim, e depois ia-lhe explicando a 
informação. 

 O. – Sim, porque os pais geralmente estão desejosos que lhes dêem 
um pista de conversa para eles também saberem o que é que 
hão-de dizer. 

 Enf.12 – Exactamente. 

 Enf.11 – Precisamente. 

 Enf.13 – Exacto, aqui não houve pistas nenhumas. 

 Enf.12 – A mãe se calhar aqui, o que a mãe sente é que o papel dela, o 
papel principal da mãe aqui, o que ela acha, pelo que eu vejo 
aqui, é só tirar a camisola ao filho. O papel dela é tirar a 
camisola ao filho. 

 Enf.11 - Se calhar até poderia não ser necessário tirar a camisola. 



 

 Enf.13 e 
Enf.12 

- Exactamente. 

 Enf.11 – Era só tirar o bracito. 

 Enf.12 – Exactamente. Mas ela é a preocupação: que vai tentando  e não 
consegue... 

 O. – Ok. Portanto, começávamos aqui pela conversa não relacionado 
com o procedimento, sobre os temas que vos fizesse mais 
sentido. Óptimo! Muito bem! E depois dariam alguma informação 
a esta criança? Que está assim um bocadinho lamurienta 

 Enf.11 – Sim, tentar perceber para o que é que ela vinha. 

 Enf.13 – Se sabia para o que vinha. 

 Enf.11 - Precisamente. Porque é que ela estava a chorar... 

 Enf.13 – Exactamente. 

 Enf.11 ... para me explicar porque é que ela estava a chorar - “porque 
estou com medo” – “tens medo de quê?”, pronto é um bocado... 
e explicar... 

 Enf.12 – É assim, o Enf. tem que parar aí, o Enf. esquece-se que vai 
vacinar, não é? 

 Enf.13 – Tem que esquecer a parte técnica. 

 Enf.12 – O Enfermeiro esquece que vai vacinar e vai procurar saber, 
pronto, o que é que a criança está ali a sentir naquele momento. 

 Enf.11 – Precisamente, precisamente, precisamente. 

 Enf.12 – Aquilo que o colega fez, também que foi sem seringas na mão, 
sem nada, dobrou-se... 

 Enf.11 – Precisamente, estás a chorar porquê? Então agora vamos lá... 

 Enf.12 ... e ficou a falar com ela. Acho que é um pouco... e ela não vê 
nada nas mãos, vê assim ali uma pessoa a falar com ela, aí 
quebra um bocadinho mais aquela angústia que ela está a sofrer. 

 Enf.11 – Pois, vamos conversar um bocadinho. 

 O. – Portanto, vamos conversar um bocadinho e vamos explicar-lhe o 
que é, o que é que vai acontecer. 

 Enf.11 – E o que é que ela acha que a gente lhe vai fazer, também. 

 O. - Ok. E depois, como é que lhe explicariam? Se calhar aqui as 
estratégias podem diversificar-se. Como é que lhe explicariam? 
Só para tentar concretizar... 

 Enf.11  – Depende do que é que ela dissesse. Se ela dissesse que estava 
com muito medo... depende. 

 O. – Podemos construir aqui alguns cenários alternativos só para 
ficarmos com a ideia de que também não há só uma maneira de 
fazer as coisas. 

 Enf.12 – A do mosquito acho que é uma que resulta bem... 

 Enf.11 – A do mosquito é boa, é boa. 

 Enf.12 – Ou a da respiração... 

 Enf.11 – profunda... 

 Enf.12 – Eu acho que depende aqui como é que a criança... 

 Enf.13 – ... reage. 

 Enf.12 - ... pode reagir. 

 Enf.11 – Pois, eu também acho que depende muito da criança. 



 

 Enf.13 – E se a criança abranda ou não, se quebra ou não. 

 Enf.11 – Se não quebrar, tem de se arranjar outra maneira (risos). 

 Enf.12 – Mas poderíamos estabelecer... começaria: - “Olha, tu sabes que 
vens cá...” - pronto, dizia-lhe ao que vens – “Sabes que é um 
mosquito...” - , pronto, e depois partimos daqui, desta 
lengalenga, de toda aquela abordagem... pronto. Se não resultar: 
- “Tu não gostas de mosquitos?! Ok...! Então vamos lá pensar 
noutra... “ – pronto e tentar... - “Olha, e se formos fazer aqui 
uma coisa que tu vais respirar  e vais ver que isto vai ser muita 
giro, vou-te ensinar e tal...”. 

 Enf.11 – Pronto. 

 Enf.12 – Pronto, procurando... 

 Enf.11 – Sendo também um bocadinho teatral, às vezes. 

 Enf.12  – Ver qual é a estratégia que resulta para ela acalmar e para a 
mãe também perceber e depois começar a ajudar também. 
Também sentir que é importante neste processo. 

 O. - E aqui envolver a mãe, como estavam a dizer do respirar: - “Até 
a mãe vai respirar....” 

 Enf.11 – “Vamos todos respirar”.... 

 Enf.12 – Eu gosto da frontalidade e de dizer à criança ao que vem. Mas 
também quando vejo crianças realmente com uma grande perda 
de controlo. Não pode ser. Não se pode ter aquela frontalidade e 
aquela verdade ... 

 Enf.10 – Temos de disfarçar... 

 Enf.12 ... de dizer tudo o que se vai fazer. A criança está... o controlo 
dela está perfeitamente ausente, está a viver uma grande 
angustia, portanto, se calhar, temos que partir para uma 
desmistificação... 

 Enf.10 – Porque acho que também é assim: mesmo a contar a história do 
mosquito, eles sabem que não é mosquito nenhum. É só uma 
maneira. Imaginar um mosquito é pensar noutra coisa. 

 O. – Pois... de enquadrar aquilo noutra forma. 

 Enf.12 – Neste caso é uma criança com uma grande perda de controlo, 
já. 

 O. – Já está muito resistente. 

 Enf.13 – Exactamente... é daquelas que quase já temos que fazer a 
ultima coisa, que é a restrição. 

 Enf.12 – Não. Esta criança não negoceia. Dificilmente vai negociar... 

 Enf.13 – Exactamente, essa vai ser daquelas... que dá a sensação que 
por muito que tu expliques vai acabar por ter que ser restringida. 

 Enf.12 – Mas também vai depender da estratégia que o Enfermeiro 
adoptar. 

 Enf.13 – Exactamente! Com esta estratégia deste enfermeiro ... (diz que 
não com a cabeça) 

 Enf.11 lendo o caso – “(...) o menino que saiu antes de ti, , o Marco não 
chorou.” – é nesta base... 

 Enf.12 – Mas pode começar aqui: - “Então e o Marco? Tu conheces o 
Marco? Ele anda na tua escola?” 

 Enf.11 – Pronto! – “Os meninos da tua escolinha também vêm cá levar 
vacinas”.... 



 

 Enf.12 – “Os meninos têm vindo cá... sabes que eles têm vindo cá?! O 
Marcos veio, e veio o Pedro...” – também já me aconteceu: - 
“Ah, mas eu não conheço nenhum Pedro!” – “Não conheces? 
Então o Pedro Miguel? E tal...” 

 Enf.11 – “Não conheces o Pedro?! Até o João, até o António!” – se for 
preciso... (risos) 

 Enf.12 – É verdade, já tem acontecido. 

 O. – É até acertar o nome! (risos) 

 Enf.12  - Esta já tem acontecido: – “Então tu não conheces o Bernardo?” – 
“Não, não conheço.” – “Mas olha que ele fala muito bem de ti. E 
diz que tu és uma menina muito... “ – pronto... 

 O. – Até eles estão a pensar, estão distraídos. 

 Enf.11 – Quem é, quem é. 

 Enf.12 – Estas são ... mas só no momento... 

 Enf.11 - Pois é, é o que sai na altura! 

 Enf.13 - É o que sai... depende da criança. 

 Enf.12 ...cada estratégia depende da realidade com que nos 
confrontamos. 

 O. Aqui acham que, por exemplo, se nós pegássemos aqui no 
antecipar a recompensa, poderia ajudar? Por exemplo, para uma 
criança que está um bocadinho lamurienta, se poderia ser... 

 Enf.13 – Eu acho que não. 

 Enf.12 – Eu não sei se ela iria negociar isto. 

 Enf.13  – Eu acho que não, porque neste momento é assim. Neste 
momento as crianças não têm tudo mas têm quase. E o dar as 
coisas já funciona muito com a base da chantagem. Nós vemos 
isso muito nos pais, para conseguirem controlar as crianças. São 
pais muitas das vezes que trabalham o dia inteiro e que dão 
sempre. Então acho... 

 

 

Enf.11 – Mas eu não concordo muito contigo. Isso num aspecto tens razão 
mas é um profissional que lhe está a dar uma coisa é: o que é que 
ele lhe vai dar. Eu acho que acaba por ser interessante também. 
Ou seja, não é chantagear mas é do género... 

Enf.12 – É uma negociação. 

 Enf.11 – É uma negociação, precisamente. 

 Enf.12 – É uma negociação. Eu não sei se esta criança, nesta fase, 
consegue estabelecer uma negociação com o Enfermeiro. Mas 
poderá, poderá, poderá... ser uma etapa. É uma criança! Ou ela 
dá a volta... e podemos dar a volta por aí. 

  Conversa paralela entre a Enf.11 e a Enf.13  

 Enf.11 - E o que é que tu vais dar. É assim nem que seja um pensinho ele 
é muito bem vindo. Porque estou a ver agora as crianças que 
puseram aerossóis. Há crianças que para pores o aerossol, uma 
coisa muito simples, começam: - “Ai, eu não quero ...” 
(movimentos muito simples) – “Olha, tu tens de respirar esse 
ar... Sabes que eu tenho ali uma coisinha para ti?” – Eles ficam 
logo (expressam de expectativa). E pequeninos! Tu sabes (para a 
Enf.13) que eles se portam bem e deixam fazer o aerossol com 
máscara? Impressionante! É verdade! Uma coisa tão simples! 

Estou a falar nos aerossóis. Uma coisa muito simples. Os miúdos, 
pequenitos – não digo todos, está a resultar com alguns, por 
enquanto tem estado a resultar... – vêm fazer os aerossóis. 



 

 Enf.11  – Muitos não deixam pôr a máscara! Pois se nós dissermos assim - 
“Olha, tu deixas pôr isso, vais respirar muito melhor!...” - mas 
depois também tem que se fazer um bocadinho de teatro ali à 
mistura, pronto, esbracejar ali um bocado, e tal – “... e depois 
eu tenho ali uma coisinha para ti, também. Tu vais respirar 
muito melhor e eu vou já buscá-la.” – entretanto não vou já logo 
buscá-la, vou fazer outra coisa qualquer para ele estar mais 
tempo... está à minha espera também e eu deixo-o estar ali um 
bocadinho à espera. Quando eu vejo que aquilo está ali quase a 
acabar, então eu apareço. Uma coisa simples... o que é facto é 
que ele ficou... por causa daquela situação da surpresa, que não 
é nada de especial. Um achou que eu ia dar-lhe um chupa-chupa. 
E eu: - “Não, não. Eu não te disse que ia dar um chupa-chupa, eu 
disse que ia dar uma surpresa, uma coisa pequenina.” – Mas 
achava que era um chupa-chupa. 

 Enf.12 – Se calhar são as surpresas que os pais falam... 

 Enf.11 – Era um balãozito, eu agora só tenho balões, não tenho mais 
nada. Ele ficou todo contente! 

 O. – Mas ele ficou ali em suspenso, à espera. 

 Enf.11 – Ficou o tempo todo a fazer o aerossol com a máscara. 

 Enf.12 – Neste caso, a negociação depende da reacção da criança. Se 
elas querem negociar. 

 Enf.11 para a Enf.13 – Tu tens razão, os miúdos estão acostumados a ter 
muita coisa. Mas somos nós que estamos a dar uma coisinha, e é 
assim, é um mistério: “O que é que ela vai dar???”. Percebes, é 
um mistério. E essa área do mistério é interessante porque os 
miúdos gostam. 

 Enf.13 – Eu compreendo o teu ponto de vista. Eu vejo mais esta coisa de 
“tu portas-te bem, eu dou”. 

 Enf.11 – Eu não disse portar bem, ele fazia... ou seja, é a mesma coisa, 
mas simplesmente é outra conversa: - “Tu vais respirar bem, eu 
daqui a um bocadinho já venho cá e tenho ali uma coisinha para 
ti. Mas tens de respirar muito bem esse ar.” – é assim, de certa 
forma é uma negociação... 

 Enf.13 – É uma negociação, é chantagem... 

 Enf.11 – Não acho que seja muito chantagem. 

 Enf.12 – Não, chantagem não. Chantagem tem um sentido pejorativo. 

 Enf.13 – Está bem, mas sem o sentido pejorativo que a palavra tem, “tu 
fazes, eu dou”. 

 Enf.11 – Mas é para o bem dele. É para ele respirar melhor. 

 Enf.13 – Pois, eu entendo o teu ponto de vista! 

 Enf.11  – Os pais muitas vezes fazem chantagem no sentido: - “Tu tens 
que te portar bem se não... olha, não te compro isto ou não te 
compro aquilo.” – é uma coisa diferente. – “Não fazes birra, se 
não...” – é diferente, eu acho que isso aí é diferente. 

 Enf.12 – Eu chamo-lhe mais negociação. 

 Enf.11 – Esta parte que eu disse? 

 Enf.12 – Não, aqui nós. 

 Enf.11 – Ai, sim, eu acho que nós é mais negociação... chantagem 
também não é muito bom. Chantagem é o que eu faço com o meu 
filho às vezes! (risos) 

 O. – É mais no sentido de direccionar o comportamento, não é? 

 Enf.11 – É um bocado. 



 

 O. – Aqui que é importante saber exactamente: - “Se tu fizeres isto, 
porque te ajuda...” 

 Enf.11 – E é para o bem deles, e nós também ficamos muito contentes 
com eles todos respirarem lá para o... neste caso é a vacina, mas 
pronto. 

  As Enf. 12 e 13 têm de sair e despedem-se  

 O.  -Nós muitas vezes dizemos assim: - “Tu portaste-te bem”. Mas o 
“portar-se bem” nesta situação tem a ver com comportamentos 
específicos. Às vezes nós dizemos: - “Portas-te bem” – e a criança 
não sabem muito bem o que a gente está... 

 Enf.10 – O que é portar bem. Não sabe do que é que nós estamos à 
espera, não é? 

 O.  – Pois. Por exemplo, para o Enf.12 pode ser “portar bem” é estar 
sossegadinha, para a Enf.13 pode ser “portar bem” é chorar 
porque isso é o esperado. 

 O. leitura de outro caso  

- Aqui esta criança procura muita informação acerca do 
procedimento: onde é que é, se a agulha é grande se é 
pequenina... está sempre a perguntar. Neste caso, então, destas 
estratégias que falámos, quais é que acham que faria mais 
sentido? 

 Enf.10 – É dar informação, explicar o acto todo. 

 Enf.11 – Também acho que sim. 

 O. – Porque é uma criança que está pedir isto, não é? Se nós 
conversássemos com ela sobre outras coisas... 

 Enf.11 – Ela não estava nem aí, pois não. 

 Enf.10 - Ela quer saber o que é que lhe vai acontecer. Agora o resto não 
está preocupada. 

 O. – Pois é, ela quer saber é o que é que lhe vai acontecer. Até 
porque ela não está descontrolada. Ela só quer mesmo é saber. 

SINAIS INDICADORES DE 

ANSIEDADE / PERTURB. 

COMP.TAL
 DAS CRIANÇAS 

 

 

- pedido de 
informação da 
criança 

Enf.11 – Ela só quer informação, mesmo. Mas é isso, as pessoas têm que 
pôr as perguntas todas, a gente tem que responder às perguntas, 
e de certa forma conduzi-los... eu acho que basicamente é isso, é 
dar o máximo de informação possível no sentido em que eles 
compreendam para o que vêm. 

Enf.10 – Ela própria não se quer afastar do tema. 

Enf.11 – Porque ela está ansiosa em relação à situação da vacina. 

Enf.11 – Dar informação e dizer-lhes o que é que elas podem fazer 
para minimizar a situação, sobretudo isso. Porque elas tão 
ansiosas, elas pedindo tanta informação estão ansiosas. 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 

ACTIVAÇÃO DA 

PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL 

- pretende acalmar 
a criança 

Enf.10  – Às vezes com a história da agulha eu digo que vou fazer com 
uma agulha para os bebés. 

Enf.11 - Uma agulha fininha, o mais pequenina que ali estiver, não é? 
(risos) 

Enf.10 – É a mesma... mas é a agulha para os bebés. Os bebés são 
pequeninos, são miudinhos, a gente tem todos os cuidados com 
os bebés, e então acho que é uma maneira deles acalmarem 
um bocado: “pronto, tem que ser, não é? Mas já que é com a 
agulha dos bebés não vai ser assim tão terrível porque se faz 
com os bebés”. Às vezes não dá, não é... (risos) 

 O. – Portanto, também seria interessante, como a Enf.11 estava a 
dizer, de na fase dolorosa, imediatamente antes, ensinar-lhe o 
tal truque, em termos de dar controlo... 



 

SINAIS INDICADORES DE 

ANSIEDADE / PERTURB. 

COMP.TAL
 DAS CRIANÇAS 

Enf.11 – Precisamente. Neste caso, eu faria isso. Primeiro explicar o 
que é que íamos fazer... porque ela está ansiosa, tantas 
perguntas tem que estar ansiosa. Também quem é que não 
estaria? 

- pedido de 
informação da 
criança 

Enf.10 – Vai doer, e é a agulha, e é aonde? É no braço, é na perna? 

parafraseando a criança do exemplo  

 Enf.11 – Precisamente. Então vamos arranjar um truque para que isto 
não magoe tanto, ou magoe muito pouquinho. Não magoa nada, 
não, magoa sempre, uma piquinha. 

 O. – E a mãe aqui, também é interessante, porque ela tenta fazer o 
melhor que pode: - “Não faças força no braço para o líquido 
entrar melhor. Já fizeste muitas vacinas e nunca choraste.” 
(parafraseando a mãe do exemplo) – É giro porque a mãe  
também não sabe como é que há-de ajudá-la. 

JUSTIFICAÇÕES PARA OS 

COMPORTAMENTOS DE 

PROMOÇÃO DE 

CONFRONTO 

- são eficaz para 
envolver os pais e a 
criança 

Enf.11 – O que é que há-de fazer, também está um bocadinho perdida. 
Então se todos contarem, ou se todos respirarem fundo... 
pronto, é esse processo que nós estávamos a falar há bocadinho, 
se calhar toda a gente adere. Até a mãe respira fundo e aquilo 
até vai ser muito mais fácil. 

FONTES DE 

APRENDIZAGEM DAS 

ESTRATÉGIAS PARA 

AJUDAR AS CRIANÇAS 

 - experiência 
pessoal  

Enf.10  – O respirar fundo dá para muito. Eu uso por mim mesma. 

Eu fiz, na altura do parto, quando estava com contracções. 
Tive uma contracção na altura da anestesista me fazer a 
epidural, e então eu estava tão contraída que ela não me 
conseguia picar. Teve de me picar duas vezes porque tinha ali as 
costas rijas como uma mesa. E depois é assim, deu-me uma 
contracção, comecei a respirar, acabou a contracção e eu 
continuei a respirar. (risos) Sei lá quanto tempo em respirei 
fundo! Mas eu não parei. Chegou a uma altura que a Enf. me 
disse assim: - “Ainda tem contracção?!” – e eu: - “Não” – 
“Então olhe, já está”. Porque não havia outra hipótese, tinha de 
fazer alguma coisa (...) Eu não parei de respirar fundo. Acho que 
a história do respirar fundo... na altura lembrei-me, por acaso. 
(risos) O respirar fundo, parece que não mas... 

 O. – Ajuda. Ora bem, temos aqui, só para mais 5 minutos, víamos só 
o caso... 

 O. – Vamos ver este, então. Este diz-nos o quê? leitura do caso – 
Agora... o que é que nós temos aqui? (...) Em termos de conversa 
não relacionada com o procedimento, que temas poderiam 
introduzir-se na conversa que esta mãe está a ter com o filho, e 
tentar desenvolvê-la para distrair a criança?” – Porque esta mãe 
está a tentar fazer tudo o que está ao alcance dela. 

 Enf.11 – Precisamente, mas não se ouve o Enfermeiro. O Enfermeiro 
nessa altura deve estar a preparar a vacina, nem diz nada, tão 
pouco. 

 O. - Exactamente. O Enfermeiro não está aqui presente. 

 Enf.11 – Não está e se calhar também podia ajudar a mãe. 

 O. – Exactamente. E como poderia? 

 Enf.11 – O entrar na escola... e entrar ali naquela fase antecipatória de 
conversa não relacionada com o procedimento. – “Porquê a 
Maria? É tua amiguinha?”. 

 Enf.10 – Aproveitar o facto da mãe falar da escola para... 



 

 Enf.11  – “Olha a Maria da outra vez apareceu cá. Mas levou a vacina!”- 
pronto, qualquer coisa assim deste género, como estava a falar, 
sei lá... quem diz da Maria, ou explicar a piquinha, como é que 
era: - “Isto é uma piquinha, mas, oh, é uma melguinha ou é uma 
abelhinha...” 

 O. – Ajudar a relativizar o que era esta piquinha. 

MOTIVOS PARA 

DIFERENTES REACÇÕES E 

NÍVEIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS  

- medo da dor  

 

 

 

Enf.10 

 

 

 

– Eu acho que eles às vezes têm muito medo porque sabem que 
vai doer mas não sabem o quanto é que vai doer. 

- as crianças não 
têm memória de 
experiências 
idênticas 

Enf.11 - Não se lembram, porque eles levaram a ultima das vezes foi 
aos 18 meses. 

Enf.10 – Mas eles têm memoria de que dói mas do que aconteceu, do 
que caiu da bicicleta, sei lá, das outras experiências e depois não 
sabem muito bem que isto vai doer, vai doer como, não é? 

- medo da dor Enf.11 – Eles acham que vai sempre doer muito. 

Enf.10 – Sim, porque vai ser uma pica, depois a agulha é muita 
grande... 

- características 
individuais da 
criança 

Enf.11 – Depende um bocado das fantasias de cada um. 

Enf.10 – É isso. 

- atitudes dos pais 
que reforçam o 
medo das injecções 

Enf.11 – E das fantasias dos pais. Muitas vezes os pais dizem: - 
“Portas-te mal, olha ali uma Sra. Enfermeira! Ela vai-te dar 
uma pica”. 

O. – Aqui no Centro de Saúde devem de ouvir muito isso, quando 
passam. 

 Enf.10  – É assim, é um bocado chato. Porque dizem isso à criança, 
quando são mais pequenos mas já entendem as coisas. 

E depois uma vez eu disse: - “Não fala assim porque depois 
vêm os 5 anos para levar a vacina vai ser uma aventura.” – 
depois é assim, é a imagem com que nós ficamos. O ideal é as 
crianças verem os Enfermeiros como amigos, não é? 

 Enf.11 – Mas é que é assim, aqui na parte da Enfermagem voltando ao 

caso  acho que o Enf. podia ter intervindo aqui nalgumas partes. 
Em que ela falou. Ele podia ter reforçado algumas coisas que a 
mãe disse e assim era melhor. 

 Enf.10 – Eu às vezes tenho um bocado de medo, não sei se foi comigo se 
com quem foi, mas eu tenho muito medo de esquecer os registos, 
e de esquecer de registar aqueles. E depois na altura ainda havia 
a estatística, sabes? 

Enf.11 – Eu acho que a fase antecipatória é muito importante. Os 
primeiros 5 minutos que a pessoa lá está é muito importante. E 
depois já tens tempo, porque é assim, depois de administrares a 
vacina tu já podes registar. Entretanto já fez, já pode brincar, já 
pode arranjar qualquer coisa... os primeiros períodos de tempo... 

 Enf.10 – Depois depende de como a pessoa orienta as coisas... 



 

 Enf.11 - Até para os pais é muito importante a forma como tu te 
apresentas, se és mais tímida, se estás ali de volta do 
computador e não ligas muito. É, porque as pessoas mal entram 
ali na nossa sala são logo muito avaliativas em relação à forma 
como tu estás. Nós temos consciência disso. E os miúdos também. 
Altamente, não é? Pronto. 

Nós fazemos a mesma coisa. Tu não fazes a mesma coisa? Quando 
eu vou a um sítio qualquer eu faço a mesma coisa. 

 Enf.10 – Tu não tens nada para fazer. Quando chegas naquela sala tu não 
tens nada para fazer. Não tens nada para fazer entre aspas. O 
Enfermeiro tem o trabalho dele, fazer os registos ou preparar as 
vacinas... 

 Enf.11 – Não, não, não. Estou a falar... nós aqui somos profissionais mas 
quando tu vais a outro sítio também és utente. E tu és muito mais 
critica... 

 Enf.10 – Tu como utente não tens mais nada para fazer do que olhar! 

 Enf.11 - ...Tu também vês como é que as coisas te correm. Também 
tens de te pôr um bocadinho no lugar do outro, não é? Eu acho 
que é assim um bocado... É lógico que às vezes não é muito fácil 
porque temos muito trabalho, mas temos que pensar sempre 
assim um bocadinho... 

 Enf.10  – Eu estava-me sempre a lembrar, quando tirei o curso, um 
professora dizer:  - “Vocês têm de ter cuidado com as vossas 
caras quando estão a fazer as coisas aos utentes, porque ele não 
tem mais nada que fazer do que olhar para a vossa cara!” (risos) 

Quando estás a puncionar uma veia ou isso, e a pessoa está lá, 
olha para ti. Se tu fazes assim umas caras porque não consegues 

apanhar a veia então a pessoa fica ainda mais   expressão de 

desamparo ... 

 Enf.11 – Mas nos estágios é um bocadinho difícil. 

 Enf.10 – Pois é, pois é. 

 Enf.11 voltando ao caso  – Mas basicamente eu acho que aqui o 
Enfermeiro deveria ter sido um bocadinho mais interventivo. 

 Enf.10 - A escola era uma boa maneira de entrar no tema, para 
disfarçar. 

 Enf.11 – E a piquinha também, explicar... 

 O. – E explicar também que, se ele está com tanto medo, que 
mesmo que doesse, que havia um truque. 

 Enf.11 – Por exemplo! Já és crescidinho, isto agora vai ser de uma forma 
diferente, já não vai ser como quando era bebé. Então mas 
porquê? Porque ele era bebé e não entendia muito bem os 
truques. Isto é só para meninos que já são assim mais 
crescidinhos. 

 Enf.10  - Esta do crescidinho, já me aconteceu, na fase posterior: - 
“Olha, portaste-te tão bem, quantos anos tens? 7 ou 8, não é? “ – 

“Não, não, só tenho 5 ou 6...” – Então aí... bem!!! fazendo um 

sinal de grandiosidade (risos) 

 Enf.11 - Ena pá, deve ter ficado com um ego!! 

 Enf.10 – Já viste?! Ela até pensou que eu era mais velho! Eu lembro-me 
uma vez, acho que era um menino, que, bem, ficou tão 
satisfeito! Foi a melhor coisa que lhe disse. Disse-lhe que ele era 
mais velho, que se tinha portado tão bem! 

 O. Refiro a falta de tempo para abordarmos os comportamentos dos 

adultos que ampliam a expressão emocional  



 

 Enf.10 – Às vezes, temos o pai, a mãe ou o avô: - “Não choras!” – quer 
dizer... já só falta chorar. E já me aconteceu dizer: - “Chorar 
podes chorar” – mas quer dizer, nós tentamos não entrar muito 
no tema e uma pessoa de fora... 

MOTIVOS ATRIBUÍDOS 

PELOS ENFERMEIROS À 

ANSIEDADE DOS PAIS  

- dificuldade em 
presenciar o 
sofrimento e a dor 
da criança 

Enf.10 (...) para as pessoas o mais complicado é se a criança chorar. 

O. mudança de dvd  

– Nessa questão, de que nós quando entramos estamos muito 
atentos, há quase como que um choque ali inicial: “Então eu 
estou a dizer ao meu filho para ele não chorar, com a intenção de 
o ajudar... e vem um enfermeiro contrapor-me, a dizer-lhe que 
ele pode chorar.” 

 Enf.10 ... e vem o Enfermeiro desautorizar, entre aspas. Então mas se 
eles começam assim a gente faz o quê? 

 Enf.11 11 – Eu acho que é melhor não dizer nada. Eu acho que é assim, 
se o pai disser assim: - “Ai não é para chorar, não é para chorar” 
– mas o menino quando vem, o menino ou a menina, quando está 
a levar a injecção pode... e então aí a gente já pode dizer: - 
“Então meu menino, podes chorar, estás com vontade de chorar, 
então chora.” – se calhar é a melhor maneira. Não dizer, ele diz 
(o pai): - “Não chora” – e nós: - “Ah, pode chorar!!!!Pode estar à 
vontade!”. Contra censo, não é? 

 Enf.10 – Pois, se não a criança fica perdida. 

 Enf.11 – Se calhar o melhor é calarmo-nos muito caladinhos, 
provavelmente. Mas se depois de administrares ele começar ali a 
choramingar: - “Então olha, estás com vontade de chorar? Então 
chora” – pronto, é preferível. 

 O. – Porque aí já não da tanta pista para criança chorar, depois o 
que se faz é empatizar com esse choro. 

 Enf.10 – Pois, porque a história depois é complicada. O pai está a dizer 
para não chorar, e a Enfermeira está a dizer para chorar, agora.. 

 Enf.11 – Eu não falo no chorar, só se decorrer mesmo. Pois, porque o 
objectivo é não levar muito para situações dolorosas. 

 Enf.10 - A gente tenta é disfarçar aquilo no meio de tudo que é para ver 
se... 

 Enf.11 - Pois, porque é uma altura menos boa, não é, para todos. Acaba 
por ser para todos. É bom num aspecto mas noutro aspecto não 
é. Tem um carácter importante mas ao fim e ao cabo... 

 O. - Mesmo nós, quando vamos fazer um procedimento e choramos, 
nós saímos de lá, quando choramos, a pensar: “eh pá, aquilo foi 
tão difícil que eu até chorei”. Pode ter sido muito adaptativo mas 
para nós é um factor discriminativo do quanto nos custou. E se 
tivermos outras estratégias já é diferente: “Custou mas eu 
respirei fundo – não chorei”. Não sei se vos faz sentido. 

 Enf.11 – E não é só isso. O facto de nós podermos ensinar uma criança, 
ela até pode não aplicar nada, mas já fica com alguma estratégia 
para futuramente ter aplicação. Pronto, Ok., pode ser uma 
estratégia para ela, futuramente. Até pode não usar muito na 

altura da vacina mas de facto ficou lá na cabeça . 

 O. - É uma possibilidade, que fica em aberto. Muito bem, esta 
conversa, parece-vos interessante nós debatermos assim... 

 despedidas  

 
 


