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INTRODUÇÃO 

A extraordinária evolução na atitude e no tratamento da dor das crianças 

hospitalizadas não tem tido paralelo com a gestão da dor que é realizada durante 

procedimentos mais vulgares como a vacinação (Schechter, 2010). 

Apesar do impacto positivo da vacinação na prevenção de doenças graves e 

de este ser o procedimento doloroso mais habitual do contexto pediátrico (DeMore 

& Cohen, 2005), é reconhecido pelos profissionais de saúde que a sua 

administração é vivida por uma parte das crianças com elevada ansiedade;  que na 

idade pré-escolar tem tendência a manifestar-se através de um conjunto de 

comportamentos intensos e prolongados, como chorar, gritar ou resistir verbal e 

fisicamente (Cohen, Blount, Cohen, Schaen & Zaff, 1999; Jay, Ozolins, Elliot & 

Caldwell, 1983), e que, em última instância, pode acabar por ter consequências 

mais dolorosas, como múltiplas picadas ocasionadas pela agitação do braço a ser 

vacinado (Blount et al., 1992), ou ter repercussões a longo prazo na tolerância e 

nas respostas à dor (Young, 2005). 

Para além disso, esta perturbação comportamental da criança, que tem o 

intuito de cativar o apoio e o conforto dos adultos (Jaaniste, Hayes & Von Bayer, 

2007) dos quais ainda depende para se regular emocionalmente (Favez & Reicherts, 

2006), tem repercussões na ansiedade dos familiares que a acompanham e do 

enfermeiro que administra a injecção. 

O Modelo Proximal-Distal do Confronto e da Perturbação da Criança durante 

Procedimentos Médicos Dolorosos (Blount, Bunke & Zaff, 1999) explica os 

comportamentos das crianças e dos adultos nestas situações com base em variáveis 

distais da criança e dos pais (factores psicossociais e factores familiares), e em 

variáveis proximais (comportamentos adoptados pelos pais e pelos profissionais de 

saúde de activação da perturbação comportamental ou de promoção de confronto 
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da criança). As variáveis distais e proximais relacionam-se de tal forma entre si que 

aumentam ou diminuem a probabilidade de ocorrer o confronto ou a perturbação 

comportamental, antes, durante ou após o procedimento médico. O 

desenvolvimento empírico deste modelo ocorreu a par com a construção e estudo 

de várias versões de um instrumento de avaliação das variáveis comportamentais 

de todos os intervenientes no procedimento: o CAMPIS (Child-Adult Medical 

Procedure Interaction Scale), a medida observacional mais recomendada no 

contexto da vacinação pediátrica (Blount et al., 2009). 

O presente estudo fundamenta-se conceptualmente no Modelo Proximal-

Distal do Confronto e da Perturbação da Criança durante Procedimentos Médicos 

Dolorosos (Blount et al., 1999), focando em particular as variáveis proximais, e 

metodologicamente no CAMPIS, para concretizar o objectivo geral de contribuir 

para o estudo das interacções entre adultos e crianças em idade pré-escolar, e 

respectivas associações, durante um procedimento doloroso. 

Elegemos a vacinação como procedimento doloroso uma vez que reúne um 

conjunto de condições privilegiadas para o estudo das interacções entre adultos e 

crianças, na medida em que sua administração é breve, medianamente dolorosa e 

invasiva, realizada com crianças saudáveis e num ambiente relativamente 

controlado; para além disso, é um procedimento comum em crianças na faixa 

etária dos 4 aos 6 anos que, como referimos anteriormente, tem associado níveis 

elevados de ansiedade manifestados através de uma maior variedade e 

durabilidade de comportamentos de perturbação (Blount et al., 2009; Cohen et al., 

1999; Humphrey, Boon, Van den Heuvell & Van de Wiel, 1992), conferindo ao 

contexto um conjunto de características emocionais e comportamentais mais 

facilmente observáveis, constituindo um objecto de estudo de grande riqueza para 

a Psicologia Pediátrica. 
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Por outro lado, o facto das variáveis proximais, isto é, dos comportamentos, 

serem aquelas que exercem uma influência mais poderosa nas reacções da criança, 

mas também o facto de serem as mais fáceis de modificar (Blount et al., 1999), 

permite a formulação de programas de intervenção susceptíveis de ir ao encontro 

do objectivo primordial da Psicologia Pediátrica, de prevenir ou reduzir o 

sofrimento e promover o bem-estar da criança e de quem delas cuida (Blount et 

al., 2003). 

Ao longo deste trabalho, apresentaremos no capítulo de revisão de 

literatura uma caracterização mais aprofundada da experiência emocional e das 

características comportamentais das crianças, dos pais e dos enfermeiros, ou seja 

das variáveis proximais inerentes aos procedimentos dolorosos e breves, como a 

vacinação. Em seguida apresentaremos os estudos de vários autores relativamente 

às variáveis distais dos diversos participantes, susceptíveis de afectarem as 

variáveis proximais, tais como o estilo de confronto, o temperamento e as 

experiências médicas anteriores da criança; os motivos de ansiedade dos pais, as 

estratégias de confronto e o estilo parental; ou o tipo de preparação dos 

enfermeiros para lidar com as exigências da vacinação e quais as características 

dos programas de intervenção concebidos para aumentar os comportamentos de 

promoção de confronto das crianças; terminaremos este capítulo com a 

apresentação dos instrumentos de avaliação da dor, da ansiedade e da perturbação 

comportamental mais referenciados no contexto da vacinação pediátrica. 

No capítulo da metodologia descreveremos os objectivos específicos, 

relativos à identificação do grau de ansiedade/perturbação comportamental dos 

participantes, dos respectivos comportamentos, do tipo de associações que se 

estabelecem entre os mesmos e da tipologia dos perfis comportamentais adoptados 

pelos participantes e, por fim, à exploração das significações dos enfermeiros 

acerca destes aspectos emocionais e comportamentais; em seguida, 
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apresentaremos a descrição das variáveis implicadas na concretização dos 

objectivos do estudo e da metodologia de investigação adoptada, incluindo o  

desenho metodológico, a caracterização da amostra, os instrumentos utilizados e o 

procedimento seguido. 

No capítulo dos resultados destacaremos quatro níveis distintos de análise 

dos dados: (1) descritivo - das variáveis distais, como a história médica da criança 

ou da sua preparação para o procedimento, e das variáveis proximais, como os 

comportamentos dos participantes; (2) correlacional - das variáveis 

comportamentais, isto é, da associação estabelecida entre os comportamentos dos 

adultos e a perturbação comportamental e o confronto da criança, e destes 

comportamentos com a ansiedade sentida pelos participantes durante o 

procedimento; (3) tipológica - de definição de perfis de comportamentos 

adoptados pelos pais, pelos enfermeiros e pelas crianças, bem como de eventuais 

associações entre esses perfis, e (4) qualitativa - das significações dos enfermeiros 

sobre alguns dos aspectos emocionais e comportamentais inerentes ao 

procedimento da vacinação. 

No capítulo da discussão, seguindo a ordem dos objectivos propostos, 

iremos confrontar os resultados obtidos no capítulo anterior, sempre que possível, 

à luz das principais referências da literatura. 

Para terminar, no capitulo da conclusão consolidaremos e integraremos os 

aspectos mais relevantes da discussão, apresentaremos implicações para a 

intervenção psicológica, as limitações do presente estudo e algumas sugestões  

para a investigação futura no âmbito da vacinação pediátrica. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

As crianças experienciam com frequência procedimentos médicos rotineiros 

que provocam dor; porém, apesar do aumento da investigação e da prática clínica 

neste campo da pediatria, a dor das crianças continua a não ser suficientemente 

estudada nem prevenida, em parte devido a um conjunto de mitos: que as crianças 

não sentem tanto a dor como os adultos, que são mais resilientes à dor, que não se 

recordam dela ou que a dor edifica o carácter (Cohen & MacLaren, 2007). 

Independentemente da pesquisa que tem refutado estas crenças (Young, 2005) 

Cohen, em 2007, refere que a dor pediátrica continua a não ser suficientemente 

tratada devido à incapacidade verbal e à falta de poder das crianças para 

reclamarem a sua adequada gestão. 

A vacinação é um dos actos mais frequentes do contexto pediátrico (DeMore 

& Cohen, 2005; Schechter, 2010), pelo qual praticamente todas as crianças 

passam, familiarizando-as desde cedo com os procedimentos dolorosos e com o 

afecto negativo que lhes está associado (Blount et al., 2009). No entanto, existem 

poucos estudos que explorem a preparação das crianças para gerir a ansiedade e a 

perturbação comportamental durante os procedimentos dolorosos, nomeadamente  

ao longo da vacinação, muito frequente em idade pré-escolar (Schechter et al., 

2007). O estudo deste procedimento, nesta faixa etária, adopta uma especial 

relevância na medida em que as crianças entre os 4 e os 6 anos evidenciam uma 

significativa ansiedade aos procedimentos com agulha (Humphrey, Boon, Van den 

Heuvell & Van de Wiel, 1992) e expressam-na através de maior variabilidade de 

expressões físicas, verbais e motoras, durante períodos mais longos de tempo, em 

comparação com as crianças mais velhas (Jay, Ozolins, Elliot & Caldwell, 1983). 

Nesta idade, os comportamentos de confronto também tendem a ser explícitos e, 

como tal, são relativamente fáceis de observar. 
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Por conseguinte, a vacinação pediátrica em idade pré-escolar constitui um 

procedimento muito propício para o estudo da dor, da ansiedade e da perturbação 

comportamental das crianças, na medida em que a sua administração é muito 

comum, invasiva, medianamente dolorosa, breve, pontual (Cohen, 2008; Cramer-

Berness & Friedman, 2005; Schechter et al., 2007) e realizada num contexto 

estruturado, isto é, administrado por um determinado profissional de saúde (o 

enfermeiro), numa sequência de tarefas simples, com reduzida probabilidade de 

complicações técnicas e envolvendo um número de participantes reduzido (a 

criança e o familiar).  

Desenvolvido em grande parte através de estudos no contexto da vacinação 

pediátrica, apresentaremos um modelo teórico que sistematiza um conjunto de 

variáveis que contribuem para que a criança experiencie diferentes níveis de dor, 

expresse perturbação comportamental ou manifeste comportamentos de confronto 

durante a administração de um procedimento doloroso. Referimo-nos ao Modelo 

Proximal-Distal do Confronto e da Perturbação da Criança durante Procedimentos 

Médicos Dolorosos (Blount et al., 1999), resultante de uma vasta pesquisa empírica, 

com inicio em 1989, e que culmina na sistematização de um conjunto de factores 

explicativos bastante alargado do comportamento da criança, apoiada na 

construção e estudo de instrumentos de observação dos comportamentos de todos 

os intervenientes durante o procedimento. 

I. MODELO PROXIMAL-DISTAL DO CONFRONTO E DA PERTURBAÇÃO DA CRIANÇA DURANTE 

PROCEDIMENTOS MÉDICOS DOLOROSOS  

O Modelo Proximal-Distal do Confronto e da Perturbação da Criança durante 

Procedimentos Médicos Dolorosos (Blount, Bunke & Zaff, 1999), ilustrado na Figura 

1, indica que existem duas categorias de variáveis, aquelas que são temporal e 

funcionalmente proximais, e aquelas que são temporal e funcionalmente distais 

dos comportamentos da criança, mas que se relacionam de tal forma entre si que 
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aumentam ou diminuem a probabilidade de ocorrer o confronto ou a perturbação 

comportamental, antes, durante ou após o procedimento médico. 

 

Figura 1. O Modelo Proximal-Distal do Confronto e da Perturbação da Criança 

durante Procedimentos Médicos Dolorosos (Blount, Bunke & Zaff, 1999, p.501) 

Blount e colaboradores (1999) referem que as variáveis distais, tais como a 

idade da criança, o medo ou o nível de perturbação comportamental em 

tratamentos médicos anteriores, se correlacionam significativamente com a 

perturbação comportamental da criança; contudo, os autores mencionam que estas 

variáveis são bastante mais difíceis ou impossíveis de manipular e o seu impacto no 

comportamento tende a ser menos directo do que o exercido pelas variáveis 

temporalmente proximais. No entanto, o conhecimento destas variáveis distais 

pode ser útil para identificar certas características da criança e dos pais que 

venham a beneficiar de uma maior adequação das variáveis proximais, como o 

ensino de comportamentos (de promoção) de confronto (e.g., Blount et al., 1992; 

Cohen, Blount & Panopoulos, 1997; Manimala, Blount & Cohen, 2000). 

Por outro lado, as variáveis proximais, ou seja, os comportamentos que os 

pais e os profissionais de saúde manifestam durante a sessão de administração do 

procedimento, exercem uma influência mais poderosa nas reacções da criança e 
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são mais fáceis de modificar (Blount et al., 1999), constituindo o foco de estudo na 

quase totalidade dos trabalhos desenvolvidos por Blount e colaboradores, que 

mencionaremos ao longo deste trabalho. 

Com efeito, o Modelo Proximal-Distal do Confronto e da Perturbação da 

Criança durante Procedimentos Médicos Dolorosos evoluiu a partir de um anterior, 

o Modelo Interactivo do Distress1 Agudo da Criança (Blount, Corbin, Sturges. Wolfe 

& Prater, 1989), que se centrava sobretudo no estudo das variáveis proximais, uma 

vez que resultou da constatação do próprio autor, ao observar crianças submetidas 

a punções lombares e a aspirações da espinal medula em pediatria oncológica, de 

que algumas crianças expressavam menor perturbação e maior confronto que 

outras e que os pais e os profissionais de saúde interagiam com elas de forma 

diferente, umas vezes encorajando o confronto, outras vezes parecendo ampliar a 

perturbação. A investigação posterior, fundamentada através de diversos estudos 

empíricos e recorrendo nomeadamente à análise sequencial dos comportamentos, 

vem comprovar que a interacção que se cria na sala de tratamento entre os pais2, o 

pessoal médico e as crianças determina, em parte, o comportamento de cada um 

destes intervenientes.  

Blount e colaboradores (1992) consideram que a sala de tratamento 

pediátrico pode ser vista como um microcosmos social, com um número limitado de 

pessoas a interagirem entre si, de tal modo que os adultos procuram 

reciprocamente pistas acerca da forma como se devem comportar um em relação 

ao outro e em relação à criança (Blount et al., 1989; 1999). Por exemplo, um pai 

que securiza o filho, dizendo-lhe que vai correr tudo bem, pode conduzir o 

                                            
1 No texto, este conceito manter-se-à sem tradução para respeitar o sentido original do 

significado do nome do Modelo. No entanto, para designar variáveis, o termo “distress” 

aparecerá traduzido pelo conceito de “perturbação comportamental”. 
2 Todos os adultos que acompanham a criança à vacinação (pais, mães, avós, tios…) serão 

aqui designados genericamente por “pais”. 



I PARTE: REVISÃO DE LITERATURA 

 

 9 

enfermeiro para um tipo de discurso idêntico, o que por sua vez influencia o modo 

como a criança vai reagir. 

Sucessivos estudos correlacionais e experimentais têm revelado que a relação 

que se estabelece entre o comportamento dos pais, dos enfermeiros e das 

crianças, fazem com que se organizem determinadas cadeias comportamentais que 

aumentam a probabilidade da criança confrontar o procedimento, com um 

associado decréscimo na perturbação comportamental, e outras cadeias 

comportamentais que parecem aumentar a probabilidade da criança manifestar 

perturbação comportamental (Blount et al., 1989; Blount, Sturges & Powers, 1990; 

Blount, Landolf-Fritsche, Powers & Sturges, 1991; Cohen, Manimala & Blount, 2000; 

Schechter et al., 2007). 

É importante sublinhar o carácter circular da relação entre os 

comportamentos de todos os intervenientes, uma vez que a perturbação 

comportamental da criança provavelmente também antecede ou sucede os 

comportamentos de activação de perturbação comportamental dos adultos (Blount 

et al., 1997). No entanto, não foi possível encontrar investigações sobre a 

influência do comportamento das crianças na forma como os adultos actuam 

durante a vacinação. 

Antes de identificarmos e de aprofundarmos quais são os comportamentos 

dos adultos com maior relação com os comportamentos das crianças durante 

procedimentos médicos medianamente dolorosos e invasivos, importa caracterizar 

a experiência emocional da criança submetida a esses procedimentos, 

nomeadamente, a dor e a perturbação comportamental. 
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1.1. EXPERIÊNCIA EMOCIONAL DA CRIANÇA ASSOCIADA A PROCEDIMENTOS 

DOLOROSOS BREVES COMO A VACINAÇÃO 

A vacinação constitui um procedimento doloroso (Varni, Blount, Waldron & 

Smith, 1995) devido ao seu carácter invasivo, mais especificamente, por implicar a 

penetração de tecidos. A dor pode ser definida como “uma sensação e uma 

experiência emocional desagradáveis associadas com uma lesão efectiva ou 

potencial dos tecidos, ou descritas em termos de tais danos” (Uman, Chambers, 

McGrath & Kisely, 2008, p. 844). 

Melzack e Torgerson (1971) descrevem três componentes da dor: (1) 

componente sensorial, isto é, a maneira como se sente o estímulo, (2) componente 

afectiva, i.e., a reacção emocional negativa e (3) componente avaliativa, i.e., a 

avaliação geral que o próprio faz da intensidade da experiência. 

A dor é uma sensação frequentemente descrita pelas crianças durante a 

vacinação pediátrica. No estudo de Cassidy e colaboradores (2002), um quinto de 

um grupo de 62 crianças com 5 anos sujeitas à vacinação evidenciaram índices de 

dor clinicamente significativos. Também um estudo de Schechter, Bernstein, Beck, 

Hart, e Scherzer (1991) refere que 10 a 15% das crianças classificaram a dor 

associada à vacinação como “a pior dor que podiam imaginar”. 

Sparks (2001) especifica dois componentes da dor provocada pela injecção: 

a provocada pela inserção da agulha na pele e a causada pela introdução do líquido 

da vacina. Pelo referido, compreendemos que a dor é muito mais que a lesão 

provocada no tecido, é toda uma experiência de percepção desse acontecimento, 

modulada por factores cognitivos e emocionais (Carlson, Broome & Vessey, 2000).  

De acordo com Melzack e Wall (1965), a teoria do portão explica que a lesão 

das células provoca uma excitação dos nervos periféricos, cujos impulsos são 
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conduzidos através da espinal medula e de outras estruturas neuroanatómicas, até 

alcançarem o córtex cerebral, no qual a experiência de dor é percepcionada. A 

substância gelatinosa da espinal medula funciona como um sistema de portão de 

controlo, na medida em que modera os impulsos aferentes (i.e., os impulsos que se 

dirigem para o cérebro), antes de ascenderem ao córtex cerebral. Por outro lado, 

esta teoria também inclui o conceito de controlo central, exercido por processos 

cognitivos na modulação dos impulsos nervosos, através das fibras eferentes 

descendentes do cérebro. Existem diversos factores que influenciam a abertura ou 

o fechamento desse portão, ou seja, o controlo da quantidade de informação que 

este deixa passar para o córtex cerebral. Mais precisamente, a sua abertura é 

influenciada por estímulos internos (e.g., a ansiedade e o medo) e o seu 

fechamento quer por estímulos também internos (e.g., processos cognitivos como a 

distracção ou respostas emocionais antagónicas, como uma gargalhada durante a 

visualização de uma animação cómica) (Cohen, 2008; DeMore & Cohen, 2005; 

Sparks, 2001), quer por estímulos externos (e.g., estimulação da pele pela 

fricção/aperto da pele no local da injecção). No que diz respeito a este controlo da 

dor através de estímulos externos, Sparks (2001) explica que a fricção/aperto da 

pele, com intensidade moderada, imediatamente antes da injecção, pode reduzir a 

dor uma vez que os impulsos provocados pela fricção/aperto se propagam mais 

rapidamente, competindo com os impulsos da sensação da dor provocada pela 

injecção (naquilo que é designado por “ruído branco”). Assim, se os estímulos 

provocados pela estimulação da pele e pela dor forem quase simultâneos, os 

primeiros chegam à espinal medula mais cedo, “fechando” o portão. 

Consequentemente, menor informação relativa aos impulsos da dor será enviada ao 

cérebro e consequentemente será percepcionada com menos intensidade. Sparks 

(2001) testou o efeito desta técnica, constatando a redução da percepção de dor 

na vacinação das crianças entre os 4 e os 6 anos de idade. Esta estratégia tem duas 
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vantagens: não está dependente da criança e pode ser facilmente aplicada pelo 

enfermeiro imediatamente antes da inserção da agulha. Não obstante, Cobb e 

Cohen (2009) não encontraram evidências da eficácia desta estratégia no alívio da 

dor aguda e da ansiedade associadas à vacinação. 

Relativamente ao controlo da dor através de estímulos internos, Cohen, 

Blount, Cohen, Schaen e Zaff (1999) reforçam o valor da distracção ao afirmarem 

que esta serve não só para alterar o processamento das respostas nocioceptivas 

como também para activar fisicamente um sistema interno de supressão da dor.  

No processamento da dor, a atenção representa um mecanismo cognitivo 

primário central, uma vez que é através dela que o estímulo doloroso é detectado 

(Blount et al., 2009). De acordo com a Teoria da Capacidade Atencional Limitada 

de Melzack e Torgerson (1971), existem dois princípios essenciais no processamento 

da dor: (1) um mecanismo não automático, que requer o esforço da deslocação da 

atenção para o estímulo nocioceptivo que foi detectado, e (2) uma capacidade 

atencional limitada, que faz com que o individuo que esteja envolvido no 

processamento controlado de um tipo de informação (e.g., inputs sensoriais da 

dor) consuma a maior parte dos seus recursos atencionais disponíveis. 

Neste contexto, atendendo a que a previsibilidade de um estímulo nocivo 

influencia a atenção prestada a esse estímulo (McCaul & Malott, 1984), é 

expectável que a criança que sabe que vai levar uma injecção esteja 

particularmente atenta à dor provocada pela mesma. No entanto, a capacidade 

limitada de atenção pode converter-se numa mais-valia para o controlo da dor. Se 

uma determinada tarefa agradável (Blount et al., 2009) consumir a maior parte dos 

recursos atencionais do indivíduo, então ele ficará com menos recursos cognitivos 

para processar os estímulos nocioceptivos (Cohen et al., 2008; DeMore & Cohen, 

2005; McCaul & Malott, 1984) e/ou as emoções perturbadoras (Blount et al., 2009; 

McCaul & Malott, 1984) e/ou os pensamentos negativos associados com o 
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procedimento doloroso (Cramer-Berness & Friedman, 2005). O processamento de 

toda esta informação fica colocado na periferia da consciência (McCaul & Malott, 

1984), aumentando a tolerância do indivíduo à dor (Cramer-Berness & Friedman, 

2005; Cassidy et al., 2002) e ajudando a minimizar os pensamentos e as emoções 

negativas associados ao procedimento.  

Do conjunto de emoções negativas associadas à vacinação, a dor é um 

conceito mais específico que a perturbação (distress), na medida em que esta é 

definida de um modo mais abrangente, como “qualquer tipo de afecto negativo 

associado com o procedimento (e.g., ansiedade, stress, medo)” (Uman et al., 

2008, p.844). Segundo outros autores (Gonzalez, Routh & Armstrong, 1993; Varni et 

al., 1995) o conceito de perturbação comportamental (behavioral distress) 

surge para designar a experiência subjectiva e/ou a expressão comportamental do 

conjunto de afectos negativos como o medo, a ansiedade e a própria dor, difíceis 

de diferenciar entre si, manifestados pela criança durante procedimentos médicos 

rotineiros como a vacinação. Mais de 80% de crianças em idade pré-escolar 

evidenciam mais ansiedade aos procedimentos com agulha do que as crianças mais 

velhas (Humphrey et al.,1992). 

A perturbação comportamental pode ser entendida, à luz da teoria do 

condicionamento operante, como um conjunto de comportamentos (tais como 

chorar, protestar, não cooperar) que a criança aprendeu em situações anteriores 

por um mecanismo de reforço negativo. Isto é, são comportamentos que, quando 

manifestados, aumentam a probabilidade de a criança ser retirada ou evitar a 

situação aversiva (O’Laughlin & Ridley-Johnson, 1995). Consequentemente, o 

comportamento perturbado, apelativo, da criança durante a vacinação tem como 

efeito provável evitar, interromper ou adiar o procedimento.  

MacLaren, Cohen e Cohen (2007) analisaram as reacções de crianças entre 

os 3 e os 11 anos e encontraram três componentes essenciais: (1) “comportamento 
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de medo ou ansiedade” através da procura de apoio emocional, expressão de medo 

e procura de informação, (2) “vocalização de dor” mais associada à experiencia 

sensorial, expressada por chorar, gritar, resistência verbal e verbalização de dor, e 

(3) “comportamento de evitamento” que inclui a tentativa para fugir ou impedir o 

procedimento e implica a necessidade de restrição física.  

Blount, Sturges e Powers (1990) salientam que o tipo e a intensidade da 

perturbação comportamental variam consoante a fase do procedimento. Por um 

lado, a criança tenderá a estar mais ansiosa e a manifestar comportamentos de 

apreensão durante a fase antecipatória (desde que entra na sala até que é inserida 

a agulha na pele) enquanto na fase dolorosa (desde a inserção da agulha até à sua 

remoção) tenderá a demonstrar comportamentos mais intensos e relacionados com 

a dor. Por outro lado, a perturbação comportamental tende a aumentar no início 

do procedimento doloroso e a decrescer depois da sua conclusão. Quanto mais 

apreensiva estiver a criança durante a fase antecipatória do procedimento mais 

comportamentos de perturbação tenderá a demonstrar nas restantes fases (Blount 

et al., 1989; 1990; Manimala et al., 2000) e mais difícil será cessá-los (Blount, 

Bunke & Zaff, 2000). Uma possível explicação para este crescendo é o facto de 

que, quando os indivíduos estão tensos e fisiologicamente agitados, tendem a 

avaliar a sua competência pessoal como deficitária e a antecipar que vão ser 

menos eficazes na situação, o que por sua vez reforça a ansiedade e o 

aparecimento de interpretações da situação como mais ameaçadora do que aquilo 

que ela é per se (Bandura, 1977). Outra explicação possível para o crescendo da 

perturbação será que quanto mais comportamentalmente perturbada estiver a 

criança maior será a tendência para avaliar a dor como mais intensa (Blount, Seri, 

Benoit & Simons, 2003). 

Vários estudos indicam que uma proporção substancial de crianças 

experiencia níveis significativos de perturbação comportamental durante a 



I PARTE: REVISÃO DE LITERATURA 

 

 15 

vacinação. Por exemplo, Jacobson e colaboradores (2001, cit. DeMore & Cohen, 

2005) descobriram que pelo menos 20% das crianças entre os 4 e os 6 anos, e 90% 

das crianças entre os 15 e os 18 meses, exibiam um nível de perturbação 

comportamental elevado. Frank, Blount, Smith, Manimala e Martin (1995) também 

relataram que crianças entre os 4 e os 7 anos exibiam quase o dobro de reacções 

de perturbação comportamental do que de comportamentos de confronto durante 

a vacinação. A experiência na sala de espera pode contribuir para a perturbação 

comportamental na medida em que a criança não vê outras a serem vacinadas mas 

pode ouvi-las chorar e observar como saem perturbadas da sala de tratamento 

(French, Painter & Coury, 1994; Cohen et al., 1999). 

A perturbação comportamental da criança tem importantes implicações 

negativas na vacinação pediátrica, na medida em que provoca nos adultos uma 

ansiedade considerável (French et al., 1994) e muitas vezes dificulta a 

administração do procedimento por parte dos enfermeiros, requerendo a ajuda de 

outros profissionais ou até impedindo a concretização do próprio procedimento 

(Favez & Reicherts, 2006), podendo mesmo escalar para situações em que seja 

impossível realizá-lo. 

Por outro lado, para alguns autores, os comportamentos que traduzem a 

perturbação comportamental podem constituir em si mesmos tentativas de 

confronto; à semelhança do que afirma Varni e colaboradores (1995), o 

“confronto” refere-se a um “processo pelo qual a criança se envolve em 

estratégias cognitivas e/ou comportamentais para gerir os episódios dolorosos” 

(p.197), o que não implica necessariamente a ausência de perturbação 

comportamental; por exemplo, o choro e os gritos poderiam ser considerados como 

comportamentos de confronto, apesar de mal sucedidos, numa situação médica 

aguda dolorosa. Neste contexto, um confronto satisfatório não implica a ausência 

de perturbação durante o procedimento médico (Varni et al., 1995). 
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Esta perspectiva não é partilhada por Blount e colaboradores (1990) que 

classificam o choro e os gritos como comportamentos indubitavelmente de 

perturbação comportamental. De acordo com o trabalho destes autores, se os 

comportamentos de confronto estivessem associados à perturbação 

comportamental então as correlações entre ambas as dimensões  seriam positivas, 

ao invés de negativas como tem sido demonstrado (Blount et al., 1997). O 

confronto representa qualquer acção que reduz, ou que é mesmo incompatível com 

a perturbação comportamental da criança, tais como verbalizações de confronto, 

conversa não relacionada com o procedimento, respiração profunda audível e 

humor (Blount et al., 1990). 

Tais comportamentos de confronto da criança dependem em larga medida da 

orientação facultada pelos comportamentos dos adultos - e.g., foi muito raro 

observar a respiração da criança na ausência de indicações do adulto para fazê-lo 

(Blount et al., 1990; 1992; 2003). 

1.2. VARIÁVEIS PROXIMAIS  

Como referimos anteriormente, o Modelo Proximal-Distal do Confronto e da 

Perturbação da Criança durante Procedimentos Médicos Dolorosos (Blount et al., 

1999) salientam a importância que as variáveis temporal e funcionalmente mais 

próximas da situação médica, particularmente os comportamentos adoptados pelos 

adultos durante o procedimento, têm para o confronto e para a perturbação 

comportamental da criança.  

Os comportamentos dos adultos que têm demonstrado estar associados à 

perturbação comportamental da criança durante o procedimento agudo doloroso, 

quer de carácter mais invasivo como as aspirações da espinal medula ou as punções 

lombares, ou menos invasivo como a vacinação, são os comentários securizantes, a 

empatia, o pedido de desculpas, o dar controlo à criança sobre a situação, a crítica 
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e a restrição física (Blount et al., 1989; 1990; Cohen et al., 2001; Schechter et al., 

2007). 

Estes comportamentos contribuem para focar a atenção da criança na sua 

própria perturbação ou nos aspectos ameaçadores do procedimento. Blount e 

colaboradores (1990) referem que os adultos que manifestam este tipo de 

comportamentos nas fases iniciais do procedimento tendem a mantê-los durante as 

restantes fases, e que estes comportamentos estão estreitamente associados com a 

perturbação comportamental da criança em qualquer um desses períodos. 

Descreveremos em seguida cada um desses comportamentos, designados por 

Blount e colaboradores (1989; 1990; 2003) como de “Activação da Perturbação 

Comportamental”. 

Um dos comportamentos que os adultos em geral, e os pais em particular, 

tendem a adoptar na presença de crianças que manifestam perturbação 

comportamental é a verbalização de comentários securizantes, como “está tudo 

bem” ou “tu vais ficar bem” (Cohen, 2008, p.S136), expressas num tom de voz 

compassivo (Blount et al., 2003). Os comentários securizantes são os 

comportamento dos adultos identificados com maior frequência em estudos com 

procedimentos dolorosos, estando presente em mais de 25% das verbalizações 

espontâneas dos adultos dirigidas às crianças submetidas a punções lombares e a 

aspirações da espinal medula (Blount et al., 1989) e em 75% das verbalizações dos 

enfermeiros e 61% dos pais, durante a fase antecipatória da vacinação (Pedro & 

Barros, 2006); parecem ocorrer sobretudo em pontos críticos do procedimento, tais 

como antes da inserção da agulha ou quando a criança manifesta perturbação 

(Manimala et al., 2000). 

De alguma forma podemos compreender que seja difícil de aceitar pelos 

adultos leigos, ou mesmo pelos profissionais, que os comentários securizantes 
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aumentem a perturbação comportamental da criança durante os procedimentos 

dolorosos, na medida em que esta ideia é bastante contra intuitiva, isto é opõem-

se ao desejo comum e espontâneo de desejar consolar e acalmar uma criança em 

sofrimento (Blount et al., 1990; Cohen, 2008; Pedro & Barros, 2006). 

Num estudo levado a cabo por Manimala e colaboradores (2000) no âmbito 

da vacinação com crianças entre os 3 e os 6 anos, os pais que eram incentivados a 

verbalizar comentários securizantes da forma como o faziam habitualmente, 

quando questionados antes do procedimento, consideraram-se menos perturbados 

e mais confiantes na sua capacidade para ajudar os filhos, em comparação com os 

pais treinados para usar a distracção; porém, após o procedimento, os pais 

instruídos para expressar comentários securizantes estavam significativamente 

mais perturbados, enquanto os seus filhos necessitavam de três vezes mais 

restrição física e manifestavam mais verbalizações de medo, do que no grupo de 

pais que tinham sido instruídos para distrair (Manimala et al., 2000).  

Com efeito, verifica-se que os comentários securizantes podem aumentar a 

curto prazo a perturbação, nomeadamente suscitando o choro. Curiosamente, os 

pais (homens) tendem a concordar muito mais do que as mães com a ideia de que 

“confortar encoraja o choro” (Schechter et al., 1991; 2007). 

Os investigadores avançam com várias explicações possíveis para o facto da 

securização parental, em situações stressantes de dor aguda, poder activar 

e/reforçar a ansiedade e a perturbação comportamental da criança: 

a) Por envolver verbalizações de aceitação passiva da situação anseogénea, 

que não ensinam à criança o que pode fazer para lidar com a mesma (Schechter, 

2010), deixando-a desamparada; 
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b)  Por focar a atenção nos aspectos mais assustadores e dolorosos da 

situação (Manimala et al., 2000) e no próprio medo da criança (Jaaniste et al., 

2007); 

c) Por ser acompanhada por um comportamento ansioso dos pais, que por 

sua vez seja imitado pela criança, num processo de aprendizagem por observação 

(Gonzalez et al., 1993; Manimala et al., 2000); 

d) Por ser interpretada pela criança, através do tom de voz complacente 

dos pais, como uma permissão para expressar abertamente emoções negativas 

(McMurty, McGrath & Chambers, 2006; McMurtry, McGrath, Asp & Chambers, 2007) 

ou como um sinal da ambivalência dos pais face à vacinação, o que a motiva a 

redobrar os seus gritos ou choro na esperança de que os pais cancelem o 

procedimento (Schechter, 2010); 

e) Por constituir um estímulo discriminativo de perigo para a criança 

(Gonzalez et al., 1993), na medida em que lhe indica que os pais percepcionam a 

situação como ameaçadora e dolorosa (Manimala et al., 2000), nomeadamente 

através da expressão facial de medo, do tom de incerteza e do próprio conteúdo 

verbal da securização (McMurty, Chambers, McGrath & Asp, 2010); por exemplo, 

uma criança afirma “se um adulto te diz para não te preocupares e tu não estavas 

anteriormente preocupado, então é melhor despachares-te porque já vais tarde 

para o fazeres” (McMurtry et al., 2010, p.1); 

Chambers, Craing e Bennett (2002) são pouco optimistas relativamente à 

possibilidade de modificação dos comportamentos de securização. Invocam que 

estes, assim como os seus efeitos no comportamento da criança, são muito difíceis 

de alterar uma vez que as reacções não-verbais, fisiológicas e emocionais dos pais 

à dor do filho são pouco acessíveis às influências externas; neste sentido, de 

acordo com os mesmos autores, se o impacto a longo prazo da socialização e das 
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influências parentais é tão poderoso como tem sido hipotetizado, dificilmente uma 

breve sessão de treino parental de substituição de comportamentos securizantes 

por outros mais confrontantes conseguirá suplantar os efeitos de uma vida inteira 

de aprendizagem de interacções entre pais e crianças relacionadas com a dor. 

Outro comportamento que se mostrou importante para a perturbação 

comportamental das crianças é a empatia dos adultos. Expressar a compreensão e 

a aceitação subjectiva da experiência do outro, é uma competência muito 

valorizada pelos enfermeiros. No entanto, no contexto da vacinação, empatizar 

com o medo ou com a dor da criança (e.g., “Eu sei que isto é difícil”) surte o 

efeito contraproducente de focar a atenção da criança na experiência dolorosa, 

bem como nos aspectos mais assustadores do procedimento, e pode ser 

interpretada como dando-lhe permissão para ampliar e expressar a perturbação 

comportamental, à semelhança do que se passa com os comentários securizantes 

(Blount et al., 1989; 2003). 

Por outro lado, quando o adulto pede desculpa por submeter a criança ao 

procedimento (e.g., “Lamento que tenhas de passar por isto”), está a expressar 

um sentimento de pena ou de responsabilidade pela dor da criança, ao mesmo 

tempo que se desresponsabiliza da situação (como se não pudesse fazer nada), 

contribuindo para que a criança se sinta ainda mais desprotegida e sem controlo. 

Para além disso, o pedido de desculpa valida as queixas de dor e de 

ansiedade da criança, focando a sua atenção no procedimento (Blount et al., 1989) 

o que pode aumentar a experiência de dor (Blount et al., 2003), o espaço para se 

expressar emocionalmente (Blount et al. 1990; 1992; Cohen et al., 1997) e 

consequentemente manifestar maior perturbação (Blount et al., 2003), 

nomeadamente durante a vacinação (Cohen, Bernard, Greco & McClellan, 2002; 

Dahlquist, 1997). Porém, um estudo anterior (Pedro & Barros, 2006; Pedro, Barros 

& Moleiro, 2010) não corroborou a existência de uma relação positiva entre os 
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pedidos de desculpa e a perturbação comportamental da criança; encontrou 

apenas evidências de uma associação negativa entre os pedidos de desculpa dos 

enfermeiros e o confronto da criança. É por isso necessário continuar a investigar a 

relação dos pedidos de desculpa dos adultos com a reacção das crianças aos 

procedimentos dolorosos no contexto português (Pedro & Barros, 2006; Pedro et 

al., 2010). 

Os estudos efectuados no contexto do Modelo Interactivo do Distress (Blount 

et al., 1989) também sugerem que os adultos não devem dar demasiado controlo à 

criança, em determinados períodos críticos do procedimento, sobretudo em 

relação ao início do mesmo, dizendo-lhe, por exemplo, “Diz-me quando estiveres 

pronta”. Conferir à criança o poder para decidir quando é que o procedimento tem 

início pode ser interpretado por esta como uma cedência no controlo que os pais 

ou os profissionais de saúde têm sobre os procedimentos dolorosos, deixando-a 

entregue a mecanismos que lhe permitam protelar o momento doloroso, através do 

choro ou de outros comportamentos negativos (Blount et al., 1989). 

A crítica é outro comportamento relevante dos adultos que surge sobretudo 

quando estão incomodados com a perturbação comportamental da criança e 

desejam cessá-la rapidamente. Porém, criticar o comportamento da criança 

implica censurar o único comportamento que esta encontrou para lidar com a 

situação, não lhe sugerindo formas alternativas de lidar com o acontecimento e, 

consequentemente, contribuir para que ela se sinta mais desprotegida e sem saber 

o que fazer (Pedro & Barros, 2006). 
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A restrição física está também associada à perturbação comportamental da 

criança e em certa medida está implícita num certo grau de contenção pelos pais3, 

subjacente ao posicionamento da criança durante a vacinação, como ilustrado na 

Figura 2.  

 

Fig. 2. Posicionamento da criança durante a vacinação 

O’Laughlin & Ridley-Johnson (1995) referem que este contacto físico entre 

mãe e criança pode tornar-se confuso na medida em que pode funcionar como um 

desinibidor da expressão emocional da criança, potenciando comportamentos de 

protesto como o choro, e/ou constituir um obstáculo ao papel da distracção por 

parte da mãe. 

De acordo com Schechter e colaboradores (2007), pode suceder que alguns 

pais não sejam capazes ou não queiram ser envolvidos na restrição física do filho, 

com o que Duff (2003) concorda, ao defender que os pais não devem sequer ser 

envolvidos, uma vez que devem estar presentes na sala como um recurso para a 

criança e não para os enfermeiros.  

                                            
3 Com efeito, o facto de um dos braços da criança ficar por detrás das costas do 

adulto e o outro, o da frente, ficar agarrado, na zona do cotovelo, pela mão do adulto, faz 

com que os movimentos da criança fiquem restringidos, ao mesmo tempo que a zona dos 

membros superiores ficam acessíveis para a injecção.  
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No presente estudo, o termo restrição física será usado para referir o 

comportamento dos adultos apenas quando for adicionado ao procedimento de 

contenção de base da criança, algum comportamento mais activo, solicitado pelo 

enfermeiro aos familiares da criança, ou até a um profissional de saúde adicional, 

no sentido de restringir os movimentos da criança, quando estes incorrem no risco 

de prejudicar o acto de vacinação. Por conseguinte, a restrição física é necessária 

quando a perturbação comportamental da criança é extrema ao ponto de interferir 

com a administração da injecção (Blount et al., 1992) ou quando é necessário 

protegê-la de consequências mais dolorosas, como múltiplas picadas ocasionadas 

pela agitação do braço a ser vacinado. No estudo de Blount e colaboradores (1992), 

a percentagem de crianças do grupo de intervenção que necessitou de restrição 

física foi de 31% enquanto no grupo de controlo foi de 56%. 

 
Outros comportamentos dos adultos de carácter distractivo, têm 

demonstrado estar associados ao confronto da criança com os procedimentos 

agudos, e negativamente com o seu grau de perturbação comportamental: 

conversa não relacionada com o procedimento, humor dirigido à criança e ordem 

para usar estratégia de confronto, que no seu conjunto são designados por 

comportamentos de “Promoção de Confronto” (Blount et al., 1989; 1990; 1991; 

2003).  

A conversa não relacionada com o procedimento e o uso de humor são 

dois comportamentos distractivos dos adultos (Blount et al., 1990; 2003; 2009) que 

contribuem para uma diminuição significativa no choro das crianças entre os 3-7 

anos (Gonzalez et al.,1993). 

Envolver a criança, durante a fase antecipatória da vacinação, em 

comportamentos distractivos que requeiram alguma forma de acção, tal como 

manusear brinquedos, fazer puzzles, desenhar, colorir e ler livros, são também 



I PARTE: REVISÃO DE LITERATURA 

 

 24 

importantes na minimização de indicadores de medo e de dor nessa fase (Blount et 

al., 1992; Manimala et al., 2000).  

Outro tipo de actividades que são facilitadas pelos adultos através de 

ordens para a criança utilizar estratégias de confronto como contar, cantar, ou 

recitar em conjunto uma rima ou um poema, exigem uma acção mais interiorizada 

e são mais apropriadas durante a fase dolorosa (O’Laughlin & Ridley-Johnson, 

1995).  

Outro tipo de ordem para usar estratégia de confronto está relacionada com 

a instrução para a criança respirar profundamente, uma estratégia que se 

aproxima do relaxamento e que tem efeitos fisiológicos positivos (Blount et al., 

2000; 2003; Sparks, 2001). A respiração profunda pode adoptar diferentes 

modalidades, através de diversos tipos de instrução tais como soprar o ar (French 

et al., 1994), soprar bolinhas de sabão (Sparks, 2001) ou soprar uma “língua da 

sogra” (Blount et al., 1992; Manimala et al., 2000), com efeitos ao nível da 

redução da perturbação comportamental e dos relatos de dor durante a vacinação 

da criança em idade pré-escolar. 

Na investigação de Blount e colaboradores (1990), verificou-se que durante 

a fase inicial ou antecipatória, os adultos não treinados evidenciavam com maior 

frequência comportamentos de confronto verbal e distractivo, como a conversa 

não relacionada com o procedimento e o humor, enquanto imediatamente antes ou 

durante a fase dolorosa ocorriam com maior frequência ordens para usar 

estratégias de confronto mais activas (o típico “Respira fundo”). 

A criança em idade pré-escolar depende significativamente do fornecimento 

sistemático de pistas dos adultos para esse efeito (Blount et al., 2000; 2003; 

Schechter, 2010), quer para redireccionar a sua atenção para fora do procedimento 

(Blount et al., 2009; Cramer-Berness & Friedman, 2005; Taddio et al., 2010) quer 

para saber que tipo de estratégia distractiva deve adoptar (Pringle et al., 2001).  
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De acordo com a Teoria do Portão a distracção é um dos estímulos internos 

que permite o fechamento do sistema de controlo da dor. No âmbito da Teoria da 

Capacidade Atencional Limitada, a distracção é responsável por ocupar os recursos 

cognitivos que anteriormente estavam disponíveis para processar a dor. Do ponto 

de vista comportamental, a actividade inerente à distracção pode ser também 

eficaz para provocar respostas antagónicas ao medo, como o humor ou o 

relaxamento, ajudando a criança a permanecer na situação em vez de evitá-la 

(DeMore & Cohen, 2005).  

A distracção tem sido repetidamente evidenciada como eficaz em 

procedimentos como a vacinação, breves e moderadamente dolorosos (Cohen, 

2008; Cramer-Berness & Friedman, 2005; Schechter et al., 2007).  

 

Até aqui, salientámos a importância de variáveis temporal e funcionalmente 

mais próximas da situação médica dos diversos comportamentos adoptados pelos 

adultos durante o procedimento para o confronto e para a perturbação 

comportamental da criança, referidas pelo Modelo Proximal-Distal do Confronto e 

da Perturbação da Criança durante Procedimentos Médicos Dolorosos (Blount et al., 

1999). 

Alguns estudos (Frank et al., 1995; Pedro & Barros, 2006; Pedro et al., 

2010), que analisaram a relação entre os comportamentos dos adultos durante a 

vacinação e a perturbação e o confronto da criança, colocam em evidência que 

apenas uma parte da variância pode ser explicada por estas variáveis proximais 

inerentes à própria situação. 

A variância não explicada pelas variáveis proximais pode dever-se à 

influência das variáveis distais (Blount et al., 1992; 1999; Barros, 1999; Varni et 

al., 1995) que referimos anteriormente, contempladas no Modelo Proximal-Distal 
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do Confronto e da Perturbação da Criança durante Procedimentos Médicos 

Dolorosos (Blount et al., 1999), e que ajudam a justificar os comportamentos de 

confronto e de perturbação comportamental da criança que não possam ser 

atribuídos à interacção que se estabeleceu com os comportamentos dos adultos 

durante o procedimento. Passamos em seguida à descrição de tais variáveis distais. 

1.3. VARIÁVEIS DISTAIS  

1.3.1. Variáveis distais relacionadas com a criança 

As variáveis distais relacionadas com o comportamento da criança mais 

investigadas na literatura, associadas à dor e à perturbação comportamental em 

procedimentos dolorosos, são o temperamento, a idade, o estilo de confronto e as 

aprendizagens anteriores da criança em contexto médico, incluídas na 

conceptualização do Modelo Proximal-Distal do Confronto e da Perturbação da 

Criança durante Procedimentos Médicos Dolorosos (Blount et al., 1999), assim como 

outras variáveis de natureza idêntica, investigadas por outros autores, como o sexo 

da criança, as características do desenvolvimento cognitivo e a capacidade de 

regulação emocional.  

A influência do temperamento na perturbação comportamental da criança 

durante os procedimentos médicos tem apresentado resultados contraditórios; no 

entanto, a existir, será maior nos primeiros meses de vida, decrescendo com a 

idade (Favez & Richerts, 2006). O temperamento tem origem em factores 

biológicos e genéticos, representando um padrão relativamente estável de 

comportamento (Schechter et al., 1991), expresso através de uma determinada 

qualidade e intensidade de actividade, de atenção e de reactividade emocional aos 

estímulos externos, às oportunidades, às exigências ou às expectativas (Jaaniste et 

al., 2007). 
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Certos aspectos do temperamento denominado “difícil”, tais como baixa 

adaptabilidade (o grau de facilidade com que as reacções às situações podem ser 

modificadas no sentido desejado), baixo humor, pouca aproximação (timidez) e 

elevada emocionalidade, estão consistentemente associados com uma elevada 

resposta à dor (Blount et al., 2009). Com efeito, no estudo de Schechter e 

colaboradores (1991) com crianças com 5 anos verificou-se que o temperamento 

“difícil” tinha um efeito medianamente preditivo do aumento da perturbação 

comportamental durante a vacinação. Nenhuma criança considerada “fácil” 

apresentou elevada perturbação comportamental.  

Relativamente à variável idade, as crianças mais novas tendem a relatar 

maior intensidade de dor e a mostrar mais perturbação comportamental do que as 

crianças mais velhas (Carlson et al., 2000; Duff, 2003; Sparks, 2001). Por 

conseguinte, as crianças em idade pré-escolar manifestam uma maior variabilidade 

de expressões físicas, verbais e motoras de ansiedade, durante períodos mais 

longos de tempo, cujo decréscimo se verifica por volta dos 6-7 anos (Jay et al., 

1983). 

Humphrey e colaboradores (1992) encontraram uma forte correlação entre a 

perturbação comportamental e a idade, numa população de crianças submetidas a 

análises clínicas. A percentagem de sujeitos que experienciaram elevados níveis de 

perturbação comportamental entre 2 ½ e os 6 anos foi de 83%, pelo que os autores 

recomendam que sejam as crianças da primeira infância os principais alvos de 

intervenção para a redução da perturbação comportamental. Por outro lado, as 

crianças mais velhas, entre os 8-11 anos, têm maior probabilidade de usar tipos de 

confronto mais internos ou cognitivos pelo que tenderão a exibir menos 

comportamentos manifestos de perturbação do que as crianças em idade pré-

escolar (Cohen et al., 1999; Jay et al., 1983). 
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Quanto ao sexo, não parecem existir diferenças na vivência da dor em 

crianças com menos de 7-9 anos, havendo a possibilidade de as diferenças se 

acentuarem na adolescência, com os rapazes a apresentarem maior tolerância à 

dor numa tarefa de pressão por frio (Piira, Taplin, Goodenough & Von Baeyer, 

2002, cit. Blount et al., 2009).  

Humphrey e colaboradores (1992) não encontraram correlações fortes entre 

o género e a perturbação comportamental manifestada por crianças submetidas a 

análises clínicas. Pelo contrário, numa amostra de crianças entre os 3-6 anos  

estudadas por Megel, Houser e Gleaves (1998), os rapazes mostraram 

significativamente mais perturbação comportamental do que as raparigas, o que 

não se verificou noutras medidas de avaliação da dor, tais como o batimento 

cardíaco, a pressão sanguínea ou a escala de auto-avaliação. No estudo de Sparks 

(2001) com crianças entre os 4-6 anos, as raparigas relataram mais medo do que os 

rapazes, embora a diferença não tenha sido significativa. 

É necessária mais investigação para fundamentar as diferenças de género no 

que respeita à percepção de dor e aos comportamentos com ela relacionados 

(Megel et al., 1998). 

Outra variável distal importante a ter em conta nas reacções da criança aos 

procedimentos médicos é o nível do desenvolvimento cognitivo. A criança em 

idade pré-escolar conta simplesmente com a sua perspectiva do mundo 

(egocentrismo), centra-se unicamente num aspecto da experiência imediata, vê-se 

a si própria como uma vítima da doença, vulnerável a diversas agressões do mundo 

exterior e sem controlo sobre elas (Perrin & Gerrity, 1981). Por conseguinte, não 

obstante a dor provocada pela vacina ser de baixa intensidade (French et al., 

1994), as crianças em idade pré-escolar podem não compreender as situações, ou 

adquirir esquemas rígidos através de conversas ou experiências mal compreendidas 

que justifiquem o medo das injecções. 
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Outro modelo explicativo preconiza que os esquemas mentais relativos aos 

procedimentos médicos estão associados com a dor e com a perturbação 

comportamental da criança. Esquemas são representações mentais acerca de 

conceitos genéricos, que estão armazenadas na memória em conformidade com 

diversos factores - tais como experiências passadas e informações obtidas a partir 

de uma variedade de fontes, tais como os pais, os pares, a televisão ou os 

profissionais de saúde - e têm como função guiar o processamento da informação 

recebida, filtrando, seleccionando e amplificando os dados que sejam consistentes 

com as memórias e com as expectativas existentes (Jaaniste et al., 2007). 

Os procedimentos médicos, particularmente os que recorrem a agulhas, 

encontram-se entre as experiências mais temidas pelas crianças (Broome, Bates, 

Lillis & McGahee, 1990). Por exemplo, numa pesquisa realizada por telefone, 

aproximadamente 47% das crianças americanas relataram que as vacinas ou as 

agulhas representavam o que menos gostavam quando iam a um serviço de saúde 

(DeMore & Cohen, 2005). Com tais representações mentais, é compreensível que se 

active com frequência nas crianças um significativo medo antecipatório perante a 

notícia de que vão ser submetidas a um procedimento deste tipo e até que possa 

surgir, nas crianças pré-escolares, um temor de consequências catastróficas, tais 

como que a agulha da vacinação atravesse o braço de um lado ao outro (Duff, 

2003).  

Para além disso, as crianças saudáveis, devido à sua inexperiência com o 

contexto médico, vêem-se ainda confrontadas durante a vacinação com um 

conjunto de circunstâncias novas e desconfortáveis, tais como estar num local 

desconhecido como o centro de saúde, e contactar com estranhos como os 

enfermeiros (Favez & Reicherts, 2006).  

Uma vez que as crianças podem desconhecer o procedimento (de vacinação) 

ou ter formado expectativas substancialmente mais assustadoras do que a 
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realidade implicada na sua administração, é importante fornecer-lhes informação 

acerca do que vai acontecer, de forma a adequar as suas expectativas e a tornar o 

que fantasiaram em algo mais realista (Mahajan et al., 1998). No entanto, a maior 

parte dos autores que salientam a pertinência de fornecer informação, estudaram 

crianças mais velhas, com cerca de 8 anos (e.g., Cohen et al., 2001). 

Blount e colaboradores (1997) consideram que os comportamentos de 

fornecimento de informação são neutros, ou seja, não estão associados com o 

comportamento da criança, pelo menos em idade pré-escolar; segundo estes 

autores, durante a fase antecipatória do procedimento, mais do que introduzir 

informação nova ou focar a criança no procedimento, é pertinente recorrer a 

brincadeiras e à conversação não relacionada com a vacinação, de modo a diminuir 

o medo e a ansiedade da criança face à respectiva administração (Blount et al., 

2003; 2009). 

Com efeito, existem poucos estudos que explorem a preparação das 

crianças no âmbito do procedimento de vacinação em idade pré-escolar (Schechter 

et al., 2007). No entanto, neste contexto, Taddio e colaboradores (2010) enfatizam 

a importância do timing (e.g., um dia antes da administração) e de referir à 

criança a justificação da vacinação (e.g. “ajudá-la a manter-se saudável”), 

enquanto outros autores (Cohen, 2008; Duff, 2003) consideram que só em crianças 

com mais de 7 anos haverá benefício em receber informação sobre o 

procedimento, nomeadamente sobre a experiência sensorial (e.g., dizer-lhe que 

vai sentir um fresquinho durante a limpeza com um algodão com álcool em 

detrimento da expressão “desinfectar o braço”) e sobre as estratégias que a 

criança pode colocar em prática para minimizar a dor. Se tais estratégias colocadas 

em prática para minimizar a dor envolverem a distracção, esta pode ser eficaz 

para minimizar os efeitos de esquemas cognitivos negativos relativos aos 

procedimentos médicos na medida em que pode inibir a codificação, o 
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armazenamento e a recordação da dor embora ainda não seja claro se tal 

metodologia influencia efectivamente as memórias de perturbação 

comportamental (Cohen et al., 2001) da criança, contribuindo para que sejam no 

futuro adultos menos evitantes na procura de cuidados de saúde. 

 

De uma outra perspectiva, Koop (1989) vê nos procedimentos dolorosos uma 

oportunidade da criança desenvolver as suas competências de auto-regulação 

emocional. Mais precisamente, os procedimentos médicos que envolvam um nível 

moderado de dor, tais como a vacinação, tratamentos dentários, acidentes, 

pequenas feridas ou doenças pelas quais as crianças frequentemente passam, 

podem constituir tarefas desenvolvimentistas, na medida em que obrigam as 

crianças a evoluir de um estado inicial de resistência activa para níveis cada vez 

mais avançados de tolerância a experiências com um afecto negativo, num 

processo de regulação emocional cada vez mais adaptativo (Kopp, 1989).  

A auto-regulação envolve competências cognitivas de elevada ordem, tais 

como a compreensão ou apreciação de possíveis acontecimentos futuros e do seu 

impacto no próprio, o planeamento de respostas aos mesmos, a implementação de 

tais planos, a monitorização dos seus resultados e a flexibilização para alternar 

entre diferentes opções de resposta (Jaaniste et al., 2007). Uma vez que a  

aquisição de tais competências cognitivas vai emergindo e consolidando-se em 

diferentes períodos do desenvolvimento, é natural que auto-regulação também 

comece, paralelamente, por se expressar de forma imatura e com uma eficácia 

gradual, entre o final do primeiro ano e o período pré-escolar (Kopp, 1989).  

Segundo Gaskell Binns, Heyhoe e Jackson (2005) os procedimentos com 

agulhas são propensos a suscitar um conjunto de emoções negativas nas crianças, 

associadas a um certo grau de incompreensão pelo facto de as figuras de confiança 
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permitirem que lhes seja infligida dor, pela perda controlo e de autonomia e pela 

invasão do seu espaço corporal. Neste contexto, é expectável que as crianças mais 

novas, de uma forma cognitivamente menos sofisticada, tentem gerir as suas 

emoções negativas evitando activamente o procedimento (e.g., fugir da seringa, 

Bernard, Cohen, McClellan & MacLaren, 2004) e/ou expressando directamente as 

emoções (e.g., chorar, gritar), revelando índices de perturbação comportamental 

superiores às crianças mais velhas (Kopp, 1989), de forma a cativar o apoio e o 

conforto dos adultos (Jaaniste et al., 2007) dos quais são ainda dependentes para 

se regularem emocionalmente (Favez & Reicherts, 2006).  

Kopp (1989) refere o papel determinante da família e da sociedade no 

desenvolvimento da auto-regulação emocional da criança, na medida que em que é 

a partir destes agentes educativos que ela aprende o que é esperado em termos de 

comportamento adequado, em situações específicas (e.g., arrumar os brinquedos 

depois de brincar com eles) e em termos do nível apropriado de activação 

emocional que convencionalmente deve acompanhar tal conduta (e.g., com o 

mínimo possível de perturbação comportamental). Aplicado à vacinação pediátrica, 

explicar à criança qual o comportamento que deve adoptar durante o 

procedimento (e.g., que fique com o braço quieto) e com que nível de intensidade 

emocional (e.g., permitir que chore baixinho, que se queixe, mas não que grite ou 

mexa o braço) pode ter também um papel muito importante no processo de 

desenvolvimento da auto-regulação emocional da criança (Kopp,1989) e do seu 

sentido de mestria e de controlo (Cohen, 2008). 

A vacinação, para além de constituir uma boa oportunidade para os adultos 

ajudarem a criança a treinar competências de regulação emocional, reúne duas 

condições propícias ao seu desenvolvimento: (1) é uma situação nova, sem ser 

demasiado perturbadora (2) na qual a eficácia pessoal está ameaçada, mas na 

maioria das vezes não ao ponto de grande desconforto ou de desorganização 
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comportamental (Kopp, 1989), criando uma boa oportunidade para ajudar a 

criança a lidar com uma situação diferente e desafiante, instruindo-a sobre o que 

fazer para gerir eficazmente a dor e o medo associados ao procedimento. 

Por conseguinte, a vacinação em idade pré-escolar oferece uma 

oportunidade importante para os pediatras e enfermeiros perspectivarem a criança 

como um elemento activo (Cohen, 2008) e lhe ensinarem de forma rotineira 

estratégias para lidar com a dor, susceptíveis de desenvolver nas crianças um 

confronto saudável com a dor (French et al., 1994) e de promover, nela e naqueles 

que a assistem, um sentimento de mestria (Blount et al., 2008). 

 

De acordo com Lazarus e Folkman (1984) o confronto (coping) refere-se aos 

pensamentos e comportamentos usados pelos indivíduos para gerir as exigências 

internas e externas colocadas por situações avaliadas pelo próprio como 

stressantes. 

Compas, Connor-Smith e Saltzman (2001) destacam que o confronto pode 

ser perspectivado sob duas dimensões abrangentes: (1) voluntário versus 

involuntário e (2) envolvido e não envolvido.  

(1) O confronto voluntário diz respeito a comportamentos que são 

intencionais, isto é, que estão dirigidos para um objectivo; enquanto o confronto 

involuntário corresponde a reacções não intencionais como o aumento do 

batimento cardíaco. 

(2) Os estilos de confronto, envolvido ou de aproximação e não envolvido 

ou de evitamento são os mais referenciados na literatura relacionada com os 

procedimentos médicos agudos, pelo que no âmbito do tema do presente trabalho 

merecem uma descrição mais pormenorizada. 
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O estilo de confronto envolvido refere-se a comportamentos de 

aproximação (Bernard et al., 2004; Blount et al., 2008), nomeadamente de procura 

de informação (Jaaniste et al., 2007), através de atitudes como observar aspectos 

mais ameaçadores do procedimento, e/ou colocar questões sobre o que vai 

acontecer; o que parece ir no sentido do que Miler e Green, em 1985 (cit. Favez & 

Reicherts, 2006) designaram por estilo de monitorização focado no stressor com o 

objectivo de controlá-lo, e eventualmente no que Blount e colabores (2008) 

referiram como estilo focado no problema. 

O estilo de confronto não envolvido prende-se com comportamentos 

evitantes ou de afastamento (Bernard et al., 2004; Blount et al., 2008) ou 

“blunter” (Miler & Green, 1985, cit. Favez & Reicherts, 2006) no sentido em que o 

indivíduo tenta afastar-se da ameaça ou evitar a informação (Jaaniste et al., 

2007), através de comportamentos de distracção, tais como virar a cabeça para o 

lado contrário da agulha, envolver-se em conversas sobre a escola ou atender a um 

estimulo distractivo, pelo que as crianças com este estilo de confronto são mais 

responsivas às pistas dos adultos para se envolverem neste tipo de estratégias 

(Blount et al., 1999); este estilo parece ser mais do tipo designado por Blount e 

colaboradores (2008) de “centrado na emoção”. 

Estudos sobre os comportamentos das crianças durante procedimentos 

médicos agudos sugerem que o comportamento de aproximação prediz maior 

perturbação na criança, enquanto o estilo de confronto evitante é predictor de 

uma menor perturbação comportamental (Bernard et al., 2004). Os resultados de 

Cassidy e colaboradores (2002) parecem ir no mesmo sentido uma vez que 

constataram que as crianças de 5 anos mais ansiosas, tinham maior probabilidade 

de olhar para a agulha, isto é, de adoptar um estilo de confronto por aproximação, 

e menor propensão para se distraírem com a televisão, ou seja, para adoptar um 

estilo de confronto evitante. 
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Vários autores (Bernard et al., 2004; Cohen, 2008; Favez & Reicherts, 2006) 

referem que os melhores resultados na gestão da perturbação da criança, durante 

os procedimentos pediátricos stressantes, são conseguidos quando os enfermeiros 

são capazes de avaliar correctamente o estilo de confronto da criança e, em 

conformidade, adequar a sua actuação. Por exemplo, escolher uma estratégia de 

distracção para crianças com um estilo de confronto evitante, ou, pelo contrário, 

dar informação e deixar ver a administração da vacina a crianças com um estilo de 

confronto por aproximação. Neste sentido, os autores aconselham que os 

enfermeiros averigúem junto dos pais se os filhos têm uma tendência para 

aproximar ou evitar o stressor.  

 

As experiências negativas com cuidados médicos na infância podem 

afectar futuras experiências. Por exemplo, quanto mais negativa tiver sido a 

experiência médica, tanto mais vivida será a memória da criança e 

consequentemente maior será a sua preocupação e a antecipação da dor em 

contextos idênticos (Duff, 2003), o que provavelmente pode aumentar a ansiedade 

e a não cooperação em futuros procedimentos (Cohen et al., 2001).  

A continuidade das reacções emocionais manifestadas em experiências 

médicas é constatada pelos familiares. Por exemplo, num estudo conduzido por 

Frank e colaboradores (1995), as classificações que os pais fizeram da perturbação 

comportamental da criança durante tratamentos médicos anteriores permitiram 

predizer uma reacção idêntica da criança durante as injecções de vacinação pré-

escolares. 

Num estudo com adultos, Ost (1991) verificou que de 56 pessoas de uma 

amostra clínica com fobia de injecções, 57,1% tinha adquirido o medo depois de 

uma experiência directa negativa ocorrida quando era mais nova e 21,4% por 
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experiencia indirecta vicariante. Pate, Blount, Cohen e Smith (1996, cit. Cohen et 

al., 2001; DeMore & Cohen, 2005) demonstraram também que as recordações de 

experiencias médicas negativas enquanto criança prediziam um elevado medo do 

médico e o evitamento de procura de cuidados, no adulto.  

Pelo referido, o alívio inadequado da dor e da perturbação comportamental 

da criança, durante procedimentos médicos dolorosos, parece ter efeitos negativos 

a longo prazo na tolerância e nas respostas à dor (Young, 2005). 

 

1.3.2. Variáveis distais relacionadas com os pais 

Vários autores têm referido diferentes determinantes dos comportamentos 

dos pais, sobretudo aqueles que estão associados com a ansiedade relacionada 

com diversos aspectos da vacinação. 

Por conseguinte, os pais tendem a viver a vacinação dos filhos com um certo 

grau de ansiedade associado a um conjunto de factores: 

a)  sentimento de culpa e de traição por permitir que a criança seja 

submetida ao procedimento (Gaskell et al., 2005), eventualmente associado à 

crença que “causar dano por acção é pior do que o dano provocado pela inacção” 

(Favez & Reicherts, 2006, p.50), numa criança saudável que é submetida a um 

procedimento doloroso cujos benefícios não são visíveis (MacIntyre & Leask, 2003); 

b)  o seu próprio medo de injecções (Gaskell et al., 2005); 

c) não saber como ajudar o filho a confrontar o procedimento (Varni et al., 

1995), nomeadamente numa situação em que o seu papel na gestão do 

comportamento da criança é ambíguo por estar na presença do enfermeiro, que é 

entendido como um adulto com mais autoridade naquele contexto (O’Laughlin & 

Ridley-Johnson, 1995);  
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d) ambivalência por desejar simultaneamente proteger a criança da dor e 

da ansiedade e ajudá-la a lidar com procedimento, dando instruções ou 

colaborando com o enfermeiro na restrição física adoptada no posicionamento da 

criança no colo (Gaskell et al., 2005), acabando muitas vezes por ficar a assistir 

com um sentimento de impotência às manifestações de perturbação dos filhos 

(Zelikovsky, Rodrigue & Gidycz, 2001; Piira, Sugiura, Champion, Donnelyv & Cole, 

2005). 

e) sentir-se perturbado pela reacção da criança (Diggle & Richards, 2007; 

Gaskell et al., 2005). Schechter (2010) refere o conceito de “empatia da dor”, ou 

seja, quando a resposta cerebral de um individuo que observa um parente querido 

a experienciar dor é quase idêntica àquela que este manifesta. 

f) preocupação com a dor inerente à vacinação (Favez & Reicherts, 2006; 

Smailbegovic, Laing & Bedford, 2003), em particular quando está associada a 

injecções múltiplas e frequentes (Schechter et al., 2007);  

g) insegurança relativamente ao que dizer à criança sobre o procedimento 

que se avizinha, como é que essa informação deve ser fornecida e quando é que 

deve sê-lo (Jaaniste et al., 2007), o que os pode mesmo levar a adiar ou evitar 

fornecer informação à criança, sobretudo quando testemunharam anteriormente 

elevados níveis de perturbação comportamental durante procedimentos 

semelhantes. Um estudo de Favez e Reicherts (2006) avaliou a preparação que as 

mães fizeram espontaneamente dos filhos com três anos de idade e concluíram que 

a maioria das mães invocava motivos emocionais para não dar informação acerca 

da vacinação (e.g., “Eu não queria que ele ficasse ansioso” ou “Ele vai ficar 

perturbado e eu não quero que ele tenha uma birra antes de vir para aqui”). As 

mães que forneceram informação faziam-no de um modo intuitivo, na sua maioria, 

umas horas ou uns minutos antes de chegar ao serviço de saúde, de uma forma 

breve e sem grandes detalhes (e.g., “Vais levar uma picadinha, como já levaste 
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antes.”). Estes resultados parecem corroborar a ideia de outros autores de que 

alguns pais adiam ou até evitam activamente fornecer informação à criança com 

medo de potenciarem a sua ansiedade (O’Laughlin & Ridley-Johnson, 1995). 

Contudo, ao evitarem informar a criança, acabam por agravar ainda mais a 

percepção de falta de controlo dos filhos quando se deparam com um 

acontecimento aversivo não predizível (Jaaniste et al., 2007).  

Megel, Hesner e Matthews (2002, cit. Schechter et al., 2007) encontraram 

resultados mais positivos quanto ao tipo de informação que os pais utilizaram para 

preparar os seus filhos para a vacinação: (a) 75% informou sobre o que vai 

acontecer (b) 42% sobre aspectos sensoriais (c) 40% sobre qual a necessidade de 

realizar o procedimento e (d) 10% ensinou estratégias para lidar com a vacinação 

(relaxamento, respiração ou distracção). 

Independentemente do motivo, a ansiedade dos pais está associada às 

experiências de dor e ao padrão comportamental da criança (Bernard & Cohen, 

2006; Cohen, 2008; Diggle & Richards, 2007). Por exemplo, Schechter e 

colaboradores (1991) verificaram que os pais que mencionaram ter mais medo de 

vacinas do que outras pessoas, tinham filhos com uma resposta significativamente 

mais forte à injecção. Encontrámos apenas um estudo com vacinações em idade 

pré-escolar (Frank et al., 1995), no qual não se verificou uma relação entre a 

ansiedade dos pais e o comportamento quer dos pais, quer dos enfermeiros e das 

crianças. Nos restantes casos, a literatura (Chambers et al., 2002) explica a 

influência dos pais nas reacções dos filhos através da modelagem parental das 

reacções ao estímulo doloroso e da intensificação parental das respostas de dor da 

criança. A relevância da modelagem prende-se com o facto de a criança entre os 4 

e os 6 anos, por ainda não ter desenvolvido os seus próprios mecanismos eficazes 

de confronto, ser particularmente sensível à atitude negativa dos pais em relação 

aos procedimentos médicos (Favez & Reicherts, 2006), tendendo a imitar os seus 
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comportamentos. A intensificação das respostas de dor da criança refere-se ao 

facto de, na tentativa de ajudar crianças, os pais acabarem por recorrer a 

estratégias que inadvertidamente aumentam a ansiedade dos filhos (Zelikovsky et 

al., 2001) e fortalecem a perturbação comportamental, tais como providenciar 

menos informação e ignorar mais vezes as reacções das crianças (Bush, Melamed, 

Sheras & Greenbaum, 1986). 

 

As estratégias de confronto parentais constituem outra variável distal 

determinante do seu comportamento durante o procedimento, por sua vez 

susceptível de aumentar ou diminuir a probabilidade da criança manifestar 

perturbação comportamental. 

Os resultados de Favez e Richerts (2006) indicam que as mães de crianças 

com 3 anos que não recorrem a estratégias de confronto evitantes em situações 

ansiogéneas, tendem a ter mais probabilidade de fornecer informação às crianças 

acerca da vacinação; e que estas, por sua vez, manifestam menores índices de 

perturbação comportamental durante o procedimento ou são mais facilmente 

reconfortadas se ficarem perturbadas. Por outro lado, mães com estratégias de 

confronto habitualmente evitantes tendem a não dar informação à criança antes da 

vacinação e a adoptar uma atitude de controlo durante o procedimento - 

confortando a criança, securizando-a e minimizando o impacto negativo do 

acontecimento – contribuindo desta forma para que a criança fique mais 

perturbada, na medida em que vê reforçada a noção de perigosidade da situação 

(Favez & Reicherts, 2006). 
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O estilo parental global é outra variável distal que, de forma directa ou 

indirecta, influencia o confronto e a perturbação comportamental da criança 

durante os procedimentos médicos (Varni et al., 1995). 

Broome e Endsley (1989, cit. Schechter et al., 2007) verificaram que as 

crianças com mães fiáveis (definidas como calorosas e controladoras) 

apresentavam uma perturbação significativamente menor durante a vacinação do 

que as crianças de mães autoritárias (pouco calorosas e muito controladoras), 

permissivas (muito calorosas e pouco controladoras), ou não responsivas (pouco 

calorosas e pouco controladoras). No que diz respeito à atitude parental mais 

autoritária, Favez e Richerts (2006) referem que alguns pais tendem efectivamente 

a adoptar um controlo excessivo do comportamento da criança. 

Bugental, Lewis, Lin, Lyon e Kopeikin (1999) explicam que os pais têm maior 

probabilidade de usar uma força coerciva ou abusiva na sua interacção com as 

crianças quando sentem menos controlo. Não obstante as implicações negativas 

para o futuro, o uso da força pode restabelecer temporariamente o poder do 

cuidador uma vez que obriga a criança a obedecer-lhe imediatamente (Aronfreed, 

1968, cit. Bugental et al., 1999).  

Não obstante a dificuldade dos pais em lidarem com a perturbação dos  

filhos, a maioria deseja acompanhar e confortar a criança durante um 

procedimento doloroso (Piira et al., 2005).  

De uma perspectiva mais abrangente, os estudos sobre a relevância das 

diferenças culturais na reacção dos pais à perturbação da criança e às estratégias 

que mobilizam para ajudá-la a confrontar a situação (Craig & Riddell, 2003), têm 

sido efectuados com grupos culturais e étnicos muito diferentes da nossa população 

(Pedro et al., 2010). Por exemplo, Negayama (1999) verificou que apesar das mães 

Japonesas serem geralmente empáticas com a perturbação comportamental das 

crianças durante a vacinação, tendem a reagir evidenciando um sorriso. Apesar de 
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não termos encontrado referências acerca das especificidades culturais de Portugal 

no que respeita à educação das crianças para gerir a dor associada aos 

procedimentos, podemos sugerir que, em comparação com as sociedades anglo-

saxónicas, existam discrepâncias na forma como os adultos promovem a regulação 

emocional e exercem o controlo comportamental. Existem alguns dados 

indicadores de que nos países do sul da Europa exista uma maior probabilidade de 

falar abertamente acerca dos sintomas de desconforto físico do que nos países do 

norte do continente (Craig & Riddell, 2003).  

Pelo referido, os pais têm um papel único na gestão da dor da criança; para 

além disso, conhecem melhor do que ninguém as experiências idênticas pelas quais 

os filhos já passaram, o seu estilo de confronto, os seus interesses e os seus medos 

(Piira et al., 2005). Schechter e colaboradores (1991) referem que a antecipação 

de perturbação comportamental pelos pais foi o dado com maior correlação com a 

perturbação comportamental das crianças de 5 anos, durante a vacinação. 

 

1.3.3. Variáveis distais relacionadas com os enfermeiros 

Existem poucos dados relativamente às preocupações e/ou à vivência 

emocional dos enfermeiros durante a vacinação pediátrica, havendo apenas 

referência à preocupação em administrar três ou mais vacinas numa única sessão, 

nomeadamente devido à elevada perturbação comportamental da criança 

associadas com múltiplas injecções (Woodin, Rodewald & Humiston, 1995; Reis, 

1997).  

Gaskell e colaboradores (2005) referem que os enfermeiros que trabalham 

nos cuidados primários de saúde geralmente recebem apenas formação relativa aos 

aspectos biológicos e técnicos subjacentes à administração de procedimentos com 

agulha às crianças, sem atender ao respectivo impacto psicológico ou às 
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necessidades desenvolvimentistas das mesmas - talvez porque a vacinação seja 

considerada como um procedimento rotineiro. Independentemente da razão, os 

enfermeiros têm pouca experiência no uso de estratégias tais como a distracção, 

cuja eficácia tem sido largamente demonstrada na redução da perturbação 

comportamental das crianças e dos pais (Gaskell, et al., 2005). 

Na ausência de um treino específico, os enfermeiros podem ser 

influenciados pelos seus valores culturais e pelas crenças acerca dos 

comportamentos mais apropriados para responder à perturbação comportamental 

da criança (Bates, Rankin-Hill & Sanchez-Ayendez, 1997; Bernstein & Pachter, 

2002; Craig & Riddell, 2003). 

Blount e colaboradores (1989) sugerem ainda que os adultos não treinados 

tenham aprendido eventuais comportamentos de confronto relacionados com a 

respiração profunda, em classes de preparação para o parto, em classes de gestão 

de stresse ou através de informação vinculada pela comunicação social, 

argumentando neste caso que este tipo de comportamentos poderá ter uma 

incidência bastante variável consoante o contexto socio-cultural. 

 

1.4. PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO DIRIGIDOS PARA OS ENFERMEIROS 

Existem várias recomendações para a actuação dos enfermeiros durante os 

procedimentos pediátricos dolorosos. Salienta-se a relevância de estes avaliarem as 

preocupações dos pais e possuírem informação científica que lhes permita dar 

conselhos adequados às especificidades de tais inquietações (MacIntyre & Leask, 

2003; Mills, Jadad & Wilson, 2005; Smailbegovic et al., 2003). 

No que respeita às crianças, embora nem todas as que passam por 

procedimentos médicos dolorosos necessitem de treino em competências de 

confronto por parte adultos (Varni et al., 1995), é provável que sem uma 
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intervenção apropriada algumas crianças em idade pré-escolar tenham tendência a 

manifestar perturbação comportamental durante a vacinação (Blount et al., 1990; 

Kopp, 1989).  

A dependência dos comportamentos de confronto da criança em relação aos 

comportamentos dos adultos oferece a possibilidade de reduzir a perturbação 

comportamental da criança através de programas de intervenção ou de preparação 

para os procedimentos invasivos, dolorosos e breves como a vacinação (Blount et 

al., 2008; 2009; Cramer-Berness & Friedman, 2005). Estes programas têm sido 

dirigidos aos adultos, ensinando-os a adoptar comportamentos de promoção de 

confronto (Blount et al., 2009; McMurty et al., 2006; Taddio et al., 2010) ou a 

evitar comportamentos de activação de perturbação comportamental (Blount et 

al., 1992; Salmon & Pereira, 2002; Schechter, 2010), sobretudo a securização 

(Manimala et al., 2000). 

Estes comportamentos de promoção de confronto, com crianças em idade 

pré-escolar, devem envolver sobretudo estratégias distractivas, na fase em que é 

mais fácil de gerir a perturbação, i.e., antes da ocorrência das fases mais 

assustadoras e dolorosas do procedimento médico (Blount et al., 2003) pois quanto 

mais apreensiva estiver a criança durante a fase antecipatória do procedimento 

maior perturbação tenderá a demonstrar nas restantes fases e mais difícil se 

tornará controlar essa perturbação (Blount et al., 2000; Manimala et al., 2000); 

para além disso, tendo em conta o contexto clínico da vacinação e de outros 

procedimentos breves, essa actividade distractiva deve ser de fácil utilização pelo 

profissional (Dahlquist, Pendley, Landthrip, Jones & Steuber, 2002), exigir um 

período de treino mínimo e uma aplicação curta (O’Laughlin & Ridley-Johnson, 

1995).  

Pode ser até suficiente treinar apenas os enfermeiros no uso de 

comportamentos de promoção de confronto, para aumentar o comportamento 
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promotor de confronto do adulto não treinado e diminuir a sua ansiedade (Blount 

et al., 2000; Cohen et al., 1997). Tal implica uma significativa redução de custos 

nos programas de intervenção uma vez que não é necessário treinar todos os pais e 

crianças que recorram ao serviço, mas apenas os enfermeiros, com períodos 

mínimos de reforço do treino (Blount et al., 1992; Cohen et al., 1997; Dahlquist et 

al., 2002). Por exemplo, um programa de treino de enfermeiros numa estratégia de 

confronto dirigida à criança resultou não só no decréscimo da sua perturbação 

comportamental como na generalização da estratégia aos pais não treinados, para 

alem de reduzir a ansiedade das próprias enfermeiras treinadas (Cohen et al., 

1997; 1999). 

Com efeito, os comportamentos de confronto dos enfermeiros têm revelado 

uma elevada influência nos comportamentos de confronto da criança, pelo facto 

destas terem maior facilidade em iniciar uma estratégia de distracção, ou outro 

comportamento de confronto, com uma pessoa que é nova para elas e que detém a 

autoridade na situação (Cohen et al., 2002), sobretudo se a criança observar os 

próprios pais a obedecerem às instruções deste profissional. Por outro lado, os 

próprios pais podem delegar no enfermeiro a tarefa de orientar a criança para 

confrontar o procedimento uma vez que tendem a considerá-lo como “perito” nos 

assuntos médicos (Plumridge, Goodyear-Smith & Ross, 2008). 

 

Como referimos anteriormente, perante as importantes implicações clínicas 

que as memórias dos procedimentos médicos têm no futuro das crianças (Blount et 

al., 2009; Cobb & Cohen, 2009; Duff, 2003; Ost, 1991) se conseguirmos, através do 

aumento dos comportamentos de promoção de confronto dos adultos, diminuir a 

perturbação pediátrica durante a vacinação, estamos não só a ajudar as crianças 

naquela situação como provavelmente a prevenir a ansiedade a procedimentos  

futuros (Blount et al., 2009).
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II. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA DOR, DA ANSIEDADE E DA 

PERTURBAÇÃO COMPORTAMENTAL NO CONTEXTO DA VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

A avaliação adequada da perturbação comportamental associada à dor 

aguda provocada por procedimentos pediátricos invasivos é essencial para a 

investigação e para a intervenção clínica, no sentido em que permite diagnosticar 

casos de crianças que beneficiem de analgesia (Taddio et al., 2010) ou de um plano 

de intervenção distractivo (Cohen et al., 2008) e complementarmente, avaliar a 

eficácia dos tratamentos na diminuição da dor e/ou da perturbação 

comportamental (Taddio et al., 2010). 

Devido à natureza complexa, multidimensional e subjectiva dos 

componentes sensoriais e afectivos da perturbação comportamental, Cohen, 

Blount, Cohen e Johnson (2004) recomendam a utilização de mais do que um 

instrumento de avaliação, de modo a obter uma compreensão mais alargada da 

experiência da criança. Dada a capacidade de auto-relato da criança acerca da sua 

experiencia subjectiva ser ainda reduzida, os instrumentos de observação 

objectivos, ou escalas de hetero-avaliação preenchidas pelos adultos, são a opção 

de eleição (Blount et al., 2008), embora as características do desenvolvimento 

cognitivo das crianças em idade pré-escolar já permitam a utilização de 

instrumentos de auto-avaliação (Cohen et al., 2004). 

Por conseguinte, os métodos mais utilizados para avaliar a dor e a 

perturbação comportamental de todos os intervenientes durante procedimentos 

médicos breves e invasivos, como a vacinação, são (Uman et al., 2008): a) auto-

avaliação das crianças - e.g., escalas de faces; b) hetero-avaliação pelos adultos - 

e.g., escalas análogas visuais (VAS) e escalas de resposta tipo Likert; c) auto-

avaliação dos adultos - e.g., escalas análogas visuais (VAS) e escalas de resposta 

tipo Likert; d) medidas observacionais - e.g., OSBD, BAADS ou CAMPIS - e, menos 



I PARTE: REVISÃO DE LITERATURA 

 

 46 

frequentemente, e) a monitorização fisiológica - e.g., batimento cardíaco. Blount 

e colaboradores (2009) afirmam que nenhuma metodologia é claramente superior 

às outras, tendo cada uma as suas próprias fragilidades e potencialidades.  

Numa revisão de literatura acerca da eficácia da distracção durante 

procedimentos de vacinação pediátrica, DeMore e Cohen (2005) relatam que a 

maioria dos estudos empregou a observação comportamental. Grande parte 

empregou também a auto-avaliação da criança, a avaliação do familiar e a 

avaliação da enfermeira. Apenas quatro estudos incluíram índices fisiológicos de 

dor e apenas três englobaram os três tipos de medidas comportamentais, 

cognitivas e fisiológicas da dor (Cohen et al., 1999; 2002; Megel et al., 1998, cit. 

DeMore & Cohen, 2005). 

2.1. MONITORIZAÇÃO FISIOLÓGICA 

A dor pode ser acompanhada de mudanças fisiológicas (e.g., aumento de 

batimento cardíaco, da pressão sanguínea e do ritmo cardíaco) cuja avaliação é 

sobretudo realizada no âmbito da investigação, com pouca utilização em contexto 

clínico (Taddio et al., 2010). Por exemplo, a monitorização fisiológica foi utilizada 

por Cohen e colaboradores (1999) num estudo na área da vacinação com crianças 

entre os 8-11 anos, e indicou que o batimento cardíaco aumentava de intensidade 

imediatamente antes da injecção, traduzindo o acréscimo de activação fisiológica 

e presumivelmente da ansiedade. Este stress fisiológico foi consistente com os 

relatos das crianças acerca da elevada expectativa de perturbação e de dor 

associadas ao procedimento. 

2.2. AUTO-AVALIAÇÃO DA DOR E/OU DA ANSIEDADE DA CRIANÇA 

As crianças em idade pré-escolar experienciam e/ou expressam 

comportamentalmente um conjunto de emoções negativas, como o medo, a 

ansiedade e a dor, difíceis de diferenciar entre si, e que na generalidade são 
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designados por perturbação comportamental (Gonzalez et al., 1993; Varni et al., 

1995). A indiferenciação subjacente a este conceito limita a utilidade da auto-

avaliação na distinção entre a componente afectiva (ansiedade) e a componente 

sensorial (dor) da perturbação comportamental; com efeito tal só parece ser 

possível, do ponto de vista cognitivo e verbal, a partir dos 8 anos (Champion, 

Goodenough, von Bayer & Thomas, 1998, cit. Cohen et al., 2004). Porém, a maioria 

dos estudos pediátricos baseiam-se apenas na auto-avaliação de um único 

componente, isto é, ou sobre a dor (Sparks, 2010) ou sobre a ansiedade, e 

raramente de ambos (e.g., Cohen et al., 1997; Blount et al., 1997). 

As escalas de auto-avaliação da dor e/ou da ansiedade providenciam uma 

impressão global da criança sobre a experiência subjectiva do procedimento 

médico (Barros, 2010). As escalas de faces são instrumentos que pretendem aceder 

a essa experiência subjectiva da criança apresentando-lhe um conjunto de 

desenhos ou de fotografias de faces, ilustrativos de estados de dor ou de 

perturbação comportamental (Cohen et al., 2008). 

No âmbito da vacinação encontrámos referências da utilização do Oucher 

(Beyer, Denyes & Villarruel, 1992) e da Escala de Faces (LeBaron & Zeltzer, 1984), 

as quais têm diferenciado eficazmente níveis básicos de intensidade de dor (e.g., 

nenhuma dor, dor reduzida, dor moderada e dor elevada) na auto-avaliação em 

idade pré-escolar (Belter, McIntosh, Finch & Saylor, 1988). 

O Oucher (Beyer , Denyes & Villarruel, 1992) é uma escala de auto-avaliação da 

dor através de 6 fotografias que expressam níveis crescentes de desconforto de 

uma criança (Caucasiana – Figura 3, Afro-Americana ou Hispânica). A confiança e a 

validade deste instrumento estão descritas na literatura (Beyer et al., 1992). 

É aplicável entre os 3-12 anos e foi utilizada no estudo de Sparks (2001) 

para avaliar a dor nos grupos de controlo, grupo com distracção e grupo com 
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fricção/aperto da pele no local da injecção da 

vacinação; também foi utilizada no estudo de 

Megel e colaboradores (1998) para avaliar a 

percepção de dor durante a vacinação de 

crianças entre os 3 e os 6 anos. Carlson e 

colaboradores (2000) indicam que quanto mais 

nova a criança mais tenderá a auto-relatar 

níveis superiores de dor. Um estudo de 

Schechter e colaboradores (1991) encontrou 

uma forte correlação entre o comportamento 

das crianças com 5 anos durante a vacinação e o 

seu auto-relato de dor através do Oucher; no 

entanto, algumas relataram mais dor do que os 

seus comportamentos sugeririam; as 

implicações metodológicas e clínicas desta discrepância requerem mais estudos e 

alertam para a precaução que é necessária ter quando se avalia se a criança está a 

sofrer (Schechter et al., 1991). 

Relativamente à Escala de Faces (LeBaron & Zeltzer, 1984), apresentada na 

Figura 4, solicita à criança que aponte para a face, de entre cinco alternativas, que 

melhor descreva o quanto se sentiu “assustada” ou “magoada” durante um 

procedimento doloroso.  

 

Fig. 4. Escala de Faces, LeBaron & Zeltzer, 1984 

Fig. 3. Oucher , 

Beyer , Denyes, & Villarruel, 1992 

(versão Caucasiana) 
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A Escala de Faces tem sido utilizada em estudos na área da vacinação, 

nomeadamente como uma medida de dor ou de perturbação comportamental 

percepcionada pela própria criança (Blount et al., 1997; Cohen et al., 2002; 

Manimala et al., 2000), susceptível de corroborar os resultados das escalas de 

observação (Cohen, et al., 1997; Blount et al., 1997; Pedro & Barros, 2006). Blount 

e colaboradores (1997) utilizaram como âncoras exclusivamente a expressão de 

“nenhuma dor” a “maior dor possível” e, em estudos posteriores (1992; 2001), as 

designações “nenhum medo – a maior medo possível”. No estudo de Cohen e 

colaboradores (1997) a Escala de Faces foi utilizada para instruir a criança no 

sentido de apontar para a face que mostrasse quanto lhe tinha doído a injecção, 

enquanto no estudo de 2002, da mesma autora, foi também usada para questionar 

a criança acerca de quão perturbada esteve durante a injecção e quão assustada se 

sentia relativamente à próxima vez que fosse levar a vacina.  

A Escala de Faces tem mostrado ser bem aceite e adequadamente 

compreendida pelas crianças a partir dos três anos, sendo considerada como uma 

medida de avaliação bem-estabelecida (Stinson, Kavanagh, Yamada, Gill & 

Stevens, 2006), com boa responsividade à dor associada ao procedimento médico 

(LeBaron & Zeltzer, 1984; Stein, 1995) e associada com medidas de 

comportamentos neutros, de confronto e de perturbação comportamental das 

crianças, bem como com comportamentos de activação de perturbação 

comportamental dos pais (Blount et al., 1997).  

As expressões ilustradas nas âncoras das diferentes escalas de faces não são 

consistentes entre os vários instrumentos e invocam respostas díspares nas 

crianças. Por exemplo, uma expressão sorridente da âncora do pólo de menor 

intensidade pode enviesar os relatos dos níveis de dor da criança uma vez que 

muitas delas, em situações médicas, não estão sorridentes nem felizes; por outro 

lado, o facto de uma face do extremo da escala estar a chorar, pode fazer com que 
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não seja escolhida, excepto se a criança efectivamente chorou (Cohen et al., 

2008). 

Por não empregar palavras sofisticadas ou valores numéricos abstractos 

(Cohen et al., 2008), as escalas de faces constituem um método de auto-avaliação 

da dor mais apropriado para as crianças, em comparação com as escalas numéricas 

(Lal, McClelland, Phillips, Taub & Beattie, 2001). No entanto, mesmo que a cada 

face seja associado um número inteiro, não pode ser assumido que a escala de 

faces forneça dados numa escala de intervalo ou de razão; na melhor das 

hipóteses, os dados devem ser considerados ordinais uma vez que os intervalos 

entre os estímulos podem ser percepcionados de forma diferente de acordo com a 

perspectiva da criança. 

2.3. HETERO-AVALIAÇÃO DA DOR E/OU DA PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL DA CRIANÇA PELOS ADULTOS 

No caso de crianças mais novas, ou demasiado perturbadas, ou com atrasos 

de desenvolvimento, as escalas de hetero-avaliação dos adultos constituem um 

complemento importante na avaliação da dor pediátrica (Cohen et al., 2008).  

No âmbito da avaliação da dor e da perturbação comportamental associada 

à vacina, têm sido utilizadas as classificações dos adultos que observam as crianças 

através de diversas escalas comportamentais (Taddio et al., 2010), nomeadamente 

a VAS (Visual Analogue Scale) e a Escala de Resposta tipo Likert. 

A VAS permite avaliar a percepção dos adultos, pais e enfermeiros, acerca 

da intensidade da dor ou do medo da criança em situações de vacinação, 

posicionando-os graficamente sobre uma recta com dez centímetros, entre dois 

extremos adjectiváveis (Blount et al., 1992; 1997; Cohen et al., 2001; 2002). Por 

exemplo, num estudo de Blount e colaboradores (1992), a VAS foi utilizada para os 

pais classificarem o grau de medo da criança em relação à vacinação, num 
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contínuo entre “nenhum medo” / “maior medo possível”, e o grau de dor 

provocado pelo procedimento, num contínuo entre “nenhuma dor” / “maior dor 

possível”; no mesmo estudo, a VAS foi também utilizada para os enfermeiros 

expressarem a sua percepção relativamente ao grau de perturbação 

comportamental e de cooperação da criança, durante o referido procedimento, 

considerando-a entre os extremos “nada perturbada” / “o mais perturbada 

possível” e “nada cooperante” / “o mais cooperante possível”. Os resultados 

indicaram que a utilização da VAS pelos pais e pelos enfermeiros faculta medidas 

fiáveis e válidas da dor a partir dos 5 anos (Blount et al., 1992), e são suportados 

por pesquisas anteriores (Frank et al., 1995; Varni, Thompson & Hanson, 1987, cit. 

Blount, Bunke, Cohen & Forbes, 2001).  

Relativamente à Escala de hetero-avaliação de resposta tipo Likert, 

consiste num instrumento que permite a um indivíduo assinalar a intensidade de 

um comportamento, neste caso, da dor ou da perturbação comportamental da 

criança, situando o seu juízo num dos cinco pontos possíveis. Tem sido utilizada no 

âmbito da vacinação para os pais e para os enfermeiros, no final do procedimento, 

avaliarem o grau de perturbação comportamental da criança como “o mais 

perturbada de sempre”, “mais perturbada que o habitual”, “o habitual”, “menos 

perturbada que o habitual” e “o menos perturbada de sempre” (Cohen et al., 

1997), ou para os pais compararem a perturbação comportamental da criança na 

vacinação com o comportamento passado, em situações idênticas, optando por 

uma de cinco respostas, as quais variavam desde (0) muito pior a (4) muito melhor 

(Blount et al., 1992). 

Manne, Jacobsen e Redd (1992) sugerem que enquanto os enfermeiros se 

baseiam no comportamento manifesto das crianças para avaliar o seu grau de dor, 

os pais avaliam-na com base na percepção subjectiva que têm da dor da criança. 

Por outro lado, o auto-relato de dor da própria criança parece estar 
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tendencialmente mais associado com a sua idade cronológica. Eventualmente por 

esta razão, a estimativa do observador adulto acerca da dor ou da ansiedade da 

criança nem sempre se correlaciona significativamente com o auto-relato da 

mesma (e.g., para a dor, Jay, 1988, cit. Blount et al., 1992; e.g., para a 

ansiedade, Chambers, Reid, Craig, McGrath & Finley, 1998, cit. Cohen et al., 

2004). Com efeito, a dor e a ansiedade constituem fenómenos subjectivos e 

complexos e uma experiência multidimensional que não se traduz apenas em 

comportamentos observáveis (LeBaron & Zeltzer, 1984). 

Pelo referido a respeito da utilização das escalas de hetero-avaliação, 

quando se pretende avaliar fielmente a percepção da dor pediátrica não se deve 

inferir o seu grau exclusivamente a partir do comportamento observável da 

criança, mas sim complementá-la com a avaliação subjectiva da dor/medo da 

própria criança (Varni et al., 1995; LeBaron & Zeltzer, 1984). 

2.4. ESCALAS DE AUTO-AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE DOS ADULTOS 

Quer a VAS quer as Escalas de Resposta tipo Likert podem também servir 

como um instrumento de auto-avaliação. 

No estudo de Blount e colaboradores (1992) foi utilizada a VAS como 

instrumento de auto-avaliação dos pais acerca da sua própria competência para 

ajudar a criança durante a vacinação, entre os extremos “totalmente incapaz de 

ajudar a criança” / “significativamente capaz de ajudar a criança”. O mesmo 

estudo utilizou também uma escala de Likert para os pais avaliarem o seu próprio 

grau de perturbação durante a vacinação dos filhos, podendo a suas respostas 

situar-se entre (0) muito mais perturbado a (4) muito menos perturbado, por 

comparação com outras situações de vacinação das crianças, nas quais estiveram 

presentes. No estudo de Cohen e colaboradores (1997) os pais e os enfermeiros 

também avaliaram o seu grau de ansiedade durante a vacinação das crianças, numa 
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escala de Likert de 5 pontos: “1-nada ansioso(a)”, “2-menos ansioso(a) que o 

costume”, “3-o costume”, “4-mais ansioso(a) que o costume” e “5-muito 

ansioso(a)”. 

2.5. ESCALAS DE OBSERVAÇÃO DA PERTURBAÇÃO COMPORTAMENTAL DA 

CRIANÇA 

As escalas de observação comportamental são usadas para avaliar os 

comportamentos indicativos de dor e de perturbação através da monitorização 

objectiva de comportamentos operacionalmente definidos e observáveis, por 

observadores treinados nas reacções comportamentais da criança, in vivo ou 

codificadas a partir de gravações (Cohen et al., 2004; 2008). 

Cohen e colaboradores (2008) recomendam a utilização das escalas 

observacionais em conjunto com as escalas de auto-avaliação, sendo que a escolha 

do melhor instrumento de avaliação depende do propósito da sua utilização, das 

questões a que se pretende responder e ao contexto no qual serão utilizadas. Com 

efeito, muitas das escalas observacionais foram desenvolvidas para estudar a dor e 

a perturbação em crianças e adolescentes com cancro, enquanto realizavam 

aspirações da medula óssea e punções lombares. Como tal, foram desenhadas para 

avaliar reacções a procedimentos médicos dolorosos e relativamente prolongados 

(Cohen et al., 2008). Uma vez que o presente estudo tem como objecto 

procedimentos dolorosos, invasivos, breves e ocasionais, referiremos apenas as 

escalas de observação da perturbação comportamental mais estudadas em 

procedimentos semelhantes. 

2.5.1. OSBD (Jay & Elliott, 1983) 

A OSBD (Observation Scale of Behavioral Distress) foi concebida em 1983 

por Jay, Ozolins, Elliot e Caldwell. Inclui os comportamentos de “Procura de 

Informação”, “Choro”, “Gritos”, “Resistência Verbal”, “Apoio Emocional”, 
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“Verbalização de Dor”, “Restrição Física” e “Esbracejar”, registados em intervalos 

de 15 segundos, numa escala de quatro pontos, para cada uma das três fases do 

procedimento (antes, durante e depois da injecção); as pontuações em cada 

intervalo são somadas e, em seguida, divididas pelo número total de intervalos da 

fase em questão; para obter uma pontuação total de perturbação comportamental, 

somam-se as pontuações das três fases (Jay et al., 1983; Blount et al., 1992, 1997, 

2001). A OSBD tem uma validade de construto considerada aceitável (Megel et al., 

1998). 

A OSBD foi um dos  instrumentos utilizados no estudo de Blount e 

colaboradores (1992) para avaliar o impacto do treino dos pais no uso da conversa 

não relacionada com o procedimento e com o uso da respiração na perturbação 

comportamental das crianças entre os 3-7 anos. Foi também utilizada por Megel e 

colaboradores (1998) para avaliar a perturbação comportamental das crianças 

entre os 3-6 anos durante a vacinação. 

Por ser um dos instrumentos mais utilizados nos procedimentos médicos 

agudos é frequentemente citada na literatura, facilitando a comparação dos 

efeitos de diferentes intervenções na perturbação comportamental da criança 

(Blount et al., 1992). 

2.5.2. BAADS (Hubert, Jay, Saltown & Hayes, 1988) 

A BAADS (Behavioral Approach-Avoidance and Distress Scale) é uma escala 

de observação concebida originalmente por Hubert, Jay e Hayes (1988) para 

observar as respostas da criança durante a preparação para procedimentos de 

aspiração da medula, classificando, numa escala de cinco pontos, comportamentos 

de aproximação-evitamento, tais como procurar activamente informação, colocar 

questões, olhar e tocar nos instrumentos (aproximação) versus tentar evitar a 

informação, virar-se ou tentar modificar/escapar da situação (evitamento); 
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pontuações mais elevadas indicam maior aproximação, isto é, maior confronto 

(Hubert, Jay & Hayes, 1988; Blount et al., 1997; 2001).  

Esta escala também avalia a perturbação comportamental da criança 

através de uma escala de cinco pontos, a qual vai desde ausência de perturbação 

comportamental/ calma/ ausência de choro até à perturbação comportamental 

extrema/ agitação/ gritos e/ou tensão muscular. Pontuações mais elevadas 

indicam mais perturbação comportamental (Hubert, Jay & Hayes, 1988; Blount et 

al., 1992; 1997).  

A BAADS foi um dos outros instrumentos utilizados no estudo de Blount e 

colaboradores (1992) para avaliar o impacto do treino dos pais no uso da conversa 

não relacionada com o procedimento e com o uso da língua da sogra na 

perturbação comportamental das crianças entre os 3-7 anos durante a vacinação. 

 

Apesar da utilidade das avaliações proporcionadas pelas escalas de 

observação, estes instrumentos têm algumas limitações quando utilizados no 

contexto da vacinação: (1) contemplam um conjunto de comportamentos 

predefinidos, sobretudo os de perturbação comportamental, pelo que tendem a 

medir mais a intensidade dos mesmos em detrimento da variedade (Blount et al., 

1989; 1997); (2) avaliam o estado subjectivo de dor/perturbação da criança a 

partir do seu comportamento, embora a criança possa experienciá-la sem se 

expressar comportamentalmente, de forma verbal ou não verbal (Varni et al., 

1995); (3) não têm em conta os comportamentos de promoção de confronto ou 

activação de perturbação comportamental dos pais e dos profissionais de saúde 

(Blount et al., 2001), apesar de provas consistentes acerca da forte influência que 

exercem no nível de perturbação comportamental da criança, durante 

procedimentos médicos que provocam dor aguda; e (4) não dão indicações acerca 
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da dinâmica da interacção social que se estabelece entre os intervenientes 

presentes no procedimento médico (McFall & McDonel, 1986, cit. Blount et al., 

1989). 

2.5.3. CAMPIS (Blount et al., 1989) 

No sentido de colmatar as referidas lacunas nas escalas de observação, 

Blount e colaboradores (1989) propuseram, com base no Modelo Interactivo do 

Distress Agudo da Criança, um novo instrumento: o CAMPIS - Child-Adult Medical 

Procedure Interaction Scale, a medida observacional mais recomendada no 

contexto da vacinação pediátrica (Blount et al., 2009). 

Num dos estudos iniciais (Blount et al., 1989), o CAMPIS possuía um elevado 

grau de especificidade, uma vez que permitia a categorização em trinta e cinco 

códigos dos comportamentos dos adultos e das crianças durante os procedimentos 

de aspiração de medula e de punção lombar. Nesse estudo, esses códigos foram 

submetidos a uma análise sequencial de modo a obter mais do que medidas 

estáticas do comportamento (como as obtidas por inventários de ansiedade ou 

pontuações totais de perturbação comportamental) e conseguir detectar padrões 

na fluência da interacção entre os intervenientes. Posteriormente, Blount e 

colaboradores (1997) validaram uma versão revista do CAMPIS, na qual os códigos 

em questão são agrupados em categorias específicas (CAMPIS-R - Child-Adult 

Medical Procedure Interaction Scale – Revised de Blount et al., 1997). Neste 

formato, os códigos respeitantes aos comportamentos das crianças são combinados 

nas categorias de “Perturbação Comportamental”, “Confronto” e “Neutros”. Os 

códigos dos adultos são inseridos nas categorias de “Activação de Perturbação 

Comportamental”, de “Promoção de Confronto” e “Neutros”. 

Na Tabela 1.1. encontram-se descritas as categorias dos comportamentos e 

os respectivos códigos do CAMPIS-R.  
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Tabela 1.1. Categorias do CAMPIS-R 

Categorias do Comportamento 
da Criança Codificação dos Comportamentos da Criança 

I. Perturbação Comportamental  

 

1. chorar 
2. gritar 
3.  resistência verbal 
4.  pedido de apoio emocional 
5.  verbalização de medo 
6.  verbalização de dor 
7. verbalização de emoções 
8.  procura de informação 

II. Comportamentos de 
Confronto 

9. verbalizações de confronto 
10. conversa não relacionada com o procedimento 
11. respiração profunda audível  
12. humor 

III. Comportamentos Neutros 13. informação acerca do seu estado 
14. pedido de alívio do desconforto não provocado pelo 

procedimento 
15.  verbalização assertiva relacionada com o 

procedimento 
16.  conversa relacionada com a sua condição geral 

Categorias dos Comportamentos 

dos Adultos 

(Pais e Profissionais de Saúde) 

Codificação dos Comportamentos dos Adultos 

I. Comportamentos Activação 
de Perturbação 
Comportamental 

17. crítica 
18. comentários securizantes 
19. dar controlo à criança 
20. pedido de desculpa  
21. empatia 

Categorias dos Comportamentos 
dos Adultos 

(Pais e Profissionais de Saúde) 
Codificação dos Comportamentos dos Adultos 

II. Comportamentos de 
Promoção de Confronto 

22. humor dirigido à criança 
23. conversa com a criança não relacionada com o 

procedimento 
24. ordem para usar estratégia de confronto 

III. Comportamentos Neutros 25. humor dirigido para os adultos 
26. conversa de adultos não relacionada com o 

procedimento 
27. conversa com adultos relacionada com o 

procedimento 
28. comando para o envolvimento no procedimento 
29. anúncio do procedimento 
30. ordens comportamentais para a criança 
31. verificação do estado da criança 
32. conversa com a criança relacionada com a sua 

condição geral 
33. comentários acerca do estado geral da criança 
34. comandos para gerir o comportamento da criança 
35. elogio 
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Estes comportamentos podem ser contabilizados para obter uma pontuação 

total, por fase do procedimento ou por categoria de comportamentos (Cohen et 

al., 2008). Por exemplo, no que diz respeito à avaliação de comportamentos de 

uma categoria específica, dois estudos diferenciaram duas subcategorias de 

códigos, relativos à perturbação comportamental da criança: (1) “Perturbação 

Antecipatória ou Apreensiva” que incluía os comportamentos de pedido de apoio 

emocional, verbalização de medo e procura de informação (Blount et al., 19904) 

muito semelhante ao designado por “Ansiedade da Criança” (Cohen et al., 20045), 

que para alem dos comportamentos anteriores englobava também a resistência 

verbal e a verbalização de emoções; (2) “Demonstração de Perturbação”, que 

abrangia os comportamentos chorar, gritar, verbalização de dor, resistência verbal 

e verbalização de emoção (Blount et al., 1990), com algumas parecenças com o 

subgrupo “Dor da Criança”, formado pelos comportamentos chorar, gritar, 

verbalização de dor e restrição física (Cohen et al., 2004).  

O CAMPIS/CAMPIS-R, embora originalmente tenha sido usado com crianças 

submetidas a aspirações da medula e punções lombares (e.g., Blount et al., 1989), 

também tem vindo a ser utilizado em estudos com crianças e adolescentes sujeitos 

à vacinação, apresentados na Tabela 1.2. 

 

 

 

 

 

                                            
4 Este estudo foi realizado com crianças entre os 5 e os 13 anos, submetidas a aspirações de 

medula e punções lombares.  
5 Este estudo foi realizado com crianças entre os 8-11 anos, durante a vacinação, e 

pretendia diferenciar comportamentos de dor versus de ansiedade. 
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Tabela 1.2. Estudos com o CAMPIS/CAMPIS-R no contexto da vacinação (Blounta, s/ data). 

Estudos Tipo de 
amostra 

Intervalo da 
idade 

(M) 

Dimensão 
da 

amostra 

Sexo  

(% de 
raparigas) 

País de 
Estudo 

Etnia 

Blount et al., 
(1992) 

Crianças em 
idade pré-
escolar  

3-7 anos 

(M=5 anos) 

60 47% Estados 
Unidos 

57% Afro-
Americanos 

43% 
Caucasianos 

Cohen e 
colaboradores 

(1997) 

Crianças 
saudáveis em 
idade pré-
escolar 

4-6 anos 

(M=4,4 anos) 

92 48% Estados 
Unidos 

68% Afro-
Americanos 

24% 
Caucasianos 

8% 
Hispânicos 

Blount et al., 
(1997) 

Crianças 
saudáveis em 
idade pré-
escolar 

4-7 anos 

(M=6,2 anos) 

77 53% Estados 
Unidos 

87% 
Caucasianos 

12% Afro-
Americanos 

1% Outro 

Sweet & 
McGrath 
(1998) 

Bebés  Bebés com 
5-19 meses, 
respectivos 

pais e 
profissionais 

de saúde 

60 62% Canada 88,5% 
Caucasianos 

98% mães 
Caucasianas 

Cohen et al., 
(1999, 2004) 

Crianças 
Africanas-
Americanas, 
do 4º ano de 
escolaridade 

8,8-11,1 
anos 

(M=9,9) 

39 59% Estados 
Unidos 

100% Afro-
Americanos 

 

Para além das investigações referidas na Tabela 1.2, as categorias para os 

adultos foram ainda utilizadas em estudos de outros procedimentos com crianças 

desde os 6 meses até aos adolescentes com 13 anos; as categorias para as crianças 

foram aplicadas a crianças desde os 2 aos 13 anos de idade. Em cada caso, foi 

encontrado o mesmo padrão básico de interacção, suportando a generalização dos 

resultados (Blounta, s/ data). 

Numa perspectiva psicométrica, as escalas do CAMPIS/CAMPIS-R são 

consideradas como uma medida “bem estabelecida”. Pelo menos duas equipas de 

investigação (Blount et al., 2008; Cohen et al., 2008) publicaram estudos com 

evidências empíricas atestando boas propriedades psicométricas. Especificamente 

do ponto de vista da validade externa, as pontuações de perturbação obtidas com o 
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CAMPIS-R têm evidenciando correlações negativas com a idade da criança (Cohen 

et al., 2008) e correlações positivas com a ansiedade e com os relatos dos pais 

acerca da dor e da perturbação da criança (Frank et al., 1995). 

Relativamente à utilidade clínica, o CAMPIS-R é sensível aos efeitos da 

intervenção de natureza psicológica e/ou farmacológica (Cohen et al., 1999) e, 

consoante as particularidades do contexto clínico e dos objectivos da intervenção, 

permite a selecção apenas dos códigos relevantes para o estudo (Gonzalez et al., 

1993). 

Não obstante a vasta informação fornecida pelo CAMPIS / CAMPIS-R, o facto 

de ser muito exigente em termos de tempo para a transcrição e codificação dos 

comportamentos conduziu Blount e colaboradores (2001) a criarem a mais recente 

versão deste instrumento: o CAMPIS-SF (Child-Adult Medical Procedure 

Interaction Scale-Short Form). 

O CAMPIS-SF é uma escala de observação que avalia os mesmos constructos 

de base do CAMPIS-R, embora com informação menos detalhada, num formato mais 

breve e fácil de utilizar, avaliando os comportamentos através de uma escala 

numérica de intensidade (Anexo IV), que permite substituir o CAMPIS/CAMPIS-R 

quando não há tempo suficiente para a codificação exigida por estes (Blount et al., 

2008). 

Em termos de operacionalização, o CAMPIS-SF exclui a categoria 

comportamentos “Neutros” das crianças, dos pais e dos profissionais de saúde6 

(Blount et al., 2001) mas, em contrapartida, para além de recolher a informação 

audível (conversas, choro, etc.) inclui também comportamentos motores. Por 

exemplo, num estudo cuja intervenção envolvia a inclusão de um filme distractivo 

                                            
6 Existem evidências que os comportamentos neutros das crianças, dos pais e dos 

profissionais de saúde não se encontram fortemente associados com a perturbação 

comportamental ou com o confronto da criança (Blount et al., 1989; 1990; 1991). 
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durante a vacinação, codificou-se a criança olhar ou apontar para o monitor como 

um “Comportamento Distractivo”; assim como a enfermeira apontar para o 

monitor, como pista para a criança ver o filme, ou realizar comentários acerca do 

desenrolar da história, foi registado no código “Ordem para Usar Estratégia de 

Confronto” (Cohen et al., 1997).  

É também com o formato do CAMPIS-SF que o código “Necessidade de 

Restrição Física” da criança é inserido na categoria dos comportamentos de 

“Perturbação Comportamental”7 e o código “Comportamento Distractivo” incluído 

na categoria dos comportamentos de “Confronto” da criança (Blount et al., 2001).  

Relativamente às qualidades psicométricas do CAMPIS-SF, o estudo de 

Blount e colaboradores (2001) mostrou tratar-se de uma medida com boa validade, 

com base em correlações significativas com medidas obtidas por outros 

instrumentos de observação, tais como a BAADS (Behavioral Approach-Avoidance 

and Distress Scale, Hubert et al., 1988; Bachanas & Blount, 1996, cit. Blount et al., 

2001) e a OSBD (Observation Scale Of Behavioral Distress, de Jay et al., 1983) já 

anteriormente validadas. 

O CAMPIS-SF também foi validado pelas correlações significativas com 

medidas de hetero-avaliação dos pais acerca do medo e da dor da criança, do 

pessoal médico relativamente à perturbação comportamental e cooperação da 

criança e das medidas de auto-avaliação do medo e dor da criança (Blount et al., 

2001). 

Os estudos realizados (Blount et al., 2001) suportam a validade convergente 

e a validade de constructo das escalas CAMPIS-SF, ou seja das categorias de 

                                            
7 Até então o comportamento observado de «necessidade de restrição física» da criança era 

considerado como um indicador comportamental à parte, por se considerar uma medida 

socialmente validada de elevados níveis de perturbação comportamental da criança (Blount 

et al., 1992; Cohen et al., 1997). 
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“Confronto”, “Perturbação Comportamental” para as crianças e das categorias de 

“Promoção de Confronto” e “Activação de Perturbação Comportamental” para os 

adultos. 

No entanto, um dos seus autores (Blount et al., 2008) refere que, pelo facto 

de ser um instrumento recente, o CAMPIS-SF requer um estudo mais extensivo que 

permita uma validação mais aprofundada. Com efeito, a escala do CAMPIS-SF foi 

considerada como uma medida “promissora” - isto é, publicado pelo menos em um 

artigo revisto por pares, possui propriedades psicométricas moderadas ou vagas 

(Blount et al., 2008; Cohen et al., 2008). 

Encontrámos pelo menos um estudo no âmbito da vacinação que utilizou o 

CAMPIS-SF como escala de observação da perturbação comportamental da criança 

(Bernard et al., 2004).  

Num estudo anterior realizado pela autora deste trabalho (Pedro et al., 

2010), adoptámos parcialmente a estrutura do CAMPIS-SF, mantendo a escala 

numérica de intensidade dos comportamentos, mas continuando a especificar os 

respectivos códigos comportamentais, à semelhança da versão anterior, CAMPIS-R. 

Em relação aos códigos comportamentais, e uma vez que o próprio autor da escala 

menciona a flexibilidade do instrumento, desde que a adaptação implique 

codificações conceptualmente consistentes com a definição da categoria onde são 

inseridos (Blounta, s/ data), introduzimos seis códigos novos nas categorias dos 

adultos e um código na categoria das crianças, que dizem respeito aos 

comportamentos cujas características não se adequavam aos códigos originais do 

CAMPIS-R. Mais especificamente, inserimos três novos códigos na categoria dos 

comportamentos de “Activação de Perturbação Comportamental” dos adultos - 

“Intimidação”, “Ordem Inapropriada para o Confronto da Criança com o 

Procedimento” e “Racionalização” – e três códigos na categoria “Promoção de 

Confronto” dos adultos - “Conforto Físico”, “Promessa de Recompensa em caso de 
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Comportamento Adequado da Criança” e “Expressão de Emoções Positivas”; e 

recuperámos ainda três códigos dos adultos, considerados como Neutros nos 

CAMPIS-R - Dar Informação” (no CAMPIS-R designado como “Anuncio de Algo 

Relacionado com o Procedimento”), “Elogio” e “Procura de Informação sobre o 

Impacto do Procedimento” - que pela sua elevada frequência foram incluídos na 

fase de codificação a fim de confirmar se mantinham a sua condição de 

comportamentos “neutros”. No que respeita à codificação dos comportamentos das 

crianças foi necessário criar apenas um código, que nomeámos por “Verbalização 

de Alívio ou de ausência de Dor”, e que inserimos na categoria “Confronto” da 

criança. Em relação aos novos códigos, apenas a “Intimidação” dos Pais e a “Ordem 

Inapropriada para o Confronto da Criança com o Procedimento” e “Dar Informação” 

dos Enfermeiros mostraram associações relevantes com os comportamentos da 

criança (Pedro et al., 2010). A ausência de outros estudos sobre a aplicação das 

versões do CAMPIS à população portuguesa reforça a importância de continuarmos 

a investigar a adaptação destes novos códigos a este contexto cultural específico, 

mantendo-os no presente estudo.  

 


