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II PARTE - METODOLOGIA 

Neste capítulo começamos por apresentar os objectivos de investigação, 

formulados em função da revisão de literatura e dos resultados obtidos em estudos 

anteriores realizados pelos próprios autores (Pedro & Barros, 2006; Pedro et al., 

2010). 

Em seguida, descrevemos aspectos fundamentais da metodologia, tais como a 

definição das variáveis, o desenho do estudo e a caracterização da amostra; por 

último, caracterizamos os instrumentos que utilizámos e explicamos o procedimento 

adoptado na recolha dos dados.  

2.1. OBJECTIVOS 

O presente estudo tem como objectivo geral contribuir para o estudo das 

interacções entre adultos e crianças em idade pré-escolar, e respectivas associações, 

durante um procedimento doloroso e breve como a vacinação, através da 

concretização dos seguintes objectivos específicos: 

Objectivo 1: Identificar o grau de ansiedade/perturbação comportamental 

auto-avaliado por cada um dos participantes, e avaliado pelos adultos em relação às 

crianças. 

Objectivo 2: Identificar os comportamentos mais relevantes das crianças, dos 

pais e dos enfermeiros (Blount et al., 1989; 1991), através da respectiva descrição 

estatística; 

Objectivo 3: Descrever o tipo de associações que se estabelecem entre os 

comportamentos dos pais e dos enfermeiros e os comportamentos das crianças, na 

fase antecipatória e na fase dolorosa do procedimento, tendo em conta o Modelo 

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

Médicos Dolorosos (Blount et al., 1999), e identificar semelhanças e diferenças com 
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as associações previamente identificadas por outros autores (Blount et al., 1989; 

1997) nomeadamente no que diz respeito: 

3.1. Às relações entre os comportamentos dos adultos e a perturbação 

comportamental da criança; 

3.2. Às relações entre os comportamentos dos adultos e o confronto da 

criança. 

Objectivo 4: Desenvolver uma tipologia baseada nos perfis de 

comportamentos adoptados pelos pais, pelos enfermeiros e pelas crianças durante os 

procedimentos de vacinação, e identificar eventuais associações entre esses perfis. 

Objectivo 5: Explorar as significações dos enfermeiros relativamente aos 

motivos de ansiedade dos participantes relacionados com a vacinação pediátrica, às 

justificações para o desempenho de comportamentos desfavoráveis e favoráveis à 

cooperação da criança com o procedimento e à identificação de fontes de 

aprendizagem das estratégias para ajudar a criança a lidar com a ansiedade desta 

situação, através de uma metodologia qualitativa. 

Escolhemos como procedimento a vacinação uma vez que constitui um 

contexto propício ao estudo das interacções entre adultos e crianças, na medida em 

que sua administração é breve, medianamente dolorosa e invasiva, frequente nestas 

idades, realizada com crianças saudáveis e num ambiente estruturado. 

2.2. VARIÁVEIS EM ESTUDO 

Foram avaliadas diversas variáveis distais, isto é, aquelas que embora tendo 

uma relação afastada no tempo ou indireta com o que ocorre durante a vacinação, 

podem influenciar o comportamento e a experiência dos intervenientes durante o 

procedimento, tais como: características demográficas (idade, nacionalidade, etnia e 

sexo da criança; parentesco, idade e grau de escolaridade do adulto que acompanha 

a criança), história médica e de tratamentos anteriores da criança (Blount et al., 
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2000); preparação da criança para a vacinação realizada pelos pais (Favez & 

Reicherts, 2008); necessidade sentida pelos pais de receberem alguma informação 

prévia ao procedimento, da parte dos enfermeiros (Fitzgerald & Glotzer, 1995).  

Também tivemos em consideração a avaliação dos pais sobre o desempenho 

dos enfermeiros, nomeadamente, aspectos mais apreciados na actuação do 

profissional de saúde e o grau de satisfação com a mesma. 

Em termos das variáveis proximais, isto é, aquelas que definem o que ocorre 

durante o procedimento, considerámos medidas da experiência emocional dos 

participantes, tais como: auto-avaliação da perturbação comportamental da criança 

(Escala das Faces de LeBaron & Zeltzer, 1984), hetero-avaliação dos pais e dos 

enfermeiros acerca da ansiedade da criança e auto-avaliação da ansiedade sentida 

pelos pais e pelos enfermeiros durante o procedimento (Escalas adaptadas de Cohen 

et al., 1997). E variáveis comportamentais, que sistematizam os comportamentos 

manifestados pelos participantes durante a vacinação, as categorias e códigos 

adaptados da Child-Adult Medical Procedure Interaction Scale - Revised e Short-Form 

(CAMPIS-R e CAMPIS-SF, respectivamente, de Blount et al., 1997, e de Blount et al., 

2001). 

2.3. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

2.3.1. DESENHO DO ESTUDO 

O presente estudo adoptou um desenho de campo exploratório, observacional 

e descritivo, na medida em que o nosso principal objectivo se dirige para a 

observação e registo dos comportamentos espontâneos da criança, dos pais e dos 

enfermeiros, no contexto “natural” da vacinação, no decorrer da rotina típica do 

serviço de enfermagem no centro de saúde.  
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Neste sentido, a investigadora limitou-se a aplicar o questionário de recolha 

de dados demográficos e as escalas de auto e de hetero-avaliação da ansiedade dos 

participantes, e a estar presente na situação da vacinação com o intuito de 

posicionar e accionar a câmara para o registo dos dados audiovisuais, sem que 

houvesse qualquer interacção, durante o procedimento, com qualquer um dos 

intervenientes.  

A recolha dos registos filmados permitiu a posterior codificação e 

quantificação dos comportamentos dos intervenientes numa grelha de observação. A 

quantificação dos dados possibilitou o seu posterior tratamento através de métodos 

estatísticos de natureza correlacional, inferencial e de análise de clusters, descritos 

no Capítulo III, com o intuito de concretizar os objectivos da presente investigação. 

2.3.2. AMOSTRA 

2.3.2.1. Condições de elegibilidade dos participantes 

Da população de crianças e pais que usufruíam do serviço de vacinação do 

Agrupamento dos Centros de Saúde da Península de Setúbal II – Seixal-Sesimbra em 

que decorreu o estudo e dos enfermeiros que executaram tal procedimento, foram 

elegíveis, para a nossa amostra, os participantes que reuniram o conjunto das 

seguintes das condições: 

a) Crianças em idade pré-escolar, dos 4 aos 6 anos, sem diagnóstico de atraso 

do desenvolvimento, que compareceram no Centro de Saúde para receber, pelo 

menos uma vacina de rotina por via injectável. Seleccionámos crianças desta faixa 

etária devido ao facto de exibirem uma maior variedade e durabilidade de 

comportamentos associados à perturbação provocada por procedimentos médicos 

dolorosos (Blount et al., 2009; Cohen et al., 1999; Humphrey, Boon, Van den Heuvell, 

& Van de Wiel, 1992);  
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b) Familiares que acompanharam as crianças à vacinação. Estes familiares só 

eram elegíveis para o estudo se soubessem falar e ler português, e aceitassem todas 

as cláusulas do documento de consentimento informado (Anexo I). Do total de 

contactos que estabelecemos com as díades familiares-crianças, solicitando-lhes a 

colaboração no presente estudo, um caso não foi elegível porque a avó da criança 

não sabia ler, e cinco (2,3%)1 pais recusaram participar, não consentido a gravação 

do procedimento. 

c) Enfermeiros, pertencentes ao mesmo agrupamento de Centros de Saúde, 

que se comprometeram previamente e por escrito, depois de uma reunião de 

esclarecimento, a participarem na investigação. 

A escolha do Agrupamento de Centros de Saúde foi feita por conveniência e 

facilidade de autorização e acesso.  

2.3.2.2. Caracterização dos participantes 

a) Crianças  

A amostra final ficou constituída por 220 crianças, das quais 55,2% eram do 

sexo masculino. 

As crianças tinham idades compreendidas entre os 3 anos e 3 meses e os 7 

anos e 3 meses (M= 5 anos e 5 meses; DP= 6,8 meses). A Tabela 2.1 mostra os dados 

relativos à distribuição da idade das crianças, através das quais verificamos que a 

maioria se situou na faixa etária dos 5 anos. 

Tabela 2.1. Distribuição da idade das crianças por faixa etária 

Faixa Etária (anos) n % 
3  6 2,7% 
4  13 5,9% 
5  167 75,9% 
6  32 14,5% 
7  2 0,9% 

                                            
1 A titulo de comparação, no estudo de Sparks (2001) a percentagem de recusas dos pais em 

participar num estudo sobre procedimentos com injecção foi de 4%. 
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Em relação à etnia da criança, verificou-se que a grande maioria era 

Caucasiana (71,8%; n=158). Relativamente às restantes crianças, 22,8% (n=50) eram 

Africanas, 3,2% (n=7) Ciganas, 1,4% (n=3) Asiáticas e 0,7% (n=2) Indianas. 

No que respeita à nacionalidade, 94,1% (n=207) das crianças tinham 

nacionalidade Portuguesa e as restantes 5,9% (n=13) eram: Brasileira, Senegalesa, 

São Tomense, Moldava, Cabo Verdiana e Chinesa. 

b) Familiares da criança 

Ao longo deste trabalho temos designado por “pais” todos os familiares que 

acompanharam a criança à vacinação, independentemente do seu grau de 

parentesco. 

No entanto, diferentes familiares seguraram na criança durante o 

procedimento: 76% (n=167) foram as mães, 15,5% (n=34) os pais, 4,5% (n=10) o 

avô/avó e 4% outro familiar (n=9, resultante de sete tias, uma madrasta e uma irmã).  

À semelhança de outros autores (French et al., 1994), considerámos não se 

justificar fazer à parte um tratamento de dados para as crianças da amostra que não 

foram acompanhadas pela mãe.  

Em relação à idade dos familiares que seguraram as crianças, as mães tinham 

entre 22-55 anos (M=33,9; DP=5,5), os pais entre 27-49 anos (M=35,9; DP=5,5), os 

avós entre os 50-77 anos (M=62,1; DP=8,1) e os outros familiares entre os 18-48 anos 

(M=31,2; DP=12). 

Em relação ao grau de escolaridade, a maior percentagem de familiares 

(36,8%, n=81) tinha concluído o ensino secundário; os restantes distribuíram-se da 

seguinte forma: 1,4% (n=3) sem escolaridade formal; 8,1% (n=18) o 1º ciclo do ensino 

básico; 8,5% (n=19) o 2º ciclo; 27% (n=59) o 3º ciclo; 17,7% (n=39) a Licenciatura e 0,5 

(n=1) estudos avançados. 
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c) Enfermeiros 

Dos 23 enfermeiros, 91,3% eram do sexo feminino. 

Tinham idades compreendidas entre os 24 e os 49 anos, sendo a média de 

35,1 anos (DP=6,9) e as faixas etárias mais frequentes os 31-35 anos e os 36-40 anos. 

Em relação ao grau académico, dos 23 enfermeiros: 1 tinha Bacharelato, 19 

Licenciatura e 3 Especialização em Saúde Infantil e Pediatria. 

A experiência profissional destes enfermeiros variava entre os 2 e os 26 anos 

(M= 11,6 anos; DP=6,4). 

Inicialmente, pretendíamos que cada enfermeiro realizasse 10 sessões 

vacinais, o que não foi possível. Atendendo a que a nossa unidade de análise foi 

sempre a interacção enfermeiro-pai-criança em cada sessão de vacinação, este 

aspeto não foi considerado impeditivo de prosseguir o estudo. 

Foram várias as razões pelas quais seis enfermeiros não cumpriram as 10 

filmagens do procedimento: 1 por baixa médica, 3 devido a transferência para outro 

Centro de Saúde, 1 por mudança para o Serviço de Atendimento Permanente (no qual 

não são administradas vacinas) e outro por limitações de prazo da recolha de dados.  

A Tabela 2.2 mostra a distribuição da frequência do número de vacinas 

administradas por cada um dos 23 enfermeiros, consideradas para este estudo.  

 Tabela 2.2. Distribuição do numero de vacinas administradas por enfermeiro(a) 

 Numero de vacinas recolhidas Total 

 1 4 5 6 9 10 11 12 14 15 16 220 vac. 

Nº de Enf. 2 1 1 1 1 10 2 1 1 2 1 23 Enf. 
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2.3.3. MEDIDAS: INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO ESTUDO 

2.3.3.1. Inventário de Caracterização da amostra (Anexo II) 

Este instrumento possibilitou recolher informação sobre um conjunto de 

variáveis eventualmente associadas ao comportamento das crianças durante a 

vacinação:  

- Características demográficas: idade, nacionalidade, etnia e sexo da 

criança; parentesco, idade e grau de escolaridade do adulto que acompanha a 

criança. Os dados demográficos solicitados neste inventário são semelhantes aos 

utilizados em investigações anteriores com o CAMPIS no âmbito da vacinação (e.g., 

Cohen et al., 2002; 1997). Contudo, optámos por modificar a variável "nível socio-

económico", baseado no rendimento anual, para o "nível de escolaridade", uma vez 

que é uma informação mais fácil de facultar pelos participantes e que nos poderia 

dar informação importante para caracterizar esta amostra.  

- História médica e de tratamentos anteriores da criança (Blount et al., 

2000; Cohen et al., 2001): experiências anteriores de internamento, de tratamentos 

que envolvessem pensos, suturas ou injecções, análises clínicas ou tratamentos 

dentários; existência de doença crónica. 

- Preparação da criança para a vacinação, realizada pelos pais (Favez & 

Reicherts, 2008): se comunicou à criança que ia ao centro de saúde para ser 

vacinada, se lhe administrou analgesia local, e como preparou a criança para a 

vacinação. 

- Necessidade sentida pelos pais de receberem, da parte dos enfermeiros, 

alguma informação prévia ao procedimento (Fitzgerald & Glotzer, 1995), através de 

uma questão aberta que averigua explicitamente esta necessidade, i.e., se os pais 

desejaram receber alguma informação do(a) enfermeiro(a) antes de levar o(a) 

filho(a) à vacina. 
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Este instrumento também permitiu registar os aspectos mais apreciados 

pelos pais na actuação do(a) enfermeiro(a): o que o pai gostou mais daquilo que 

o(a) enfermeiro(a) fez e até que ponto se sentiu satisfeito com a forma como este 

actuou - numa escala de 1 (nada satisfeito) a 5 (muito satisfeito). 

2.3.3.2. Escala de Auto-Avaliação da perturbação comportamental da 

criança - Escala de Faces (Anexo II) 

Seleccionámos a Escala de Faces para este estudo com o intuito de obtermos 

um indicador subjectivo por parte da criança acerca da forma como se sentiu durante 

o procedimento, de modo a complementar os dados da escala de observação e os 

relatos de ansiedade da criança avaliados pelos adultos, como sugerem vários autores 

(Varni et al., 1995; LeBaron & Zeltzer, 1984). 

Vários estudos utilizaram a Escala de Faces para avaliar a experiência da 

criança durante o procedimento doloroso (LeBaron & Zeltzer, 1984; Blount et al., 

1992, 1997, 2001; Cohen et al., 1997; 2002). 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), e com boa responsividade à dor associada 

ao procedimento médico (Stein, 1995). 

Uma vez que a literatura refere que a dor aguda da criança, nomeadamente 

aquela que é provocada por procedimentos médicos e/ou de enfermagem, está 

fortemente associada ao medo e à ansiedade «(…) de tal modo que as crianças 

tendem a viver as experiências de forma global, tendo dificuldade em distinguir 

entre o estar “assustado” e o estar “magoado”» (pp.91, Barros, 1999), optámos por 

usar simultaneamente as designações “aflito”, “muito medo” e “nada contente”, 

como tendo um significado comum. Pareceu-nos mais adequada esta nomenclatura 
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uma vez que temos como objectivo estudar a “perturbação comportamental” (e não 

somente a dor). 

Em conformidade, neste estudo, na apresentação da Escala de Faces à 

criança, adaptámos a didáctica utilizada por Cohen e colaboradores (2002), 

instruindo da seguinte forma a criança, no final da vacinação: “Por favor, olha para 

estas caras. Elas mostram como é que um(a) menino(a) se pode sentir durante a 

vacina. Vês esta cara (apontar para a face 1) com um sorriso? Esta cara não estava 

nada aflita durante a vacina, não tinha medo nenhum, estava contente. Esta cara 

(apontar para a face 2) também não estava aflita, mas estava um bocadinho menos 

contente do que a outra. Já esta cara (apontar para a face 5) estava muito, muito 

aflita, com muito, muito medo, não estava nada contente. Agora, aponta para a 

cara que mostra como te sentiste enquanto a(o) enfermeira(o) te dava a vacina“. 

Consequentemente, as crianças indicavam, através da Escala de Faces, o seu 

grau de perturbação comportamental durante a vacinação, optando por uma de cinco 

caras, ilustradas na Figura 5. 

 

1 2 3 4 5 

Figura 5. Faces apresentadas à criança para classificar o seu grau de perturbação 

2.3.3.3. Escala de Auto-Avaliação da ansiedade dos adultos (adaptado de 

Cohen, Blount & Panopoulos, 1997) (Anexo II) 

A utilização desta escala teve como objectivo identificar qual a percepção 

que os pais e enfermeiros tiveram da sua própria ansiedade durante o procedimento 

de vacinação. 
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Nas questões formuladas para esta escala em investigações anteriores (Cohen 

et al., 1997), foi utilizado o conceito “upset”, cuja tradução directa apela para o 

conceito de “transtornado”, “perturbado”2. Neste estudo optámos por recorrer ao 

termo mais comum de “ansiedade”. Formulámos então, para os pais, a seguinte 

questão: “Qual o grau de ansiedade que sentiu durante a vacinação do/a seu/sua 

filho/a?” numa escala de resposta tipo de Likert, optando por uma das seguintes 

cinco possibilidades: “1-nada ansioso(a)”, “2-menos ansioso(a) que o costume”, “3-o 

costume”, “4-mais ansioso(a) que o costume”, “5-muito ansioso(a)” (adaptado de 

Cohen et al., 1997). 

Quanto aos enfermeiros, a pergunta foi enunciada nos seguintes termos “Qual 

o grau de ansiedade que sentiu durante a vacinação desta criança, comparando com 

outras vacinas que já realizou?”  

A avaliação da própria ansiedade dos adultos durante a vacinação da criança 

teve como objectivo obter dados que nos permitam posteriormente estudar a relação 

entre o estado emocional do adulto e o estado emocional e o comportamento da 

criança. 

2.3.3.4. Escalas de Hetero-Avaliação da ansiedade da criança pelos adultos 

(adaptado de Cohen et al., 1997; 2002) (Anexo II) 

À semelhança do estudo de Cohen e colaboradores (1997) para descrever a 

percepção dos pais e dos enfermeiros acerca do grau de ansiedade da criança 

durante o procedimento, optámos por uma escala tipo Likert com 5 âncoras, de 

forma a termos o mesmo número de categorias da Escala das Faces utilizadas para as 

crianças. 

Adaptámos a tradução de “ansiedade” para o conceito “upset”, à semelhança 

do referido para a Escala de Auto-Avaliação da perturbação dos adultos, e 

                                            
2 Dicionário Inglês-Português. (1965). Editorial Domingos Barreira. Porto. 
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acrescentámos o termo comparativo com o estado habitual da criança, para os pais, 

e com o estado das outras crianças na vacinação, para os enfermeiros.  

Em conformidade, dirigimos aos pais a seguinte questão: “Comparando com o 

estado habitual do/da seu/sua filho/a, que grau de ansiedade lhe parece que ele/a 

sentiu durante a vacinação?”. 

Aos enfermeiros colocámos a seguinte questão: “Comparando com o estado 

habitual das crianças na vacinação, que grau de ansiedade lhe pareceu que esta 

criança sentiu durante a vacinação?”. 

A escala de resposta é idêntica para as duas questões: “1-nada ansioso”, “2-

menos ansioso(a) que o costume”, “3-o costume”, “4-mais ansioso(a) que o 

costume”, “5-muito ansioso(a)” (adaptado de Cohen et al., 1997). 

Alguns adultos pareceram não compreender se o termo comparativo “menos 

ansioso que o costume” ou “mais ansioso que o costume” se referia ao seu estado 

habitual na vacinação ou ao nível de ansiedade no dia-a-dia. Nestes casos, a 

investigadora especificava tratar-se deste ultimo caso.  

A avaliação da percepção que os adultos têm da ansiedade da criança 

permite-nos essencialmente obter medidas subjectivas susceptíveis de validar os 

resultados mais objectivos obtidos através das categorias do CAMPIS, sobretudo na 

“Perturbação Comportamental” da criança. 

2.3.3.5. CAMPIS - Child-Adult Medical Procedure Interaction Scale  

A literatura recomenda a utilização de escalas observacionais como 

complementares às Escalas de Auto-Avaliação (Cohen et al., 2008). Para esse efeito, 

recorremos a uma adaptação do CAMPIS que nos permitiu avaliar as variáveis 

comportamentais dos participantes durante o procedimento. 
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a) Formato adoptado 

Neste trabalho fizemos uma integração parcial da estrutura do CAMPIS-R 

(Child-Adult Medical Procedure Interaction Scale – Revised, Blount et al., 1997) e do 

CAMPIS-SF (Child-Adult Medical Procedure Interaction Scale - Short-Form, Blount et 

al., 2001). Mais especificamente, utilizámos a operacionalização dos códigos da 

versão do CAMPIS-R (Blount et al., s/ data a,b; Blount et al., 1997), com excepção das 

categorias “Neutras”, e o formato de codificação do CAMPIS-SF (Blount et al., 2001), 

ou seja, registámos na grelha de observação (Anexo III) a ocorrência/intensidade de 

cada  código das diferentes categorias (e não a globalidade de cada categoria per se) 

numa escala de Likert de 5-pontos: 1= um; 2= mínimos ou poucos; 3= moderados ou 

adequados; 4= substanciais ou consideráveis; e 5= máximos ou quase contínuos.  

A opção pela codificação individual de cada um dos códigos em detrimento da 

codificação global de cada uma das quatro categorias da grelha do CAMPIS-SF (Anexo 

IV), “Promoção de Confronto” e “Activação da Perturbação Comportamental” dos 

pais e dos enfermeiros, “Confronto” e “Perturbação Comportamental” da criança, 

deveu-se ao nosso interesse em discriminar e avaliar a intensidade de cada código 

original do CAMPIS-R, cotando-o separadamente para o/a enfermeiro(a), para os pais 

e para a criança. Só deste modo, com este grau de especificidade, poderíamos 

concretizar o objectivo geral do presente estudo. 

A operacionalização de cada um dos códigos comportamentais originais do 

CAMPIS-R foi traduzida seguindo o procedimento habitual de duas traduções 

independentes, integradas numa versão final, por sua vez retrovertidas para inglês, 

de modo a confirmarmos o respeito pelo significado original da operacionalização 

com os códigos originais. 
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b) Descrição dos códigos incluídos nas categorias do CAMPIS 

Mantivemos na grelha de observação os códigos originalmente pertencentes ao 

CAMPIS-R (Blount et al., 1997) das categorias dos adultos e da criança, excepto para 

a categoria “Activação da Perturbação Comportamental”. 

Com efeito, a categoria designada por “Activação da Perturbação 

Comportamental” (Blount et al., 1989; 1990; 2003) englobava os seguintes códigos do 

CAMPIS: “Crítica”, “Comentário Securizante”, “Desculpar-se”, “Empatia” e “Dar 

Controlo” (Blount et al., 1989; Cohen et al., 2001; Schechter et al., 2007). No 

presente trabalho, o código “Dar Controlo” não foi considerado, uma vez que no 

estudo anterior esse código não apresentou uma relação com o comportamento 

criança, tanto no caso dos pais como dos enfermeiros (Pedro & Barros, 2006; Pedro 

et al., 2010).  

Por outro lado, mantivemos dois códigos que já se tinham revelado 

significativos nesse mesmo estudo, e cuja categorização não era possível nos códigos 

originais (Pedro & Barros, 2006; Pedro et al., 2010). Assim, mantivemos os códigos de 

“Intimidação” e o “Comentário Inapropriado”, da categoria “Activação da 

Perturbação Comportamental”, na medida em que estes comportamentos podem 

representar estratégias culturalmente aceitáveis para lidar com o comportamento 

perturbado dos filhos, durante um procedimento como a vacinação (Pedro & Barros, 

2006; Pedro et al., 2010), sendo importante continuar a encontrar mais evidências da 

sua relação com a reacção das crianças. 

Mantivemos também o código “Dar Informação” da categoria de “Promoção 

de Confronto”. Relembramos que o código “Dar Informação” estava contemplado na 

categoria dos comportamentos neutros do CAMPIS-R, como “Anuncio de Algo 

Relacionado com o Procedimento”. No entanto, devido à sua elevada frequência e à 

relação negativa com a categoria “Perturbação Comportamental” da criança, quando 
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manifestado pelo(a) enfermeiro(a), no estudo anterior já referido (Pedro et al., 

2010), deixámos de o considerar como pertencendo à categoria dos comportamentos 

“Neutros” e mantivemo-lo na grelha de observação, de modo a podermos continuar a 

avaliar a natureza da sua relação com o comportamento da criança. 

Por último, acrescentámos o novo código “Incentivo”, na categoria 

“Promoção de Confronto”, para diferenciar algumas verbalizações que na 

operacionalização de Blount e colaboradores (s/ dataa) apareciam inseridas no código 

“Comentário Securizante”. Na nossa perspectiva, são verbalizações mais dirigidas ao 

incentivo da proactividade da criança, em lhe garantir que tem capacidades para 

lidar com o procedimento (e.g., “Depois vais dizer aos teus colegas: eu não chorei, 

eu fui um homem!”; “Ela vai-se portar bem.”) do que em lhe fornecer uma 

segurança mais passiva acerca da sua condição ou do curso do procedimento.  

A introdução destes novos códigos continua a ser compatível com o modelo 

proposto por Blount, uma vez que este admite a flexibilidade do instrumento em 

adaptar-se à codificação das categorias ou dos códigos que sejam mais úteis ao 

propósito dos investigadores, desde que tal implique codificações conceptualmente 

consistentes com a definição da categoria onde são inseridos (Blount, s/ dataa). 

As duas categorias “Perturbação Comportamental” e “Confronto” da criança, 

conservam os códigos originais do CAMPIS-R, sem lhe termos adicionado qualquer 

outro código relevante. 

Em função das referidas adaptações, as Tabelas 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 

apresentam as categorias e os códigos adoptados no presente estudo, assim como 

exemplos de comportamentos para cada código. No entanto, uma operacionalização 

mais minuciosa é apresentada no Anexo V. 
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Tabela 2.3. Categoria dos comportamentos da criança de “Perturbação 

Comportamental” do CAMPIS 

Categorias do 
Comportamento da criança Códigos Exemplos de Verbalizações 

1. Chorar Sons de choro; Soluços 
“Booohooohooo” 

2. Gritar Tons agudos, penetrantes, ásperos, elevados 
“Owwwh” 

3. Resistência 
Verbal 

Qualquer verbalização de oposição, que vise o 
atraso ou o fim do procedimento 
“Pára!”;“Mais não.”; “Eu não quero a vacina.” 

4. Necessidade 
de restrição 
física 

Controlo adicional dos movimentos da criança 
quando estes interferem com a posição necessária 
para a administração da injecção3 

5. Pedido de 
Apoio 
Emocional 

Solicitação verbal, feita pela criança, para ser 
confortada física ou verbalmente 
“Mãe, por favor…”; “Ajuda-me.” 

6. Verbalização 
de Medo 

Verbalizações de apreensão ou de medo 
“Tenho medo.”; “Estou assustada.” 

7. Verbalização 
de Dor 

Verbalização de dor, dano ou de se estar a ser 
aleijado 
“Isso dói.”; “Isso pica.”; “Au.” 

8. Verbalização 
de Emoção 

Expressão de emoções negativas como a raiva, 
zanga, auto-comiseração ou ressentimento 
“Eu não gosto de fazer isto.”; “Já não sou tua 
amiga.” 

I. Perturbação 
Comportamental  

9. Procura de 
informação  

Questões acerca dos procedimentos médicos, que 
denotam alguma apreensão ou ansiedade “Quando 
é que vais terminar?” “O que é isso? (referindo-se 
à agulha)” 

A designação do código “ Procura de Informação” está vulgarmente mais 

associada a uma estratégia adaptativa de confronto por aproximação. Por 

conseguinte, poderíamos esperar que englobassem verbalizações como “O líquido vai 

chegar até onde?”, “O que está dentro da pica?”, “Quanto tempo demora?” ou “O 

que é uma vacina?”. Porém, nos trabalhos desenvolvidos por Blount e colaboradores 

(1989), e confirmado pelas nossas próprias observações, as verbalizações que as 

crianças mais exprimem são do tipo “ansioso-evitante”, sendo a mais frequente “Vai 

                                            
3 O código “Necessidade de Restrição Física” significa que foi 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.  
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doer?”. Neste contexto,  o código “Procura de Informação” foi inserido na categoria 

“Perturbação comportamental” da criança em vez de na categoria “Confronto”. 

Tabela 2.4. Categoria dos comportamentos da criança “Confronto” do CAMPIS 

Categorias do 
Comportamento 

da criança 
Códigos Exemplos de Verbalizações 

1.Verbalizações e 
Comportamentos de 
Confronto 

Afirmações que indicam coragem ou tentativas da 
Criança para se acalmar a si própria verbalmente 
“Eu vou ser forte.”; “Já sou grande!”  
Colaborar na estratégia de confronto proposta pelo 
Profissional de Saúde: contar; respiração profunda; 
cantar. 

2. Conversa Não 
Relacionada com o 
Procedimento 

Verbalizações que não se relacionam, de forma 
alguma, com a sua actual condição física ou com o 
procedimento 
“A escola vai bem.”; “Eu estava a ver os desenhos 
animados no outro dia.” 

3. Comportamento 
Distractivo 

Inclui comportamentos tais como brincar com livros 
para colorir, brinquedos ou puzzles; ler livros; apontar 
para cartazes médicos ou outras decorações na 
parede 

4. Respiração 
Profunda Audível  

Som emitido pela respiração da criança 

II. Confronto 

5. Humor Qualquer comentário ou comportamento que pretenda 
claramente ser humorístico 
Contar anedotas; Fazer cócegas 

 
Tabela 2.5. Categoria dos comportamentos dos adultos, pais e enfermeiros, de 

“Activação de Perturbação Comportamental”, adaptada ao presente estudo 

Categorias dos 
Comportamentos dos 

Adultos 
Códigos Exemplos de Verbalizações 

1.Crítica Qualquer verbalização que atribua à criança erro/falta 
ou implique culpa relacionada com actividades ou 
atributos da criança 
“Não sejas maricas!”; “Estás a portar-te mal.” 

2. Comentário 
Securizante 

Comentários relacionados com o procedimento que são 
direccionadas à criança com a intenção de lhe dar 
segurança acerca da sua condição ou do curso do 
procedimento 
“Isto não custa nada.”; “Não estejas assim nervoso”; 
”Esta agulha é de bebé”; “Este brinquedo dá força aos 
meninos”; “Olha a cara da Enfermeira, tão boazinha”; 
“Vai ser rápido.”; “Sabes o menino que saiu daqui 
antes de ti? Não o ouvimos chorar” 

I. Activação de 
Perturbação 

Comportamental 

3. Desculpar-se Qualquer verbalização relacionada com um sentimento 
de pena ou um sentido de responsabilidade pela dor 
que a criança está a expressar 
“Nós também não gostamos de fazer isto.”; “Quem me 
dera não ter que aleijar-te.”; Vai ter de ser...” 

 
4. Empatia Afirmações que mostram uma apreciação feita no 

quadro de referência da criança 
“Eu sei que dói.”; “Eu sei que tu não queres levar uma 
pica.” 
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Categorias dos 

Comportamentos dos 
Adultos 

Códigos Exemplos de Verbalizações 

5. Intimidação Afirmações que representam ameaças veladas, que 
antecipam à criança as consequências negativas ou que a 
responsabilizam pelo efeito prejudicial do seu 
comportamento negativo 
“Eu vou ficar zangada.”; “Eu vou-te bater.”; “Se te 
mexeres, dói-te.” 

 6. Comentário 
Inapropriado 

Verbalizações dirigidas à criança que pretendem iludi-la 
ou que são desajustadas ao seu estado emocional e ao 
seu nível de desenvolvimento cognitivo 
“Não é uma pica, são vacinas; é diferente, picas é uma 
coisa, vacinas é outra”; “Se quiseres chorar ou gritar, 
podes, agora mexer é que não.” (com a criança calma); 
“Vais pensar em coisas boas.” 

 

Tabela 2.6. Categoria dos comportamentos dos adultos, pais e enfermeiros, de 

“Promoção de Confronto”, adaptada ao presente estudo 

Categorias dos 
Comportamentos dos 

Adultos 
Códigos Exemplos de Verbalizações 

II. Promoção de 
Confronto  

1. Ordem para Usar 
Estratégia de 
Confronto 

Quaisquer ordens, sugestões ou definição de uma 
regra, que direccionam a criança para se envolver 
num comportamento de confronto 
“Vamos contar.”; “Sopra”; “Respira fundo 
agora.”; “Olha para mim.” 

 

2. Conversa com a 
Criança Não 
Relacionada com 
o Procedimento  

Conversa com a criança sobre tópicos tais como: o 
animal de estimação, pares, familiares, roupa, 
escola, brinquedos, etc.  
“Tens um bonito vestido”; “Tu andas na escola? 
Tens lá muitos amigos?” 

 
3. Humor dirigido à 

Criança  
Qualquer comentário ou comportamento que 
pretenda claramente ser humorístico 
Contar anedotas; Fazer cócegas 

 

4. Dar Informação  Qualquer afirmação relacionada com a ocorrência 
do procedimento, a longo e a curto prazo, sobre: o 
que vai acontecer, o que a criança vai sentir e o 
que pode fazer 
“Muito bem, vamos desinfectar.”; “Agora só 
voltas a levar vacinas aos 10 anos.”; “Agora vai 
ser como uma picada de uma abelha.”; “Vou-te 
ensinar um truque para te doer o menos possível.” 

 

5. Incentivo  Qualquer afirmação de que a criança tem 
capacidades para lidar com o procedimento, 
encorajando-a a lidar proactivamente com a 
vacinação 
“Mostra que és forte, forte, forte! Posso filmar? 
Para mostrar ao pai que tu és um homem?” 
/”Força, sê corajoso!” 
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c) Cotação do CAMPIS 

O procedimento de vacinação foi gravado em registo audiovisual. A partir 

desses registos, quatro observadores codificaram as interacções verbais e os 

comportamentos relevantes ocorridos durante o procedimento, de acordo com os 25 

códigos  do CAMPIS, descritos anteriormente nas Tabelas 2.3 à 2.6 e registados na 

grelha que elaborámos para o respectivo efeito.  

Como referimos anteriormente a grelha permite registar, separadamente para 

cada criança, pai e enfermeiro, a intensidade/ocorrência de cada comportamento 

respeitante a quaisquer uns dos 25 códigos das 4 categorias, numa escala de 5 

pontos: 1= um; 2= mínimos ou poucos; 3=moderados ou adequados; 4=subtanciais ou 

consideráveis e 5= máximo ou quase contínuo.  

A avaliação da intensidade/ocorrência de cada código na escala de 5 pontos 

baseou-se na frequência geral do comportamento, durante duas fases distintas do 

procedimento (à semelhança dos estudos de Blount et al., 1992; 2001): a fase 

antecipatória - três minutos antes da inserção da agulha no braço da criança - e a 

fase dolorosa ou procedimental da vacinação - desde o momento da inserção da 

agulha até à sua remoção.  

A fase de recuperação – correspondente ao dois minutos que se seguem à 

retirada da agulha ou até a criança deixar a sala - não foi codificada para análise 

uma vez que a perturbação comportamental tende a decrescer depois da sua 

conclusão, interessando-nos sobretudo estudar os comportamentos da criança 

durante a fase antecipatória e dolorosa (Blount et al., 1990). 

d) Dificuldades inerentes à cotação do CAMPIS 

Uma das principais dificuldades com que nos deparámos neste estudo 

consistiu em utilizar códigos que fossem simultaneamente específicos e abrangentes. 

Neste sentido, tentámos integrar no mesmo código um leque alargado de 
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verbalizações cujo significado fosse comum, apesar de nem sempre serem 

integralmente equivalentes.  

Por exemplo, o código “Comentário Securizante”, ao envolver todas as 

verbalizações relacionadas com o procedimento que tenham a intenção de dar 

garantias à criança de que é capaz de lidar com o procedimento e de que o curso do 

procedimento é seguro, envolve comentários susceptíveis de serem agrupados em 7 

grupos ou subcódigos: (1) que a criança vai ficar bem e que o procedimento vai ser 

menos doloroso que o esperado, (2) que o procedimento não justifica estados 

emocionais intensos, (3) que a actuação do enfermeiro não é ameaçadora (4) que 

dirigir a atenção da criança para  estímulos externos ou para certos comportamentos 

dos pais vão ajudá-la a lidar com o procedimento, (5) que as enfermeiras têm 

características positivas, (6) que o procedimento é breve e (7) que outras crianças 

realizaram o procedimento com sucesso. 

O mesmo acontece no código “Comentário Inapropriado”, uma vez que inclui 

as verbalizações dirigidas à criança que pretendem iludi-la ou que são desajustadas 

ao seu estado emocional e ao seu nível de desenvolvimento cognitivo, desde: (1) 

afirmações que não correspondem à verdade, (2) comparação despropositada com 

outras situações ou procedimentos para convencer a criança que não vai doer tanto 

como imagina, (3) observações sobre a experiência ou perspectiva do adulto, (4) 

delegação excessiva de responsabilidade na criança e (5) sugestão de estratégias 

desapropriadas do ponto de vista desenvolvimentista. 

Se, em alternativa, optássemos por descriminar como códigos as diferentes 

alíneas num nível mais micro de complexidade/elaboração das verbalizações, 

acabaríamos por multiplicá-los exponencialmente, correndo o risco de espartilhá-los 

de tal forma que não teríamos acesso ao impacto comum que cada código exerce no 

comportamento das crianças.  
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Para além disso, a nossa opção por códigos que abrangessem um vasto leque 

de verbalizações acaba por traduzir a variabilidade de comportamentos humanos com 

significados comuns ou próximos. Embora também nos possa sugerir que, 

especificamente da parte dos enfermeiros, perante a ausência de orientações 

específicas e fundamentadas empiricamente acerca da forma como podem ajudar as 

crianças a confrontar a vacinação, estes profissionais de saúde tendam a agir segundo 

o impulso do momento ou, como referem Varni e colaboradores (1995) adoptando 

comportamentos que já resultaram anteriormente com crianças 

comportamentalmente perturbadas.  

e) Treino inter-avaliadores  

À semelhança do estudo de validação do CAMPIS-SF (Blount et al., 2001), esta 

investigação envolveu mais do que um avaliador de forma a atenuar enviesamentos 

mais marcados e a providenciar uma avaliação mais rigorosa da validade e da 

confiança. Colaboraram quatro avaliadores: a própria autora do estudo e mais três 

psicólogos com experiência clínica com crianças e adultos. 

Numa primeira fase, os quatro avaliadores estudaram a operacionalização dos 

comportamentos a codificar e os respectivos exemplos. Em seguida, praticaram 

individualmente a utilização dos códigos do CAMPIS em 20 gravações audiovisuais das 

vacinas das crianças que não integraram a amostra final, discutindo eventuais 

divergências.  

Foram necessários dois dias de treino para que os observadores ficassem bem 

familiarizados com as definições dos códigos e com o respectivo agrupamento nas 

categorias do CAMPIS. A partir da décima segunda observação obteve-se um grau de 

concordância de 80 %, calculado através da fórmula: concordâncias/(concordâncias + 

discordâncias) x 100 (Blount et al., 2001; Gonzalez et al., 1993). Este nível de 
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concordância manteve-se nas observações seguintes, sendo considerado satisfatório 

(Blount et al., 2001). 

Em seguida os avaliadores passaram à cotação dos vídeos das crianças da 

amostra, dividindo entre si o número total de observações e trabalhando 

separadamente, de modo a que cada uma analisou e cotou 1/4 das observações. Para 

além de codificarem os comportamentos (vocais e motores) transcreveram as 

verbalizações, com o intuito de facilitar, posteriormente, a confirmação das 

codificações e a detecção dos comportamentos específicos cuja classificação tivesse 

colocado maiores dificuldades ou não fosse categorizável nos códigos existentes (um 

dos motivos que deu origem ao novo código “Incentivo”).  

f) Características Psicométricas do CAMPIS no presente estudo 

Consistência interna das Categorias do CAMPIS 

Na revisão de literatura não encontrámos referências aos valores de 

consistência interna (alpha de cronbach) para qualquer uma das versões do CAMPIS. 

No entanto, neste estudo, à semelhança do anterior (Pedro & Barros, 2006), optámos 

por calculá-lo dada a sua importância. 

A Tabela 2.7 mostra os índices de consistência interna obtidos para cada uma 

das categorias da criança de “Perturbação Comportamental” e “Confronto” e dos 

adultos de “Activação de Perturbação Comportamental” e “Promoção de Confronto”, 

observadas durante a fase antecipatória da vacinação. 

Tabela 2.7. Índices de consistência interna para cada uma das categorias do CAMPIS 

Categorias do CAMPIS Alpha de Cronbach 
Criança  

“Perturbação Comportamental”  0,80 
“Confronto”  0,39 

Pais  
“Activação de Perturbação Comportamental”  0,53  
“Promoção de Confronto”  0,35 

Enfermeiros  
“Activação de Perturbação Comportamental” 0,37 
“Promoção de Confronto” 0,43 



II PARTE: METODOLOGIA 

 

 86 

Com excepção da categoria “Perturbação Comportamental” da criança, cujo 

valor (0,80) representa um bom índice de consistência interna, os valores das 

restantes categorias podem ser considerados como sendo baixos índices (Pestana & 

Gageiro, 2003)4. Tal pode dever-se à diminuição do número de itens das categorias 

dos adultos. Contudo, uma análise de correlação inter-itens, menos permeável à 

influência do número de itens de cada escala, também revelou valores muito baixos, 

inferiores a 0,1 (Pestana & Gageiro, 2003). 

Estes valores indicam que, quando os adultos ou as crianças manifestam alguns 

dos códigos de uma determinada categoria, com a excepção da “Perturbação 

Comportamental” da criança, não significa que expressem todos ou a maior parte dos 

outros códigos dessa categoria. Por exemplo, um pai que apresenta, com maior 

intensidade ou frequência, comportamentos codificados como “Crítica” e 

“Securização”, não tende necessariamente a “Intimidar” e a “Empatizar”, embora 

todos esses comportamentos pertençam à mesma categoria de “Activação da 

Perturbação Comportamental”. 

Perante estes resultados, considerámos que não seria possível considerar para 

análise as categorias, quer de “Activação de Perturbação Comportamental” ou de 

“Promoção de Confronto” dos adultos, quer de “Confronto” da criança, sendo apenas 

possível analisar cada código individual, e manter apenas a categoria “Perturbação 

Comportamental” da criança como uma unidade. 

 

 

 

                                            
4 Porém, se alguns dos códigos, quer do construto de confronto quer do construto da 

perturbação comportamental, fossem eliminados não se verificava em nenhum caso um 

acréscimo superior a um ponto no valor do Alpha de Cronbach, para qualquer um desses 

constructos. 



II PARTE: METODOLOGIA 

 

 87 

Correlação com outros Instrumento de Avaliação 

Avaliámos as associações entre a categoria “Perturbação Comportamental” da 

criança, a única com um índice de consistência interna suficiente para ser 

considerado como uma unidade, e outras medidas de validade convergente, ou seja, 

outras medidas de ansiedade da criança, a Escala de Auto-Avaliação da perturbação 

comportamental da criança durante o procedimento e as Escalas de Hetero-Avaliação 

da ansiedade atribuída à criança pelos adultos.  

Em conformidade, na Tabela 2.8 salientamos os padrões de resultados 

resultantes de correlações bivariadas entre a categoria do CAMPIS “Perturbação 

Comportamental” da criança e as outras medidas de validade. 

Tabela 2.8. Correlações entre a Categoria “Perturbação Comportamental” da 

criança e as Escalas de Hetero-Avaliação adultos e a Escala de Auto-Avaliação da criança 

Categoria do CAMPIS Escalas de Hetero-Avaliação  
Escala de Auto-Avaliação da 

perturbação comportamental 
(Escala de Faces) 

 Pais  Enfermeiros Criança 

Perturbação 
Comportamental da criança 0,40** 0,45** 0,49** 

**p≤ 0,01 
 

Da análise da Tabela 2.8, constatamos que a categoria “Perturbação 

Comportamental” da criança apresenta uma correlação positiva e significativa com a 

Escala de Ansiedade atribuída à criança pelos pais e pelos enfermeiros, bem como 

uma correlação positiva e significativa com a Escala de Auto-Avaliação da 

perturbação comportamental da criança. 

Por conseguinte, a categoria da criança “Perturbação Comportamental” do 

CAMPIS, é validada tanto pela Escala de Faces preenchida pela criança como pelas 

Escalas de Ansiedade atribuída à criança pelos adultos, ou seja, as crianças que 

evidenciam uma média elevada de perturbação comportamental também tendem a 

auto-avaliar-se como sentindo-se mais perturbadas durante a vacinação, bem como a 

serem percepcionadas pelos adultos como mais ansiosas. 
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2.3.4. PROCEDIMENTO 

Durante os períodos de atendimento para vacinação, a investigadora 

convidava os pais das crianças de idade pré-escolar, presentes na sala de espera, 

para colaborar no estudo.  

Aos pais que aceitavam, era solicitada a autorização, por escrito, para 

participar no estudo e para proceder à gravação audiovisual dos dados. A 

investigadora ficava com um exemplar assinado e entregava outro assinado por si, a 

fornecer uma garantia por escrito do cumprimento das condições da participação, 

nomeadamente a garantia da confidencialidade (Anexo I – Consentimento Informado).  

Na elaboração do documento de consentimento informado tivemos o cuidado 

de simplificar bastante a linguagem de forma a torná-la acessível à compreensão do 

maior número de pais. Não explicitámos em pormenor o objectivo do estudo de modo 

a não enviesar a atitude dos pais durante a gravação do procedimento. 

A investigadora também abordava a criança, explicando-lhe que estava a 

fazer um filme sobre os meninos que iam à vacina e perguntando-lhe se ela 

concordava em entrar nesse filme, para obter o seu assentimento. Todas as crianças 

concordaram em participar. 

Em seguida, ainda na sala de espera, os pais preenchiam em conjunto com a 

investigadora o Inventário de Caracterização da Amostra (Anexo II). Uma parte dos 

dados deste inventário, os dados relativos a outras circunstâncias da vacinação - o 

historial médico da criança (Blount et al., 2000); a necessidade dos pais receberem 

informação prévia à vacinação (Fitzgerald & Glotzer, 1995); a preparação que os pais 

fizeram dos filhos para a vacinação (Favez & Reicherts, 2006); os aspectos mais 

apreciados pelos pais na actuação do(a) enfermeiro(a) e o grau de satisfação com a 

actuação dos enfermeiros - só foram recolhidos numa subamostra de 130 

participantes.  
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Quando a criança e os pais entravam na sala de vacinação, a investigadora 

accionava a câmara de filmar, posicionada de forma fixa e o menos intrusiva possível 

na sala de enfermagem mas abrangendo o melhor ângulo de visão dos 

comportamentos de todos os intervenientes. A gravação terminava quando a criança 

e os pais deixavam a sala ou quando o enfermeiro deixava de interagir com elas.  

No que respeita à interferência da câmara de filmar no comportamento 

habitual dos participantes, no início do procedimento verificou-se que alguns pais e 

até os enfermeiros tentaram utilizar a câmara como um estímulo distractivo e de 

controlo do comportamento da criança, verbalizando frases como "Estás a ser 

filmado, tens que te portar bem". No entanto, o seu impacto no controlo do 

comportamento da criança parece-nos ter sido muito reduzido pois, não obstante as 

indicações dos pais em contrário, passados alguns segundos as crianças tendiam a 

esquecer-se completamente da câmara de filmar e a focar-se na seringa, assim como 

os pais tendiam a desviar a atenção para outros aspectos do procedimento.  

Apesar de a investigadora estar presente na sala onde a vacina é 

administrada, não interagia com a criança ou com os adultos durante o 

procedimento. A sua presença não se tornou saliente num espaço já tão preenchido 

por outros enfermeiros e estagiários de enfermagem. 

A seguir ao procedimento, novamente na sala de espera, as crianças 

respondiam à Escala de Faces, auto-avaliando a perturbação comportamental, e os 

pais e os enfermeiros avaliavam o grau de ansiedade da mesma, através das Escalas 

de Hetero-Avaliação, e o seu próprio grau de ansiedade, através das Escalas de Auto-

Avaliação. Os enfermeiros preenchiam as Escalas depois dos pais e das crianças já 

terem abandonado a sala de vacinação . 
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Posteriormente, os comportamentos dos participantes, gravados em vídeo, 

foram codificados nos respectivos códigos através da Grelha de Observação do 

CAMPIS, de acordo com a descrição anteriormente realizada. 

Independentemente do numero de vacinas administradas à criança na sessão 

vacinal, foram apenas codificados os dados relativos à fase antecipatória e dolorosa 

da primeira vacinação, que são os considerados como mais relevantes por Blount e 

colaboradores (1990), uma vez que a intensidade da perturbação comportamental 

tende a aumentar no inicio do procedimento doloroso e a decrescer depois da sua 

conclusão. Para além disso, na maior parte das crianças da amostra (69,5%) foram 

administradas duas vacinas, tornando difícil diferenciar as reacções comportamentais 

da fase de recuperação da primeira vacina da fase antecipatória da vacina seguinte 

(Pedro & Barros, 2006). 

Para a recolha de dados qualitativos, depois do registo de todas as sessões 

vacinais, foram realizadas três reuniões com três grupos constituídos por diferentes 

enfermeiros participantes no estudo. Nestas reuniões foi utilizada uma metodologia 

de tipo grupo focal, em que a investigadora apresentava as principais questões 

(muitas delas com base nos resultados obtidos num estudo anterior de Pedro & 

Barros, 2006) e, através de perguntas ou sínteses facilitadoras, promovia o debate 

que se ia desenrolando entre os enfermeiros. 

Estas reuniões foram filmadas para posterior transcrição e análise das 

verbalizações (Anexo VI). Foi realizada uma análise de conteúdo das verbalizações, 

relativas à vacinação pediátrica, as quais foram classificadas em categorias e 

subcategorias de significações acerca (1) dos indicadores de ansiedade ou de 

perturbação comportamental das crianças, (2) dos motivos subjacentes a diferentes 

reacções e níveis de ansiedade das crianças, (3) dos motivos de ansiedade dos pais, 

(4) das circunstâncias do procedimento geradoras de maior ansiedade para os 
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enfermeiros, (5) das circunstâncias e dos motivos para os enfermeiros manifestarem 

comportamentos de activação da perturbação comportamental da criança e (6) de 

promoção de confronto da criança; e, por fim, (7) das fontes de aprendizagem das 

estratégias usadas para ajudar a criança a lidar com a ansiedade durante este 

procedimento. Esta categorização foi realizada pela autora do trabalho, revista e 

validada por um segundo juiz.  


