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III PARTE – RESULTADOS 

Neste capítulo apresentaremos os resultados relativos aos diversos parâmetros 

susceptíveis de concretizar o objectivo geral do presente trabalho, ou seja, de 

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.  

3.1. ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DISTAIS E PROXIMAIS 

Antes de analisarmos os resultados relativos à análise descritiva das variáveis 

proximais (ansiedade e comportamentos dos participantes) implicadas no primeiro e 

segundo objectivos específicos, começaremos por fazer uma breve apreciação das 

variáveis distais inerentes às circunstâncias da vacinação, (e.g., história médica e de 

tratamentos anteriores da criança, preparação prévia realizada pelos pais, 

necessidade dos pais receberem informação sobre a vacinação) e de outros 

indicadores do processo, tais como aspectos mais apreciados pelos pais e respectivo 

grau de satisfação com a actuação dos enfermeiros, susceptíveis de influenciarem a 

experiência emocional e os comportamentos dos participantes durante o 

procedimento. Recordamos que estes dados foram recolhidos numa subamostra do 

grupo total constituída por 130 participantes. 

3.1.1. VARIÁVEIS DISTAIS 

De acordo com o Modelo Proximal-Distal do Confronto e da Perturbação da 

Criança durante Procedimentos Médicos Dolorosos (Blount et al., 2000), existe uma 

relação entre algumas variáveis distais e a perturbação comportamental da criança 

(auto e hetero-avaliada). 
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3.1.1.1. História médica e de tratamentos anteriores da criança 

Uma das variáveis distais recolhida foi a história médica e de tratamentos 

anteriores da criança (Blount et al., 2000; Cohen et al., 2001).  

Os resultados mostraram que 54% das crianças já tinham experienciado pelo 

menos um procedimento potencialmente doloroso ou com agulhas (e.g., tratamentos 

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

dentários).  

De modo a comparamos os valores da perturbação comportamental e da 

ansiedade, no grupo de crianças com e sem experiências prévias de injecções, 

realizámos Testes-t para amostras independentes, comparando as médias: a) da 

Escala de Faces; b) da “Perturbação Comportamental” e c) Hetero-Avaliação dos 

pais1. Verificámos que a diferença entre as médias de cada um dos grupos – na Escala 

de Faces (t(106)=-0,24; n.s.) e na “Perturbação Comportamental” (t(108)=-0,72; n.s.) e 

na Hetero-Avaliação dos pais (t(110)=0,08; n.s) - não é significativa, ou seja, quando 

comparadas com as crianças inexperientes, as crianças com experiências anteriores 

de procedimentos com agulha não se auto-avaliaram como mais perturbadas, não se 

mostraram significativamente mais perturbadas durante a vacinação, nem foram 

avaliadas pelos pais como estando mais ansiosas. 

3.1.1.2. Preparação da criança para a vacinação, realizada pelos pais 

A preparação prévia que os pais fizeram à criança é outra variável a ter em 

conta neste estudo, uma vez que alguns adiam ou evitam activamente fornecer 

informação aos filhos (Favez & Reicherts, 2006; O’Laughlin & Ridley-Johnson, 1995), 

                                            
1 Não considerámos a hetero-avaliação dos enfermeiros por não poderem ser 

consideradas amostras independentes, na medida em que cada enfermeiro avaliou várias 

crianças. 
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sobretudo quando testemunharam elevados níveis de perturbação comportamental 

durante procedimentos médicos anteriores (Jaaniste et al., 2007). 

Por conseguinte, questionámos os pais sobre se tinham avisado a criança que 

ia ao Centro de Saúde para ser vacinada. Apenas 20 não o tinham feito. Destes, 11 

expressaram os motivos para não terem dado essa informação: 2 desconheciam que a 

criança ia ser vacinada, 2 consideraram que a criança já estava preparada pelo que 

“viu no canal Panda” e “pelo que lhe tinha sido dito ao longo do tempo”, e 7 que 

isso iria aumentar excessivamente a sua ansiedade, revelando acreditar que “quanto 

mais sabem pior é” ou que “é melhor não falar muito porque a criança tem medo”, 

considerando ser preferível dizer que iam passear ou que iam a uma consulta.  

Avaliámos se as crianças que não foram avisadas pelos pais que iriam ser 

vacinadas apresentaram valores mais elevados de perturbação comportamental auto-

avaliada, de perturbação comportamental manifestada durante o procedimento ou 

de maior ansiedade hetero-avaliada pelos pais. Havendo uma diferença tão marcada 

na dimensão das duas amostras (n=20 da amostra das crianças que não foram 

avisadas pelos pais que iriam ser vacinadas versus n=110 da amostra das crianças que 

foram avisadas) aplicámos em alternativa ao Teste-t, o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney para amostras independentes2, apropriado para as situações em que as 

amostras são muito reduzidas ou muito diferentes. 

Não encontrámos diferenças significativas entre as ordenações das médias da 

perturbação comportamental auto-avaliada, através da Escala das Faces (U=1268; 

W=7373; n.s.), entre as médias da Perturbação Comportamental observada (U=1185; 

W=7401; n.s.), durante a fase antecipatória, avaliada através do CAMPIS, nem entre 

as hetero-avaliações dos pais (U=1291; W=7846; n.s), entre o grupo de crianças que 

                                            
2 Não realizámos este teste com a hetero-avaliação dos Enfermeiros por não se tratar 

de amostras independentes.  
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foram avisadas que iriam ser vacinadas (n=110) e o grupo de crianças a quem o facto 

não foi comunicado (n=20). No entanto, estes resultados podem dever-se à reduzida 

dimensão da amostra de crianças não avisadas pelos pais. 

Os pais (n=110) que avisaram a criança que ia ser vacinada adoptaram 

atitudes diferentes na preparação da criança para o procedimento: enquanto alguns 

deram analgesia local, outros descreveram o que iria acontecer em termos muito 

gerais (e.g., “que ia às enfermeiras do centro de saúde para levar uma vacina”), 

enquanto os restantes anteciparam mais algumas características do procedimento na 

tentativa de preparar de algum modo os filhos para a situação. 

A Tabela 3.1 mostra a distribuição das diferentes formas adoptadas pelos pais 

na preparação da criança para a vacinação. Os valores dizem respeito às frequências 

de cada categoria , sendo que muitos pais facultaram indicações pertencentes a mais 

do que uma categoria.  

Tabela 3.1. Tipo de preparação da criança para a vacinação, realizada pelos pais 

Preparação n 

Analgesia local 3 

Indicações facultadas  

Descrição geral do que iria acontecer 19 

O que iria sentir  57 

A importância de ser vacinado(a) 48 

O que a criança poderia fazer para doer menos 4 

Outra  

A vacinação como um procedimento habitual nesta idade 27 

Informações que poderiam sossegar a criança 12 

Como constatamos na Tabela 3.1, a maioria das indicações dos pais focaram-

se no que a criança iria sentir (“uma pica”) ou mencionaram a importância de ser 

vacinado(a), salientando os benefícios, a médio prazo, que o procedimento poderia 

trazer para a criança (e.g., “não ficar doente”, “ficar crescida”, “poder ir para a 

praia”, “poder ir para a escola”, “ficar bonita” ou “não ter borbulhas”). 
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Um número mais reduzido indicou3 que a vacinação era um procedimento 

habitual nesta idade (e.g., “todos os meninos da sua idade levavam vacinas”) ou 

referiu informações que poderiam sossegar a criança, nomeadamente, que a vacina 

“não ia doer”, que no passado a criança já tinha confrontado positivamente o 

procedimento (e.g., “que tinha levado vacinas em pequeno e que não tinha 

chorado”) ou que receberia a curto prazo uma recompensa (e.g., “ir à praia” ou 

“comer gomas”).  

Existiu apenas um número muito reduzido de indicações sobre o que a criança 

podia fazer para que o procedimento fosse menos aversivo (e.g., relaxar os 

músculos, respirar ou distrair-se”) e nenhuma envolveu o ensaio da situação de 

vacinação. 

Por conseguinte, a maioria dos pais não forneceu informação que permitisse à 

criança antecipar  as características procedimentais da situação.  

3.1.1.3. Necessidade dos pais receberem informação prévia à vacinação 

Uma vez que os pais têm frequentemente dúvidas e preocupações 

relacionadas com a própria vacinação (Fitzgerald & Glotzer, 1995) avaliámos a 

necessidade dos pais receberem previamente dos enfermeiros informações 

relacionadas com este procedimento. 

Assim, dos 130 pais, a grande maioria (n=112), respondeu não ter sentido a 

falta de qualquer tipo de esclarecimento. Os restantes 18 pais que gostariam de ter 

recebido informação prévia à vacinação dos seus filhos, referiram parâmetros como: 

as possíveis reacções à vacina (n=8), o tipo de vacina que iria ser administrada (n=5), 

o numero de vacinas que a criança iria receber (n=2), o funcionamento da 

                                            
3 As respostas relativas ao tipo de preparação “A vacinação como um procedimento 

próprio da idade” e “Aspectos que poderiam sossegar a criança” resultam da ultima alínea do 

questionário “Outra” (Anexo II). 
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imunização em si (n=1), o grau de dor associado à vacina (n=1) e o que fazer se a 

criança tivesse febre (n=1). 

Note-se que nenhum pai referiu ter sentido necessidade de obter informação 

por parte do enfermeiro acerca da melhor forma de ajudar a criança a lidar com a 

ansiedade ou com a dor gerada pela vacinação. 

3.1.2. INDICADORES DE PROCESSO 

3.1.2.1. Avaliação dos pais sobre a atitude dos enfermeiros e sobre o 

procedimento 

Com o objectivo de identificarmos alguns indicadores de processo, 

questionámos ainda este subgrupo de pais acerca do que mais tinham gostado na 

actuação do(a) enfermeiro(a). As respostas à pergunta aberta estão descritas na 

Tabela 3.2, sendo que muitos deles valorizaram mais do que um aspecto na actuação 

do profissional de saúde. 

Tabela 3.2. Apreciação dos pais da actuação dos enfermeiros 

Aspectos apreciados pelos pais n 

Estratégia proposta à criança para confrontar o procedimento 48 

Informação facultada à criança sobre o procedimento 47 

Conversa com a criança 35 

Atitude adoptada durante a vacinação 29 

Características pessoais do(a) Enfermeiro(a) 15 

Cuidados adoptados na administração do procedimento 9 

Valorização do comportamento da criança pelo enfermeiro 8 

Informação aos pais sobre as reacções possíveis à vacina 8 

Apesar de haver uma grande dispersão de respostas, os aspectos valorizados 

por mais pais foram a utilização de “Estratégias propostas pelos(as) enfermeiros(as) 

para ajudar a criança a lidar com o procedimento”, como pedir-lhe para contar, 

respirar ou soprar as velas durante a fase dolorosa da vacinação e a “Informação 

facultada à criança sobre o procedimento”, o que significa que os pais apreciaram 
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que a criança recebesse, da parte do profissional de saúde, informação acerca da 

utilidade da vacina, de como se efectua o procedimento e o que faz sentir à criança. 

O aspecto que aparece em terceiro lugar das referências dos pais como o mais 

apreciado é a “Conversa com a criança” sobre aspectos não relacionados com o 

procedimento, e a “Atitude adoptada pelo(a) enfermeiro(a) durante a vacinação”, 

em particular a calma e o foco na relação com a criança. 

Com frequências mais reduzidas, são ainda assinalados como positivos outros 

aspectos da actuação dos(as) enfermeiros(as), inerentes às suas “Características 

pessoais”, em particular à simpatia e ao carinho dispensado à criança, bem como aos 

“Cuidados adoptados na administração do procedimento”, isto é, o posicionamento 

da criança em forma de abraço aos pais, a rapidez na administração da vacina e o 

facto do(a) enfermeiro(a) esconder a agulha. 

Finalmente, alguns pais também apreciaram a “Valorização do 

comportamento da criança”, ou seja, que o enfermeiro tenha elogiado o 

desempenho dos seus filhos ou que lhes tenha entregue uma recompensa, e ainda 

que tenha “Informado os pais das reacções possíveis” das crianças à(s) vacina(s) 

administrada(s). 

Apesar da questão ser dirigida para “o que mais gostou na actuação do(a) 

enfermeiro(a)”, 5 mães verbalizaram também aspectos que menos apreciaram no 

desempenho destes profissionais de saúde, tais como: o menor envolvimento dos 

enfermeiros com a criança e um défice no fornecimento mais detalhado de 

informação - “Era preciso mais alegria, recorrendo a jogos de distracção; era 

necessário mais carinho da parte da enfermeira para a criança esquecer a situação; 

mostrar como vai ser a vacina, com a seringa sem agulha, para simular.” (n.º 59); 

“Devia ter sido dado mais tempo à criança para compreender a vacinação, o que vai 

sentir e o que vai acontecer.” (n.º 102); “A enfermeira estava apressada, criando 
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mais ansiedade a mim e ao meu filho.” (n.º 106) - ou, pelo contrário, um excesso de 

informação - “A conversa da enfermeira com a criança acerca da vacina pode ter 

sido contraproducente.” (n.º 70) - e demasiada insistência de colaboração - “Teria 

sido melhor se tivesse havido menos tempo para a negociação.” (n.º 77). 

Pelos dados obtidos constatamos que os pais estão atentos a múltiplos 

aspectos da actuação dos enfermeiros durante a vacinação dos filhos e que valorizam 

as estratégias utilizadas pelos profissionais para gerir a ansiedade das crianças.  

3.1.2.2. Grau de satisfação dos pais com a actuação dos enfermeiros 

Quando questionámos os 130 pais sobre o grau de satisfação com a actuação do 

enfermeiro, a distribuição das respostas pelas cinco âncoras foi a seguinte: 98 pais 

responderam estar “muito satisfeito” com a actuação do enfermeiro durante a 

vacinação dos seus filhos, 29 “satisfeito”, 2 “suficientemente satisfeito” e 1 “pouco 

satisfeito”. Nenhum Pai respondeu ter ficado “-nada satisfeito” com a prestação 

do(a) enfermeiro(a). Por conseguinte, a maioria dos pais tem uma opinião global 

muito positiva do desempenho destes profissionais de saúde. 

3.1.3. VARIÁVEIS PROXIMAIS – ANSIEDADE DOS PARTICIPANTES 

De modo a cumprirmos o objectivo 1 do presente estudo, identificar o grau de 

ansiedade/perturbação auto-avaliado por cada um dos participantes, e avaliado 

pelos adultos em relação às crianças, analisaremos os resultados das respectivas 

Escalas de Auto e Hetero-Avaliação. 

3.1.3.1. Auto-Avaliação da perturbação comportamental da criança 

Em relação às respostas das 220 crianças à Escala de Faces, 7 recusaram-se a 

fazê-lo por diversos motivos: 4 por inibição, 2 por incompreensão da escala e 1 por 

adormecer imediatamente após o procedimento. Por conseguinte, a dimensão da 

amostra de pontuações obtidas deste instrumento é de 213 crianças. 
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O Gráfico 3.1 mostra a frequência da distribuição da Auto-Avaliação da 

perturbação comportamental da criança pelas cinco âncoras da Escala de Faces. 

 

Gráfico 3.1. Auto-Avaliação das crianças através da Escala de Faces 

O Gráfico 3.1 mostra que a maior parte das crianças optou pelas expressões 

faciais dos extremos da escala, sendo o valor intermédio o menos escolhido. 

3.1.3.2. Hetero-Avaliação da ansiedade da criança  

Os dados obtidos nas escalas de Hetero-Avaliação da ansiedade da criança, 

pelos pais e pelos enfermeiros, são apresentados no Gráfico 3.2. 

Gráfico 3.2. Ansiedade atribuída à criança pelos pais e pelos enfermeiros  
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Em conformidade com o Gráfico 3.2, constatamos que os pais tendem a 

atribuir mais ansiedade às crianças do que os enfermeiros, seleccionando com maior 

frequência as âncoras que atribuíam à criança estar “mais ansiosa que o costume” 

ou “muito ansiosa”.  

Dado que as Escalas de Hetero-Avaliação da ansiedade da criança são ordinais, 

realizámos uma análise correlacional bivariada de Spearman, que mostrou 

correlações positivas e significativas entre os valores de ansiedade atribuídas pelos 

pais e pelos enfermeiros com a Escala de Faces da criança (r=0,52; p<0,01 e r=0,59; 

p<0,01, respectivamente) e com a perturbação comportamental observada durante a 

fase antecipatória (r=0,40; p<0,01 e r=0,45; p<0,01, respectivamente). 

Por conseguinte, a valores elevados de ansiedade atribuída à criança pelos 

pais e pelos enfermeiros estão associados a auto-avaliações de maior perturbação 

comportamental das crianças e de maior perturbação comportamental observada 

durante o procedimento da vacinação.  

3.1.3.3. Auto-Avaliação da ansiedade dos adultos 

Tendo em conta as evidências de que a perturbação comportamental da 

criança durante a vacinação pode provocar nos adultos uma ansiedade considerável 

(French et al., 1994), solicitámos aos pais e enfermeiros que auto-avaliassem o seu 

grau de ansiedade durante o procedimento. Os resultados são apresentados no 

Gráfico 3.3. 
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Gráfico 3.3. Auto-Avaliação da ansiedade dos pais e dos enfermeiros  

Constatamos que a âncora mais apontada para caracterizar a ansiedade 

sentida pelos adultos durante a vacinação das crianças foi “o costume”. No entanto, 

os pais assinalaram mais vezes as âncoras “mais ansioso que o costume”  e “muito 

ansioso”, do que os enfermeiros. 

Uma vez que a ansiedade dos pais está associada às experiências de dor e ao 

padrão comportamental da criança (Bernard & Cohen, 2006; Cohen, 2008; Diggle & 

Richards, 2007), e que não encontrámos referências na literatura sobre a relação da 

ansiedade dos enfermeiros com a perturbação comportamental das crianças, 

estudámos a associação entre as pontuações das Escalas de Auto-Avaliação da 

ansiedade dos adultos e a Escala de Faces. Uma vez que estas escalas são ordinais, 

realizámos uma análise correlacional bivariada de Spearman. Os resultados mostram 

uma correlação positiva e significativa da escala de Auto-Avaliação da ansiedade do 

pai (r=0,28, p≤ 0,01) e do enfermeiro e (r=0,30, p≤ 0,01) e a Escala de Faces da 

criança.  

De igual modo, uma análise correlacional bivariada de Spearman, adequada 

ao estudo das relações entre escalas ordinais e métricas, mostrou que as Escalas de 

Auto-Avaliação da ansiedade dos pais (r=0,19; p<0,01) e dos enfermeiros (r=0,26; 
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p<0,01) mostram correlações positivas significativas com a Escala de “Perturbação 

Comportamental” da Criança do CAMPIS, durante a fase antecipatória. 

Por conseguinte, pais e enfermeiros mais ansiosos tendem a ter crianças que se 

sentem e que se mostram comportamentalmente mais perturbadas, durante o 

procedimento da vacinação. 

3.1.3.4. Comparação das avaliações da ansiedade entre os participantes  

Os pais auto-avaliam-se como ligeiramente mais ansiosos (M=3,14; DP=1,12) 

do que os enfermeiros (M=2,96; DP=0,80). Através de um Test-t para amostras 

independentes, esta diferença mostrou ser significativa (t(398)=2; p≤ 0,05). 

Por outro lado, os pais também tendem a atribuir maior ansiedade à criança 

(M=3,59; DP=1,05) do que os profissionais de saúde (M=2,99; DP=1,10). Um novo 

Teste-t para amostras independentes, veio confirmar que essa diferença é 

significativa (t(439)=5,82; p≤ 0,05). 

Por fim, ao compararmos a média da Auto-Avaliação da perturbação 

comportamental da criança (M=2,64; DP=1,71), obtida através da Escala das Faces, 

verificamos que o seu valor é inferior à média da ansiedade atribuída pelo pai 

(M=3,59) e atribuída pelos enfermeiros (M=2,99). Dois Testes-t para amostras 

independentes, vêm confirmar que a média da ansiedade auto-avaliada pela criança 

é significativamente inferior às avaliações da ansiedade na perspectiva dos pais 

(t(436)=-0,7; p≤0,01) e na perspectiva dos enfermeiros (t(434)=-0,256; p≤0,05). 

 

3.1.4. VARIÁVEIS PROXIMAIS – COMPORTAMENTOS DOS PARTICIPANTES  

De modo a concretizarmos o objectivo 2, identificarmos os comportamentos 

mais relevantes das crianças, dos pais e dos enfermeiros, através dos dados obtidos 

com o instrumento de observação (adaptado do CAMPIS), apresentaremos em seguida 

a respectiva descrição estatística. 
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Por conseguinte, para cada categoria comportamental de cada participante, 

apresentaremos graficamente: (a) a percentagem de ocorrência de cada código com 

uma intensidade/frequência igual ou superior a 1, durante a fase antecipatória e a 

fase dolorosa; (b) os dados relativos à frequência da distribuição pelas âncoras “1-

um”, “2-mínimos ou poucos”, “3-moderados”, “4-substanciais ou consideráveis” e 

“5-máximos ou quase contínuos”; para cada código de cada categoria, 

separadamente para a fase antecipatória e para a fase dolorosa. 

A amostra diz respeito a 220 registos observacionais. 

3.1.4.1. Categoria “Perturbação Comportamental” da criança  

a) Percentagem de ocorrência de cada código 

O Gráfico 3.4 mostra os dados relativos à percentagem de ocorrência dos 

códigos observados com intensidade/frequência igual ou superior a 1. 

 

Gráfico 3.4. Percentagem de ocorrência dos códigos da “Perturbação 

Comportamental” da criança  
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Podemos observar no Gráfico 3.4 que os códigos mais observados durante a 

fase antecipatória, isto é, com mais registos nas âncoras com uma 

intensidade/ocorrência igual ou superior a um, foram: “Resistência Verbal”, 

“Chorar” e “Procura de Informação”. 

Durante a fase dolorosa, os códigos com maior percentagem de ocorrência 

foram “Chorar”, “Verbalização de Dor” e “Gritar”, pelo que o comportamento de 

“Chorar” é aquele que se mantém com uma frequência semelhante durante as duas 

fases do procedimento. 

Em seguida, o Gráfico 3.5 apresenta as frequências para cada um dos códigos 

da categoria “Perturbação Comportamental” do CAMPIS para as crianças, durante a 

fase antecipatória, distribuídas por cada uma das âncoras da escala de 

intensidade/ocorrência. 

b) Intensidade da expressão dos códigos da categoria “Perturbação 

Comportamental” da criança, fase antecipatória  

 
Gráfico 3.5. Intensidade dos códigos “Perturbação Comportamental” da criança, 

fase antecipatória 

Analisando a Intensidade dos códigos “Resistência Verbal”, “Chorar” e 

“Procura de Informação”, mais observados durante a fase antecipatória, constatamos 

no Gráfico 3.5 que o código “Resistência Verbal” se apresenta com mais frequência 
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através de comportamentos “substanciais ou consideráveis” e “máximos ou quase 

contínuos”. Também o código “Chorar” ocorre com mais frequência de uma forma 

“máxima ou quase contínua”.  

Pelo contrario, o código “Procura de Informação” manifesta-se com mais 

frequência de forma esporádica, uma vez que a âncora de intensidade/ocorrência 

mais frequente é a relativa a “um” comportamento, o que nos indica que a criança 

tende a perguntar apenas uma vez a informação que necessita, por exemplo, se a 

vacina “vai doer”, e a não insistir na repetição da questão. 

c) Intensidade da expressão dos códigos da categoria “Perturbação 

Comportamental” da criança, fase dolorosa  

 

Gráfico 3.6. Intensidade dos códigos “Perturbação Comportamental” da criança, 

fase dolorosa  

Analisando a distribuição da frequência dos códigos “Chorar”, “Verbalização 

de Dor” e “Gritar”, mais observados durante a fase dolorosa, constatamos no 

Gráfico 3.6, que quando registados, os códigos “Chorar” e “Gritar” se apresentam 

com mais frequência na sua expressão “máximos ou quase contínuos” enquanto, 

pelo contrário, a “Verbalização de Dor” ocorreu com maior frequência numa 

intensidade “mínima ou pouca”. 
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Em relação aos restantes códigos da categoria “Perturbação Comportamental” 

da criança menos observados durante a fase dolorosa, a sua distribuição pelas 5 

âncoras de intensidade é pouco variável uma vez que a sua frequência de ocorrência 

é muito reduzida, excepto para o código “Necessidade de Restrição Física”, cuja 

ocorrência mais registada incidiu na âncora “máximos ou quase contínuos”. 

3.1.4.2. Códigos dos pais de “Activação da Perturbação Comportamental”  

a) Percentagem de ocorrência de cada código 

 

Gráfico 3.7. Percentagem de ocorrência dos códigos dos pais de “Activação da 

Perturbação Comportamental” 

O Gráfico 3.7 destaca como códigos dos pais de “Activação da Perturbação 

Comportamental” mais observados durante a fase antecipatória: o “Comentário 

Securizante, a “Crítica” e a “Intimidação”. Durante a fase dolorosa, o código com 

maior percentagem de ocorrência é o “Comentário Securizante”, sendo que os 

restantes códigos apresentam uma percentagem de ocorrência muito reduzida. 
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Uma vez que os códigos “Comentário Inapropriado” e “Desculpar-se”, em 

ambas as fases, têm uma percentagem de ocorrência inferior a 10%, não serão 

considerados em posteriores tratamentos estatísticos. 

b) Intensidade da expressão dos códigos dos pais “Activação da 

Perturbação Comportamental”, fase antecipatória  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.8. Intensidade dos códigos dos pais de “Activação da Perturbação 

Comportamental”, fase antecipatória  

Através do Gráfico 3.8 verificamos que em relação aos códigos mais 

frequentes durante a fase antecipatória, “Comentário Securizante, “Crítica” e 

“Intimidação”, os pais tendem a manifestar estes comportamentos com frequência 

mas com baixa intensidade. 

c) Intensidade da expressão dos códigos dos pais “Activação da 

Perturbação Comportamental”, fase dolorosa  

 
Gráfico 3.9. Intensidade dos códigos dos pais de “Activação da Perturbação 

Comportamental”, fase dolorosa  
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No Gráfico 3.9 o “Comentário Securizante” destaca-se de todos os outros 

códigos como o mais frequente durante a fase dolorosa, embora na maioria dos casos 

com pouca intensidade. 

3.1.4.3. Códigos dos enfermeiros de “Activação da Perturbação 

Comportamental” 

a) Percentagem de ocorrência de cada código  

 

Gráfico 3.10. Percentagem de ocorrência dos códigos dos enfermeiros de 

“Activação da Perturbação Comportamental” 

O Gráfico 3.10 destaca como código de “Activação da Perturbação 

Comportamental” mais observado durante a fase antecipatória, o “Comentário 

Securizante”, superando a frequência observada nos pais. O segundo código com 

uma frequência mais elevada, mas ainda assim substancialmente inferior, é a 

“Intimidação” e o terceiro a “Crítica”. 
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Durante a fase dolorosa, o código com maior percentagem de ocorrência para 

os enfermeiros foi o “Comentário Securizante”, à semelhança do constatado para os 

pais. Os restantes códigos apresentam uma percentagem de ocorrência muito 

reduzida. Uma vez que os códigos dos enfermeiros “Comentário Inapropriado” e 

“Desculpar-se”, em ambas as fases, têm uma percentagem de ocorrência inferior a 

10% também não serão considerados em posteriores tratamentos estatísticos. 

b) Intensidade da expressão dos códigos dos enfermeiros “Activação da 

Perturbação Comportamental”, fase antecipatória  

 

Gráfico 3.11. Intensidade dos códigos dos enfermeiros de “Activação da 

Perturbação Comportamental”, fase antecipatória  

Através do Gráfico 3.11 verificamos que os códigos dos enfermeiros mais 

frequentes durante a fase antecipatória - o “Comentário Securizante, a 

“Intimidação” e a “Crítica” - têm como âncora de registo mais frequente a 

intensidade “um”, ou seja, à semelhança do referido para os pais, os enfermeiros 

tendem a manifestar estes comportamentos com frequência mas com baixa 

intensidade. 
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c) Intensidade da expressão dos códigos dos enfermeiros “Activação da 

Perturbação Comportamental”, fase dolorosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.12. Intensidade dos códigos dos enfermeiros de “Activação da 

Perturbação Comportamental”, fase dolorosa  

No Gráfico 3.12, o “Comentário Securizante” dos enfermeiros destaca-se de 

todos os outros códigos como o mais frequente durante a fase dolorosa, embora na 

maioria dos casos com pouca intensidade, à semelhança do verificado para os pais. 

 

3.1.4.4. Códigos de “Confronto” da criança  

a) Percentagem de ocorrência de cada código  

No Gráfico 3.13, relativo à fase antecipatória do “Confronto” da criança, 

verificamos que, os códigos mais frequentemente observados são, por ordem 

decrescente, a “Conversa Não Relacionada com o Procedimento”, a “Verbalização 

de Confronto” e o “Humor”. 



III PARTE: RESULTADOS 

3.1. Análise descritiva das variáveis distais e proximais 

 

 112 

 

Gráfico 3.13. Percentagem dos códigos de “Confronto” da criança  

Durante a fase dolorosa os códigos mais frequentes são a “Verbalização de 

Confronto” e a “Respiração Profunda”. Os restantes códigos relativos ao 

“Confronto” da criança são praticamente inexistentes durante a fase dolorosa, 

notando-se assim, em comparação com a fase antecipatória, um decréscimo 

significativo do código “Conversa Não Relacionada com o Procedimento”. 

Uma vez que o código “Respiração Profunda” tem uma percentagem de 

ocorrência inferior a 10% durante a fase antecipatória, não será considerado em 

posteriores tratamentos estatísticos. 
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b) Intensidade da expressão dos códigos “Confronto” da criança, fase 

antecipatória  

 
Gráfico 3.14. Intensidade dos códigos de “Confronto” da criança, fase 

antecipatória  

Através do Gráfico 3.14 verificamos que os códigos mais frequentes do 

“Confronto” da criança durante a fase antecipatória - a “Conversa Não Relacionada 

com o Procedimento”, a “Verbalização de Confronto” e o “Humor” - têm uma 

baixa intensidade, uma vez que as âncoras mais assinaladas são de “um” e “mínimos 

ou poucos”. 

c) Intensidade da expressão dos códigos de “Confronto” da criança, fase 

dolorosa  

 

Gráfico 3.15. Intensidade dos códigos de “Confronto” da criança, fase dolorosa  
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Verificamos no Gráfico 3.15 que os códigos mais frequentes do “Confronto” da 

criança durante a fase dolorosa, a “Verbalização de Confronto” e a “Respiração 

Profunda”, quando ocorrem têm mais observações “máximas ou quase contínuas”. 

Este dado indica que, quando as crianças confrontam o procedimento durante a fase 

dolorosa, fazem-no sobretudo de uma forma bastante intensa, ao invés do que 

sucede durante a fase antecipatória da vacinação. Para os restantes códigos do 

“Confronto” da criança a distribuição da escala de intensidade dos comportamentos 

é pouco variável dada a sua reduzida frequência. 

3.1.4.5. Códigos dos pais “Promoção de Confronto” 

a) Percentagem de ocorrência de cada código  

 
Gráfico 3.16. Percentagem dos códigos dos pais de “Promoção de Confronto” 

Os códigos dos pais “Promoção de Confronto”  mais frequentes durante a fase 

antecipatória são a “Ordem para Usar Estratégia de Confronto”, a “Conversa Não 

Relacionada com o Procedimento” e “Dar Informação”.  
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Durante a fase dolorosa o código mais frequente é a “Ordem para Usar 

Estratégia de Confronto”. Os comportamentos de “Promoção de Confronto” dos pais 

agrupados nos restantes códigos são praticamente inexistentes durante a fase 

dolorosa, notando-se assim um decréscimo significativo do código “Conversa Não 

Relacionada com o Procedimento” da fase antecipatória para esta, tal como 

tínhamos constatado no código homónimo da criança. 

b) Intensidade da expressão dos códigos dos pais “Promoção de 

Confronto”, fase antecipatória  

 

Gráfico 3.17. Intensidade dos códigos dos pais de “Promoção de Confronto”, fase 

antecipatória  

Através do Gráfico 3.17 verificamos que os códigos mais frequentes de 

“Promoção de Confronto” dos pais durante a fase antecipatória, a “Ordem para Usar 

Estratégia de Confronto”, a “Conversa Não Relacionada como Procedimento” e 

“Dar Informação”, têm como registos mais frequentes “um” e “mínimos ou poucos”, 

ou seja, à semelhança das crianças, os pais também manifestam comportamentos de 

confronto com uma baixa intensidade durante a fase antecipatória da vacinação. 
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c) Intensidade da expressão dos códigos dos pais “Promoção de 

Confronto”, fase dolorosa  

 

 Gráfico 3.18. Intensidade dos códigos dos pais de “Promoção de Confronto”, fase 

dolorosa 

Verificamos que o código mais frequente dos pais de “Promoção de 

Confronto”, durante a fase dolorosa, a “Ordem para Usar Estratégia de 

Confronto”, é frequentemente intenso. Este dado indica que quando os pais 

instruem os filhos para confrontar o procedimento durante a fase dolorosa, fazem-no 

sobretudo de uma forma bastante activa, ao invés do que sucede com os 

comportamentos de promoção do confronto durante a fase antecipatória da 

vacinação. 

3.1.4.6. Códigos dos enfermeiros “Promoção de Confronto” 

a) Percentagem de ocorrência de cada código  

No Gráfico 3.19 observamos que os códigos dos enfermeiros de “Promoção de 

Confronto” observados com maior frequência durante a fase antecipatória são “Dar 

Informação”, “Ordem para Usar Estratégia de Confronto” e “Conversa Não 

Relacionada com o Procedimento”. 
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Gráfico 3.19. Percentagem dos códigos dos enfermeiros de “Promoção de 

Confronto” 

Durante a fase dolorosa o código mais frequente é a “Ordem para Usar 

Estratégia de Confronto”, com uma percentagem de ocorrência bastante superior ao 

código homónimo dos pais. Já o código “Conversa Não Relacionada com o 

Procedimento” dos enfermeiros tem uma expressão muito reduzida durante a fase 

dolorosa. Esta diminuição, da primeira para a segunda parte do procedimento, é 

comum aos códigos homónimos da criança e dos pais. Os restantes comportamentos 

dos enfermeiros de “Promoção de Confronto” durante a fase dolorosa, agrupados 

noutros códigos, são pouco frequentes. 

b) Intensidade da expressão dos códigos dos enfermeiros “Promoção de 

Confronto”, fase antecipatória  

Através do Gráfico 3.20 verificamos que os códigos de “Promoção de 

Confronto” mais frequentes nos enfermeiros durante a fase antecipatória, “Dar 
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Informação” e “Ordem para Usar Estratégia de Confronto”, têm como intensidade 

mais frequente valores iguais ou inferiores a “moderados”.  

 

Gráfico 3.20. Intensidade dos códigos dos enfermeiros de “Promoção de 

Confronto”, fase antecipatória  

Por outro lado, o terceiro código mais frequente, “Conversa Não Relacionada 

com o Procedimento” manifesta-se de uma forma idêntica nos enfermeiros, nos pais 

e nas crianças, ou seja, com o menor valor de intensidade, pelo que quando os 

intervenientes no procedimento da vacinação conversam, tendem a fazê-lo de um 

modo esporádico. Para além disso, uma análise realizada num subgrupo de 130 

observações, revela que em apenas 20 casos os enfermeiros envolveram os pais na 

conversa com a criança sobre temas não relacionados com a vacinação. 

De uma forma geral, a intensidade/ocorrência dos comportamentos de 

“Promoção de Confronto” dos enfermeiros, durante a fase antecipatória, têm uma 

distribuição mais homogénea e menos extremada, do que os comportamentos de 

“Promoção de Confronto” dos pais ou os de “Confronto” da criança, sendo cotados 

sobretudo nas primeiras três âncoras de cotação, ou seja de “um” a “moderado”. 
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Analisando especificamente o código “Dar Informação”, encontramos os 

seguintes resultados, num subgrupo de 130 observações (em muitas dos quais é 

fornecido mais do que um tipo de informação): (a) em 85 observações forneceram 

informação procedimental à criança; (b) em 91 informação sensorial e (c) em 78 

informação sobre estratégias para minimizar a dor (e.g., “conservar o braço 

quietinho”). 

c) Intensidade da expressão dos códigos dos enfermeiros “Promoção de 

Confronto”, fase dolorosa  

 

Gráfico 3.21. Intensidade dos códigos dos enfermeiros de “Promoção de 

Confronto”, fase dolorosa  

Verificamos que quando ocorre o código mais frequente dos comportamentos 

dos enfermeiros de “Promoção de Confronto” durante a fase dolorosa, a “Ordem 

para Usar Estratégia de Confronto”, é frequentemente intensa, à semelhança do 

verificado para os pais.  

Um registo e análise mais pormenorizados do tipo de estratégias que os 

enfermeiros propuseram às crianças para que estas lidem melhor com a vacinação, 

num subgrupo de 130 observações, indicou que sugeriram mais do que uma 

estratégia, por ordem decrescente: em 67 observações “Contar”, em 43 “Olhar para 

outro local”, em 28 “Respirar Fundo”, em 22 “Soprar as velas” e, por último, em 9 
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“Cantar”. A forma como os enfermeiros propuseram e utilizaram a estratégia de 

confronto também variou: em 37 das observações envolveram os pais na estratégia 

de confronto, em 37 realizaram a estratégia em conjunto com a criança (e.g., 

contaram simultaneamente com ela), em 31 treinaram a criança na fase 

antecipatória, por fim, em 25 das observações os enfermeiros tornaram explícito 

para a criança que a estratégia era um truque, ou seja, que a respectiva utilização 

durante a fase dolorosa tinha como objectivo tornar mais fácil tolerar a vacinação. 

Até ao momento analisámos os casos dos participantes que manifestaram 

comportamentos relevantes para o desenvolvimento, mais ou menos positivo, do 

procedimento da vacinação. Contudo, nem todos os participantes se expressaram, 

verbal ou comportamentalmente, de uma forma suficientemente significativa para 

ser codificável. 

3.1.4.7. Número de casos de participantes que não manifestaram nenhum 

comportamento codificável nos códigos da Grelha Observacional do CAMPIS 

Tabela 3.3. Numero de casos sem comportamentos codificáveis pelo CAMPIS 

Fase  Numero de casos sem 
comportamentos codificáveis  

Antecipatória Dolorosa 
Totalidade do 
procedimento 

Crianças 8 (3,6%) 42 (19,1%) 16 (7,3%) 

Pais 7 (3,2%) 88 (40%) 15 (6,8%) 

Enfermeiros 3 (1,4%) 33 (15%) 0 (0%) 

Como podemos constatar na Tabela 3.3, dos 220 casos observados, foi durante 

a fase dolorosa que os participantes mais se abstiveram de se manifestar, e isto 

aconteceu sobretudo com os pais.  

Para estes casos seria importante encontrar um modo mais qualitativo capaz de 

identificar indicadores não-verbais dos estados emocionais e das atitudes de 

confronto ou de perturbação, de modo a poder analisar se esta atitude passiva tinha 

um conteúdo mais calmo ou mais ansioso, que de alguma forma pudesse influenciar a 

atitude da criança.  
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3.2. ANÁLISE CORRELACIONAL DAS VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS 

Após a análise descritiva dos resultados obtidos nas escalas subjectivas e na 

escala observacional (CAMPIS), nesta secção do trabalho apresentaremos os dados 

que nos permitem responder ao objectivo 3 deste estudo, ou seja, que tipo de 

associações se estabelecem entre os comportamentos dos pais e dos enfermeiros e os 

comportamentos das crianças, tendo em conta o Modelo Proximal-Distal do Confronto 

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

1999). 

Os resultados referem-se à primeira vacina administrada e às respectivas fases 

antecipatória e dolorosa, sempre que o comportamento observado tenha uma 

frequência relativa superior a 10%. 

3.2.1. RELAÇÕES ENTRE OS COMPORTAMENTOS DOS ADULTOS E A PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL DA CRIANÇA 

Começaremos por analisar os resultados que nos permitem concretizar o 

objectivo específico 3.1, ou seja, acerca das relações que se estabelecem entre os 

comportamentos dos adultos e a perturbação comportamental da criança.  

3.2.1.1. Comportamentos dos adultos de “Activação da Perturbação 

Comportamental” e sua associação com a “Perturbação Comportamental” da 

criança 

Os comportamentos dos adultos de “Activação da Perturbação 

Comportamental” englobam os seguintes códigos do CAMPIS: “Crítica”, “Comentário 

Securizante”, “Desculpar-se” e “Empatia” (Blount et al., 1989; 1997; Cohen et al., 

2001; Schechter et al., 2007), bem como a “Intimidação” e os “Comentários 

Inapropriados” acrescentados com base no estudo anterior com uma amostra 

portuguesa (Pedro & Barros, 2006; Pedro et al., 2010). 
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Para estudarmos a relação entre os comportamentos específicos dos adultos 

de “Activação da Perturbação Comportamental” e os comportamentos de 

“Perturbação Comportamental” da criança, trataremos individualmente os códigos 

dos adultos, atendendo a que a consistência interna não permite tratá-los como uma 

categoria única. Os códigos da “Perturbação Comportamental” da criança serão 

tratados enquanto categoria única, uma vez que, como foi referido anteriormente, o 

grau de consistência interna é bastante elevado. 

A análise estatística de correlação adoptada foi o Teste de Spearman, uma vez 

que a escala de intensidade/frequência dos códigos comportamentais é do tipo 

ordinal. 

Os resultados das correlações entre os códigos dos adultos de “Activação da 

Perturbação Comportamental” (que obtiveram uma frequência superior a 10%) e a 

categoria de “Perturbação Comportamental” da criança são apresentados na Tabela 

3.4 para a fase antecipatória da vacinação. 

Tabela 3.4. Correlações entre “Activação da Perturbação Comportamental” e a 

“Perturbação Comportamental” durante a fase antecipatória 

Códigos dos adultos  
“Activação da Perturbação Comportamental” 

“Perturbação Comportamental”  
da criança 

Pais 0,53** 
“1. Crítica” Enf. 0,36** 

Pais 0,42** 
“2. Comentário Securizante” Enf. 0,48** 

Pais 0,23** 
“4. Empatia” Enf. 0,21** 

Pais 0,44** 
“5. Intimidação” Enf. 0,17* 

**p≤ 0,01;*p≤ 0,05  

Nota: os códigos “3.Desculpar-se” e “6.Comentário Inapropriado” não foram submetidos à 

analise estatística correlacional uma vez que a respectiva frequência foi inferior a 10%, tanto na fase 

antecipatória como na fase dolorosa da vacinação.  

Verificamos que, por ordem decrescente, os códigos dos pais “Crítica” 

“Intimidação”, “Comentário Securizante” e “Empatia” e os códigos dos 
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enfermeiros “Comentário Securizante”, “Crítica”, “Empatia” e “Intimidação” se 

correlacionam positiva e significativamente com a categoria “Perturbação 

Comportamental” da criança, durante a fase antecipatória da vacinação. 

Durante a fase dolorosa,  apenas o “Comentário Securizante” dos pais e dos 

enfermeiros apresenta uma correlação positiva e significativa (respectivamente, 

r=0,31, p≤ 0,01 e r=0,20, p≤ 0,01) com a “Perturbação Comportamental” da criança. 

De forma a aprofundarmos a natureza do contributo destes códigos dos 

adultos de “Activação da Perturbação Comportamental” para a variância da 

categoria “Perturbação Comportamental” das crianças, realizámos um modelo de 

regressão múltipla, tendo como variável dependente a “Perturbação 

Comportamental” da criança e como possíveis variáveis predictoras os referidos 

códigos dos adultos, separadamente para pais e enfermeiros, manifestados durante a 

fase antecipatória da vacinação. 

As variáveis independentes foram introduzidas no modelo de regressão 

simultaneamente e num só passo. Os resultados são apresentados na Tabela 3.5. 

Tabela 3.5. Regressão múltipla tendo como variáveis predictoras os códigos dos 

adultos de “Activação de Perturbação Comportamental” e como variável dependente a 

“Perturbação Comportamental” da criança 

Preditores V. Dependente  R2 F t β  

Códigos dos adultos 
“Activação de Perturbação 
Comportamental” 

"Perturbação 
Comportamental" 
da Criança 

Pais 

Enf. 

0,57 

0,41 

69,83** 

37,69** 
  

Pais     6,17** 0,33 
Crítica 

Enf.     7,11** 0,38 

Pais     7,47** 0,37 Comentário 
Securizante Enf.     7,36** 0,41 

Pais     -0,84 -0,04 
Empatia 

Enf.     2,26* 0,12 

Pais     6,03** 0,31 
Intimidação 

Enf.     0,41 0,02 
**p≤ 0,01; *p≤ 0,05  
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Os resultados da regressão revelaram que 57% da variância da 

“Perturbação Comportamental” da criança é explicada pelos códigos dos pais de 

Activação de Perturbação Comportamental” (R2= 0,57 (F (4, 219) = 69,83, p≤0,01)). 

Os coeficientes de regressão de cada variável independente dos pais apontam 

para uma relação positiva significativa dos códigos “Crítica”, “Comentário 

Securizante” e “Intimidação”.  

Por outro lado, os resultados mostram que 41% da variância da 

“Perturbação Comportamental” da criança é explicada pelos códigos dos 

enfermeiros “Activação de Perturbação Comportamental” (R2=0,41 (F (4, 219) = 

37,69, p≤0,01)). 

Os coeficientes de regressão de cada variável independente dos enfermeiros 

apontam para uma relação positiva significativa dos códigos “Crítica”, “Comentário 

Securizante” e “Empatia” com a “Perturbação Comportamental” da criança.  

Finalmente, pelo facto de a “Perturbação Comportamental” da criança ser a 

única categoria cujos comportamentos podem ser tratados como uma unidade 

estatística, foi apenas em relação a esta variável que foi possível estudar a relação 

com outras variáveis demográficas, através do Teste de correlação de Pearson (para 

as idades) e do Teste de Spearman (para a escolaridade, uma vez que esta variável, 

na base de dados, foi inserida em categorias). Os resultados mostram que não existe 

uma relação significativa entre a perturbação comportamental e a idade da criança 

(r=0,07, n.s.), a idade dos pais (r=-0,10, n.s.) e o nível de escolaridade do pais 

(r=0,06, n.s.).  
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3.2.1.2. Comportamentos dos adultos de “Promoção de Confronto” e a 

“Perturbação Comportamental” da criança 

Como já foi referido anteriormente, os estudos correlacionais e experimentais 

também têm revelado que alguns comportamentos dos pais e dos profissionais, 

designados por “Promoção de Confronto”, aumentam a probabilidade da criança 

confrontar eficazmente o procedimento, com um associado decréscimo na 

perturbação comportamental, quer nas fases iniciais, quer nas fases finais (Blount et 

al., 1990; 1997; 2003). Os códigos dos adultos de “Promoção de Confronto” do 

CAMPIS são: “Ordem para Usar Estratégia de Confronto”, nomeadamente a 

respiração, “Conversa Não Relacionada com o Procedimento”, “Humor” (Blount et 

al., 1989; 1997; 2003), “Dar Informação” (Pedro & Barros, 2006; Pedro et al., 2010) 

e o novo código acrescentado neste estudo, “Incentivo”. 

Para estudarmos a relação entre os comportamentos específicos dos adultos 

de “Promoção de Confronto” e os comportamentos de “Perturbação 

Comportamental” da criança durante a fase antecipatória e dolorosa do 

procedimento da vacinação, trataremos individualmente os códigos dos adultos e 

como categoria os códigos da “Perturbação Comportamental” da criança, pelo 

mesmo motivo invocado anteriormente.  

Os resultados indicam que nenhum dos códigos dos adultos de “Promoção de 

Confronto” apresentaram uma relação negativa significativa com a categoria 

“Perturbação Comportamental” da criança, durante a fase antecipatória.  

Contudo, para a fase dolorosa, o código “Ordem para Usar Estratégia de 

Confronto”, para os pais e para os enfermeiros, o único com uma percentagem de 

ocorrência superior a 10%, revelou uma relação negativa e significativa 

(respectivamente, r=-0,23, p≤0,01 e r=-0,33, p≤0,01) com a “Perturbação 

Comportamental” da criança. 
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3.2.2. RELAÇÕES ENTRE OS COMPORTAMENTOS DOS ADULTOS E O CONFRONTO DA 

CRIANÇA 

Em seguida apresentaremos os resultados que nos permitem concretizar o 

objectivo específico 3.2, identificar as relações que se estabelecem entre os 

comportamentos dos adultos e o confronto da criança. 

3.2.2.1. Comportamentos dos adultos de “Promoção de Confronto” e 

comportamentos de “Confronto” da criança 

Ao contrário do que aconteceu na categoria “Perturbação Comportamental” 

da criança, que obteve um índice de consistência interna elevado, os códigos de 

“Confronto” da criança têm um índice de consistência interna baixo. Por 

conseguinte, só é possível estudarmos a relação individual entre os códigos de 

“Promoção de Confronto” dos adultos e os códigos de “Confronto” da criança. 

A Tabela 3.6 mostra os resultados das correlações entre os códigos dos 

adultos “Ordem para Usar Estratégia de Confronto”, “Conversa Não Relacionada 

com o Procedimento”, “Humor” (Blount et al., 1989; 1997; 2003), “Dar 

Informação” (Pedro & Barros, 2006; Pedro et al., 2010) e “Incentivo” e os códigos 

de “Confronto” da criança, “Verbalização de Confronto”, “Conversa Não 

Relacionada com o Procedimento”, “Comportamento Distractivo”, “Respiração 

Profunda Audível” e “Humor pela Criança” (Blount et al., 1989; 1997; 2001; 2003), 

durante a fase antecipatória.  
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Tabela 3.6. Correlações entre os códigos dos adultos “Promoção de Confronto” e 

os códigos “Confronto” da criança durante a fase antecipatória 

Códigos dos adultos  
“Promoção de 

Confronto” 

 
Códigos “Confronto ” da criança 

  1.Verbaliz. 
Confronto 

2.Conv. Não 
Relac. Proced. 

3.Comp. 
Distractivo 

5.Humor 

Pais 0,16* 0,05 0,00 -0,00 “1. Ordem Usar 
Estratg. Confronto” Enf. 0,32** 0,10 0,05 0,18** 

Pais 0,06 0,58** 0,18** 0,05 “2. Conv. Não 
Relac. Proced.”  Enf. 0,10 0,56** 0,13 -0,00 

Pais 0,08 0,15* 0,16** 0,53** 
“3. Humor”  Enf. 0,03 0,07 0,21** 0,40** 

Pais 0,10 0,00 0,06 0,09 
“4. Dar Informação”  Enf. 0,07 -0,08 0,01 -0,01 

Pais -0,03 0,02 0,00 0,08 
“5. Incentivo”  Enf. -0,03 0,08 0,09 0,05 

**p≤0,01;*p≤0,05  

Nota: o código da criança “Respiração Profunda” durante a fase antecipatória da vacinação é 

inferior a 10%, pelo que apenas foi introduzido na análise correlacional para a fase 

dolorosa. 

Relativamente aos pais, durante a fase antecipatória, os resultados da 

Tabela 3.6 mostram as seguintes correlações positivas e significativas entre: 

O código dos pais “Ordem para Usar Estratégia de Confronto” e a 

“Verbalização de Confronto” da criança;  

O código dos pais “Conversa Não Relacionada com o Procedimento” e os 

códigos da criança “Conversa Não Relacionada com o Procedimento” e 

“Comportamento Distractivo”. 

O código dos pais “Humor” e os códigos da criança “Humor”, “Conversa 

Não Relacionada com o Procedimento” e “Comportamento Distractivo”. 

No que respeita aos enfermeiros, durante a fase antecipatória, os 

resultados da Tabela 3.6, mostram as correlações positivas significativas entre: 

O código dos enfermeiros “Ordem para Usar Estratégia de Confronto” e a 

“Verbalização de Confronto” da criança e o “Humor” da criança;  
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O código dos enfermeiros “Conversa Não Relacionada com o Procedimento” 

e os códigos da criança “Conversa Não Relacionada com o Procedimento”; 

O código dos enfermeiros “Humor” e os códigos da criança “Humor” e 

“Comportamento Distractivo”. 

Por outro lado, não se encontraram valores significativos para a relação entre 

os códigos dos adultos adicionados no presente estudo, “Dar Informação” e 

“Incentivo”, e qualquer um dos códigos de “Confronto” da criança. 

Durante a fase dolorosa, encontrámos as associações entre os 

comportamentos dos adultos e da criança, apresentadas na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7. Correlações entre os códigos dos adultos “Promoção de Confronto” e 

os códigos “Confronto” da criança durante a fase dolorosa 

Código dos adultos  
“Promoção de Confronto” 

 Códigos “Confronto ”  
da criança 

  1.Verbaliz. Confronto 4. Respiração Profunda 

Pais 0,25** 0,15* “1. Ordem Usar Estratg. 
Confronto” Enf. 0,42** 0,28* 

**p≤0,01;*p≤0,05  

Nota1: os códigos da criança “Conversa Não Relacionada com o Procedimento”, “Comportamento 

Distractivo” e “Humor” durante a fase dolorosa da vacinação são inferiores a 10%, pelo que não 

foram introduzido na análise correlacional desta fase. 

Nota2: todos os códigos dos adultos, com excepção da “Ordem para Usar estratégia de Confronto”, 

durante a fase dolorosa da vacinação são inferiores a 10%, pelo que não foram introduzido na 

análise correlacional desta fase. 

Os resultados da Tabela 3.7 mostram correlações positivas e significativas 

entre o código dos adultos “Ordem para Usar Estratégia de Confronto” e os códigos 

da criança Verbalização de Confronto” e “Respiração Profunda”, durante a fase 

dolorosa. 
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3.2.2.2. Comportamentos dos adultos de “Activação da Perturbação 

Comportamental” e os comportamentos de “Confronto” da criança 

Por último, apresentamos os resultados da relação existente entre cada um 

dos comportamentos dos adultos  de “Activação da Perturbação Comportamental” e 

os comportamentos de “Confronto” das crianças.  

A Tabela 3.8 mostra os resultados das correlações entre cada um dos códigos 

dos comportamentos dos pais e dos enfermeiros de “Activação da Perturbação 

Comportamental” - “Crítica”, “Comentário Securizante”, “Empatia”, 

“Intimidação” - e os códigos de “Confronto” da criança - “Verbalização de 

Confronto”, “Conversa Não Relacionada com o Procedimento”, “Comportamento 

Distractivo” e “Humor” - durante a fase antecipatória.  

Tabela 3.8. Correlações entre os códigos dos adultos de “Activação da Perturbação 

Comportamental” e os códigos “Confronto” da criança durante a fase antecipatória 

Códigos “Confronto” da Criança 
Códigos dos adultos de 

“Activação da 
Perturbação 

Comportamental” 

“1.Verbaliz. 
Confronto” 

“2.Conv. Não 
Relac. Proced.” 

“3.Comp. 
Distractivo” “5.Humor” 

“1. Crítica” Pais -0,12 -0,13 -0,03 0,00 
 Enf. -0,05 -0,02 -0,01 -0,02 
“2. Com. Securiz.” Pais -0,14* -0,24** -0,18** -0,14* 
 Enf. -0,03 -0,10 -0,08 -0,00 
“4. Empatia” Pais -0,11 -0,16* -0,05 -0,07 
 Enf. -0,07 -0,12 0,00 -0,02 
“5. Intimidação” Pais -0,11 -0,16* -0,02 0,03 
 Enf. -0,10 0,03 -0,08 -0,07 

**p≤0,01; *p≤0,05  

Nota1: o código da criança “Respiração Profunda” durante a fase antecipatória da vacinação é inferior a 

10%, pelo que apenas foi introduzido na análise correlacional para a fase dolorosa. 

Nota2: os códigos dos adultos “Desculpar-se” e “Comentário Inapropriado” durante a fase antecipatória 

são inferiores a 10%, pelo que não foram introduzido na análise correlacional desta fase. 

Na fase antecipatória, o código dos pais “Comentário Securizante” é o que 

tem uma associação negativa e significativa mais elevada com todos os códigos do 

“Confronto” da criança, ou seja, com a “Verbalização de Confronto”, a “Conversa 
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Não Relacionada com o Procedimento”, o “Comportamento Distractivo” e o 

“Humor” da criança. 

Ainda durante a fase antecipatória, os códigos dos pais “Empatia” e 

“Intimidação” têm uma relação negativa significativa, mas apenas com o código 

“Conversa Não Relacionada com o procedimento” da criança.  

Durante a fase dolorosa apenas o “Comentário Securizante” dos pais tem 

uma relação negativa e significativa com a “Verbalização de Confronto” (r=-0,120 

p≤0,01) da criança e o “Comentário Securizante” dos enfermeiros com o código 

“Respiração Profunda” da criança (r=-0,20, p≤0,01). 

Em resumo, dos quatro códigos dos pais de “Activação da Perturbação 

Comportamental” apenas a “Crítica” não tem uma relação negativa e significativa 

com os códigos de “Confronto” da criança, durante a fase antecipatória da 

vacinação; a situação inverte-se na fase dolorosa, uma vez que apenas um código dos 

pais, o “Comentário Securizante”, tem uma relação negativa e significativa com um 

dos códigos de Confronto da criança, a “Verbalização de Confronto”. 

Ao contrário do que aconteceu com os pais na fase antecipatória, nenhum dos 

códigos dos enfermeiros de “Activação da Perturbação Comportamental” mostra uma 

relação negativa e significativa com os códigos de “Confronto” da criança; na fase 

dolorosa, apenas o “Comentário Securizante” dos enfermeiros tem uma relação 

negativa e significativa com o código “Respiração Profunda” da criança. 

 

A Tabela 3.9 sintetiza as correlações significativas descritas até ao momento, 

entre os códigos dos adultos e os códigos das crianças. 
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Tabela 3.9. Correlações entre os códigos dos pais e dos enfermeiros e os códigos 

da criança, nas duas fases da vacinação 

  Códigos das Crianças 

  Perturb. 
Comp.tal “Confronto”  

Códigos dos 
Adultos 

 
 “1.Verb. 

Conf.” 

“2.Conv. 
Não Relac. 

Proc.” 

“3.Comp. 
Distractivo” 

“4. Resp. 
Profunda” “5.Humor” 

Activação da 
Perturb Comp.tal  Antec Dolor Antec Dolor Antec _ Antec _ _ Dolor Antec _ 

Pai +**            
“1. Crítica” 

Enf +**            
Pai +** +** -* -** -**  -**    -*  “2.Comentário 

Securizante” Enf +** +**        -**   
Pai +**    -*        

“4. Empatia” Enf +**            
Pai +**    -*        

“5.Intimidação” Enf +*            

“Promoção de 
Confronto” 

 Antec Dolor Antec Dolor Antec _ Antec _ _ Dolor Antec _ 

Pai  -** +* +**      +**   “1. Ordem Usar 
Estratg. 
Confronto” Enf  -** +** +**      +** +**  

Pai     +**  +**      “2. Conv. Não 
Relac. Proced.”  Enf     +**        

Pai     +*  +**    +**  
“3. Humor”  Enf.       +**    +**  

Em síntese, na Tabela 3.9 constatamos que o código “Comentário 

Securizante” dos pais é o que tem uma associação mais forte e generalizada com 

a perturbação, na medida em que tem uma associação positiva significativa com a 

“Perturbação Comportamental” da criança e uma associação negativa significativa 

com praticamente todos os códigos do “Confronto” da criança durante a fase 

antecipatória. 

Por outro lado, o código “Ordem para Usar Estratégia de Confronto” dos 

pais e dos enfermeiros é o que tem uma associação mais forte e generalizada com 

os códigos de “Confronto” da criança, sobretudo durante a fase dolorosa do 

procedimento, uma vez que, por um lado, está negativa e significativamente 
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associado à “Perturbação Comportamental” da criança e, por outro, está positiva e 

significativamente associado com dois códigos de “Confronto” da criança, 

“Verbalização de Confronto” e “Respiração Profunda”. 

 

3.3. ANÁLISE DE CLUSTERS 

Para concretizar o objectivo 4, de 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, apresentaremos neste capitulo os resultados obtidos. 

Tendo em vista a definição de tais padrões ou perfis comportamentais dos 

participantes, realizámos três análises de clusters, para cada um dos grupos de pais, 

enfermeiros e crianças, seguindo um procedimento idêntico para todos. 

A análise de clusters é uma família de técnicas empíricas desenhadas para 

dividir uma amostra heterogénea de participantes em subgrupos mais homogéneos 

relativamente a um conjunto multivariado de dados (Speece, 1994), reduzindo a 

variância intra-grupal (Mandara, 2003). Esta técnica estatística exploratória tem 

como vantagens, relativamente a outras metodologias, o facto de identificar e 

classificar agrupamentos naturais existentes na população e com uma determinada 

estrutura subjacente (Eklund, 1994), agrupando os indivíduos de acordo com as 

características específicas do perfil comportamental adoptado na interacção com os 

outros participantes. 
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As análises apresentadas até este momento do estudo permitiram caracterizar 

variáveis comportamentais dos pais, dos enfermeiros e das crianças bem como das 

associações que se estabelecem entre si. No entanto, de modo a compreendermos 

como estes comportamentos se organizam em cada um dos participantes quando 

interagem entre si durante o procedimento, recorremos agora a uma abordagem 

tipológica, utilizando a análise de clusters. Este método possibilita identificar grupos 

distintos de pais, enfermeiros e crianças, que se diferenciem entre si no que respeita 

a tipologias ou padrões de actuação dominante durante as suas interacções na 

vacinação. 

No caso específico dos enfermeiros, o mesmo indivíduo estabelece interacções 

com diversas díades pais-criança, as quais, por sua vez, são formadas por indivíduos 

diferentes em cada sessão de vacinação, pelo que diferentes padrões de 

comportamento podem ocorrer no mesmo enfermeiro. 

Em seguida descrevem-se os vários passos subjacentes à análise de clusters. 

3.3.1. ETAPAS DA ANÁLISE DE CLUSTERS 

Para a análise de clusters do comportamento dos pais e dos enfermeiros 

foram inseridos os códigos do CAMPIS de “Activação da Perturbação 

Comportamental” e de “Promoção de Confronto”. Para a análise de clusters do 

comportamento das crianças foram inseridos os códigos de “Perturbação 

Comportamental” e de “Confronto”. Para todos os participantes foram considerados 

apenas os códigos comportamentais observados na fase antecipatória do 

procedimento, durante a qual a sua frequência é maior. Contudo,  excluímos alguns 

dos códigos desta fase,  devido ao facto de terem uma percentagem inferior a 10%: 

“Desculpar-se” e “Comentários Inapropriados” dos adultos; “Verbalização de 

Emoção” e “Respiração Profunda” das crianças. Por conseguinte, para os adultos 

inserimos 9 variáveis correspondentes aos seguintes códigos comportamentais: 
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“Crítica”, “Comentário Securizante”, “Empatia”, “Intimidação”, “Ordem para Usar 

Estratégia de Confronto”, “Conversa Não Relacionada com o Procedimento”, 

“Humor”, “Dar Informação” e “Incentivo”. 

Para as crianças inserimos os 12 códigos comportamentais: “Chorar”, 

“Gritar”, “Resistência Verbal”, “Necessidade de Restrição Física”, “Pedido Apoio 

Emocional”, “Verbalização de Medo”, “Verbalização de Dor”, “Procura de 

Informação”, “Verbalização de Confronto”, “Conversa Não Relacionada com o 

Procedimento”, “Comportamento Distractivo” e “Humor”. 

As nove variáveis dos adultos e as doze variáveis da criança foram sujeitas às 

análises de clusters.  

Uma vez que as diferentes variáveis se apresentavam definidas numa escala 

idêntica de medida não foi necessário recorrer à padronização das mesmas (Maroco, 

2010). 

Em seguida, de modo a definirmos qual o número óptimo de agrupamentos 

dos códigos comportamentais dos adultos e da criança, utilizámos um conjunto de 

critérios, tais como a análise dos dendogramas, a análise dos coeficientes de 

determinação e a análise do Kappa de Cohen (Maroco, 2010). 

3.3.1.1. Número de clusters sugeridos pela análise dos dendogramas 

resultantes da análise hierárquica 

Num primeiro momento, foi realizada a divisão aleatória da amostra total em 

duas subamostras de dimensões idênticas, submetidas à análise de clusters 

hierárquica.  

Para realizarmos a análise hierárquica de clusters escolhemos o método de 

Ward, com a medida de dissemelhança Distância Euclideana ao Quadrado, por ser 
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aquele que minimiza a variação intra-clusters e que tende a produzir clusters de 

tamanho relativamente semelhante (Mowbray et al., 2004)4.  

As análises hierárquicas de clusters das duas subamostras e da amostra total 

foram utilizadas com o objectivo de identificar o número potencial de clusters 

através da observação dos respectivos dendogramas.  

A observação dos três dendogramas, por cada um dos grupos, pais, 

enfermeiros e crianças, sugeriu a exploração das soluções de 2 a 4 clusters para as 

crianças e de 4 a 6 clusters para os adultos - uma vez que as soluções com mais de 6 

clusters tinham por resultados clusters com um n muito reduzido, não sendo por isso 

consideradas.  

3.3.1.2. Análise dos coeficientes de determinação  

Em seguida,  de entre os vários números de clusters possíveis, anteriormente 

sugeridos pelos dendogramas, a decisão do respectivo número óptimo foi feita com 

base na análise do coeficiente de determinação (R2). 

O R2 é uma medida da percentagem da variabilidade total que é retida em 

cada uma das soluções dos clusters, pelo que interessa encontrar um número mínimo 

de clusters que retenha uma percentagem significativa da variabilidade total 

(Maroco, 2010). 

Os valores dos coeficientes de determinação da amostra total dos adultos, 

para as diferentes soluções, foram os seguintes: R2=0,39, para os 4 clusters dos pais; 

R2=0,38, para os 4 clusters dos enfermeiros; R2=0,44, para os 5 clusters dos pais e dos 

enfermeiros; R2=0,48 para os 6 clusters dos pais e dos enfermeiros. 

                                            
4 Na análise hierárquica, uma vez que um caso tenha sido integrado no centro de um 

cluster, não pode ser reintegrado em interacções posteriores num cluster alternativo que 

entretanto tenha emergido, e no qual se “encaixe” melhor.  
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Quanto aos valores dos coeficientes de determinação da amostra total das 

crianças, para as diferentes soluções, foram os seguintes: R2=0,36, para os 2 clusters 

das crianças, R2=0,47 para os 3 clusters e R2=0,52 para os 4 clusters. 

Uma vez que a variância explicada para os 4 clusters dos adultos e os 2 

clusters nas crianças é inferior a 40%, esses perfis não continuaram a ser objecto de 

análise. 

3.3.1.3. Acordo (K de Cohen) com outro método de subdivisão de clusters 

não hierárquico (análise K-Means) 

Nesta etapa procedemos primeiro a uma análise interactiva de clusters K-

Means. O procedimento K-Means providencia soluções mais robustas, uma vez que 

permite mudar os casos do seu cluster inicial para um outro cluster onde se encaixem 

melhor, numa processo conhecido por “optimização“ ou “actualização” dos 

centróides dos clusters (Brennan, Clark, & Shaver, 1998); por conseguinte, os casos 

que tenham migrado para fora dos centróides dos clusters durante o processo 

aglomerativo podem ser readmitidos, resultando numa possibilidade de variância 

mais reduzida intra-cluster (Mowbray et al., 2004). 

Para a realização do procedimento K-Means, os respectivos centróides dos 

cinco e seis clusters dos adultos e dos três e quatro clusters das crianças, foram  

derivados da análise hierárquica (obtida através do anterior método Ward). 

Em seguida, calculámos o acordo, através do índice Kappa de Cohen, entre 

cada uma das soluções, uma resultante do método Ward e outra do método K-Means; 

quanto maior o acordo entre as duas soluções, mais fiável é a solução de clusters 

(Mandara, 2003).  

O acordo entre os dois métodos é elevado para os 5 (K=0,87 (p≤0,01)) e os 6 

clusters (K=0,87 (p≤0,01)) dos enfermeiros; é também elevado para os 5 (K=0,80 
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(p≤0,01)) clusters dos pais (mas menor para os 6 clusters (K=0,50 (p≤0,01)). Neste 

sentido, decidimos reter os agrupamentos de 5 e 6 clusters para os enfermeiros e um 

agrupamento de 5 clusters para os pais. 

Relativamente às crianças, a comparação dos índices Kappa de Cohen para 

cada uma das diferentes soluções de 3 (K=0,88 (p≤0,01)) e 4 clusters (K=0,85 

(p≤0,01)) também revelou um índice de concordância elevado, pelo que através 

deste critério não eliminámos qualquer uma das duas soluções e prosseguimos com o 

processo de análise de ambas.  

Enquanto o número de 5 clusters para os pais foi determinado por critérios 

empíricos, o número de clusters para os enfermeiros e para as crianças  foi decidido 

a partir do significado teórico das diferentes soluções, uma vez que, para que a 

estrutura do cluster represente uma partição com significado, tem de ser 

teoricamente adequada (Speece, 1994). 

Em relação aos enfermeiros, optámos pela solução de 5 clusters, uma vez que 

a solução alternativa dos 6 clusters não era discriminativa quanto ao código “Crítica” 

(isto é, as médias deste código não eram significativamente diferentes entre os 6 

clusters), um comportamento muito importante que em tratamentos estatísticos 

anteriores contribuiu significativamente para explicar a variância da perturbação 

comportamental da criança. 

Em relação às crianças, optámos pela solução de 4 clusters uma vez que a 

solução alternativa de três clusters não descriminava mais códigos comportamentais 

teoricamente importantes (“Procura de informação”, “Comportamento Distractivo” e 

“Humor”). 

Em síntese, chegámos a soluções de 5 clusters para os pais, 5 clusters para os 

enfermeiros e 4 clusters para as crianças. 
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3.3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS CLUSTERS DOS COMPORTAMENTOS DOS PARTICIPANTES 

Em seguida vamos descrever cada um dos agrupamentos resultantes da 

solução do número óptimo de clusters, identificados para os pais, para os 

enfermeiros e para as crianças. 

Para os clusters de cada um dos participantes realizámos uma MANOVA, a qual 

revelou um efeito multivariado significativo do factor clusters de cada um dos 

participantes relativamente aos respectivos códigos comportamentais. 

3.3.2.1. Caracterização dos clusters formados pela solução óptima de 5 

clusters para os pais 

A Tabela 3.10 apresenta as médias dos códigos comportamentais para cada 

um dos 5 clusters dos pais e respectivas comparações múltiplas.  

Tabela 3.10. Características dos 5 clusters dos pais: médias, testes estatísticos e 

comparações múltiplas 

Clusters 

Códigos dos Pais 
1 

(n=97) 
M 

2 
(n=39) 

M 

3 
(n=23) 

M 

4 
(n=47) 

M 

5 
(n=14) 

M 
F(4,219) 

Critica 0,14(a) 0,23(a) 1,43(b) 0,23(a) 3,79(c) 142,56** 

Comentários Securizantes 0,31(a) 0,46(a) 3,30(d) 1,04(b) 1,86(c) 55,27** 

Empatia 0,10(a) 0,08(a) 0,30(a,b) 0,17(a) 0,50(b) 3,38* 

Intimidação 0,06(a) 0,10(a) 1,30(b) 0,09(a) 0,86(b) 21,32** 

Ordem para Usar Estrat. de Conf. 0,28(a) 0,92(b) 0,39(a,b) 2,77(d) 2,00(c) 93,47** 

Conv. Não Relac. com o Proced. 0,26(a) 2,95(c) 0,43(a,b) 0,64(b,c) 1,07(b) 96,79** 

Humor 0,18 0,38 0,17 0,43 0,07 1,84 

Dar Informação 0,29 0,33 0,70 0,55 0,36 2,09 

Incentivo 0,25 0,41 0,26 0,55 0,43 1,55 
**p≤0,01; *p≤0,05  
Nota: As médias que partilham a mesma letra de ordenação não diferem significativamente entre si, 
para p≤0,05 

Para os códigos dos pais “Humor”, “Dar Informação” e “Incentivo” não se 

verificam diferenças significativas nas comparações de médias entre os diferentes 

clusters para estas três variáveis. Esta ausência de discriminação dos códigos “Dar 

Informação” e “Incentivo” dos perfis comportamentais dos pais não é teoricamente 
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relevante, uma vez que nos anteriores estudos correlacionais não demonstraram ter 

relações significativas com os comportamentos da criança. Quanto ao “Humor”, não 

obstante a sua importância revelada pelas correlações positivas e significativas com 

três códigos do Confronto da criança, justifica-se não ser discriminativo para os 5 

clusters dos pais uma vez que a sua distribuição é pouco variável, centrada sobretudo 

nos pontos mínimos e moderados da escala de intensidade. 

A análise das diferenças significativas das médias das variáveis entre cada um 

dos 5 clusters para os pais conduziu à respectiva atribuição de uma designação com 

base nas características mais salientes, apresentada no Gráfico 3.22. 

 

Gráfico 3.22. Perfis comportamentais dos 5 clusters dos pais  

 

 

Pouco actuantes 

Promotores de 
confronto passivo 

Securizantes 

Promotores de 
confronto activo 

Críticos 



III PARTE: RESULTADOS 

3.3. Análise de clusters 

 

 140 

Cluster 1: Pais pouco actuantes 

Este cluster é o mais numeroso, uma vez que é constituído por 44,1% dos pais. 

Caracteriza-se por valores baixos em todas as variáveis comportamentais quer de 

“Activação da Perturbação Comportamental” quer de “Promoção de Confronto”. 

Cluster 2: Pais Promotores de Confronto Passivo 

O cluster 2 é constituído por 17,7% dos pais e caracteriza-se por valores mais 

elevados de “Conversa não Relacionada com o Procedimento”, uma estratégia 

promotora de confronto, no sentido em que tem uma natureza distractiva, sem no 

entanto implicar um esforço activo e intencional por parte da criança para lidar com 

a dor ou com o medo provocados pela vacinação. 

A Ordem para Usar Estratégia de Confronto”, também pertencente  à 

categoria de “Promoção de Confronto”, tem o segundo valor mais elevado deste 

cluster embora seja bastante mais baixo que a “Conversa não Relacionada com o 

Procedimento”. 

Cluster 3: Pais Securizantes  

O cluster 3 é constituído por 10,5% dos pais e caracteriza-se por ter valores 

mais elevados de “Comentários Securizantes”, isto é, por um uso mais 

frequente/intenso de comentários dirigidos à criança para lhe dar segurança acerca 

da sua condição ou do curso do procedimento. 

Este cluster agrupa os pais que apresentam também valores elevados noutros 

comportamentos de “Activação da Perturbação Comportamental” uma vez que o 

segundo mais frequente é a “Crítica”, seguido da “Intimidação”.  

Em contrapartida, este cluster tem valores baixos nos comportamentos de 

“Promoção de Confronto”, nomeadamente de “Ordem para Usar Estratégia de 

Confronto” e “Conversa não Relacionada com o Procedimento”. 
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Cluster 4: Pais Promotores de Confronto Activo 

O cluster 4 é constituído por 21,4% dos pais e caracteriza-se por ter valores 

mais elevados de  “Ordem para Usar Estratégia de Confronto”, pertencente à 

“Promoção de Confronto”, uma estratégia promotora de confronto activo da criança, 

instruindo-a a adoptar estratégias como contar ou respirar fundo, implicando um 

esforço activo para lidar com a dor ou com o medo provocados pela vacinação. 

Os restantes  comportamentos têm valores muito inferiores,  sendo o mais 

elevado o “Comentário Securizante”, um código de “Activação da Perturbação 

Comportamental”. 

Cluster 5: Pais Críticos 

Este cluster agrupa o número mais reduzido de pais (6,4%) e caracteriza-se 

sobretudo por ter o valor mais elevado da “Crítica”, em comparação com qualquer 

outro dos 5 clusters. Isto significa que são pais com uma maior tendência para 

expressar avaliações negativas, que destacam algo de errado sobre a criança ou 

sobre o seu comportamento durante o procedimento.  

Para além da “Crítica”, este cluster inclui pais com valores elevados nos 

“Comentários Securizantes”, também pertencentes à “Activação da Perturbação 

Comportamental”, e na “Ordem para Usar Estratégia de Confronto”, pertencente à 

“Promoção de Confronto”.  

3.3.2.2. Caracterização dos clusters formados pela solução óptima de 5 

clusters para os enfermeiros 

A Tabela 3.11 apresenta as médias dos códigos comportamentais para cada 

um dos 5 clusters das interacções dos enfermeiros e respectivas comparações 

múltiplas. Relembramos que no caso específico destes participantes a análise de 

clusters diz respeito às características das diferentes interacções estabelecidas com 

as díades pais-crianças (formadas por indivíduos diferentes em cada sessão de 
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vacinação), e não a um padrão de comportamento adoptado sistematicamente por 

cada um dos enfermeiros. 

Tabela 3.11. Características dos 5 clusters dos enfermeiros: médias, testes 

estatísticos e comparações múltiplas 

Clusters 

Códigos dos Enfermeiros 
1 

(n=54) 
M 

2 
(n=54) 

M 

3 
(n=42) 

M 

4 
(n=42) 

M 

5 
(n=28) 

M 
F(4,220) 

Critica 0,07(a) 0,26(a) 0,10(a) 0,36(a) 0,43(a) 2,75* 

Comentários Securizantes 0,33(a) 0,41(a) 0,86(b) 2,83(c) 3,07(c) 121,15** 

Empatia 0,07(a) 0,06(a) 0,10(a) 0,38(b) 0,14(a) 4,50** 

Intimidação 0,13(a) 0,09(a) 0,10(a) 0,50(b) 0,54(b) 5,39** 

Ordem para Usar Estrat. de Conf. 3,37(c) 0,41(a) 2,31(b) 0,45(a) 3,36(c) 108,78** 

Conv. Não Relac. com o Proced. 0,69(a) 0,91(a) 3,45(b) 0,76(a) 0,79(a) 79,15** 

Humor 0,19(a) 0,04(a) 0,38(b) 0,36(b) 0,11(a) 3,64** 

Dar Informação 2,30(b) 1,50(a) 1,69(a,b) 1,40(a) 2,46(b) 5,68** 

Incentivo 0,17 0,24 0,14 0,29 0,25 0,52 
**p≤0,01; *p≤ 0,05  
Nota: As médias que partilham a mesma letra de ordenação não diferem significativamente entre si, 
para p≤0,05 

 

Para o “Incentivo”, não se verificam diferenças significativas nas comparações 

de médias entre clusters. Esta ausência não é teoricamente relevante uma vez que 

esta variável comportamental não demonstrou, nas análises correlacionais realizadas 

anteriormente, ter uma relação significativa com os  comportamentos da criança. 

A análise das diferenças das interacções dos enfermeiros entre cada um dos 5 

clusters conduziu à respectiva atribuição de uma designação com base nas 

características comportamentais mais salientes, apresentada no Gráfico 3.23. 
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Gráfico 3.23. Perfis comportamentais dos 5 clusters das interacções dos enfermeiros 

Cluster 1: Enfermeiros Promotores de Confronto Activo 

O cluster 1 é constituído por 24,5% das interacções dos enfermeiros que se 

caracterizam por valores mais elevados do comportamento “Ordem para Usar 

Estratégia de Confronto” da “Promoção de Confronto”, ou seja, por propor às 

crianças estratégias de confronto activas (e.g., contar e/ou respirar e/ou cantar), 

nas respectivas sessões vacinais. 

As interacções dos enfermeiros deste cluster caracterizam-se ainda por 

valores elevados de “Dar Informação” às crianças durante a vacina. Os restantes  

comportamentos têm valores muito inferiores. 
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Cluster 2: Enfermeiros pouco actuantes 

Este cluster agrupa 24,5% das interacções dos enfermeiros, com valores muito 

reduzidos na expressão de todos os comportamentos, quer de “Activação da 

Perturbação Comportamental” quer de “Promoção de Confronto”. 

Cluster 3: Enfermeiros Promotores de Confronto Passivo 

O cluster 3 é constituído por 19,1% das interacções dos enfermeiros que 

manifestam o valor mais elevado, em comparação com os restantes clusters, de 

“Conversa não Relacionada com o Procedimento”, uma estratégia que visa distrair 

passivamente a criança, conversando com ela sobre assuntos externos à vacinação. O 

segundo comportamento com valores mais elevados neste agrupamento de 

interacções é a “Ordem para Usar Estratégia de Confronto”, também pertencente à 

“Promoção de Confronto”.  

Cluster 4: Enfermeiros Securizantes 

O cluster 4 é igualmente constituído por 19,1% das interacções dos 

enfermeiros que evidenciam valores muito elevados de “Comentários Securizantes”, 

apesar de não diferirem significativamente da mesma variável no cluster 5. Nestas 

interacções verifica-se também a maior expressão de “Empatia”, embora com 

valores muito baixos. 

Cluster 5: Enfermeiros Securizantes com Promoção de Confronto 

Este cluster agrupa o número mais reduzido das interacções dos enfermeiros 

(12,7%) que se caracterizam por ter os valores mais elevados, embora não 

significativamente diferentes do cluster anterior, de “Comentários Securizantes”. 

Isto significa que neste cluster são mais frequentes/intensos os comentários 

relacionados com a vacinação dirigidos à criança para lhe dar segurança acerca da 

sua condição ou do curso do procedimento.  
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São também agrupadas neste cluster interacções dos enfermeiros que 

apresentam valores elevados de “Promoção de Confronto” da criança, através da 

“Ordem para Usar Estratégia de Confronto” (contudo, o respectivo valor não difere 

significativamente dos enfermeiros “Promotores de Confronto Activo”, do cluster 1).  

Por último, o cluster 5 agrupa ainda interacções dos enfermeiros nas quais o 

comportamento “Dar Informação” tem os valores mais elevados, comparativamente 

com as dos restantes clusters (embora o seu valor não seja significativamente 

diferente dos enfermeiros “Promotores de Confronto Activo”, do cluster 1).  

3.3.2.3. Caracterização dos clusters formados pela solução óptima de 4 

clusters para as crianças 

A Tabela 3.12 apresenta as médias dos códigos comportamentais para cada 

um dos 4 clusters das crianças e respectivas comparações múltiplas.  

Tabela 3.12. Características dos 4 clusters das crianças: médias, testes estatísticos 

e comparações múltiplas 

 Clusters 

Códigos das crianças 
1 

(n=114) 
M 

2 
(n=35) 

M 

3 
(n=26) 

M 

4 
(n=45) 

M 

 
F(3,220) 

Chorar 0,13(a) 2,00(b) 4,08(c) 0,00(a) 120,05** 

Gritar 0,02(a) 0,03(a) 3,73(b) 0,00(a) 344,99** 

Resistência Verbal 0,18(a) 3,46(b) 4,54(c) 0,40(a) 377,36** 

Nec. Restrição Física 0,04(a) 0,31(a) 3,23(b) 0,40(a) 121,14** 

Pedido Apoio Emocional 0,12(a) 0,40(a,b) 0,77(b) 0,13(a) 7,02** 

Verba. Medo 0,13(a) 0,37(a) 0,54(a) 0,24(a) 2,79* 

Verb. Dor 0,11(a) 0,29(a,b) 0,69(b) 0,02(a) 5,92** 

Procura de Inf. 0,16(a) 0,31(a) 0,23(a) 0,76(b) 5,88** 

Verbaliz. Confronto 0,53(a) 0,34(a) 0,35(a) 1,62(b) 18,46** 

Conv. Não Relac. Proced. 0,41(a) 0,37(a) 0,31(a) 2,78(b) 107,43** 

Comp. Distractivo 0,20(a) 0,29(a) 0,12(a) 0,67(b) 4,13** 

Humor 0,22 0,31 0,04 0,42 2,33 
**p≤ 0,01; *p≤ 0,05  
Nota: As médias que partilham a mesma letra de ordenação não diferem significativamente entre si, 
para p≤0,05 

Para o “Humor”, não se verificam diferenças significativas nas comparações 

de médias entre os 4 clusters, eventualmente devido ao facto da sua distribuição ser 
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pouco variável, centrada sobretudo nos pontos mínimos da escala de intensidade; 

contudo, é uma variável comportamental que, nas análises correlacionais realizadas 

anteriormente, evidenciou alguma relevância devido à relação significativa com 

alguns dos códigos dos adultos de “Promoção de Confronto”. 

A análise das diferenças significativas das médias das variáveis 

comportamentais entre cada um dos 4 clusters para as crianças, conduziu à 

respectiva atribuição de uma designação com base nas características mais salientes, 

apresentada no Gráfico 3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.24. Perfis comportamentais dos 4 clusters das crianças  
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Cluster 1: Crianças pouco actuantes 

Este cluster agrupa mais de metade das crianças, 51,8%, cujo perfil 

comportamental expressa o valor mais reduzido em todas as variáveis, quer de 

“Activação da Perturbação Comportamental” quer de “Promoção de Confronto”. 

Cluster 2: Crianças Resistentes à administração do procedimento 

O cluster 2 é constituído por 15,9% das crianças, as quais expressam os valores 

mais elevados  em “Resistência Verbal” e “Chorar”, ambos pertencentes à categoria 

“Perturbação Comportamental”. Isto significa que as crianças deste cluster têm em 

comum, para além do choro, uma intensidade elevada de comportamentos de 

oposição, que visam o atraso ou o fim do procedimento, tais como recusar entrar na 

sala, colocar-se em posição para a vacina ou despir-se; espernear ou trepar para 

fugir; tapar o braço, e/ou não responder às questões e estratégias apresentadas pela 

enfermeira. 

Cluster 3: Crianças Comportamentalmente Perturbadas 

O cluster 3 tem a dimensão mais reduzida dos quatro, com 11,8% das crianças. 

Agrupa as crianças com os valores mais elevados, superiores aos dos restantes 

clusters, de comportamentos como “Chorar”, “Gritar”, “Resistência Verbal” e 

“Necessidade de Restrição Física”, todos eles pertencentes à categoria “Perturbação 

Comportamental”. Os restantes códigos comportamentais têm valores muito 

reduzidos. 

Cluster 4: Crianças Confrontantes 

O cluster 4 é o segundo mais numeroso, com 20,5% crianças, reunindo aquelas 

que têm valores significativamente mais elevados nos comportamentos de 

“Confronto”: “Verbalização de Confronto”, “Conversa Não Relacionada com o 

Procedimento” e “Comportamento Distractivo”. Por conseguinte, é um cluster que 
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reúne as crianças com maior intensidade em expressar coragem, acalmar-se a si 

próprias verbalmente, colaborar nas estratégias de confronto propostas pelos 

adultos, conversar sobre temas que não se relacionam com a sua actual condição 

física ou com o procedimento e envolver-se em comportamentos tais como brincar  

ou apontar para cartazes ou outras decorações na parede. 

Os restantes comportamentos, pertencentes à categoria “Perturbação 

Comportamental” têm valores reduzidos. 

Para analisar a existência de associações significativas entre os diferentes 

clusters das crianças e as variáveis sócio-demográficas realizámos análises Qui-

Quadrado. Os resultados mostram que os diferentes clusters das crianças não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas quanto aos diferentes grupos 

etários (χ2
(12)= 12,03, n.s.), de género (χ2

(3)= 5,49, n.s.) e de etnia (χ2
(12)= 19,84, 

n.s.). 

3.3.3. COMPARAÇÃO DOS DIFERENTES CLUSTERS QUANTO À AUTO E HETERO-AVALIAÇÃO 

DA ANSIEDADE  

3.3.3.1. Comparação dos clusters quanto à Auto-Avaliação da ansiedade  

Com o intuito de analisar se existem diferenças estatisticamente significativas 

quanto à ansiedade auto-avaliada pelas crianças não só entre os respectivos perfis, 

como também entre os perfis dos pais que as acompanham durante a vacinação, 

realizámos a comparação das médias das ordenações dos valores de ansiedade 

relatados na Escala de Faces, através do teste não paramétrico Kruskal-Wallis. Não 

foi possível realizar uma análise estatística semelhante para os enfermeiros que 

interagiram com as crianças uma vez que não pertencem a amostras independentes, 

pois o mesmo enfermeiro pode pertencer a diferentes clusters. 

Os resultados mostram diferenças significativas entre os diferentes clusters 

das crianças e dos pais, apresentadas na Tabela 3.13. 
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Tabela 3.13. Comparação das médias das ordenações das Escalas de Faces entre os 

clusters das crianças e dos pais 

 Médias das ordenações 
Escala de Faces 

Clusters das Crianças H(3)= 39,01** 
1 - “Pouco actuantes” 92,21(a) 
2 - “Resistentes” 126,43(b) 
3 - “Comportamentalmente Perturbadas” 166,62(c) 
4 - “Confrontantes” 95,15(a) 

Clusters dos Pais H(4)= 19,15** 
1 - “Pouco actuantes” 100,94(a) 
2 - “Promotores de Confronto Passivo” 92,32(a) 
3 - “Securizantes” 137,39(b) 
4 - “Promotores de Confronto Activo” 101,61(a) 
5 - “Críticos” 153,93(b) 
**p≤0,01 

Nota: os valores que partilham a mesma letra de ordenação não diferem significativamente entre si. 
 

As crianças do cluster ”Comportamentalmente Perturbadas” têm uma 

ordenação média significativamente superior na Escala de Faces, em comparação 

com as crianças “Resistentes”; os restantes grupos de crianças dos clusters “Pouco 

actuantes” e “Confrontantes” não diferem significativamente entre si e têm 

ordenações médias significativamente inferiores nas pontuações da Escala de Faces, 

em comparação com as crianças dos clusters ”Comportamentalmente Perturbadas” e 

“Resistentes”. 

Por outro lado, os pais dos clusters ”Securizantes” e “Críticos” interagem 

com crianças com uma ordenação média significativamente superior na Escala de 

Faces, em comparação com os restantes grupos, os quais não diferem 

significativamente entre si. 

3.3.3.2. Comparação dos clusters quanto à Perturbação Comportamental 

da criança  

Em seguida, realizámos o mesmo tipo de comparação, mas usando como 

medida a Perturbação Comportamental da criança observada durante a vacinação. 

Através de uma ANOVA, foi possível verificar diferenças significativas entre os 
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diferentes clusters dos pais, relativamente às médias da Perturbação 

Comportamental da criança, apresentadas na Tabela 3.14. 

Tabela 3.14. Comparação de médias da Perturbação Comportamental entre os 

clusters dos pais 

Clusters dos Participantes M (DP) 
Perturbação Comportamental 

Clusters dos Pais  
F(4, 220)=43,53** 

η2=0,45 
1 - “Pouco actuantes” 0,23 (0,34)(a)  
2 - “Promotores de Confronto Passivo” 0,22 (0,50)(a)  
3 - “Securizantes” 1,43 (0,81)(b)  
4 - “Promotores de Confronto Activo” 0,35 (0,49)(a)  
5 - “Críticos” 1,52 (0,68)(b)  
**p≤0,01 

Os resultados encontrados para a perturbação comportamental da criança são 

concordantes com os obtidos na ansiedade auto-avaliada pela criança na Escala de 

Faces. Os clusters dos pais “Securizantes” e “Críticos” têm valores superiores na 

perturbação comportamental da criança, em comparação com os outros clusters dos 

mesmos participantes. 

Por conseguinte, podemos afirmar que os resultados da comparação das 

ordenações médias da Escala de Faces da criança, para os clusters das crianças e dos 

pais, e da Perturbação Comportamental da criança para os clusters dos pais, 

conferem validade externa à categorização dos próprios grupos. 

3.3.3.3. Comparação dos clusters quanto à Hetero-Avaliação da ansiedade 

da criança e à Auto-Avaliação da ansiedade dos adultos (pais) 

Em seguida, para analisarmos se existem diferenças estatisticamente 

significativas quanto à ansiedade hetero-avaliada entre os perfis dos pais que 

acompanham as crianças durante a vacinação, realizámos, através do teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis, a comparação das médias das ordenações dos valores de 

ansiedade relatados na escala de Hetero-Avaliação. Pelo mesmo motivo que o 

invocado para a Escala de Faces, não foi possível realizar uma análise estatística 

semelhante para os enfermeiros. 
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Os resultados mostram diferenças significativas entre os diferentes clusters 

dos pais, apresentadas na Tabela 3.15. 

Tabela 3.15. Comparação de médias das Escalas de Hetero-Avaliação da ansiedade 

da criança entre os clusters dos pais 

Clusters dos Pais 
Médias das ordenações 

Escala de Hetero-Avaliação da ansiedade  
da criança 

 H(4)= 11,31* 
1 - “Pouco actuantes” 101,45(a) 
2 - “Promotores de Confronto Passivo” 103,68(a) 
3 - “Securizantes” 132,02(b) 
4 - “Promotores de Confronto Activo” 110,36(a) 
5 - “Críticos” 148,82(b) 
*p≤0,05  

Nota: os valores que partilham a mesma letra de ordenação não diferem significativamente entre si. 
 

Os clusters dos pais ”Securizantes” e “Críticos” têm ordenações médias 

significativamente superiores na ansiedade atribuída à criança que, não diferindo 

significativamente entre si, são significativamente superiores aos pais dos restantes 

grupos, os quais por sua vez também não diferem significativamente entre si. 

Por fim, o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis não indicou diferenças 

significativas nas médias das ordenações dos valores de ansiedade auto-avaliada dos 

pais, entre os diferentes clusters. 

 

3.3.4. RELAÇÃO ENTRE OS CLUSTERS DE COMPORTAMENTOS DOS ADULTOS E DAS CRIANÇAS 

De modo a concretizarmos especificamente a segunda parte do objectivo 4 

deste trabalho, e identificarmos a existência de eventuais diferenças de proporções 

significativas entre os clusters dos comportamentos adoptados pelas crianças, pelos 

enfermeiros e pelos pais, efectuámos uma análise de Qui-quadrado.  

3.3.4.1. Relação entre os clusters dos pais e das crianças 

Existe uma relação estatisticamente significativa entre os clusters dos pais e 

das crianças, apresentadas na Tabela 3.16. 
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Tabela 3.16. Associações entre os 5 perfis dos pais e os 4 perfis das crianças: 

frequência absoluta, frequência relativa e testes estatísticos 

 Clusters dos Pais  

Clusters das 
Crianças 

n (%) 

1 
“Pouco 

actuantes” 

2 
“Prom. 
Conf. 

Passivo” 

3 
“Securiz.” 

4 
“Prom. 
Conf. 

Activo” 

5 
“Criticos” 

χ2 (12)= 132,28** 
 

Total 

1 
“Pouco Actuantes” 67 (58,8) 15 (13,2) 3 (2,6) 28 (24,6) 1 (0,9) 114(100%) 

2 
“Resistentes” 14 (40,4) 1 (2,9) 8 (22,9) 8 (22,9) 4 (11,4) 35(100%) 

3 
“Comportam. 
Perturbadas” 

1 (3,8) 2 (7,2) 12 (46,2) 2 (7,1) 9 (34,6) 26(100%) 

4 
“Confrontantes” 15 (33,3) 21 (46,7) 0 (0) 9 (20) 0(0) 45(100%) 

**p≤0,01 

A maioria dos pais classificados como “Pouco Actuantes” tem também 

crianças “Pouco Actuantes”, em comparação com outro perfil de interacção. 

Quanto aos pais “Promotores de Confronto Passivo”, verifica-se que 

acompanharam à vacinação um maior número de crianças “Confrontantes”, 

enquanto os pais “Securizantes” interagiram mais com crianças “Resistentes” e 

“Comportamentalmente Perturbadas”. 

Por fim, os pais “Críticos” têm crianças “Comportamentalmente 

Perturbadas”. 

 

3.3.4.2. Relação entre os clusters dos enfermeiros e das crianças 

Existe uma relação estatisticamente significativa entre os clusters dos 

enfermeiros e das crianças, apresentadas na Tabela 3.17. 

No entanto, a distribuição das proporções entre os padrões comportamentais 

dos enfermeiros e das crianças apresentam algumas diferenças em relação às 

encontradas para os pais. 
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Tabela 3.17. Associações entre os 5 perfis dos enfermeiros e os 4 perfis das 

crianças: frequência absoluta, frequência relativa e testes estatísticos 

 Clusters dos Enfermeiros  

Clusters das 
Crianças 

n (%) 

1 
“Prom. 
Conf. 

Activo” 

2 
“Pouco 

actuantes” 

3 
“Prom. 
Conf. 

Passivo” 

4 
“Securiz.” 

5 
“Securiz. 

c/ Promoç. 
Conf.” 

 
χ2 (12)= 82,54** 

 

Total 

1 
“Pouco 

Actuantes” 
42 (36,8) 36 (31,6) 12 (10,5) 14 (12,3) 10 (8,8) 114(100%) 

2 
“Resistentes” 

6 (17,1) 5 (14,3) 6 (17,1) 11 (31,4) 7 (20) 35(100%) 

3 
“Comportam. 
Perturbadas” 

1 (3,8) 6 (23,1) 0 (0) 12 (46,2) 7 (26,9) 26(100%) 

4 
“Confrontantes” 

5 (11,1) 7 (15,1) 24 (53,3) 5 (11,1) 4 (8,9) 45(100%) 

A maioria das interacções “Promotoras de Confronto Activo” dos 

enfermeiros é estabelecida com crianças “Pouco Actuantes”. 

Quanto ao padrão comportamental dos enfermeiros “Promotores de 

Confronto Passivo” verifica-se que ocorre mais na interacção com crianças 

“Confrontantes”, e as interacções “Securizantes” e “Securizantes com Promoção 

de Confronto” dos enfermeiros com as crianças “Comportamentalmente 

Perturbadas”. 

 

A Tabela 3.18 sintetiza, de modo ilustrativo, os padrões mais significativos na 

análise da distribuição dos clusters das crianças pelos clusters dos adultos. 
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Tabela 3.18. Síntese das proporções mais significativas entre os perfis das crianças 

e dos adultos 

 Clusters das crianças 

Clusters dos pais “Pouco Actuantes” “Resistentes” “Comportament. 
Perturbadas.” 

“Confrontan
tes” 

“Pouco actuantes” 
 

   

“Promot. Confronto Passivo”    
 

“Securiz.”  
  

 

“Promot. Confronto Activo”  
    

“Criticos”   
 

 

Clusters dos enfermeiros     

“Pouco actuantes”  
    

“Promot. Confronto Passivo”    
 

“Securiz.”   
 

 

“Promot. Confronto Activo” 
 

   

“Securiz. c/ Promoç. Conf.”   
 

 

 

A Tabela 3.18 mostra que apesar da semelhança dos perfis comportamentais 

entre 4 dos 5 clusters dos adultos, eles se relacionam de forma ligeiramente 

diferente na interacção com as crianças. Neste sentido, enquanto por um lado, a 

maioria das crianças “Pouco Actuantes” interage com pais “Pouco actuantes”, por 

outro, é mais frequente manifestarem esse perfil comportamental com as 

interacções “Promotoras de Confronto Activo” dos enfermeiros. De modo idêntico, a 

maioria das crianças “Resistentes” interage mais com os pais “Securizantes”, não se 

verificando a mesma relação com as interacções homónimas dos enfermeiros. 
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3.3.4.3. Relação entre os clusters dos enfermeiros e dos pais 

Existe uma relação estatisticamente significativa entre os clusters dos 

enfermeiros e dos pais. Os resultados são apresentados na Tabela 3.19. 

Tabela 3.19. Associações entre os 5 perfis dos enfermeiros e os 5 perfis dos pais: 

frequência absoluta, frequência relativa e testes estatísticos 

 Clusters Enfermeiros  

Clusters 
Pais 
n (%) 

1 
“Promot. 
Confronto 
Activo” 

2 
“Pouco 

actuantes” 

3 
“Promot. 
Confronto 
Passivo” 

4 
“Securiz.” 

5 
“Securiz. 
c/ Prom. 
Conf.” 

 
χ2 (16)= 92,9** 

Total 

1 
“Pouco 

Actuantes” 
28 (28,9) 27 (27,8) 16 (16,5) 13 (13,4) 13 (13,4) 97 (100%) 

2 
“Promot. 
Confronto 
Passivo” 

1 (2,6) 11 (28,2) 21 (53,8) 5 (12,8) 1 (2,6) 39 (100%) 

3 
“Securiz.” 2 (8,7) 4 (17,4) 0(0) 15 (65,2) 2 (8,7) 23 (100%) 

4 
“Promot. 
Confronto 
Activo” 

21 (44,7) 7 (14,9) 5 (10,6) 5 (10,6) 9 (19,1) 47 (100%) 

5 
“Críticos” 

2 (14,3) 5 (35,7) 0 (0)  4 (28,6) 3 (21,4) 14 (100%) 

Os resultados apresentados na Tabela 3.19 mostram que a maioria dos perfis 

de interacções dos enfermeiros - “Promotoras de Confronto Passivo”, “Promotoras de 

Confronto Activo” e “Securizantes” - é estabelecida com padrões comportamentais 

homónimos dos pais. 



III PARTE: RESULTADOS 

3.4. Análise Qualitativa 

 

 156 

3.4. ANÁLISE QUALITATIVA 

Até este momento analisámos os resultados relativos aos comportamentos 

adoptados com maior e menor frequência pelos adultos e pelas crianças durante a 

vacinação, qual a relação que se estabelece entre eles e de que forma é que tendem 

a agrupar-se em termos de perfis de comportamentos durante o procedimento. 

Em seguida, e de modo a concretizarmos o quinto e ultimo objectivo deste 

trabalho, vamos descrever as significações dos enfermeiros relativamente aos 

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

justificações para o desempenho pessoal 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 nesta 

situação. 

As significações foram obtidas em três reuniões grupais que seguiram uma 

metodologia de tipo grupo focal, como descrito anteriormente. Os resultados são 

apresentados separadamente para cada um dos temas abordados durante as reuniões 

grupais, no âmbito da vacinação pediátrica, relativamente às 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, (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. 
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3.4.1. SIGNIFICAÇÕES DOS ENFERMEIROS RELATIVAMENTE AOS SINAIS DE ANSIEDADE DAS 

CRIANÇAS AO PROCEDIMENTO DE VACINAÇÃO 

Vimos anteriormente que em 53 das situações de vacinação, o enfermeiro 

considerou a criança como “mais ansiosa do que o costume” e em 22 como “muito 

ansiosa”. Os resultados da análise qualitativa, apresentados na Tabela 3.20, indicam 

os sinais nos quais os enfermeiros relatam basear-se para identificar que uma criança 

está ansiosa. 

Tabela 3.20. Significações dos enfermeiros relativamente aos indicadores de 

ansiedade ou de perturbação comportamental das crianças durante a vacinação 

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

Verbalizações 

- resistência verbal e 
não-verbal 

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

– É normal [reagir com choro, com angustia ou ansiedade]. Às vezes 
nem é preciso chorar! Ele tentar fugir ou assim. (Enf.13) 

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

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

- É evidente, se a criança está a chorar, ou se está a gritar, é a 
reacção normal esperada. (Enf.12) 

- falsa aparência de 
calma 

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

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

- (...) tendo em atenção não só a criança estar calma, porque pode 
estar calma aparentemente e não estar absolutamente nada calma. 
(Enf.13) 

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

- pedido de 
informação da criança  

– Ela só quer informação, mesmo. (...) Porque ela está ansiosa em 
relação à situação da vacina. (...) Dar informação e dizer-lhes o que é 
que elas podem fazer para minimizar a situação, sobretudo isso. 
Porque elas estão ansiosas, elas pedindo tanta informação estão 
ansiosas. (Enf.11)  

– Vai doer, e é a agulha, e é aonde? É no braço, é na perna? 
[parafraseando a criança do exemplo](Enf.10) 
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Os enfermeiros apresentam como principais indicadores de ansiedade da 

criança comportamentos explícitos, como resistir verbal e comportamentalmente ao 

procedimento, chorar ou pedir informação, embora salvaguardem que por vezes a 

criança pode sentir-se ansiosa sem o manifestar comportamentalmente.  

Quando interrogados quanto aos motivos que contribuem para as crianças  

manifestarem perturbação comportamental durante a vacinação, os enfermeiros  

referem os listados na Tabela 3.21. 

Tabela 3.21. Significações dos enfermeiros acerca dos motivos subjacentes a 

diferentes reacções e níveis de ansiedade das crianças durante a vacinação 

Motivos para diferentes 
reacções e níveis de 
ansiedade das crianças  

Verbalizações 

- compreensão 
incompleta ou 
insuficiente acerca do 
procedimento 

- Já percebem o que é que se vai passar mas não percebem 
porque é que o têm de fazer, e portanto têm todos estes 
comportamentos de antecipação. (Enf.5) 

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

- medo da dor - [o que mais assusta a criança é] A picadela em si... (Enf.13) 

- Quando chegam cá ... para já porque é uma pica, dói. É uma 
pica, é um castigo (...) (Enf.13) 

– Vai doer, eu acho que sobretudo é a dor. (...) Eles acham que vai 
sempre doer muito. (Enf.11) 

 – E depois é quantificar a dor. Vai doer mas vai doer muito? Vai 
doer um bocadinho?... (...) Eu acho que eles às vezes têm muito 
medo porque sabem que vai doer mas não sabem o quanto é que 
vai doer. (...) porque vai ser uma pica, depois a agulha é muita 
grande... (Enf.10) 

- as crianças não têm 
memória de 
experiências idênticas 

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

- Não se lembram [da intensidade da dor], porque eles levaram a 
ultima das vezes foi aos 18 meses. (Enf.11) 

- instabilidade 
provocada pela entrada 
na escola 

- Depois é uma idade de mudança, vão para a escola, é muita 
coisa em que eles também têm receio, eles ficam assim meios... 
(perdidos) (Enf.3) 

 



III PARTE: RESULTADOS 

3.4. Análise Qualitativa 

 

 159 

 

Motivos para diferentes 
reacções e níveis de 

ansiedade das crianças 
Verbalizações 

- características 
individuais da criança 

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

- Eu acho que isto [da ansiedade da criança] também tem a ver 
com a personalidade dos miúdos. Uns aceitam melhor do que 
outros. (Enf.1) 

- Eu gostava de dizer uma coisa. Aquela criança que vimos neste 
último exemplo, na minha opinião, é uma criança que funcionava 
bem de qualquer maneira. Não me parece que houvesse ali 
qualquer estratégia... porque a maneira como o miúdo... Até a 
própria posição de vacinação naquela criança era precisamente de 
costas para o perigo... (Enf. 9) 

- Mas eles chorando e gritando tem a ver um pouco com eles! 
Como é que eles estão, como é que vão preparados , como é que 
são educados em casa, como é que estão na escola, como é que 
brincam, como é que interagem... no fundo, naquele momento, é 
uma mistura disto tudo. (Enf.12) 

– [o medo da dor, da pica] Depende um bocado das fantasias de 
cada um. (Enf.11) 

- factores culturais crianças africanas 

- (...) eu não sei explicar até porque eu não tenho conhecimentos, 
a esse nível, em termos culturais, mas nós temos crianças, muitas, 
de raça negra que vêm fazer as vacinas sentam-se, não choram... 
E não é uma. Pela nossa experiência há qualquer factor social ou 
cultural que... condiciona. E os miúdos não choram, não se 
mexem, não... (Enf. 9)  

- Mas isto também a ansiedade acho que às vezes é um bocadinho 
cultural; aquí nota-se muito: os miúdos de raça negra toleram 
muito mais estas situações do sofrimento e os ciganos também. - 
Principalmente os de raça negra é como se nada fosse. Sentam-se 
e pronto, já está. (Enf.3)  

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

Os de raça negra são muito, coitadinhos, quando vêem (a agulha) 
e nós lhes perguntamos: - “Pode ser agora?” – eles... (encolhe os 
ombros). (Enf. 3) 

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

crianças ciganas 

- Já o cigano... uiii. deitam o Centro de saúde abaixo. Começa 
logo pelos pais. Os pais ciganos não há... Eles próprios estragam 
tudo, não há negociação possível. Eu acho que a gente quase que 
tem de ... fazer não sei o quê porque a gente quase que não 
consegue vacinar a criança por causa dos pais. (Enf. 8) 
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Motivos para diferentes 
reacções e níveis de 

ansiedade das crianças 
Verbalizações 

- factores culturais crianças ciganas (continuação) 

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

- Eles [as crianças] comportam-se de maneira diferente; houve 
uma vez que tive um miúdo que era cigano e uma colega disse 
assim: -“Ai ele nem chora nem nada” - “Basta ser cigano, não 
acha senhora enfermeira? Um cigano não chora!” – disse o pai 
todo... [expressão de orgulho]. (Enf. 3) 

- crianças brasileiras 

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

- pais ansiosos - Na minha opinião, acho que a transmissão de ansiedade e 
angústia dos pais à criança acaba por ser maior se o pai, de facto, 
não quiser ver (Enf. 5) 

- atitudes dos pais que 
reforçam o medo das 
injecções  

- Eu acho que há uma coisa, que ainda hoje se ouve, se calhar 
ouvia-se mais há uns anos atrás, já não se ouve tanto: - “Portas-te 
mal, vais levar uma pica”. E eu acho que isso também condiciona 
muito os meninos e a opinião que os meninos têm sobre as 
vacinas. (Enf.4)  

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

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

– [o medo da pica depende] (...) das fantasias dos pais. Muitas 
vezes os pais dizem: - “Portas-te mal, olha ali uma Sra. 
Enfermeira! Ela vai-te dar uma pica”. (Enf.11)  

– É assim, é um bocado chato [os pais ameaçarem os filhos com a 
pica dada pelo Enf.]. Porque dizem isso à criança, quando são 
mais pequenos mas já entendem as coisas.  E depois uma vez eu 
disse: - “Não fala assim porque depois vêm os 5 anos para levar a 
vacina vai ser uma aventura.” – depois é assim, é a imagem com 
que nós ficamos. (Enf.10) 

- Às vezes eu passo no corredor e oiço as mães a comentar: - 
“Olha, vês? Se te portas mal, está aqui, han! [quem dá uma 
pica]”. Eu, às vezes, penso: eu não tenho nada a ver com o 
assunto. Mas isso é uma das coisas que nós vamos tentando, 
também, logo desde as primeiras consultas de saúde infantil, 
contestar o que também se usava há uns anos,”o senhor polícia“, 
“do enfermeiro dar uma pica”, é uma das coisas que nós tentamos 
explicar aos pais: não se deve fazer porque as crianças criam 
ideias diferentes. (Enf.2) 
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Motivos para diferentes 
reacções e níveis de 

ansiedade das crianças 
Verbalizações 

- tipo de preparação 
realizada pelos pais 

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

- Mas isso [da criança vir a apertar os braços] também tem a ver 
com a preparação que os pais não lhes fazem; quando lhes fazem 
essa preparação, eles vêm fazer as vacinas e pronto. (Enf.6) 

- medo de avaliação 
negativa do seu próprio 
comportamento  

- E também acaba por ser ali um confronto que ela tem ali com as 
suas próprias defesas, não é? (...) há algum medo também que a 
sua própria personalidade lhe seja questionada, no fundo, não é? 
Como é que se comporta, como é que reage, se chora, se não 
chora perante outros (...) repara, alguns no fim perguntam assim: 
- “Portei-me bem, mãe?” – eles têm aquele medo, por vezes, será 
que se portam bem? (Enf.12) 

- local de administração 
que lhes é estranho 

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

Os enfermeiros tendem a atribuir a ansiedade das crianças a múltiplas causas:  

(1) factores mais intrínsecos à criança, ou característicos da fase de 

desenvolvimento, como a compreensão incompleta ou insuficiente acerca do 

procedimento, a ausência de memórias acerca de experiencias passadas de 

vacinação, o medo da dor provocada pela injecção ou a instabilidade provocada pela 

entrada na escola; ou de personalidade, como as características individuais da 

criança; 

(2) factores associados aos aspectos familiares ou sociais – características 

dos pais, como o seu grau de ansiedade, o recurso dos pais à ameaça de injecções 

como atitude educacional, o tipo de preparação que fazem à criança para o 

procedimento e o medo de serem avaliados negativamente perante o comportamento 

resistente da mesma; ou características culturais relacionadas com a etnia da 

criança e da família; 

(3) factores de carácter mais contextual, relacionados com o ambiente, 

como a estranheza perante o local e os profissionais que administram a vacina.
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3.4.2. SIGNIFICAÇÕES DOS ENFERMEIROS ACERCA DOS MOTIVOS GERADORES DE ANSIEDADE 

DOS PAIS DURANTE A VACINAÇÃO PEDIÁTRICA 

No que respeita à Auto-Avaliação da ansiedade dos pais durante a vacinação 

dos filhos, 68 identificaram estar “mais ansiosos que o costume” e 19 “muito  

ansiosos”. 

A Tabela 3.22 apresenta  as principais categorias de significações dos 

enfermeiros acerca dos motivos de ansiedade dos pais. 

Tabela 3.22. Significações dos enfermeiros acerca dos motivos da ansiedade dos 

pais durante a vacinação pediátrica 

Motivos atribuídos 
pelos enfermeiros à 
ansiedade dos pais 

Verbalizações 

- desvalorização da 
prevenção 

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

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

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

- dificuldade em 
presenciar  o 
sofrimento e a dor 
da criança 

- (...) os pais também vêm mais ansiosos porque não gostam de ver os 
seus filhos sofrerem e chorar. Nós como adultos sabemos que é uma 
coisa que tem de ser, mas pronto, não deixa de gerar ansiedade. 
(Enf.1) 

- Nós temos algumas situações dessas [terem medo das picas], de pais 
que preferem sair, ficarmos só nós na sala, eles não querem assistir. 
(Enf.2) 

- E depois há uma coisa que eu às vezes tenho a sensação: os pais 
acham que o imobilizarem a criança vai magoar, o agarrar o braço. 
(...) E às vezes eu tenho a sensação, quando vamos ajudar-nos umas às 
outras, como nós sabemos onde agarrar os pais ficam um bocado com 
aquela ideia que estamos a ser brutos e que estamos a fazer força. Ás 
vezes temos que securizar os pais e dizer: - “Não se preocupem, nós 
não estamos a magoar”. (Enf. 2)  

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

- (...) para as pessoas o mais complicado é se a criança chorar. 
(Enf.10) 
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Motivos atribuídos 
pelos enfermeiros à 
ansiedade dos pais 

Verbalizações 

- medo da injecção, 
dos próprios pais 

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

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

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

- Eles [pais] também já foram crianças, já andaram em injecções, e 
quando iam às vacinas aquilo também não corria muito bem. (Enf.11) 

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

- medo de avaliação 
negativa do seu 
comportamento 

– Porque eles [pais] depois [se a criança reage mal] sentem-se 
envergonhados se o miúdo faz um grande... esperneia muito e não 
deixa, e grita muito e manda-se para o chão e depois sentem-se 
envergonhados. Sentem que o seu papel de pais está a ser 
questionado. Perante os profissionais o filho está a questionar a 
autoridade dos pais: “Epá, o que é que o enfermeiro vai pensar? Vai 
pensar que eu não tenho controlo nenhum nele, que eu não mando 
nada nele.” (Enf.12) 

De acordo com a Tabela 3.22, os enfermeiros atribuem a ansiedade dos pais à 

desvalorização dos procedimentos dolorosos de prevenção, à dificuldade em 

presenciar o sofrimento e a dor dos filhos, ao medo de injecções e à possibilidade do 

seu desempenho parental ser avaliado negativamente pelos profissionais de saúde. 

3.4.3. SIGNIFICAÇÕES ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA VACINAÇÃO QUE GERAM MAIOR 

ANSIEDADE AOS ENFERMEIROS 

Como referido anteriormente, em 46 situações de vacinação os enfermeiros 

sentiram-se “mais ansiosos do que o costume” durante a vacinação.  

A Tabela 3.23 indica as circunstâncias às quais os enfermeiros atribuem um 

acréscimo no seu grau de ansiedade durante o procedimento. 
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Tabela 3.23. Significações dos enfermeiros acerca das circunstâncias da vacinação 

pediátrica geradoras de maior ansiedade 

Circunstâncias da 
vacinação pediátrica 
geradoras de maior 
ansiedade  

Verbalizações 

- pais autoritários - Às vezes a atitude dos pais, entram a matar... (...) Ainda ontem, 
tive um pai que disse: - “olhe, venho fazer a vacina dos 6 meses”. 
E a Enf. 3 disse: -“Nós sabemos isso.” Logo aí ficámos apreensivas, 
a relação não foi logo das melhores (Enf.1). 

- pais punitivos - E depois também há uma dificuldade, às vezes de lidar com os 
pais, depois do filho tanto dizer que “não quer, não quer”, se 
passam um bocadinho. Também é para nós difícil lidar com esses 
pais, quando eles começam a oferecer um estalo - a gente nem 
sabe como é que há-de lidar com isso. (Enf.3) 

- pais passivos - Sim, ou então, às vezes, (...) quando são pais que se nota que 
são muito passivos, não sabem marcar posição. Depois, às vezes, 
as coisas também correm um bocadinho mal: os miúdos não se 
sabem comportar e os pais não se sabem impor nem conter as 
atitudes deles. (...) Não é bem o permissivo, é mesmo uma certa 
passividade, quando o que eles dizem não corresponde à 
realidade, ao que eles estão a fazer: - “Ah, está quieto...” mas 
não estão nem aí, nem se mexem... (Enf.2) 

- (...) a mãe não fazia nada, e eu estava ali, se fosse preciso, 15, 
20, meia hora, pronto, por aí... se nós protelamos um bocadinho, 
mais um bocadinho e outro bocadinho, depois desencadeia o 
vómito, e depois em vez de estarmos ali 5-10 minutos, não é, 
estamos meia-hora, quarenta e cinco minutos... depois passa pelo 
limpar, pelo acalmar, pelo retomar outra vez conta do acto que é 
vacinar. (Enf. 7) 

- pais ansiosos - (...) a mãe já ia muito ansiosa, não tinha muito poder sobre a 
criança (...)(Enf. 7) 

- (...) Às vezes é complicado gerir os pais muito ansiosos, os pais 
extremamente ansiosos que às vezes chegam lá e dizem: - “Ai vai 
picar o menino e vai doer muito” e “Só fazemos uma vacina hoje e 
depois outra amanhã. Tem que ser hoje uma e amanhã outra”. 
(Enf.4) 

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

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

- Por exemplo, se o pai (...) está muito ansioso, demonstra muita 
ansiedade, e está a chorar ou muito nervoso, a agarrar a criança, 
acho que é preferível sair. (Enf.5) 
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Circunstâncias da 
vacinação pediátrica 
geradoras de maior 

ansiedade 

Verbalizações 

- pais que se 
demitem do seu 
papel protector  

- Eu digo [aos pais]: - “Então, não se senta com a sua criança ao 
colo?” - e a resposta é, para mim e para a criança: - “Mas ele já é 
grande, já fica sozinho na cadeira” - e eu a ver aquilo a desmoronar 
tudo, porque aquele Pai de retaguarda está-se a defender-se a ele 
mesmo, que não consegue estar ali. (Enf. 7) 

– Às vezes há pais que se vão embora da sala. Isso a mim faz-me 
ainda mais confusão. (Enf.10) 

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

- pais com 
experiências 
pessoais negativas de 
injecções 

- Há pais que não querem ajudar, porque não gostam das picas, 
porque “eu em pequenino também não gostava”, e incutem também 
isso um bocadinho na criança: “se eu não gosto é natural que ele 
também não goste, que ele chore, e é natural que não queira...” 
(Enf.7) 

- crianças cujo 
comportamento     
não-verbal indica 
resistência 

- (...) Principalmente os mais velhinhos vêm logo assim com má cara; 
a gente vai logo achar que não vai ser fácil. (...) Eles, às vezes têm 
atitudes muito engraçadas. Por exemplo, quando entram com os 
braços muito apertados. (Enf.1) 

- crianças com 
elevada perturbação 
comportamental 

- E depois [também gera ansiedade] quando os miúdos nos batem, 
aquela situação de pontapés (...) eu a vacinar e ele pum, pum! 
[simula o bater dos pés]. (Enf.3) 

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

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

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

- Há muitas crianças que é impossível tu conseguires agarrá-las. 
(Enf.1) 

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

- Quando as coisas começam a correr mal [a criança fica 
descontrolada], eu confesso, eu quero é ver a criança e os pais fora 
dali. (Enf.8) 

- crianças não 
reactivas 

- Eu costumo dizer que fico mais ansiosa perante uma criança que 
não reage do que perante uma criança que tenha seja lá que reacção 
for. (...) Eu sinceramente fico, pessoalmente, mais ansiosa perante 
as crianças que não se... expressem, crianças, que eu já apanhei 
umas quantas, em que entram, sentam-se, a gente pica, vão-se 
embora e... não há reacção daquelas crianças. E eu, essas crianças, 
preocupam-me. (Enf.13) 
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Circunstâncias da 
vacinação pediátrica 
geradoras de maior 

ansiedade 

Verbalizações 

- crianças não 
reactivas 
(continuação) 

- Eu posso contar só uma vivência? Não tem a ver com vacinação, mas 
para percebermos um dia de SAP, uma criança de 7-8 anos feriu-se 
em casa, ou a jogar à bola, abriu a cabeça e teve de ser suturada. Ele 
chegou lá, preparei-o, falei com ele... o menino teve todo o tempo... 
foi anestesiado, foi cozido, foi suturado, nem um ai. Toda a gente 
naquela equipa achou: - “Ah, grande homem, muito bem, portaste-
te muito bem!”. Eu não estava tão à vontade assim. Achei que 
alguma coisa não estava bem. Por acaso, depois discuti isto em 
equipa (...): - “Desculpem lá mas isto não é a reacção normal desta 
criança.” - por acaso estava lá a médica dele, no SAP. Eu perguntei: - 
“Dra., conhece aquele menino que está ali?” – “Ah, esse é um caso 
muito complicado... o menino é muito batido, já houve intervenções 
da Protecção de Menores, não sei quê...” – Está a perceber? Vamos lá 
a ver, uma criança que reage a chorar ou com alguma angústia e 
alguma ansiedade perante um acto destes, está a reagir aos 
estímulos negativos, não é?!... (Enf.12) 

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

- Há pais que não têm essa preparação [dos filhos para a vacina]. 
Alguns que acham que é melhor não dizer nada, que é para ele [o 
filho] não ficar ansioso ou mesmo não fazer birra para vir, e ser 
apanhado desprevenido. (Enf.1)  

- Eu acho que às vezes há crianças que vêm enganadas ou que 
pensam que não lhes vão fazer nada. A mim custa-me: “não vai fazer 
pica nenhuma”, “a Enfermeira não vai fazer doer nada, não tem pica 
nenhuma” As crianças vêm ali enganadas, e como é que nós depois 
damos a volta? Afinal o pai é que enganou a criança e nós é que 
passamos por más, porque não lhes é explicado. (...) a criança já tem 
seis anos, já compreende, se lhe for dada uma explicação. Mas 
quando chegam e o pai aborda logo: - “Não vai fazer nada, a 
enfermeira não vai fazer nada, não tem pica nenhuma” e depois 
pisca o olho [Enfermeira]. E quer dizer... a mim custa-me muito estar 
a enganar a criança. A mim custa-me muito quando a abordagem 
inicial é esta. (Enf.5) 

- (...) como culturalmente, os pais continuam muitas vezes naquela 
dinâmica... de não preparar a criança, preferem ocultar, “Ai não, 
não vou dizer nada. Quando chegar lá leva e pronto”. Às vezes torna 
as coisas mais difíceis. (Enf.12) 

- pais e crianças que 
tentam protelar o 
inicio do 
procedimento 

- Às vezes quando a criança começa a querer negociar muito, e 
andamos ali... às vezes se calhar, uma atitude mais firme dos pais 
ajudava-nos um bocadinho... (...) São mais os pais: - “É só mais um 
bocadinho, é só mais um bocadinho”, começa ali a criança a 
negociar, os pais a negociarem também mais um bocadinho... (Enf. 
8) 

- situações limite em 
que os pais são 
convidados a sair  

- Já tive um caso que também saiu. A mãe não conseguia [ver a 
criança a ser vacinada] e ela teve que sair, eu achei que tinha que 
sair. (Enf.1) 
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Circunstâncias da 
vacinação pediátrica 
geradoras de maior 

ansiedade 

Verbalizações 

- situações limite em 
que os pais são 
convidados a sair 
(continuação) 

- Já cheguei, eu já cheguei, não foi com uma criança pequena, foi 
com uma criança maior, a pôr a mãe na rua. Com uma moça de 13, 
14 anos, a mãe era um factor de ansiedade tão grande, que a própria 
mãe ainda hoje, quando me vê, diz: - “Ah, Sr. Enf., naquele dia pôs-
me fora, fez muito bem... e não sei quê...”, portanto, a própria mãe 
reconheceu que estava... E a moça não conseguiu ser vacinada 
naquele momento, quando a mãe saiu ela ficou... [expressão não 
verbal de surpresa] mas eu disse a ela: - “Eu também não te vacino, 
podes-te ir embora, vai-te embora, quando quiseres, quando achares 
que és capaz de cá vir, vem”. Passado uma hora ou duas, voltou. E 
fez, fez a vacina. (Enf. 9) 

– Eu já tive uma vez necessidade, numa situação, em que os pais 
estavam... e eu vi que eles estavam completamente descontrolados. 
Eu já não conseguia... eu mesmo que os sentasse os dois e mais a 
criança, e conversasse... eles estavam completamente 
descontrolados. E depois eles concordaram. Eu disse: - “Bem, assim 
não estão a ajudar...” – “Ah... nós saímos.” – “Ok., eu vou pedir a 
um colega.” – pedi a um colega para segurar a criança. (Enf.12) 

- sobrecarga de 
trabalho  

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

- (...) quantas pessoas estavam é que à espera [na sala de espera]. 
Isso é determinante! Porque se eu souber que tenho dez pessoas ali 
fora à minha espera eu não vou ter a mesma disponibilidade do que 
se souber que não tenho ninguém ou que tenho uma pessoa... (Enf.9)  

- Isso [o numero de pessoas na sala de espera] condiciona muito... 
(Enf.7) 

- efeito da 
perturbação 
comportamental nas 
crianças da sala de 
espera 

- E depois [quando a criança grita e chora] os outros lá fora [na sala 
de espera] começam todos a chorar! (Enf.3) 

- (...) a criança pode entrar bem, sair a chorar e pode-me 
condicionar todo o resto que está cá fora. Bem, lá dentro aquilo deve 
ser horrível: eles saem a chorar!! (...) Eu às vezes até digo: - “Lava a 
cara para não verem que ficaste a chorar! Vá, agora lavas aí a cara e 
secas bem...”. É um bocadinho para os dois lados, para o lado da 
criança e para o meu lado. Se não estraga-me a plateia toda que está 
à espera para ser vacinada. (Enf.7) 

- A experiência de vacinas em crianças é exactamente estares na sala 
de espera e ouvires as outras crianças a chorarem lá dentro e eu a 
imaginar o que é que se passará, o que é que estará a acontecer para 
estar a chorar. É a imaginação, estar na sala de espera, e ouvir, e ver 
a criança a sair lavada em lágrimas, é a minha noção de vacinas.(...) 
É isto que pensam na sala de espera: “devem estar a matá-la, que 
horror!!”. (Enf.5) 
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Circunstâncias da 
vacinação pediátrica 
geradoras de maior 

ansiedade 

Verbalizações 

- contexto da própria 
vacinação 

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

– Não acho que haja diferença se vacinação é feita em contexto de 
exame global ou de horário de vacinação. Porque é assim, a parte 
lúdica, chamemos-lhe assim, do exame global, em que apelamos ao 
jogo, não é?, os miúdos colaboram naquela expectativa de que não 
sente ali nenhuma ameaça. A seguir vem a vacinação... aí ele reage! 
Portanto seja na vacinação seja no exame global, a criança chega 
àquela hora em que ... (Enf.12) 

– (...) há comentários e reacções dos pais que nos passam 
despercebidas. (Enf.13) - Tu tens que pensar na vacina que tens que 
preparar, é o computador, o boletim... (Enf.10) - Tens que ter 
atenção aos registos e a essas coisas todas, não é? (Enf.11) 

Os enfermeiros sentem maiores níveis de ansiedade durante a vacinação em 

situações em que identificam: erros educativos ou medo das injecções nos pais, 

crianças não colaborantes ou que não foram informadas sobre o procedimento, 

díades pais-crianças que tentam protelar a intervenção ou que geram situações-

limite de ansiedade, mas também circunstâncias associadas ao próprio contexto de 

vacinação como a sobrecarga de trabalho, a possibilidade de “contágio” da 

perturbação na sala de espera, e a menor disponibilidade associada ao contexto da 

própria vacinação. 

3.4.4. SIGNIFICAÇÕES RELATIVAMENTE AOS COMPORTAMENTOS DOS ENFERMEIROS DE 

ACTIVAÇÃO DA PERTURBAÇÃO COMPORTAMENTAL DA CRIANÇA 

Como vimos anteriormente, os comportamentos de crítica, comentário 

securizante, empatia e intimidação, respeitantes aos comportamentos dos 

enfermeiros de activação da perturbação comportamental da criança, explicaram 

41% da perturbação comportamental da criança. 
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Neste contexto, solicitámos uma explicação para estes comportamentos e 

uma reflexão sobre o impacto que poderão ter no confronto das crianças com a 

vacinação. As categorias identificadas estão listadas na Tabela 3.24. 

Tabela 3.24. Significações dos enfermeiros acerca das circunstâncias e dos 

motivos para manifestarem comportamentos de activação da perturbação 

comportamental da criança 

Justificações para os 
comportamentos de 

activação da perturbação 
comportamental  

Verbalizações 

CRÍTICA  

- reacção à ansiedade da 
criança 

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

- pressão do trabalho 
e/ou cansaço 

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

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

- último recurso, quando 
não têm mais alternativas 

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

- E aí [quando já esgotámos todas as estratégias] dizemos: - “E 
agora se mexes, picas-te duas vezes.” (Enf.3) 

- pode ser ineficaz se 
gerar ainda mais 
ansiedade 

- Se calhar [a crítica] cria mais ansiedade na situação. (Enf.4) 

COMENTÁRIO SECURIZANTE 

- reacção à ansiedade e 
ao choro da criança 

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

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

- pretende acalmar o 
próprio enfermeiro 

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

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

activação da perturbação 
comportamental 

Verbalizações 

COMENTÁRIO SECURIZANTE 

- pretende acalmar o 
próprio enfermeiro 
(continuação) 

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

- pretende acalmar a 
criança 

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

- pretende transmitir 
segurança aos pais e à 
criança 

- Mas eu acho que é uma estratégia muito usada por nós. Eu 
pelas observações que faço dos pais acho. “Ai, vai correr tudo 
bem, vai correr tudo bem”. É uma forma também de tentar 
transmitir segurança, para já a gente está ali para proteger e 
não para picar. Às vezes somos um bocadinho falsos. (Enf.3) 

- Às vezes a gente também diz: - “Dá um abracinho à mãe.” 
(Enf. 8) - Ou um comportamento que lhe transmita mais 
segurança. (Enf. 9) 

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

- Se calhar o não estarmos a ser verdadeiros com eles [quando 
securizamos]. (Enf.1)  

- Porque nós estamos a assegurar que vai correr tudo bem, que 
não é preciso ter medo. E nós vamos picar e vai doer, e 
durante dois ou três dias aquele braço vai doer e eles podem 
lembrar-se dessas palavras, exactamente: “vai correr tudo 
bem” - e então? [a criança vai questionar-se, colocar em causa 
o que o Enf. disse] (Enf.2) 

- Pois, mas eles podem sentir isso [de dizer que “não vai doer”] 
como um engano. Estão a ser falsos, estão a enganar, porque 
realmente depois dói. (Enf.6) 

- Mas depois não é muito correcto [dizer que não vai doer]! 
Porque depois dói. E depois acabas por ser mentirosa. E depois 
já deixa de acreditar em ti... É que às vezes dói. A VASPR dói 
mesmo. Portanto, não vale a pena a gente dizer que não dói, 
porque aquilo dói mesmo. (Enf.11)  

- Nós mentimos [quando dizemos à criança que não vai doer]. 
Exactamente, nós estamos a mentir. (Enf.12) 

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

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

activação da perturbação 
comportamental 

Verbalizações 

EMPATIA  

- pretende acalmar as 
crianças 

- Acalmá-las. Tentar também que eles percebam que nós 
estamos ali (...). (Enf.1) 

- pretende transmitir 
compreensão pela 
experiência da criança 

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

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

Mas depois é assim… ela não mexeu nem nada na vacina, 
quando estive a dar-lhe a vacina, e depois disse-lhe: - “Olha, 
portaste-te muito bem” – mas acabou e ela estava a chorar. Ela 
chorou. Depois disse-lhe: - “Dói um bocadinho, não doeu?” – e 
ela disse assim: - “Doeu.” – “Pois, eu sei”. – depois pronto, 
esteve com a mãe... mas aquilo resolveu-se bem. Acho que às 
vezes também acontece isso. O facto de dizer a eles: - “Dói um 
bocadinho, não dói?” – eles acabam também por perceber que 
a gente também sabe ... (Enf.10) 

- pretende estabelecer 
uma relação de confiança 
com a criança 

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

INTIMIDAÇÃO  

- último recurso, quando 
não têm mais alternativas 

- Aquilo é tudo tão curto, a gente não consegue falar com os 
pais, os pais já vêm com medo, a gente também já não 
consegue ter relação nenhuma. E então é vacinar, é tentar 
falar minimamente com a criança. (Enf. 9) 

- E é mesmo, e funciona, quando chega a um certo nível em 
que já não há... os pais não se organizam, nós já não 
conseguimos também ter relação com o pai, nem com a mãe, 
quer dizer... (Enf. 9) 

- utilização semelhante a 
uma estratégia distractiva 

- Eu uso a estratégia, às vezes uso, e funciona, que é num 
momento dizer assim à criança: - “Se tu te mexeres eu magoo-
te”. E aquilo é tão surpreendente que ele naquele momento 
nem se mexe. (...) Aquele segundo [o Enfermeiro simula a 
criança parada, admirada] é o suficiente para vacinar. (Enf. 9) 

Conforme apresentado na Tabela 3.24, os enfermeiros apresentam diversas 

justificações para manifestarem os comportamentos de activação da perturbação 

comportamental: como uma reacção à ansiedade da criança (quando criticam e 

fazem comentários securizantes), como um resultado da pressão do trabalho e/ou do 
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cansaço (quando criticam) ou como último recurso quando todas as outras estratégias 

se mostraram ineficazes (criticando e intimidando a criança nestas alturas). 

Referem também diferentes propósitos subjacentes a estes comportamentos: 

acalmar o próprio enfermeiro (no caso dos comentários securizantes) ou a criança e 

transmitir-lhe compreensão pela sua experiência e estabelecer com ela uma relação 

de confiança (no caso da empatia); transmitir segurança aos pais e à criança (no caso 

dos comentários securizantes) ou funcionar como uma estratégia distractiva (no caso 

da intimidação). 

Por fim, os enfermeiros reconhecem nalguns comportamentos de activação da 

perturbação comportamental um impacto negativo no confronto da criança, tais 

como gerar maior ansiedade (quando criticam a criança e fazem comentários 

securizantes) ou enganá-la sobre o que vai sentir quando dizem que a vacinação não 

dói (própria dos comentários securizantes). 

 

3.4.5. SIGNIFICAÇÕES RELATIVAMENTE AOS COMPORTAMENTOS DOS ENFERMEIROS DE 

PROMOÇÃO DE CONFRONTO DA CRIANÇA 

A análise correlacional dos resultados, realizada anteriormente, indicou uma 

relação positiva e significativa entre os comportamentos dos enfermeiros de 

promoção de confronto, isto é, as ordens para a criança utilizar estratégias de 

confronto, a conversa não relacionada com o procedimento e o humor, com alguns 

dos comportamentos de confronto da criança. A Tabela 3.25 apresenta as 

significações dos enfermeiros acerca dos motivos e das circunstâncias subjacentes à 

manifestação desse grupo de comportamentos, bem como do impacto que poderão 

ter no confronto das crianças com a vacinação. 
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Tabela 3.25. Significações dos enfermeiros acerca das circunstâncias e dos 

motivos para manifestarem comportamentos de promoção de confronto da criança  

Justificações para os 
comportamentos de 

promoção de confronto  
Verbalizações 

- quando a criança está 
calma ou ligeiramente 
perturbada 

- Às vezes quando a criança até está calma... eu acho que nessa 
altura... faço isso [uso estratégias distractivas]. (Enf. 8)  

- Mas ainda vem controlada mas nessa fase [em que a criança 
começa a resmungar] é mais fácil (...) É mais fácil trabalhar 
nessa área da distracção, quando a gente consegue ter um 
ambiente mais agradável. (Enf. 9) 

- Quando ela está descontrolada acho que não resulta nada. Mas 
essas que vêm assim um bocadinho desconfiadas... eu acho que 
é nessas que resulta [o uso da conversa distractiva]. (Enf. 8) 

- são eficazes na 
adequação às 
características 
desenvolvimentistas  

– Mas agora estou-me a aperceber... é assim, os miúdos com 5 
aninhos... eles já se gostam de se sentir grandinhos. Já não são 
crianças. Porque é assim, a ultima vez que levaram as vacinas 
foi aos 18 meses, e depois só levam por volta dos 5-6 anos. (...) 
a gente agora já temos que os tratar não como bebés mas como 
crianças. Como meninos, como meninos grandes. Eu acho que 
eles agora, neste momento, é o “truque”. Eu agora já ando com 
“o truque”. – “Isto agora há aqui um truque!” - ih, e eles ficam 
todos: “Um truque?! Há um truque?!” – o truque, basicamente, é 
respirar fundo. (Enf.11) 

- são eficazes para 
acalmar a criança e o 
próprio enfermeiro 

- Mas aquela coisa do truque... – “Pois, tu agora já és 
crescidinho, isto agora vai correr de forma diferente, e vamos 
contar...” – quer dizer, é fazer a mesma coisa, mas com esta 
situação do truque, eu acho que não lhes custa tanto. Não sei... 
pelo menos para mim também não me custa tanto! (Enf.11) 
(risos) – Tu também respiras! Estou a ver! (Enf.10) (risos) 

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

- são eficaz para 
envolver os pais e a 
criança 

– [o truque apela à colaboração dos Pais] Porque os pais: - “Há 
um truque?!” – “Agora há um truque, porque é assim, quando 
ele era pequenino... estes truques agora é só para os meninos 
mais crescidinhos! Tu já és mais crescidinho...” (...) Ou eles 
contam, ou contamos nós ou contam os pais... é a mesma coisa, 
percebe? Mas é um truque, e um truque eles: - “Bem, eu já 
tenho um truque!” – pois! Fá-los sentir!! [crescidos] (...) Então 
se todos contarem, ou se todos respirarem fundo... se calhar 
toda a gente adere. Até a mãe respira fundo e aquilo até vai ser 
muito mais fácil. (Enf.11) 

– [quando envolvemos a criança no truque] Já estamos a apelar 
para ele se envolver activamente no processo. (Enf.12) 

Os enfermeiros relatam utilizar mais os comportamentos de natureza 

distractiva nas situações em que a criança está calma ou apenas ligeiramente 

perturbada, com o objectivo de envolvê-la mais activamente, e aos pais, no processo 

de confronto, trazendo benefícios (no momento e no futuro) de redução da 
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ansiedade das crianças e dos próprios enfermeiros; este tipo de estratégias, 

apresentadas como “truques”, permite ainda a adaptação ao nível de 

desenvolvimento da criança. 

3.4.6. SIGNIFICAÇÕES DOS ENFERMEIROS RELATIVAMENTE ÀS FONTES DE APRENDIZAGEM 

DAS ESTRATÉGIAS PARA AJUDAREM A CRIANÇA A LIDAR COM A ANSIEDADE DURANTE A VACINAÇÃO 

No seguimento da utilização das estratégias distractivas, explorámos junto 

dos enfermeiros que fontes de aprendizagem identificam para a aquisição deste tipo 

de competências. Os resultados são apresentados na Tabela 3.26. 

Tabela 3.26. Significações dos enfermeiros relativamente às fontes de 

aprendizagem das estratégias para ajudar as crianças a lidar com a ansiedade durante a 

vacinação 

Fontes de 
aprendizagem das 
estratégias para 

ajudar as crianças 

Verbalizações 

- observação de 
colegas 

- Eu acho que isto tem a ver com o nosso crescimento como 
profissionais, do que vamos observando (Enf.1)  

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

- experiência pessoal  - Eu acho que isto tem a ver (...) também ao fim e ao cabo a nossa 
experiência como mães lá em casa. (Enf.1) 

– O respirar fundo dá para muito. Eu uso por mim mesma. Eu fiz, 
na altura do parto, quando estava com contracções. (...) deu-me 
uma contracção, comecei a respirar, acabou a contracção e eu 
continuei a respirar. (risos) Sei lá quanto tempo em respirei 
fundo! Mas eu não parei. Chegou a uma altura que a Enf. me disse 
assim: - “Ainda tem contracção?!” – e eu: - “Não” – “Então olhe, 
já está”. (Enf.10) 

- estratégias  
generalizadas a partir 
de outras áreas de 
intervenção 

- E o respirar, eu tenho alguma experiência por causa da 
preparação para o parto. Nós fazemos o treino da respiração, do 
autocontrolo da mulher, e que a mulher tem que se concentrar na 
respiração, em prole do menor sofrimento possível (...) e de vez 
em quando lembro-me, quando vejo que a criança é capaz e 
colabora.(Enf. 7) 

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

ajudar as crianças 

Verbalizações 

- improviso  - Eu acho que acima de tudo também é um bocadinho não estamos 
preparadas, acontece na hora, dependendo do que está a 
acontecer com a criança que temos ali à frente. (Enf.1) 

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

Os enfermeiros reconhecem várias fontes de aprendizagem, todas elas de 

natureza informal: observação dos comportamentos dos colegas, tentativa e erro e 

improviso, assim como a sua experiência pessoal, enquanto utentes e pais, ou 

generalizando  a partir de outras áreas da prática de enfermagem.  


