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PARTE IV – DISCUSSÃO 

Neste capítulo iremos discutir os resultados, comparando-os com os 

referidos na literatura e seguindo a ordem dos objectivos estabelecidos para o 

presente estudo. 

4.1. VARIÁVEIS PROXIMAIS – ANSIEDADE DOS PARTICIPANTES 

O primeiro objectivo proposto neste trabalho visa identificar o grau de 

ansiedade/perturbação comportamental auto-avaliado por cada um dos 

participantes, e avaliado pelos adultos em relação às crianças. 

Neste contexto, verificamos que a maioria das crianças de idade pré-escolar 

não se sente perturbada durante a vacinação, uma vez que escolhe valores baixos 

de perturbação na Escala de Faces; de modo idêntico, a maioria dos adultos refere 

que o seu grau de ansiedade não variou em relação ao estado habitual, durante a 

administração do procedimento, valores semelhantes aos encontrados no estudo 

anterior (Pedro & Barros, 2006).  

A perturbação comportamental auto-avaliada pelas crianças situa-se em 

valores comparativamente inferiores à ansiedade que lhes é atribuída pelos pais e 

pelos enfermeiros; sendo que os pais tendem a atribuir valores de ansiedade à 

criança superiores aos referidos pelos profissionais de saúde; por outro lado, os 

pais auto-avaliam-se como mais ansiosos que os enfermeiros. Estes resultados 

podem dever-se ao facto dos pais encararem este procedimento como mais 

desafiante e mais doloroso, em comparação com outros acontecimentos do dia-a-

dia da criança, logo, mais causador de ansiedade, enquanto para os enfermeiros a 

vacinação pode constituir um acto menos ameaçador, em comparação com outros 

procedimentos inerentes à prática da Enfermagem pediátrica, mais invasivos, 
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morosos e administrados em situações de maior vulnerabilidade física e psicológica 

da criança (Pedro & Barros, 2006).  

Não obstante a eventual sobrevalorização da ansiedade das crianças pelos 

adultos, existe uma associação entre a avaliação que os adultos fazem da 

ansiedade da criança e a perturbação comportamental que esta relata e manifesta, 

uma vez que a valores elevados de ansiedade atribuída à criança pelos pais e pelos 

enfermeiros estão associados valores mais elevados de perturbação 

comportamental auto-avaliada e observada, durante o procedimento de vacinação.  

Por outro lado, em alguns casos os níveis de ansiedade são efectivamente 

elevados. Cerca de um quarto das crianças considera-se muito perturbada. 

Também 31% dos pais e os enfermeiros em 21% das situações relatam maior 

ansiedade que o costume; e há mesmo 9% dos pais que se avaliam como muito 

ansiosos, valores semelhantes aos encontrados no estudo anterior (Pedro & Barros, 

2006). Também se verificou que  os pais apresentam valores de ansiedade mais 

elevados que os enfermeiros.  

Vários autores fundamentam esta ansiedade parental durante a vacinação 

num conjunto de factores possíveis: o facto de os pais terem dificuldade de aceitar 

que o filho saudável se submeta a um procedimento doloroso cujos benefícios não 

são visíveis (MacIntyre & Leask, 2003); o seu próprio medo de injecções (Gaskell et 

al., 2005); o não saber como ajudar o filho a confrontar o procedimento (Varni et 

al., 1995); o sentir-se ambivalente entre confortar e proteger a criança e 

simultaneamente ajudá-la a lidar activamente com procedimento (Gaskell et al., 

2005); um sentimento de impotência perante as manifestações de dor dos filhos 

(Zelikovsky et al., 2001; Piira et al., 2005); e, no geral, o estar preocupado com a 

dor inerente à vacinação (Favez & Reicherts, 2006; Smailbegovic et al., 2003) em 
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particular se a criança receber injecções múltiplas e frequentes (Schechter et al., 

2007).  

De realçar ainda que a ansiedade dos adultos está associada à ansiedade das 

crianças durante o procedimento; pais mais ansiosos tendem a ter crianças que se 

sentem e que se mostram comportamentalmente mais perturbadas, corroborando 

os resultados obtidos por outros autores (Bernard & Cohen, 2006; Cohen, 2008; 

Diggle & Richards, 2007). Apesar de não ser possível definir o sentido de influência 

ou uma relação de causalidade directa entre a ansiedade dos pais e a perturbação 

da criança, estes resultados são consistentes com a literatura que explica a 

influência da ansiedade dos pais nos filhos através da modelagem parental das 

reacções ao estímulo doloroso, numa idade em que a criança ainda não 

desenvolveu os seus próprios mecanismos eficazes de confronto (Chambers et al., 

2002; Favez & Reicherts, 2006), e através  de um conjunto de comportamentos, 

tais como não dar ou dar pouca informação (Bush et al., 1986; Zelikovsky et al., 

2001). Por outro lado, também é compreensível que os enfermeiros se sintam mais 

ansiosos quando vacinam crianças que se mostram mais perturbadas. 

 

4.2. VARIÁVEIS PROXIMAIS - COMPORTAMENTOS MAIS RELEVANTES DAS 

CRIANÇAS, DOS PAIS E DOS ENFERMEIROS  

Na sequência do segundo objectivo proposto neste estudo, identificar os 

comportamentos mais relevantes das crianças, dos enfermeiros e dos pais, os 

resultados mostram que a maior parte dos adultos e das crianças manifestam 

poucos comportamentos durante o procedimento e que alguns participantes em 

fases específicas do procedimento, ou na sua totalidade, não demonstram qualquer 

comportamento codificável pelo CAMPIS, devido à sua atitude predominantemente 

passiva. 
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No entanto, alguns dos comportamentos têm uma frequência e/ou uma 

intensidade relevantes.  

No caso das crianças, durante a fase antecipatória, os comportamentos 

indicadores de perturbação comportamental mais frequentemente observados são 

a “Resistência Verbal” e “Chorar”, ambos com intensidade elevada, e a “Procura 

de Informação”. Destes comportamentos, apenas a “Procura de Informação” foi 

identificada por outros autores (MacLaren et al., 2007) como fazendo parte do 

conjunto de “comportamentos de medo ou de ansiedade” típicos da fase 

antecipatória da vacinação.  

Durante a fase dolorosa, destacaram-se os comportamentos “Chorar” e 

“Gritar”, ambos com uma intensidade elevada, e a “Verbalização de Dor”. Estas 

manifestações da criança coincidem com os comportamentos de “vocalização de 

dor” referidos por MacLaren e colaboradores (2007), mais associados à experiência 

sensorial da fase dolorosa. 

Os indicadores de perturbação comportamental nas duas fases do 

procedimento são semelhantes aos encontrados no estudo anterior de Pedro e 

Barros (2006) e parecem traduzir uma diferenciação, encontrada por outros autores 

(LeBaron e Zeltzer, 1984, e Blount et al., 1990) durante o procedimento da 

aspiração de medula, entre manifestações de carácter mais ansioso ou apreensivo 

durante a fase antecipatória e de natureza mais dolorosa ou intensa durante a 

injecção. 

As manifestações de perturbação comportamental podem ser entendidas 

como um conjunto de comportamentos aprendidos que, quando manifestados, 

aumentam a probabilidade de a criança ser retirada ou evitar a situação aversiva 

(O’Laughlin & Ridley-Johnson, 1995), para além de cativarem o apoio e o conforto 

dos adultos (Jaaniste et al., 2007). Neste contexto, a perturbação comportamental 
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é expectável em crianças em idade pré-escolar uma vez que são ainda muito 

dependentes dos adultos para se regularem emocionalmente (Favez & Reicherts, 

2006).  

 

No que respeita aos comportamentos de confronto das crianças, os mais 

observados durante a fase antecipatória são a “Conversa Não Relacionada com o 

Procedimento”, a “Verbalização de Confronto” e o “Humor”, todos eles com 

baixa intensidade. A “Verbalização de Confronto” mantém-se como o código mais 

frequente na fase dolorosa, conjuntamente com a “Respiração Profunda”, ambas 

com intensidade elevada. De forma idêntica, nos estudos de Blount e 

colaboradores (1990; 2003), os comportamentos de confronto da criança mais 

observados durante a fase antecipatória foram a “Conversa Não Relacionada com o 

Procedimento” e durante a fase antecipatória a “Respiração Profunda”. No estudo 

anterior (Pedro & Barros, 2006), com o qual podemos comparar apenas a 

frequência dos comportamentos, uma vez que não foi analisada a distribuição da 

respectiva intensidade, a única diferença verificou-se durante a fase antecipatória, 

em que das três variáveis comportamentais mais observadas, o comportamento 

distractivo da criança substituía o humor. 

Os referidos comportamentos de confronto das crianças podem enquadrar-

se, por um lado, no estilo não envolvido, evitante (Bernard et al., 2004; Blount et 

al., 2008), blunter (Miler & Green, 1985; cit. Favez & Reicherts, 2006), ou 

centrado na emoção (Blount et al., 2008), no sentido em que elas tentam abstrair-

se da situação ameaçadora (Jaaniste et al., 2007) envolvendo-se em conversas não 

relacionadas com o procedimento ou em estratégias distractivas. 

Em síntese, os comportamentos de perturbação comportamental da criança 

tendem a evidenciar uma intensidade elevada nas duas fases do procedimento, 
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enquanto os comportamentos de confronto da criança tendem a ser mais intensos 

durante a fase dolorosa da vacinação. 

 

No que diz respeito aos comportamentos dos adultos de activação da 

perturbação comportamental da criança, durante a fase antecipatória, os mais 

observados foram o “Comentário Securizante”, a “Crítica” e a “Intimidação”, 

mantendo-se na fase dolorosa como mais frequente o “Comentário Securizante”, 

todos eles com fraca intensidade. Destaca-se assim o comentário securizante como 

o comportamento mais frequentemente observado nos adultos, à semelhança de 

outros estudos realizados com procedimentos dolorosos (Blount et al., 1989; Pedro 

& Barros, 2006; Manimala et al., 2000). 

Comparando os comportamentos mais frequentes dos adultos de activação 

da perturbação comportamental da criança com aqueles que se mostraram 

habituais e culturalmente significativos para a reacção da criança (Pedro & Barros, 

2006; Pedro et al., 2010), apenas a “Intimidação” continua a observar-se de forma 

relevante nesta amostra mais alargada. 

 

Relativamente aos comportamentos de promoção de confronto dos 

adultos, a “Conversa Não Relacionada com o Procedimento” é um dos estímulos 

distractivos mais utilizados durante a fase antecipatória, à semelhança do descrito 

anteriormente por outros autores (Blount et al., 1990; 2003; Pedro & Barros, 2006). 

Porém, verificamos que este diálogo tende a ser mais esporádico do que 

continuado, ao contrário do constatado por Blount e colaboradores (2003; 2009), 

com os enfermeiros a envolver poucas vezes os pais na conversa. 
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Ainda na fase antecipatória, é de destacar o comportamento dos 

enfermeiros de “Dar Informação” sobre aspectos procedimentais, sobre o que a 

criança vai sentir e que estratégias pode utilizar para minimizar a dor (e.g., 

“conservar o braço quietinho”), que se manifesta em 3/4 das situações observadas, 

embora ocorrendo numa intensidade ”mínima” a “moderada”. O comportamento 

de “Dar Informação”, apesar de ter sido considerado no CAMPIS-R (Blount et al., 

1997) como um comportamento neutro, foi mantido neste estudo como um 

comportamento de promoção de confronto uma vez que anteriormente evidenciou 

uma elevada frequência (estando presente em 44% das interacções dos 

enfermeiros) e relevância cultural (Pedro et al., 2010). No presente estudo 

verifica-se um acréscimo na sua ocorrência, para perto de 80% das verbalizações 

dos profissionais de saúde. 

O ultimo comportamento adicionado aos originais do CAMPIS-R, inédito face 

a estudos anteriores, o “Incentivo”, manifestou-se mais frequentemente nos pais, 

em cerca de ¼ da amostra, do que nos enfermeiros. 

Durante a fase dolorosa do procedimento, o comportamento de promoção 

de confronto mais frequente e mais intenso da parte dos adultos foi a “Ordem 

para Usar Estratégia de Confronto”, à semelhança do descrito anteriormente 

noutros estudos (Blount et al., 1990; 2003; Pedro & Barros, 2006), estando 

presente em quase metade das interacções dos enfermeiros e cerca de 1/4 dos 

pais. Este dado indica que quando os adultos ordenam às crianças para 

confrontarem o procedimento, durante a fase dolorosa, fazem-no sobretudo de 

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

confronto esporádicos durante a fase antecipatória, o que pode ter contribuído 

para que a criança adoptasse comportamentos semelhantes e com uma intensidade 

idêntica aos dos adultos. Especificamente no caso dos enfermeiros, as indicações 
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mais frequentes para ensinar a criança a confrontar a situação foram, por ordem 

decrescente: contar, olhar para outro local, respirar fundo, soprar as velas e 

cantar. A maioria destas estratégias tem sido considerada como bastante eficaz, 

aparecendo referenciada em diversos programas de intervenção no âmbito da 

vacinação pediátrica (O’Laughlin & Ridley-Johnson, 1995; Blount et al., 2000; 

2003; Sparks, 2001), o que mostra que os enfermeiros conhecem estratégias 

adequadas para ajudar as crianças. No entanto, propõe-nas sem persistirem para 

que as crianças as utilizem. 

De uma forma global, os resultados obtidos com os comportamentos de 

promoção de confronto dos adultos são semelhantes aos encontrados por Blount e 

colaboradores (1990), que verificaram que durante a fase inicial ou antecipatória, 

não dolorosa, os adultos não treinados evidenciavam com maior frequência 

comportamentos de encorajamento ao confronto verbal e distractivo, como a 

conversa não relacionada com o procedimento e o humor, enquanto imediatamente 

antes ou durante a fase dolorosa recorriam com maior frequência a ordens para 

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

diferenciação do tipo de comportamentos de promoção de confronto traduz uma 

adaptação dos adultos não treinados às diferentes exigências de cada fase do 

procedimento, uma vez que é mais fácil para a criança ter recursos cognitivos para 

distrair-se conversando sobre outros tópicos durante a fase antecipatória, mas mais 

difícil de mantê-los durante a fase dolorosa, na qual é mais eficaz uma estratégia 

distractiva mais simples, poderosa, e cognitivamente menos exigente como respirar 

profundamente (Blount et al., 1990; 2003; 2009). 
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4.3. ASSOCIAÇÕES ENTRE OS COMPORTAMENTOS DOS PARTICIPANTES 

De modo a concretizar o objectivo 3, descrever o tipo de associações que se 

estabelecem entre os comportamentos dos pais e dos enfermeiros e os 

comportamentos das crianças, durante a fase antecipatória e durante a fase 

dolorosa do procedimento, tendo em conta o Modelo Proximal-Distal do Confronto 

e da Perturbação da Criança durante Procedimentos Médicos Dolorosos (Blount et 

al., 1999), e identificar semelhanças e diferenças com as associações previamente 

identificadas por outros autores (Blount et al., 1989; 1997), começaremos por 

discutir as relações estabelecidas entre os comportamentos dos adultos e a 

perturbação comportamental da criança. 

Neste contexto, os resultados indicam que os comportamentos dos pais de 

activação da perturbação comportamental explicam 57% da variância da 

perturbação comportamental da criança, um valor muito próximo dos 53% e dos 

59%, encontrados em estudo anteriores (respectivamente, Frank et al., 1995; Pedro 

et al., 2010). À semelhança do anterior estudo português (Pedro & Barros, 2006), 

também aqui se destaca a relação positiva e significativa dos comportamentos dos 

pais mais frequentemente observados de crítica, dos comentários securizantes e da 

intimidação, com a perturbação comportamental da criança. 

Especificamente em relação à crítica, pode constituir um comportamento 

parental desvantajoso na medida em que censura o único comportamento que a 

criança encontrou para lidar com a situação, não lhe sugerindo formas alternativas 

de lidar com o acontecimento e, consequentemente, contribuindo para que se 

sinta mais desprotegida e sem saber o que fazer (Pedro & Barros, 2006). 

Concretamente em relação aos comentários securizantes dos pais, um 

outro estudo (Manimala et al., 2000) corrobora especificamente a sua relação 

negativa com a perturbação comportamental dos filhos, uma vez que os pais que 
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eram incentivados a securizar a criança da forma como o faziam habitualmente, 

tinham filhos que manifestavam mais verbalizações de medo e que necessitavam 

de restrição física três vezes mais do que o grupo de crianças com pais que usavam 

estratégias distractivas. Esta relação positiva dos comentários securizantes dos pais 

com a perturbação comportamental da criança está vastamente documentada, com 

um conjunto diversificado de justificações: transmissão de passividade e ausência 

de mestria (Schechter, 2010); foco da atenção da criança no procedimento 

(Manimala et al., 2000) e na sua experiência emocional (Jaaniste, et al., 2007); 

permissão para expressar abertamente emoções negativas (McMurty et al., 2006; 

2007); estímulo discriminativo de perigo (Gonzalez et al., 1993; McMurtry et al., 

2010) e possibilidade de reforço negativo por evitamento ou adiamento da situação 

dolorosa (Schechter, 2010). 

Relativamente aos comportamentos de intimidação dos pais, continuam a 

demonstrar a sua relevância cultural (Pedro & Barros, 2006; Pedro et al., 2010) 

dada a sua relação positiva e significativa com a perturbação comportamental da 

criança. Tal não foi possível comprovar  para o comportamento de “desculpar-se”, 

que por ser pouco frequente não possibilitou confirmar a relação com a 

perturbação comportamental da criança encontrada anteriormente (Pedro & 

Barros, 2006; Pedro et al., 2010). 

Por outro lado, no que respeita aos enfermeiros, os resultados revelaram 

que 41% da variância da perturbação comportamental da criança é explicada 

pelos comportamentos dos enfermeiros de activação de perturbação 

comportamental, um valor inferior aos 52% encontrados no estudo anterior de 

Pedro e colaboradores (2006; 2010). De modo idêntico, também no presente estudo 

se observou uma relação positiva e significativa entre os comportamentos de 
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crítica, dos comentários securizantes (mais frequentemente observados) e de 

empatia dos enfermeiros com a perturbação comportamental da criança. 

Especificamente, o efeito contraproducente da empatia no medo ou dor da 

criança reside, segundo alguns autores (Blount et al., 1989; 2003), no facto de 

focar a sua atenção na experiência dolorosa, bem como nos aspectos mais 

assustadores do procedimento, e dar-lhe permissão para expressar e ampliar a 

perturbação comportamental. 

Mais uma vez se comprova, também nos enfermeiros, o resultado contra 

intuitivo da securização ser uma variável associada à, ou até mesmo preditiva da, 

perturbação comportamental da criança durante os procedimentos dolorosos 

(Blount et al., 1989; Cohen, 2008; Frank, et al., 1995; Manimala et al., 2000; Pedro 

& Barros 2006). 

Numa perspectiva mais geral, os comportamentos dos adultos (sobretudo 

dos pais) de activação da perturbação comportamental, apesar de se manifestarem 

com fraca intensidade, explicam uma grande parte da variância da perturbação 

comportamental da criança, o que vai ao encontro da premissa central do Modelo 

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

Médicos Dolorosos (Blount et al., 1999), que fundamenta conceptualmente este 

trabalho; isto é, que as variáveis temporal e funcionalmente proximais, as 

interacções que se estabelecem entre os comportamentos que os pais e os 

profissionais de saúde manifestam na sala de tratamento durante a administração 

do procedimento, ajudam a explicar os comportamentos da criança durante a 

vacinação (Blount et al., 1992). 

No que respeita aos comportamentos dos adultos de promoção de 

confronto, nenhum apresenta uma relação negativa significativa com a 

perturbação comportamental da criança durante a fase antecipatória, ao 

contrário do identificado em outros estudos (Blount et al., 1990; 1997; 2003). 
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Também o comportamento de dar informação à criança não se mostra 

negativamente associado com a perturbação comportamental da criança (como 

sucedeu anteriormente, Pedro & Barros, 2006).  

A única excepção, de existência de uma associação negativa e significativa 

de um comportamento do adulto de promoção de confronto com a perturbação 

comportamental da criança, verifica-se durante a fase dolorosa, para a ordem 

para a criança usar estratégia de confronto, que é utilizada não só de forma 

frequente como intensa/duradoura. Este dado revela a importância dos adultos 

adoptarem estratégias de confronto durante este momento mais doloroso do 

procedimento de modo a contribuir para uma diminuição da perturbação 

comportamental da criança (Blount et al., 2008; 2009; Cramer-Berness & 

Friedman, 2005; Manimala et al., 2000). 

A Tabela 4.1 ilustra de forma esquemática a relação entre os diversos 

comportamentos dos adultos e os comportamentos de perturbação comportamental 

das crianças. 

Tabela 4.1. Síntese esquemática da relação entre os comportamentos dos 

adultos e a categoria de perturbação comportamental da criança 

Fase do 
procedimento 

Comportamentos dos adultos de 
activação da perturb. comport.al 

Tipo de 
relação 

Comportamentos da 
criança 

 
 Crítica 

 Comentário Securizante 

 
 Intimidação 

antecipatória 

 
 Empatia 

Positiva 
  

 
Perturb. Comport.al 

 

 Comportamentos dos adultos de 
promoção de confronto   

 
dolorosa  

 Ordem Usar Estrat. Confronto  

Negativa 
  

 
Perturb. Comport.al 
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Numa perspectiva mais geral, durante a fase antecipatória, enquanto os 

comportamentos de activação de perturbação comportamental, apesar da sua 

fraca intensidade, serem suficientes para explicar uma parte da variância 

comportamental da criança, a diminuta intensidade dos comportamentos dos 

adultos de promoção de confronto tornam-nos pouco relevantes ou insuficientes 

para distraírem a criança e, consequentemente, terem uma relação negativa com a 

perturbação comportamental da mesma. 

 

Em seguida, ainda na prossecução da concretização do objectivo 3, de 

descrever o tipo de associações que se estabelecem entre os comportamentos dos 

pais e dos enfermeiros e os comportamentos das crianças, iremos discutir as 

relações estabelecidas entre os comportamentos dos adultos e o confronto da 

criança. 

No que respeita à relação dos comportamentos dos adultos de promoção 

de confronto com os comportamentos de confronto da criança (verbalização de 

confronto, conversa não relacionada com o procedimento, comportamento 

distractivo, respiração profunda e humor) os resultados deste trabalho indicam 

várias relações positivas e significativas. Na fase antecipatória, verificamos que 

quanto mais os adultos ordenam à criança que use uma estratégia de confronto, 

conversam com ela sobre temas não relacionados com o procedimento e usam o 

humor, mais as crianças tendem a responder de modo idêntico; o mesmo 

acontece durante a fase dolorosa, uma vez que quanto mais os adultos ordenam à 

criança que use uma estratégia de confronto, maior a tendência da criança para 

expressar verbalizações de confronto ou para realizar a respiração profunda. 

Estes resultados são idênticos aos referidos por Blount e colaboradores (1991; 1992; 

2003).  
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No entanto, verifica-se que não existem apenas relações positivas e 

significativas entre os comportamentos de promoção de confronto de adultos e os 

correspondentes comportamentos de confronto da criança (Blount et al., 1991). 

Também se observaram outras associações importantes durante a fase 

antecipatória: quanto mais os adultos usam o humor mais a criança tende a 

envolver-se num comportamento distractivo; quanto mais os pais usam o humor e a 

conversa não relacionada com o procedimento mais os filhos tendem, 

respectivamente, a conversar mais sobre assuntos não relacionados com o 

procedimento e a envolver-se num comportamento distractivo; quanto mais os 

enfermeiros ordenam à criança para usar uma estratégia de confronto, mais estas 

tendem a expressar humor. Esta variabilidade de relações entre diferentes 

comportamentos de (promoção de) confronto é bastante diferente da encontrada 

no estudo anterior de Pedro & Barros (2006), no qual o humor dos adultos foi o 

único comportamento de promoção de confronto a revelar uma relação positiva 

com a categoria dos comportamentos de confronto da criança. 

Os resultados obtidos reforçam, por um lado, a importância dos adultos 

adoptarem comportamentos de confronto, quer de natureza mais distractiva, como 

conversar com a criança sobre aspectos não relacionados com o procedimento e de 

fazer comentários humorísticos, quer de natureza mais activa, como a instrução 

para contar ou para respirar, uma vez que existe uma tendência das crianças para 

lhes corresponder com comportamentos idênticos (Blount et al., 1991) ou, como 

mostra este estudo, a manifestar outros comportamentos de confronto – apesar de 

não se poder afirmar com certeza se os comportamentos dos adultos precederam 

e/ou sucederam ao confronto da criança, dado que a sequência das interacções 

não foi estudada. 
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Quanto aos comportamentos dos adultos adicionados no presente estudo, de 

fornecimento de informação e de incentivo, a ausência de relação com a 

perturbação comportamental e com o confronto da criança leva-nos a concluir que, 

apesar de serem frequentes, não são relevantes para a reacção da criança à 

vacinação pediátrica. Especificamente em relação ao fornecimento de informação, 

não obstante ter sido o comportamento mais frequentemente adoptado pelos 

enfermeiros, a respectiva intensidade ”mínima” a “moderada” pode ter 

contribuído para que a informação facultada não tenha sido tão completa como 

seria desejável para ser relevante na explicação do comportamento da criança; ou 

então comprova-se efectivamente que fornecer informação não é o mais eficaz, 

pelo menos com crianças destas idades (Cohen, 2008; Duff, 2003), à semelhança do 

defendido por Blount e colaboradores (2003; 2009), segundo os quais durante a 

fase antecipatória, mais do que introduzir informação nova ou focar a atenção no 

procedimento prestes a acontecer, deve recorrer-se a brincadeiras e à conversação 

não relacionada com o procedimento, de modo a distrair a criança. No entanto, 

perante oe estudos que referem a importância do fornecimento de informação 

(Iaddio et al., 2010; Schechter et al., 2007), julgamos ser necessário continuar a 

investigar a importância deste comportamento para o confronto da criança em 

idade pré-escolar ou para a diminuição da sua perturbação comportamental 

durante a vacinação. 

 

Para terminar a análise das relações estabelecidas entre os comportamentos 

dos adultos e o confronto da criança, vamos abordar em seguida os resultados 

obtidos entre os comportamentos dos pais e dos enfermeiros de activação da 

perturbação comportamental e o confronto da criança.  
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Neste contexto, durante a fase antecipatória, salienta-se a relação 

negativa e significativa dos comentários securizantes dos pais com todos os 

comportamentos de confronto da criança, eventualmente porque quanto mais lhe 

asseguram que tudo vai correr bem mais a focam no processo, deixando-a menos 

disponível para se envolver em actividades distractivas Blount et al., 1990). De um 

modo semelhante, as verbalizações dos pais de empatia e de intimidação têm 

uma relação negativa e significativa com a conversa da criança sobre assuntos não 

relacionados com o procedimento, ou seja, quanto mais os pais reforçam a 

perspectiva negativa da criança ou quanto mais a ameaçam com as consequências 

negativas do seu comportamento, menor a tendência dos filhos para se distrair, 

conversando sobre outros tópicos. 

No que diz respeito aos enfermeiros, não existe qualquer relação negativa e 

significativa entre os comportamentos de activação de perturbação 

comportamental e os comportamentos de confronto da criança, durante a fase 

antecipatória, parecendo por isso não estarem relacionados, ao contrário dos 

comportamentos dos pais, com os comportamentos distractivos da criança. A única 

excepção verificou-se para a fase dolorosa, durante a qual se constatou que 

quanto mais o enfermeiro fazia comentários securizantes menor a tendência da 

criança para manifestar comportamentos activos de distracção. 

 

A Tabela 4.2 ilustra de forma esquemática a relação entre os diversos 

comportamentos dos adultos e os comportamentos de promoção de confronto das 

crianças. 

 

 



 

IV PARTE: DISCUSSÃO 

 

 192 

 

Tabela 4.2. Síntese esquemática da relação entre os comportamentos dos 

adultos e os comportamentos de promoção de confronto da criança 

Fase do 
procedimento 

Comportamentos dos adultos de 
promoção de confronto 

Tipo de 
relação 

Comportamentos de 
confronto da criança 

Antecipatória 
 

Positiva 
 

  Ordem Usar Estrat. Confronto    Verbalização de Confronto 

  Conv. Não Relac. c/ Proc.   Conv. Não Relac. c/ Proc. 

  Humor   Humor 
 Comportam. Distractivo 

 
 

 
 

 

  Conv. Não Relac. c/ Proc.   Comportam. Distractivo 

  Humor   Conv. Não Relac. c/ Proc. 

 
 

 
 

 

  Ordem Usar Estrat. Confronto   Humor 

Dolorosa 
 

  

  Ordem Usar Estrat. Confronto   Verbalização de Confronto 
 Respiração Profunda 

Fase do 
procedimento 

Comportamentos dos adultos de 
Activação da Perturbação 

Comportamental  

Tipo de 
relação 

Comportamentos de 
confronto da criança 

Antecipatória 
 

Negativa 
 

  Comentário Securizante    Todos os comportamentos de 
confronto 

  Empatia 
 Intimidação    Conv. Não Relac. c/ Proc. 

Dolorosa 
 

  

  Comentário Securizante    Respiração Profunda 

 

A síntese da relação entre os comportamentos dos adultos e das crianças, 

apresentados na Tabela 4.1 e 4.2 permite-nos concluir que os comentários 

securizantes dos adultos são aqueles que têm uma relação mais prejudicial para o 

comportamento da criança, na medida em que não só explicam parte da 
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perturbação comportamental, durante a fase antecipatória (Tabela 4.1), como 

estão relacionados negativamente com o confronto, quando expressados pelos pais, 

durante a fase antecipatória, e pelos enfermeiros, durante a fase dolorosa (Tabela 

4.2).  

Por outro lado, as ordens tanto dos pais como dos enfermeiros para a 

criança utilizar uma estratégia de confronto, são os que têm uma relação mais 

benéfica com o comportamento da criança na medida em que estão associados 

positivamente às suas verbalizações de confronto, durante a fase antecipatória 

(Tabela 4.2), e explicam, no sentido negativo, a perturbação comportamental da 

criança, durante a fase dolorosa (Tabela 4.1). Deste modo, a ordem para a criança 

usar estratégia de confronto é o comportamento dos adultos que melhor 

corresponde à definição de confronto de Blount e colaboradores (1990; 1997) uma 

vez que apresenta, por um lado, relações positivas com o confronto da criança e, 

por outro, relações negativas com a perturbação comportamental da criança, o que 

não se verifica com qualquer outro comportamento dos pais e dos enfermeiros. 

 

4.4. PERFIS COMPORTAMENTAIS 

No sentido de concretizarmos 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, bem como identificar 

eventuais associações entre esses perfis, analisamos em seguida os resultados 

obtidos para cada um dos participantes. 

4.4.1. PERFIS COMPORTAMENTAIS DOS PAIS 

Relativamente aos perfis de comportamentos adoptados pelos pais, 

diferenciam-se cinco grupos: pouco actuantes, promotores de confronto passivo, 

securizantes, promotores de confronto activo e críticos. 
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O resultado mais surpreendente prende-se com o facto do maior grupo de 

pais, quase metade, ser pouco actuante, ou seja, manifestar uma média muito 

reduzida de comportamentos durante a vacinação dos filhos, adoptando assim um 

papel mais passivo (Zelikovsky et al., 2001). 

Esta passividade, por um lado, pode não ser considerada desadaptada na 

medida em que ocorre com maior frequência em crianças também elas pouco 

actuantes; para além disso, o grupo de pais pouco actuantes tem valores mais 

baixos de perturbação comportamental auto-avaliada das crianças, do grau de 

perturbação comportamental, e da ansiedade atribuída por estes pais às crianças.  

Outros dois grupos de pais, também numerosos, caracterizam-se por serem 

promotores de confronto passivo, através da conversa não relacionada com o 

procedimento, e promotores de confronto activo, através da ordem para usar 

estratégia de confronto, como olhar para outro lado, contar ou respirar; estes dois 

grupos de pais promotores de confronto avaliam os seus filhos como menos ansiosos 

e têm crianças com menores valores de perturbação comportamental auto-avaliada 

e observada do que os pais securizantes e críticos, embora com valores que não 

diferem significativamente dos obtidos com os pais pouco actuantes; o facto dos  

valores encontrados para as crianças acompanhadas por pais promotores de 

confronto não diferirem significativamente, em termos da perturbação 

comportamental auto-avaliada e da ansiedade hetero-avaliada, das crianças 

acompanhadas pelos pais pouco actuantes, pode sugerir que as estratégias que 

colocaram em prática para ajudar os filhos a confrontar o procedimento não 

contribuiu para os filhos ficarem significativamente menos ansiosos do que aqueles 

que não foram distraídos pelos pais. Por outro lado, também pode sugerir que os 

pais das crianças pouco actuantes não tomam a iniciativa de propor nenhuma 

estratégia por não identificarem que seja necessária, enquanto os pais promotores 
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de confronto, ou por conhecerem o filho ou por identificarem alguns sinais 

precursores de ansiedade, propõem estratégias de confronto com alguma eficácia.  

Quanto à relação estabelecida entre os grupos de participantes, os pais 

promotores de confronto passivo tiveram mais crianças confrontantes, o que 

não se verificou para os pais promotores de confronto activo. Este resultado 

confirma, por um lado, outro obtido anteriormente neste estudo, da existência de 

uma relação positiva e significativa entre a conversa não relacionada com o 

procedimento dos pais e o comportamento homónimo da criança, mas não 

corrobora a existência de uma relação idêntica encontrada entre o comportamento 

dos pais de ordenar o uso de estratégias de confronto e a verbalização de 

confronto das crianças. Por conseguinte, o grupo dos pais promotores de confronto 

passivo parece reunir aqueles que tiveram um desempenho mais favorável à 

distracção da criança.  

Dois grupos menos numerosos de pais são constituídos por aqueles que se 

caracterizam como securizantes e como críticos, apresentando as médias mais 

elevadas dos comportamentos de activação de perturbação comportamental, isto 

é, de comentários relacionados com a vacinação que visam dar segurança à criança 

acerca da sua condição/do curso do procedimento ou que expressam avaliações 

negativas para destacar algo de errado da criança ou do seu comportamento 

durante o procedimento. Os pais securizantes e críticos têm crianças com maior 

perturbação comportamental auto-avaliada e maior ansiedade hetero-avaliada e 

observada do que os pais dos restantes grupos. No que respeita à relação com os 

grupos de crianças, os pais securizantes e críticos acompanharam a maioria das 

crianças do grupo comportamentalmente perturbadas e especificamente os pais 

securizantes acompanharam também um maior número de crianças resistentes. 

Este resultado não é surpreendente, uma vez que os grupos de pais securizantes e 

críticos se diferenciaram dos restantes por terem os valores mais elevados destes 
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comportamentos, que anteriormente, neste trabalho, ajudaram a explicar mais de 

metade da variância da perturbação comportamental da criança. 

 

4.4.2. PERFIS COMPORTAMENTAIS DOS ENFERMEIROS 

À semelhança dos perfis encontrados para os pais, também as interacções 

dos enfermeiros se diferenciaram, embora de uma forma numericamente mais 

equilibrada, em cinco grupos: promotoras de confronto activo, pouco actuantes, 

promotoras de confronto passivo, securizantes e securizantes com promoção de 

confronto. 

Um resultado surpreendente consistiu no facto de ¼ das interacções dos 

enfermeiros se caracterizar por um baixo nível de actuação, quando são 

intervenientes cruciais para a orientação dos pais e das crianças durante a 

vacinação (Cohen et al., 2002; Plumridge et al., 2008).  

Outros dois grupos de interacções dos enfermeiros, à semelhança dos pais, 

também se caracterizam por expressar médias mais elevadas de comportamentos 

promotores de confronto passivo e promotores de confronto activo. 

No que respeita à relação com os outros grupos de participantes, as 

interacções dos enfermeiros promotoras de confronto passivo ocorrem 

sobretudo com a maioria de crianças confrontantes, enquanto as interacções dos 

enfermeiros promotoras de confronto activo com crianças pouco actuantes. Tal 

pode dever-se ao facto das crianças reagirem às suas instruções no momento 

seguinte, durante a fase dolorosa; ou ao facto de os enfermeiros tenderem a 

sugerir estratégias mais activas quando observam alguma passividade na criança. 

No entanto, este resultado é diferente do anteriormente descrito para os pais na 

medida em que é o perfil pouco actuante, e não o promotor de confronto activo, 

que ocorre com maior frequência com crianças também elas pouco actuantes. 
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Para terminar, quanto aos restantes dois grupos de interacções dos 

enfermeiros, um deles, de modo idêntico aos pais, caracteriza-se por serem 

securizantes, enquanto o outro grupo, sem paralelo com os pais, se distingue por 

serem securizantes com promoção de confronto.  

No que respeita à relação dos grupos de interacções dos enfermeiros 

securizantes, os resultados indicam que ocorreram com a maioria das crianças 

comportamentalmente perturbadas (mas não com as crianças resistentes, como 

acontece com os pais) e com a maioria dos pais securizantes.  

De uma forma geral, no que respeita à interacção entre os grupos dos 

adultos, o facto dos enfermeiros com interacções promotoras de confronto activo, 

promotoras de confronto passivo e securizantes, ocorrerem com a maioria de 

pais com um desempenho idêntico, valida a premissa teórica, subjacente à relação 

estabelecida entre as variáveis proximais do Modelo Proximal-Distal do Confronto e 

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

1999) de que os adultos procuram pistas acerca da forma como se devem 

comportar um em relação ao outro e em relação à criança (e.g., quando os 

enfermeiros tomam a iniciativa de propor estratégias de confronto, de alguma 

forma, elicitam ou modelam comportamentos semelhantes da parte dos pais e das 

crianças). 

 

4.4.3. PERFIS COMPORTAMENTAIS DAS CRIANÇAS 

A análise de clusters resultou na constituição de quatro perfis 

comportamentais das crianças: pouco actuantes, resistentes, 

comportamentalmente perturbadas e confrontantes. 

O grupo das pouco actuantes engloba mais de metade das crianças da 

amostra e possui os valores mais baixos de perturbação comportamental auto-
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avaliada, embora estes não se diferenciem dos encontrados para as crianças 

confrontantes; o facto das crianças pouco actuantes se sentirem menos 

perturbadas é expectável uma vez que, nesta fase de desenvolvimento, quando 

estão muito ansiosas tendem a gerir as suas emoções negativas actuando, isto é, 

evitando activamente o procedimento (e.g., fugir da seringa) e/ou expressando 

directamente as emoções (e.g., chorar, gritar), ou seja, com elevada perturbação 

comportamental (Bernard et al., 2004; Jay et al., 1983; Koop, 1989). 

O segundo maior grupo é o das crianças confrontantes, que se diferencia 

dos restantes clusters por valores superiores de comportamentos distractivos, de 

natureza passiva, como a conversa não relacionada com o procedimento, e de 

carácter activo, como contar ou respirar fundo. Ou seja, sem qualquer treino 

formal, são crianças que colaboram com os adultos nas estratégias por eles 

adoptadas (Varni et al., 1995). Estas crianças confrontantes sentiram menores 

níveis de perturbação comportamental auto-avaliada do que as crianças resistentes 

e comportamentalmente perturbadas. As crianças confrontantes foram 

acompanhadas pela maioria dos pais promotores de confronto passivo e tiveram a 

maior parte das interacções dos enfermeiros também promotoras de confronto 

passivo. 

Quando aos dois últimos grupos de crianças, as resistentes e as 

comportamentalmente perturbadas, constituem os grupos menos numerosos; este 

último grupo diferencia-se do anterior por ter uma intensidade maior de um 

conjunto de comportamentos: choro, gritos e necessidade de restrição física. 

Comparando com o descrito por MacLaren e colaboradores (2007), o grupo de 

crianças comportamentalmente perturbadas parece ter uma conduta semelhante 

a dois dos componentes da perturbação comportamental: “vocalização de dor”, 

mais associados à experiencia sensorial, que engloba chorar, gritar, resistência 
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verbal (e verbalização de dor) e “comportamento de escape”, que inclui a 

tentativa para fugir e a necessidade de restrição física.  

Variáveis externas corroboram a constituição destes grupos, na medida em 

que as crianças comportamentalmente perturbadas auto-avaliam-se como 

comportamentalmente mais perturbadas, em comparação com as crianças dos 

restantes grupos; as crianças resistentes têm valores menores de perturbação 

comportamental auto-avaliada do que as crianças comportamentalmente 

perturbadas, embora superiores às crianças dos grupos pouco actuantes e 

confrontantes.  

 

De uma forma geral, face à relação que se estabelece entre os grupos dos 

adultos e das crianças, ou seja, entre os grupos dos adultos com perfis de 

interacção marcadamente de “Activação da Perturbação Comportamental” com as 

crianças com uma conduta de “Perturbação Comportamental”, e a relação entre os 

grupos dos adultos com perfis de interacção típicos de “Promoção de confronto” e 

as crianças com uma conduta de “Confronto”, podemos confirmar que a análise de 

clusters do presente estudo confirma os resultados obtidos com os estudos 

correlacionais e experimentais (Blount et al., 1989; 1990; 1991; 1992; Cohen et al., 

2000; Schechter et al., 2007), que têm revelado a relação recíproca que se 

estabelece entre o comportamento dos pais, dos enfermeiros e das crianças, 

fazendo com que se organizem determinadas cadeias comportamentais que 

aumentam a probabilidade da criança confrontar o procedimento, com um 

associado decréscimo na perturbação comportamental, e outras cadeias 

comportamentais que parecem aumentar a probabilidade da criança manifestar 

perturbação comportamental. 
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Por outro lado, a análise de clusters aumentou a compreensão da 

heterogeneidade da população–alvo ao identificar os clusters adicionais dos pais 

securizantes, dos enfermeiros securizantes e dos pais críticos, que enfatizaram 

condutas específicas dentro do universo mais alargado dos comportamentos de 

activação da perturbação comportamental. 

Por outro lado, a análise de clusters também ofereceu evidências acerca da 

heterogeneidade intra-clusters das variáveis que os constituem. Desta forma, no 

mesmo grupo de participantes podemos encontrar uma conduta que se caracteriza 

não só por valores elevados de um comportamento de activação de perturbação 

comportamental, como também de um comportamento de promoção de confronto. 

Por exemplo, o cluster dos pais críticos, para além de expressar avaliações 

negativas que destacam algo de errado sobre a criança ou sobre o seu 

comportamento durante o procedimento, também se caracteriza por expressar 

com alguma intensidade ordens para a criança se distrair, olhando para outro local 

que não o da inserção da agulha; assim como o cluster dos enfermeiros 

securizantes com promoção de confronto apresentar, em comparação com os 

outros cinco, valores elevados de ordem para usar estratégia de confronto. Esta 

descoberta indica a importância de incluir propostas de intervenção para o 

potencial de comportamentos de promoção de confronto dos adultos e das 

crianças, mesmo daqueles que parecem manifestar sobretudo comportamentos 

negativos. 
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4.5. SIGNIFICAÇÕES DOS ENFERMEIROS 

De modo a concretizarmos o quinto e ultimo objectivo proposto neste 

estudo, de explorar as significações dos enfermeiros relativamente aos motivos de 

ansiedade dos participantes relacionados com a vacinação pediátrica, às 

justificações para o desempenho de comportamentos desfavoráveis e favoráveis à 

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

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

situação, analisaremos separadamente as significações para cada um destes temas 

específicos. 

4.5.1. SIGNIFICAÇÕES SOBRE A ANSIEDADE DA CRIANÇA 

No que respeita às significações dos enfermeiros relativamente à ansiedade 

das crianças, mais especificamente, acerca dos indicadores nos quais se baseiam 

para considerar se a criança está muito ansiosa, verificamos que se fundamentam 

em comportamentos explícitos, como resistir verbal e comportamentalmente ao 

procedimento, chorar ou pedir informação; este ênfase nos comportamentos 

explícitos pode, por sua vez, explicar outro resultado obtido neste estudo relativo 

à associação dos valores elevados de ansiedade atribuída à criança pelos 

enfermeiros com as auto-avaliações de maior ansiedade das crianças e de maior 

perturbação comportamental; por outro lado, o facto dos enfermeiros 

salvaguardarem que por vezes a criança pode sentir-se ansiosa sem o manifestar 

comportamentalmente, pode explicar o facto da ansiedade atribuída à criança 

pelos enfermeiros ser superior à auto-avaliada pela mesma. 

Por outro lado, os resultados descritivos e da análise de clusters 

fundamentam estas significações dos enfermeiros, uma vez que os comportamentos 

que referiram como indicadores de ansiedade foram os mais frequentemente 
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observados nas crianças da amostra deste estudo e caracterizaram dois grupos de 

crianças (resistentes e comportamentalmente perturbadas). 

Relativamente às causas da ansiedade das crianças à vacinação, os 

enfermeiros atribuem-nas a (1) factores intrínsecos à criança, a (2) factores 

associados a características familiares ou sociais e a (3) factores contextuais.  

Uma parte desses (1) factores intrínsecos relaciona-se com características 

da fase de desenvolvimento da criança, nomeadamente com a compreensão 

incompleta ou insuficiente acerca do procedimento, a ausência de memórias 

acerca de experiências passadas de vacinação e o medo da dor provocada pela 

injecção; com efeito, apesar da dor provocada pela vacina ser de baixa intensidade 

(French et al., 1994), as crianças em idade pré-escolar podem não compreender as 

situações, ou adquirir esquemas rígidos através de conversas ou experiências mal 

compreendidas que justifiquem o medo das injecções; uma outra parte dos (1) 

factores intrínsecos associados pelos enfermeiros à ansiedade das crianças está 

relacionada com a sua personalidade, ou seja, com características individuais que 

entendemos semelhantes ao conceito de temperamento, na medida em que é 

descrita pelos enfermeiros como um padrão relativamente estável do 

comportamento da criança (Schechter et al., 1991). 

A ansiedade da criança provocada por (2) factores mais associados a 

características familiares, é atribuída pelos enfermeiros a pais com elevado grau 

de ansiedade, que recorrem à ameaça de injecções como atitude educacional e 

que não preparam adequadamente as crianças para o procedimento. Os resultados 

correlacionais deste estudo corroboram as significações dos enfermeiros na medida 

em que pais mais ansiosos acompanharam crianças que se sentiram mais ansiosas e 

que se mostraram comportamentalmente mais perturbadas, durante o 
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procedimento da vacinação, facto também mencionado na literatura por outros 

autores (Bernard & Cohen, 2006; Cohen, 2008; Diggle & Richards, 2007). 

A literatura descreve também a ligação entre a ansiedade das crianças e a 

ansiedade dos pais de modo semelhante a algumas das significações dos 

enfermeiros, nomeadamente, explicando que os pais, enquanto fontes de 

informação dos seus filhos, podem de facto contribuir para a construção de 

representações mentais da vacinação como algo perigoso (Jaaniste et al., 2007) e 

exercer um impacto directo nas experiências de dor e no padrão de expressão (da 

perturbação comportamental) da criança (Chambers et al., 2002; Favez & 

Richerts., 2006; Zelikovsky et al., 2001; Bush et al., 1986). Ainda em relação a este 

segundo grupo de factores familiares aparecem outros de carácter mais social ou 

até cultural, na medida em que os enfermeiros atribuem às crianças africanas uma 

tendência para adoptarem um comportamento passivo durante a vacinação, que 

uma enfermeira associa também às crianças de etnia cigana, embora outros 

enfermeiros, pelo contrário, lhes atribuam uma elevada tendência para 

manifestarem fortes indicadores de perturbação comportamental. Não 

encontrámos estudos com os grupos culturais e étnicos incluídos na nossa 

população (Pedro et al., 2010) que possam validar estas significações dos 

enfermeiros. Por outro lado, os resultados da ansiedade auto e hetero-avaliada e 

da perturbação comportamental não permitiram confirmar diferenças nestes 

grupos, embora tal possa ser devido ao número reduzido de crianças desses grupos 

étnicos. 

Por fim, os enfermeiros justificam a ansiedade das crianças devido a (3) 

factores de carácter mais contextual, relacionados com o ambiente, como a 

estranheza perante o local e os profissionais que administram a vacina. Favez e 

Reicherts (2006) apontam efectivamente para a relevância deste factor ao 
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mencionarem que as crianças saudáveis, devido à sua inexperiência com o contexto 

médico, quando vão receber a vacina deparam-se com um conjunto de 

circunstâncias novas e desconfortáveis, tais como estar num local desconhecido 

como o centro de saúde e contactar com estranhos como os enfermeiros.  

4.5.2. SIGNIFICAÇÕES SOBRE A ANSIEDADE DOS PAIS 

As significações dos enfermeiros oferecem também algumas explicações 

para o elevado grau de ansiedade auto-avaliado por alguns pais durante a 

vacinação dos filhos. Esta ansiedade parental é justificada pelos enfermeiros como 

estando associada à desvalorização dos procedimentos dolorosos de prevenção, 

que Favez & Reicherts (2006) relacionam com a crença de que “causar dano por 

acção [neste caso através da dor provocada pela vacinação] é pior do que o dano 

provocado pela inacção” (p.50) sendo difícil aceitar que a sua criança saudável se 

submeta a um procedimento doloroso cujos benefícios não são visíveis (MacIntyre & 

Leask, 2003); por outro lado, os pais podem, na opinião dos enfermeiros, sentirem-

se ansiosos pela dificuldade em presenciar o sofrimento e a dor dos filhos, que 

alguns autores fundamentam com base numa experiência emocional perturbadora 

(Diggle & Richards, 2007; Gaskell et al., 2005), de “empatia da dor” (Schechter, 

2010), ou com base na ambivalência gerada por desejar simultaneamente proteger 

a criança da dor e da ansiedade e ajudá-la a lidar com procedimento (Gaskell et 

al., 2005), acabando muitas vezes por ficar a assistir com um sentimento de 

impotência às manifestações de perturbação dos filhos (Zelikovsky, et al., 2001; 

Piira et al., 2005). Para além disso, os enfermeiros consideram que os pais podem 

estar ansiosos por terem medo de injecções, facto também referido por Gaskell e 

colaboradores (2005), e recearem que o seu desempenho parental possa ser 

avaliado negativamente pelos profissionais de saúde, na situação de vacinação 

em que O’Laughlin e Ridley-Johnson (1995) mencionam que os pais adquirem um 
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papel ambíguo na gestão do comportamento da criança na presença de um outro 

adulto, o enfermeiro, com maior autoridade nesse contexto. 

4.5.3. SIGNIFICAÇÕES SOBRE A ANSIEDADE DOS PRÓPRIOS ENFERMEIROS 

Um grupo de enfermeiros auto-avaliou-se como mais ansioso em 21% das 

situações, do que o costume durante este procedimento. A análise das significações 

sugere que os enfermeiros fazem atribuições de causalidade exclusivamente 

externa para explicarem a ansiedade gerada pela vacina, atribuindo-a sobretudo 

às (1) características dos pais, (2) das crianças, (3) da díade pais-crianças, e das (4) 

circunstâncias associadas ao próprio contexto da vacinação.  

Mais especificamente, níveis mais elevados de ansiedade dos enfermeiros 

são atribuídos, no que às (1) características dos pais diz respeito, a um conjunto de 

erros educativos, que a literatura fundamenta como perturbadores para a criança 

- tais como pais punitivos (Bugental et al., 1999), passivos (O’Laughlin & Ridley-

Johnson, 1995; Zelikovsky et al., 2001), ansiosos (Cohen, 2008; Diggle & Richards, 

2007) – ou ao medo das injecções (Schechter et al., 1991) – mas sem mencionar o 

impacto de tais características parentais na ansiedade dos enfermeiros.  

Concretizando as (2) características da criança que geram maior ansiedade 

nos enfermeiros durante a vacinação, elas dizem respeito àquelas crianças que não 

são colaborantes - expressando resistência não verbal, perturbação 

comportamental elevada ou falta de reactividade - ou que não foram informadas 

sobre o procedimento pelos pais. Apenas um estudo (Favez e Reicherts, 2006) 

menciona o impacto negativo da perturbação comportamental da criança na 

administração dos procedimentos dolorosos pelos enfermeiros ao referir que 

implicam profissionais de saúde adicionais ou que impedem a concretização do 

próprio procedimento; no entanto, não é referido o impacto de tais 

constrangimentos na ansiedade dos enfermeiros; apenas French e colaboradores 
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(1994) mencionaram, de um modo geral, ter encontrado evidências de que a 

perturbação comportamental da criança durante a vacinação provocava nos adultos 

uma ansiedade considerável. No que diz respeito à falta de reactividade como 

uma característica da criança que pode gerar maior ansiedade no enfermeiro, é 

interessante constatar que podem fazer parte do grupo mais numeroso da nossa 

amostra, tendo em consideração os clusters das crianças. Por fim, Jaaniste e 

colaboradores (2007) corroboram as significações dos enfermeiros acerca do efeito 

prejudicial das crianças não serem informadas sobre o procedimento pelos pais, 

no entanto, focam-se igualmente nos motivos e nas consequências dessa 

impreparação para a ansiedade das crianças, sem no entanto reflectirem sobre as 

repercussões que tal situação coloca aos profissionais de saúde como, por exemplo, 

verem-se forçados a enganar a criança. 

Relativamente aos últimos factores causadores de maior ansiedade dos 

enfermeiros, (3) díades pais-crianças que tentam protelar a intervenção ou que 

geram situações-limite de ansiedade, não encontrámos outros estudos que os 

referenciem; já no que respeita às (4) circunstâncias associadas ao próprio 

contexto da vacinação - tais 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 - alguns estudos validam a ansiedade 

expressada pelos enfermeiros no que concerne à possibilidade de contágio à sala 

de espera da perturbação das crianças a quem está a ser administrada a vacina, 

uma vez que referem que enquanto as crianças pré-escolares aguardam pela 

vacinação não vêem outras a serem vacinadas mas podem ouvi-las chorar e 

observar em que estado emocional saem (French et al., 1994), o que por si só pode 

aumentar o seu próprio grau de perturbação (Cohen et al., 1999). 



 

IV PARTE: DISCUSSÃO 

 

 207 

Notamos que a administração per se da vacina não é considerada pelos 

enfermeiros como um factor causador de ansiedade pessoal, reforçando o que 

referimos anteriormente, que a vacinação é um acto de enfermagem pouco 

doloroso, breve, e administrado em crianças saudáveis. 

Em síntese, existem poucos dados de investigação relativos aos factores 

causadores de preocupação e/ou de ansiedade dos enfermeiros no contexto da 

vacinação pediátrica, uma vez que literatura se centra sobretudo no estudo dos 

factores associados à ansiedade e à perturbação comportamental das crianças. 

4.5.4. SIGNIFICAÇÕES SOBRE OS COMPORTAMENTOS DE ACTIVAÇÃO DA PERTURBAÇÃO 

COMPORTAMENTAL 

Centramo-nos em seguida na análise das justificações dos enfermeiros para 

o desempenho de comportamentos desfavoráveis à cooperação da criança, ou seja, 

para os comportamentos de activação da perturbação comportamental – crítica, 

comentários securizantes e intimidação – mais frequentemente observados e que 

anteriormente (em conjunto com a empatia) mostraram explicar uma parte 

significativa da perturbação comportamental da criança.  

Neste contexto, os resultados dos grupos focais permitem-nos compreender 

que os enfermeiros justificam tais comportamentos como uma reacção à 

ansiedade da criança (quando criticam e fazem comentários securizantes), como 

um resultado da pressão do trabalho e/ou do cansaço (quando criticam) ou como 

ultimo recurso quando todas as outras estratégias se mostraram ineficazes 

(criticando e intimidando a criança nessas alturas). A explicação dos 

comportamentos de activação da perturbação comportamental como uma 

consequência da elevada ansiedade da criança sugere-nos a possibilidade da gestão 

do seu comportamento, pelos enfermeiros, ser mais reactiva, e naturalmente 
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esporádica e negativa, do que proactiva, e consequentemente sistematizada e 

positiva.  

Independentemente dos motivos apresentados pelos enfermeiros para 

manifestarem comportamentos de activação da perturbação comportamental, 

referem também algumas intenções subjacentes à sua expressão: 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). 

No entanto, uma reflexão mais aprofundada dos enfermeiros conduziu a um 

reconhecimento sobre o impacto negativo de alguns desses comportamentos no 

confronto das crianças, 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). Com 

efeito, a crítica e os comentários securizantes dos enfermeiros fazem parte dos 

comportamentos de activação da perturbação comportamental que explicaram 

uma parte (41%) da variância da perturbação comportamental da criança, no 

presente estudo; para além disso, formaram-se dois grupos de interacções dos 

enfermeiros tipicamente  caracterizadas por comentários securizantes, que na sua 

maioria se estabeleceram com as crianças comportamentalmente perturbadas. 

Curiosamente, os enfermeiros não identificaram desvantagens associadas à 

expressão da empatia, uma das competências comunicacionais mais valorizadas 

pelos enfermeiros mas que Blount e colaboradores (1989; 2003) sugerem como uma 

dos mais contraproducentes na vacinação, por focar a atenção da criança na 

experiência dolorosa e nos aspectos mais ameaçadores do procedimento, assim 
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como por dar-lhe permissão para ampliar e expressar a perturbação 

comportamental. 

Em suma, os enfermeiros consideram que determinados comportamentos de 

activação da perturbação comportamental ocorrem com mais frequência em 

situações de maior tensão, nomeadamente quando a criança está mais perturbada, 

o que, como vimos anteriormente, pode contribuir para explicar parte dessa 

mesma perturbação das crianças vacinadas.  

4.5.5. SIGNIFICAÇÕES SOBRE OS COMPORTAMENTOS DE PROMOÇÃO DE CONFRONTO 

Analisamos em seguida as justificações dos enfermeiros para o desempenho 

de comportamentos favoráveis à cooperação da criança com o procedimento, ou 

seja, para a manifestação de comportamentos de promoção de confronto – isto é, 

de ordens para a criança utilizar estratégias de confronto, a conversa não 

relacionada com o procedimento e o humor, que evidenciaram uma relação 

positiva e significativa com alguns dos comportamentos de confronto da criança. 

Neste âmbito, os enfermeiros verbalizam que utilizam os comportamentos de 

promoção de confronto nas situações em que a criança está calma ou apenas 

ligeiramente perturbada. A possibilidade dos enfermeiros terem uma maior 

propensão para manifestar comportamentos de promoção de confronto, já de si 

com uma intensidade reduzida, na presença de crianças calmas, em detrimento das 

situações nas quais estejam comportamentalmente perturbadas, pode ajudar a 

explicar a ausência da relação negativa, obtida neste estudo, entre os 

comportamentos dos enfermeiros de promoção de confronto e a perturbação 

comportamental da criança. 

Apesar dos resultados deste estudo indicarem que os comportamentos de 

promoção de confronto tenderem a ser mais esporádicos do que continuados 

(durante a fase antecipatória) e a envolver pouco os pais, os enfermeiros 
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reconhecem a eficácia de tais estratégias distractivas. Os profissionais de saúde 

referem que estas estratégias (e.g., a respiração profunda) são eficazes para 

envolver mais activamente as crianças e os pais no processo de confronto e para 

reduzir a ansiedade dos próprios enfermeiros e das crianças (naquele momento e 

em procedimentos futuros). Com efeito, os resultados da associação entre clusters 

confirma que os enfermeiros com interacções promotoras de confronto passivo, 

isto é, que recorreram tipicamente à conversa não relacionada com o 

procedimento, durante a fase antecipatória da vacinação, estiveram mais 

frequentemente associados a pais e crianças com um perfil idêntico. 

4.5.6. SIGNIFICAÇÕES SOBRE FONTES DE APRENDIZAGEM DOS COMPORTAMENTOS DE 

PROMOÇÃO DE CONFRONTO 

Na finalização da análise das significações dos enfermeiros, centramo-nos 

em seguida nas fontes identificadas pelos profissionais de saúde como meios de 

aprendizagem das estratégias que utilizam para ajudar a criança a lidar com a 

ansiedade da vacinação. Constatamos que 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.  


