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V. CONCLUSÃO 

O cumprimento do objectivo geral deste trabalho, estudar as interacções 

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

concretização de diversos objectivos específicos, permite-nos retirar várias 

conclusões relativas às variáveis proximais subjacentes ao Modelo Proximal-Distal 

do Confronto e da Perturbação da Criança durante Procedimentos Médicos 

Dolorosos, numa situação de vacinação de crianças em idade pré-escolar 

portuguesas (Blount et al., 1999). Apresentaremos as conclusões relativas aos 

comportamentos e às interacções estabelecidas entre os participantes durante a 

vacinação pediátrica, à respectiva experiência emocional e às significações dos 

enfermeiros acerca da ansiedade dos participantes, dos comportamentos que 

adoptam e das fontes de aprendizagem das estratégias que utilizam para ajudar a 

criança a lidar com a vacinação.  

Começamos por destacar que para a maioria dos participantes a vacinação 

pediátrica foi experienciada com reduzidos níveis de ansiedade e com 

manifestações comportamentais de fraca intensidade. Com efeito, os grupos mais 

numerosos de crianças, de pais e das interacções dos enfermeiros, caracterizaram-

se por serem pouco actuantes, o que no caso dos enfermeiros, por corresponder a 

¼ das interacções da amostra, se torna surpreendente na medida em que são 

figuras cruciais para a orientação comportamental dos restantes intervenientes na 

vacinação (Cohen et al., 2002; O’Laughlin & Ridley-Johnson, 1995; Plumridge et 

al., 2008). 

As crianças pouco actuantes sentiram-se comportamentalmente menos 

perturbadas (embora sem diferir significativamente das crianças confrontantes), 

um resultado expectável uma vez que, nesta fase de desenvolvimento, quando se 

sentem muito ansiosas, as crianças tendem a gerir as suas emoções negativas não 

com passividade mas sim evitando activamente o procedimento e/ou expressando 
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directamente as emoções, ou seja, com elevada perturbação comportamental 

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

Os pais com um perfil comportamental pouco actuante tenderam a 

acompanhar crianças com uma conduta idêntica, que se sentiram menos 

perturbadas, e que foram avaliadas pelos pais como menos ansiosas, em 

comparação com as crianças dos grupos resistentes e comportamentalmente 

perturbadas. Por conseguinte, os pais tenderam a ser menos actuantes com filhos 

que não mostraram necessitar tanto de orientações distractivas para lidar com o 

procedimento pelo que, neste caso, a sua passividade não parece ter estado 

associada a um sentimento de impotência perante as manifestações de perturbação 

comportamental dos filhos (Piira et al., 2005; Varni et al., 1995; Zelikovsky, et al., 

2001). 

No entanto, um número reduzido de participantes, mais os pais do que os 

enfermeiros, experienciou uma ansiedade considerável durante a vacinação, com 

algumas crianças a sentirem e a manifestarem-se bastante perturbadas.  

Do ponto de vista da análise das variáveis comportamentais, algumas 

crianças manifestaram com elevada frequência alguns comportamentos de 

perturbação, uns com maior intensidade (resistência verbal, chorar e gritar) e 

outros com menor (procurar informação e verbalizar dor), variando o tipo de 

manifestações e a respectiva intensidade em função da fase de vacinação (Blount 

et al., 1990; LeBaron e Zeltzer, 1984; MacLaren et al., 2007; Pedro & Barros, 

2006). As significações dos enfermeiros acerca da causalidade da ansiedade da 

criança atribuem-na a factores intrínsecos à criança, como a fase de 

desenvolvimento e o tipo de personalidade, a factores associados à família e 

cultura e a factores contextuais do Centro de Saúde. 

Os adultos, por seu lado, evidenciaram comportamentos frequentes de 

activação da perturbação comportamental, embora todos eles com fraca 
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intensidade, independentemente da fase do procedimento (Blount et al., 1990). 

Mesmo assim, os comportamentos de crítica e de comentários securizantes de 

ambos os adultos, a intimidação dos pais e a empatia dos enfermeiros, explicaram 

cerca de metade da variância da perturbação comportamental da criança. Destes 

comportamentos dos adultos salientamos especificamente, por um lado, a 

continuidade da relevância cultural do comportamento de intimidação, código 

introduzido por nós em trabalho anterior (Pedro et al., 2006; 2010), e do papel 

crucial dos comentários securizantes dos adultos na perturbação comportamental 

da criança, comprovado também em estudos anteriores (e.g., Blount et al., 1989; 

1990; Manimala et al., 2000; Schechter, 2010). Efectivamente, parece que quanto 

mais os adultos asseguram que tudo vai correr bem, mais focam a criança no 

processo, deixando-a menos disponível para se envolver em actividades distractivas 

(Blount et al., 1990).  

Os enfermeiros explicam a manifestação de comportamentos de activação 

da perturbação comportamental como uma reacção à ansiedade da criança, como 

um resultado da pressão do trabalho e/ou do cansaço ou como último recurso 

quando todas as outras estratégias se mostraram ineficazes. A atribuição dos 

comportamentos de activação da perturbação comportamental a situações às quais 

o enfermeiro é reactivo, actuando de forma negativa e momentânea, leva-nos a 

supor que têm dificuldade em gerir a perturbação comportamental da criança de 

uma forma proactiva, sistematizada e positiva.  

Por outro lado, os resultados deste estudo parecem indicar que os pais 

portugueses tendem a utilizar a crítica e estratégias intimidatórias como forma de 

controlarem a perturbação comportamental do filho, mas obtendo o resultado 

oposto de aumentar essa mesma perturbação. 
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No que diz respeito à experiência emocional durante a vacinação, os adultos 

tenderam a sobrevalorizar a ansiedade sentida pela criança; os pais talvez por 

considerarem a vacinação como uma experiência mais dolorosa e desafiante em 

comparação com outros acontecimentos do dia-a-dia da criança, e os enfermeiros 

eventualmente pela significação de que algumas crianças se sentem ansiosas 

apesar de aparentemente estarem calmas. Os pais tenderam a atribuir valores de 

ansiedade à criança significativamente superiores aos referidos pelos profissionais 

de saúde. No entanto, verificou-se uma relação positiva entre a avaliação de 

ambos e a perturbação sentida e manifestada pela criança. Com efeito, os 

enfermeiros referiram que avaliam a ansiedade da criança sobretudo através dos 

seus comportamentos explícitos, como resistir verbal e comportamentalmente ao 

procedimento, chorar ou pedir informação.  

Por outro lado, a ansiedade dos adultos relacionou-se com a ansiedade das 

crianças; pais e enfermeiros mais ansiosos acompanharam crianças que se sentiram 

e que se mostraram comportamentalmente mais perturbadas durante a vacinação, 

corroborando os resultados obtidos por outros estudos (Bernard & Cohen, 2006; 

Cohen, 2008; Diggle & Richards, 2007). 

Na opinião dos enfermeiros, a ansiedade dos pais durante a vacinação dos 

filhos deve-se à desvalorização dos procedimentos dolorosos de prevenção, à 

dificuldade em presenciar o sofrimento e a dor dos filhos, ao seu próprio medo de 

injecções e à possibilidade de o seu desempenho parental poder ser avaliado 

negativamente pelos profissionais de saúde, ou seja, justificam a ansiedade dos 

pais por referência a factores intrínsecos aos próprios pais; quando referem as 

causas da sua própria ansiedade, os enfermeiros atribuem-na a factores externos, 

isto é, às características dos pais, das crianças, das díades formadas por ambos e 

das circunstâncias associadas ao próprio contexto da vacinação. 
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Do ponto de vista da análise de agrupamentos dos participantes, o nosso 

estudo corrobora as conclusões mencionadas na análise das variáveis 

comportamentais. Com efeito, surgiram dois grupos menos numerosos, um de 

crianças resistentes, caracterizado sobretudo por expressarem resistência verbal, e 

outro de crianças comportamentalmente perturbadas, com manifestações intensas 

de comportamentos como chorar e gritar, resistir verbalmente e necessitar de 

maior restrição física para a administração do procedimento. As crianças 

comportamentalmente perturbadas avaliaram-se como mais perturbadas do que as 

crianças resistentes, que por sua vez se avaliaram como mais perturbadas do que 

as crianças dos restantes grupos. 

Surgiram também três grupos de adultos cujo perfil comportamental se 

caracterizou por ser marcadamente securizante – o grupo dos pais securizantes e 

dois grupos de interacções de enfermeiros securizantes e securizantes com 

promoção de confronto; a maioria das interacções securizantes dos enfermeiros 

estabeleceu-se com pais securizantes, e ambos tenderam a acompanhar crianças 

comportamentalmente perturbadas. A análise das significações dos enfermeiros 

permite-nos compreender que, se por um lado têm consciência de que os 

comentários securizantes constituem uma das reacções ao comportamento 

perturbado da criança que acaba por reforçá-lo, por outro, atribuem-lhe um 

conjunto de intenções positivas, como acalmar o próprio enfermeiro e transmitir 

segurança aos pais e à criança durante o procedimento. No entanto, os resultados 

deste estudo não sustentam as significações dos enfermeiros acerca do eventual 

impacto positivo dos comentários securizantes no comportamento das crianças e 

dos pais. Por exemplo, os pais securizantes acompanharam não só um maior 

número de crianças comportamentalmente perturbadas, como também um maior 

número de crianças resistentes; para além disso, as crianças acompanhadas por 

pais securizantes sentiram-se mais perturbadas, foram avaliadas pelos pais como 
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mais ansiosas e manifestaram maior perturbação comportamental do que as 

crianças que foram à vacina com pais com outros perfis comportamentais (embora 

os níveis de ansiedade/perturbação dessas crianças não diferissem 

significativamente das crianças com pais críticos). 

Entre os pais, destacou-se ainda um perfil cujo comportamento 

predominante teve também um papel importante na explicação da variância da 

perturbação comportamental da criança: os pais críticos; este grupo de pais 

diferenciou-se dos outros por verbalizar mais avaliações negativas que destacavam 

algo de errado da criança ou do seu comportamento durante o procedimento. Os 

pais criticos acompanharam a maioria das crianças comportamentalmente 

perturbadas, que se avaliaram, manifestaram e foram avaliadas pelos pais como 

experienciando uma perturbação comportamental superior às crianças dos grupos 

pouco actuantes e confrontantes.  

 

Se, como referimos até agora, uma parte dos participantes manifestou e foi 

agrupado em perfis caracterizados por uma maior intensidade de comportamentos 

de activação da perturbação comportamental, associados a uma maior perturbação 

comportamental da criança, outra parte mais numerosa de participantes 

evidenciou comportamentos positivos durante a vacinação. 

Com efeito, uma parte considerável dos adultos evidenciou comportamentos 

de promoção de confronto frequentes, que variaram quanto ao tipo e à intensidade 

consoante a fase do procedimento (Blount et al., 1990); assim, durante a fase 

antecipatória centraram-se frequentemente, mas com pouca intensidade, na 

conversa não relacionada com o procedimento, enquanto ao longo da fase 

dolorosa, optaram mais frequentemente e com maior intensidade pela ordem para 

usar estratégia de confronto. Uma vez que a criança tendeu a responder-lhes com 

os comportamentos correspondentes ou idênticos, reforça-se uma vez mais a 
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importância dos pais e dos enfermeiros fornecerem sistematicamente pistas para a 

criança usar estratégias distractivas (Blount et al., 2000; 2003; Pringle et al., 2001; 

Schechter, 2010). No entanto, o uso da ordem para usar estratégia de confronto 

durante a fase dolorosa, foi o único comportamento a evidenciar não só uma 

relação positiva com o confronto da criança, como também uma relação negativa 

com a perturbação comportamental, o que seria expectável que acontecesse para 

todos os comportamentos de promoção de confronto dos adultos durante todas as 

fases do procedimento (Blount et al., 1989; 1990; 1991; 2003). Eventualmente a 

superioridade da eficácia da ordem para usar estratégia de confronto deveu-se ao 

facto de ter ocorrido com uma intensidade elevada, enquanto a fraca intensidade 

dos comportamentos de promoção de confronto durante a fase antecipatória os 

pode ter tornado pouco relevantes ou insuficientes para distraírem a criança que 

estivesse com elevada perturbação comportamental. Se assim for, é importante 

que os adultos usem com maior intensidade os comportamentos de promoção de 

confronto desde o início do procedimento de modo a serem mais eficazes na 

diminuição da perturbação comportamental da criança (Blount et al., 2008; 2009; 

Cramer-Berness & Friedman, 2005; Manimala et al., 2000; Varni et al., 1995). 

De notar, ainda, a ausência de relação entre os comportamentos de 

fornecimento de informação e de incentivo que acrescentámos aos códigos 

originais do CAMPIS, e o comportamento da criança, o que nos leva a inferir que, 

apesar de serem comportamentos frequentes, não parecem ter impacto relevante 

para a reacção da criança à vacinação pediátrica.  

Estas conclusões são corroboradas pelos resultados encontrados no estudo 

dos agrupamentos dos participantes. Com efeito, o segundo grupo mais numeroso 

de crianças mostrou um perfil comportamental confrontante, que se diferenciou 

dos restantes grupos de pares por manifestarem mais comportamentos distractivos 

de natureza passiva, como a conversa não relacionada com o procedimento, e de 
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carácter activo, como contar ou respirar fundo; estas crianças tiveram níveis de 

perturbação comportamental auto-avaliada, bem como uma ansiedade avaliada 

pelos pais, inferior às crianças resistentes e comportamentalmente perturbadas. 

Surgiram também dois grupos para os pais, e dois grupos para os enfermeiros, cujo 

perfil se caracterizou por ser marcadamente promotor de confronto – passivo, 

adoptando sobretudo a conversa não relacionada com o procedimento - ou activo, 

expressando ordens para a criança usar estratégias de confronto. As interacções 

dos enfermeiros do grupo promotor de confronto passivo e do grupo promotor de 

confronto activo estabeleceram-se com a maioria dos pais com um perfil 

comportamental homónimo; especificamente, os grupos dos adultos promotores de 

confronto passivo interagiram sobretudo com as crianças do grupo confrontante, o 

que por sua vez reforça a relação positiva e significativa entre a conversa não 

relacionada com o procedimento dos adultos e o comportamento homónimo da 

criança. Os grupos dos adultos com interacções promotoras de confronto passivo 

utilizam predominantemente a distracção, enquanto o grupo de crianças 

confrontantes, sem qualquer treino formal, também foi aquele que aparentemente 

mais colaborou com os adultos na estratégia distractiva1. No entanto, como 

referimos anteriormente, apesar destas crianças terem indicadores subjectivos de 

menor ansiedade e perturbação comportamental, em comparação com outros 

grupos de crianças, o facto de estes não diferirem das crianças acompanhadas 

pelos adultos pouco actuantes, não permite concluir com certeza que foram os 

comportamentos dos adultos promotores de confronto a contribuir para a reduzida 

ansiedade das crianças. Uma explicação alternativa seria a referida pelos 

                                            
1 Como a análise de clusters não foi realizada para os comportamentos 

manifestados durante a fase dolorosa não podemos retirar conclusões relativamente à 

eventual relação entre os grupos dos adultos com interacções promotoras de confronto 

activo e o comportamento homónimo da criança, na fase em que este é mais frequente e 

intenso. 
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enfermeiros, de adoptarem mais comportamentos de promoção de confronto nas 

situações em que a criança está calma ou apenas ligeiramente perturbada, pelo 

que o baixo nível de ansiedade das crianças poderia ser mais o antecedente dos 

comportamentos distractivos dos adultos, do que uma consequência dos mesmos. 

 

Os resultados gerais deste trabalho reforçam a 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, de que as variáveis proximais, isto é, os comportamentos adoptados na 

sessão pelos pais e pelos enfermeiros de activação da perturbação comportamental 

e de promoção de confronto, interagem entre si de tal forma que se relacionam 

com a forma como a criança se comporta durante o procedimento, aumentando a 

perturbação ou o confronto da criança. 

 

As conclusões retiradas do presente estudo acerca das variáveis proximais 

do procedimento, aquelas que são mais fáceis de modificar (Blount et al., 1999), 

permitem-nos fazer algumas recomendações para a intervenção psicológica e 

educacional no âmbito da vacinação pediátrica, dirigida aos enfermeiros, aos pais e 

às crianças que experienciam o procedimento com elevados e manifestos níveis de 

ansiedade. 

Um programa de intervenção que tenha como objectivo aumentar os 

comportamentos de promoção de confronto dos adultos e, consequentemente, 

aumentar o grau de confronto das crianças com a vacinação, poderá não só ajudá-

las naquela situação como prevenir o desenvolvimento de medo aos procedimentos 

com agulhas, capazes de continuar afectá-las, de forma cada vez mais 

significativa, ao longo do seu crescimento (Blount et al., 2009). 
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Um dos aspectos que se salienta neste estudo é o facto de nenhum 

enfermeiro ter referido formação académica na área das atitudes a adoptar 

durante a vacinação ou procedimentos semelhantes, indicando apenas fontes mais 

ou menos informais.  

Por conseguinte, na formação inicial e continuada dos enfermeiros, será 

importante introduzir o ensino e o treino de competências específicas, à 

semelhança do recomendado nos programas de intervenção no âmbito da vacinação 

pediátrica, dirigidos para o aumento de comportamentos de promoção de 

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

diminuição ou evitamento de comportamentos de activação de perturbação 

comportamental (Blount et al., 1992; Salmon & Pereira, 2002; Schechter, 2010), 

sobretudo de securização (Manimala et al., 2000). 

Perante os resultados obtidos neste estudo, antecipamos que seria mais 

adequada, e eficaz, uma formação dirigida para o treino específico de 

comportamentos de promoção de confronto identificados como relevantes (e.g., 

conversa não relacionada com o procedimento, humor e ordem para usar estratégia 

de confronto), que apesar de terem sido manifestados pelos enfermeiros, 

necessitam de ser utilizados de forma mais sistemática, intensa e continuada ao 

longo do procedimento. A intervenção dirigida para a diminuição dos 

comportamentos de activação de perturbação comportamental, acerca dos quais os 

enfermeiros possuem significações positivas (e.g., de que os comentários 

securizantes transmitem segurança aos pais e à criança), será igualmente 

importante, mas corre o risco de ser menos eficaz e exigirá estratégias mais 

diretivas e intensas, visto que implica não só modelar e treinar a 

redução/evitamento de comportamentos dos enfermeiros, como sobretudo 

modificar as significações sobre a eficácia dos comportamentos de empatia e 

securização que se pretendem reduzir. 
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Uma linha de trabalho complementar ao treino para o aumento de 

comportamentos de promoção de confronto, seria dirigida para o acréscimo da 

consciência dos enfermeiros acerca do seu papel no controlo e gestão dos 

comportamentos dos outros intervenientes, ao longo do processo de vacinação. 

Esta recomendação surge na sequência dos enfermeiros entenderem que os seus 

comportamentos de activação de perturbação comportamental surgem 

maioritariamente como uma reacção à perturbação comportamental da criança, à 

ansiedade dos pais e às situações de pressão próprias do contexto da vacinação. 

Aumentar a consciência dos enfermeiros acerca destes antecedentes dos 

comportamentos de activação de perturbação comportamental poderia contribuir 

para que gerissem de forma mais ponderada o comportamento da criança e dos 

pais, modelando nessas circunstâncias atitudes distractivas e de incentivo ao 

confronto. Com efeito, a literatura reforça o poder e o controlo que o enfermeiro 

tem na gestão da perturbação quando usa comportamentos de promoção de 

confronto, na medida em que as crianças têm maior facilidade em iniciar uma 

estratégia de distracção com uma pessoa que é nova para elas e que detém a 

autoridade na situação (Cohen et al., 2002), e a quem os próprios pais podem 

delegar a tarefa de orientar a criança para confrontar o procedimento, uma vez 

que tendem a considerar o enfermeiro como “perito” nos assuntos médicos 

(Plumridge et al., 2008). 

Salientamos a importância dos enfermeiros serem particularmente treinados 

para dirigir os seus esforços de promoção de confronto com as crianças que chegam 

já ansiosas, ao contrário da tendência para direccioná-los para as crianças mais 

calmas, uma vez que a perturbação tende a aumentar ao longo do procedimento 

(Blount et al., 2000; Manimala et al., 2000), e para os pais também mais ansiosos, 

pouco colaborantes ou com comportamentos de activação da perturbação 

comportamental da criança, uma vez que os resultados deste estudo mostraram 



V PARTE: CONCLUSÃO 
 

 222 

que os pais mais ansiosos tiveram também crianças mais ansiosas durante o 

procedimento e que os comportamentos de activação da perturbação 

comportamental explicaram uma parte considerável da variância da perturbação 

comportamental dos filhos. 

Treinar os enfermeiros pode ser suficiente para optimizar não só o seu 

desempenho, como a colaboração das crianças e dos pais não treinados, assim 

como para diminuir a ansiedade de todos os intervenientes (Blount, et al., 2000; 

Cohen et al., 1997). Os efeitos positivos da formação podem perpetuar-se ao longo 

do tempo, com períodos de reforço de treino mínimos dos enfermeiros (Blount et 

al., 1992; Cohen et al., 1997; Dahlquist et al., 2002).  

 

O presente estudo permitiu recolher informação relevante para a 

caracterização das interacções entre enfermeiros, pais e crianças durante a 

vacinação numa amostra portuguesa, permitindo compreender melhor algumas 

especificidades culturais neste contexto e apresentar um contributo 

empiricamente fundamentado para a formação dos profissionais nesta área. No 

entanto, possui algumas limitações, que recomendam cuidado na interpretação dos 

resultados apresentados. 

Do ponto de vista metodológico, o número heterogéneo de vacinas 

observadas por enfermeiro e o número total relativamente reduzido de 

enfermeiros, trouxe algumas limitações às possibilidades de aplicação de 

tratamentos estatísticos. Nomeadamente, não foi possível comparar os resultados 

das escalas de auto-avaliação da ansiedade dos enfermeiros, hetero-avaliação da 

ansiedade das crianças, auto-avaliação e observação da perturbação 

comportamental das crianças com quem interagiu cada enfermeiro. Um número 

mais elevado de enfermeiros e mais equilibrado de vacinas por enfermeiro teria 
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permitido compreender melhor como é que cada enfermeiro muda o seu 

comportamento em função de algumas características das criança ou dos pais, ou 

até que ponto têm padrões estáveis de comportamento.  

Também do ponto de vista metodológico, apesar de se ter ensaiado o 

estudo de algumas variáveis distais apontadas como relevantes pela literatura 

(experiência prévia, preparação, etnia) não tivemos uma amostra com uma 

dimensão suficiente de crianças dos vários grupos que permitisse testar estas 

dimensões. 

Apesar de terem sido utilizados tratamentos estatísticos que permitem 

estabelecer algumas previsões, o facto de não termos utilizado uma metodologia 

sequencial não nos permite tirar conclusões finais sobre se são os comportamentos 

dos adultos que antecedem ou que se sucedem aos comportamentos das crianças, o 

que nos permitiria, por exemplo, confirmar a ideia que parece poder inferir-se a 

partir das significações dos enfermeiros a respeito de serem muitas vezes mais 

reactivos à perturbação comportamental da criança do que gestores proactivos das 

atitudes não cooperantes desta; ou confirmar se a distracção dos adultos precedeu 

e/ou sucedeu o confronto da criança.  

 

Na sequência do referido até ao momento, sugerimos algumas direcções 

para investigações futuras.  

Começando por uma perspectiva mais vasta, no que respeita à importância 

dos factores culturais, a necessidade de aprofundar o estudo acerca da forma como 

as crianças portuguesas são educadas para gerir a dor associada aos procedimentos, 

a promoção da regulação emocional e o exercício do controlo comportamental, a 

respeito do qual a identificação do comportamento de “intimidação” no presente 

estudo pode fornecer algumas pistas. 
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No âmbito das variáveis distais, susceptíveis de influenciarem a experiência 

emocional e os comportamentos dos participantes durante o procedimento, seria 

importante aprofundar o seu estudo com amostras mais controladas (e.g. crianças 

com e sem experiência prévia, crianças com reacções de ansiedade significativas 

em anteriores procedimentos e o estilo de confronto), de forma a elucidar melhor 

a relação entre estes factores e o seu impacto na dor e na ansiedade da criança 

(Cassidy et al., 2002). 

Relativamente ao estudo da experiência emocional, a literatura tem focado 

sobretudo os motivos subjacentes à ansiedade dos pais e das crianças (e.g., 

Bugental et al., 1999; O’Laughlin & Ridley-Johnson, 1995; Zelikovsky et al., 2001); 

contudo, a análise das significações dos enfermeiros aponta para a relevância de se 

aprofundar os motivos de preocupação e/ou ansiedade dos profissionais de saúde 

no contexto da vacinação pediátrica. 

No que respeita às variáveis proximais, muitos autores referem a 

importância do fornecimento de informação (Cohen et al., 2001; Jaaniste et al., 

2007; Lal et al., 2001; Schechter et al., 2007), mas permanecem algumas dúvidas 

sobre o conteúdo e o timing dessa informação, pelo que seria útil continuar a 

investigar o impacto do fornecimento de informação no confronto ou na 

perturbação comportamental da criança em idade pré-escolar durante a vacinação. 

Ainda no âmbito dos comportamentos dos adultos, dada a  associação dos 

comentários securizantes com a perturbação da criança, é pertinente continuar a 

estudar em que medida a qualidade e/ou a entoação da voz dos adultos  podem 

interferir com o conteúdo verbal e potenciar a perturbação da criança (Blount et 

al., 2009). Manimala e colaboradores (2000) antecipam que a securização dada 

num tom suave, calmo e gentil pode originar reacções diferentes na criança, 

quando comparadas com a securização dada num tom firme, confiante e factual ou 

pragmático.  
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Por fim, ao nível da intervenção psicológica e educacional, atendendo ao 

panorama actual dos conhecimentos nesta área da vacinação pediátrica, parece 

especialmente relevante que se realizem futuros estudos sobre a aplicação de 

programas de formação para enfermeiros, ao nível da formação inicial ou 

continuada, no contexto português, de modo a  avaliar a eficácia na aquisição de 

comportamentos de promoção de confronto dos enfermeiros, e do seu impacto no 

desempenho de pais tendencialmente pouco actuantes, securizantes e críticos, e 

das crianças com propensão para serem resistentes e comportamentalmente 

perturbadas durante este tipo de procedimentos. 

É importante que as descobertas da pesquisa explicativa possam ser 

transpostas para a intervenção, de modo a cumprir-se o objectivo primordial da 

Psicologia Pediátrica, de prevenir ou reduzir o sofrimento e promover o bem-estar 

da criança e de quem delas cuida (Blount et al., 2003). 


