
ANEXO II                                                                     INVENTÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
ESCALA DE FACES 
ESCALA DE AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE - ADULTOS 

 



CS_ /Enf.____ Nº.____                                                              Data: __ / __ / ____ DVD: ___  

 

Características Demográficas 

Nome(s) do(s) Acompanhante(s): (1) _______________________________________ 

Contactos: ______________ / _________________ 

 (2) ________________________________________ 

(1) Grau de Parentesco: _______ Idade: ____ Grau de escolaridade: ______________ 

(2) Grau de Parentesco: _______ Idade: ____ Grau de escolaridade: ______________ 

Nome da Criança ______________________________ Sexo: Masculino   Feminino  

Data de Nascimento: __/__/__     Idade: _____          Nacionalidade: ______________ 

 

 Historia Médica 

Já esteve internado?  Não  Sim  

Fez algum tratamento que envolvesse pensos, suturas, injecções?  Não  Sim Análises:  Sim 

Doença crónica?  Não  Sim 

Já fez tratamentos dentários?  Não  Sim 

 

 Preparação da Criança 

Disse ao(à) seu(sua) filho(a) que vinha ao Centro de Saúde para ser vacinado?  

 Não          Sim         Analgesia local? Não Sim  

No caso de lhe ter dito, como o(a) preparou para a vacinação? 

 descreveu-lhe o que iria acontecer em termos muito gerais 

 avisou-o(a) do que iria sentir (ex., uma “pica”) 

 explicou-lhe a importância de ser vacinado (ex., para não ficar doente) 

 mencionou o que o(a) seu(sua) filho(a) podia fazer para doer menos (ex., relaxar os 

músculos, respirar ou distrair-se) 

 ensaiou a situação 

 outra: ___________________________________________________________ 

 

    Houve alguma informação que gostasse de ter recebido do(a) Enfermeiro(a) antes de trazer 

o seu filho à vacina? _____________________________________________ 

 



CS_ /Enf.____ Nº.____                                                              Data: __ / __ / ____ DVD: ___  

 

Criança 

 “Por favor, olha para estas caras. Elas mostram como é que um(a) menino(a) se pode sentir durante a 

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

vacina, não tinha medo nenhum, estava contente. Esta cara (apontar para 2) também não estava 

aflita, mas estava um bocadinho menos contente do que a outra. Já esta cara (apontar para 5) estava 

muito, muito aflita, com muito, muito medo, não estava nada contente”.  

- Agora, aponta para a cara que mostra como te sentiste enquanto a(o) Enfermeira(o) te dava a 

vacina. 

 

 

Familiares 

 

- Qual o grau de ansiedade que sentiu durante a vacinação do/a seu/sua filho/a? 

        1    2            3         4         5 
     

Nada 

ansioso(a) 

Menos  

ansioso(a) que o 

costume 

O costume Mais ansioso(a) 

que o costume  

Muito 

ansioso(a) 

 

- Comparando com o estado habitual do/da seu/sua filho/a, que grau de ansiedade lhe parece 

que ele/a sentiu durante a vacinação? 

         1    2            3         4        5 
     

Nada 

ansioso(a) 

Menos  

ansioso(a) que o 

costume 

O costume Mais ansioso(a) 

que o costume  

Muito 

ansioso(a) 

- Do que é que gostou mais daquilo que o(a) Enfermeiro(a) fez? ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- Até que ponto se sentiu satisfeito com a forma como o Enfermeiro actuou, de 1 (nada satisfeito) a 

5 (muito satisfeito)? __ 

 



CS_ /Enf.____ Nº.____                                                              Data: __ / __ / ____ DVD: ___  

 

Enfermeiro/a 

 

- “Qual o grau de ansiedade que sentiu durante a vacinação desta criança, comparando 

com outras vacinas que já realizou?” 

         1    2            3            4        5 
     

Nada 

ansioso(a) 

Menos  

ansioso(a) que o 

costume 

O costume Mais ansioso(a) 

que o costume  

Muito 

ansioso(a) 

 

- Comparando com o estado habitual das crianças na vacinação, que grau de ansiedade 

lhe pareceu que esta criança sentiu durante a vacinação? 

        1    2           3         4        5 
     

Nada 

ansioso(a) 

Menos  

ansioso(a) que o 

costume 

O costume Mais ansioso(a) 

que o costume  

Muito 

ansioso(a) 

 

 

Observações:  

- criança de etnia não caucasiana  Qual: ________________________ 

- outras observações _______________________________________________________ 



ANEXO III                                                                                            GRELHA DE OBSERVAÇÃO - CAMPIS 

 

 


