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as línguas em que foram escritos. Tem uma pálida 

suspeita de que a disposição dos livros obedece a uma 

ordem misteriosa, mas não sabe qual ela é”.  
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RESUMO 

 

LIMA DE SOUZA, Gabriela Lisieux. Ansiedade da hospitalização em crianças: análise 

conceitual. 2014. ___f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Centro de Ciências da 

Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014.  

 

Introdução: A hospitalização da criança caracteriza-se por um período extremamente 

estressante que pode repercutir em consequências nocivas ao seu desenvolvimento, tais 

como a Ansiedade da hospitalização em crianças. Objetivo: Analisar o conceito de 

Ansiedade da hospitalização em crianças, identificando seus atributos, antecedentes e 

consequências, tendo em vista a construção de um diagnóstico de enfermagem. Método: 

Tomou-se como base o modelo de análise conceitual proposto por Walker e Avant, que 

objetiva o esclarecimento de significados dos termos, sendo compostas por oito etapas: 

seleção do conceito; determinação dos alvos, finalidades e objetivos da análise conceitual; 

identificação dos possíveis usos do conceito; determinação de atributos críticos, 

definidores ou essenciais; construção de casos modelo; desenvolvimento de outros casos; 

identificação de antecedentes e consequências do conceito e definição de referentes 

empíricos. O levantamento de dados foi viabilizado mediante leitura minuciosa do corpus 

literário composto por 46 trabalhos que versavam acerca da temática, publicados nas 

línguas português, inglês e espanhol no período de 2006 a 2013. Para sua 

operacionalização, procedeu-se com a extração dos fenômenos que estivessem 

relacionados com os atributos, antecedentes e consequências do conceito em estudo. 

Resultados: Como resultado, foram possível à identificação dos atributos, classificados em 

Necessidades biológicas (alterações do apetite, dispneia e sensação de constrição 

respiratória, estimulação simpática, excitação e taquicardia, insônia e aumento do estado de 

vigilância); e necessidades psicológicas (apreensão, choro, conflitos, desassossego da 

mente, falta de concentração e desatenção, hiperatividade, impulsividade, agitação e 

inquietação, irritabilidade e raiva, medo, temor e angústia, nervosismo, perda de confiança 

em si mesmo, insegurança, impotência e perda da autonomia, preocupação, sensação de 

abandono, solidão e desamparo, sensação de castigo e culpa, dano corporal ou agressão, 

tensão, tremor e tristeza). Para os antecedentes, foram selecionados o afastamento do 

contexto familiar, desconhecimento dos procedimentos, experiências de submissão a 

procedimentos invasivos, hospitalizações anteriores/experiência de dor/sofrimento, 

inserção em ambiente desconhecido (hospital), privação de atividades recreativas e 

relações superficiais com profissionais de saúde. Já como consequências do conceito, 

identificou-se a depressão, episódio maníaco, fobias, revolta, tentativa de suicídio, 

transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de 

estresse pós-traumático, transtorno de humor, transtorno do pânico/pânico, transtorno da 

ansiedade social e transtorno obsessivo compulsivo. Conclusão: Tomando como base a 

análise conceitual do fenômeno, elaborou-se uma proposta de diagnóstico de enfermagem, 

atendendo aos critérios para a inclusão na CIPE
®
, que precisa ser testado na prática de 

enfermagem como forma de conectar o conhecimento levantado com a prática profissional. 

O diagnóstico Ansiedade da hospitalização foi definido como sendo uma Ansiedade com 

as seguintes caraterísticas específicas: alterações do apetite; dispneia; sensação de 

constrição respiratória; estimulação simpática - excitação cardiovascular, vasoconstricção 

superficial, dilatação da pupila; excitação; taquicardia; insônia; aumento do estado de 

vigilância e tremor; apreensão; choro; conflitos; desassossego da mente; falta de 

concentração, desatenção; hiperatividade, impulsividade, agitação, inquietação; 

irritabilidade, raiva; medo, temor, angústia; nervosismo; perda de confiança em si mesmo, 
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insegurança, impotência, perda da autonomia; preocupação; sensação de abandono, 

solidão, desamparo; sensação de castigo e culpa, dano corporal ou agressão; tensão; e 

tristeza. 

 

Palavras-chave: Enfermagem, Criança hospitalizada, Ansiedade, Formação de conceitos, 

Diagnósticos de enfermagem. 
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ABSTRACT 

LIMA DE SOUZA, Gabriela Lisieux. Anxiety of hospitalization in children: conceptual 

analysis. 2014. ___f. Dissertation (Master's in Nursing) - Center for Health Sciences, 

Federal University of Paraiba, João Pessoa, 2014 

 

Introduction: The child's hospitalization is characterized by an extremely stressful which 

could lead to negative consequences in their development, such as the anxiety of 

hospitalization in children. Objective: To analyze the concept of anxiety of hospitalization 

in children, identifying their attributes, antecedents and consequences, with a view to 

building a nursing diagnosis. Method: It was taken based on the model conceptual analysis 

proposed by Walker and Avant, which aims to clarify the meanings of terms, being 

composed of eight stages: concept selection, choice of targets, aims and objectives of 

conceptual analysis, identification of possible uses of the concept, determining critical 

attributes, defining or essential, construction of model cases, development of other cases, 

identification of antecedents and consequences of the concept and definition of empirical 

referents. The data collection was made possible through close reading of the literary 

corpus consists of 46 papers that focused on the theme, published in the languages 

Portuguese, English and Spanish in the period 2006-2013. For its operation, we proceeded 

with the extraction of the phenomena that were related to the attributes, antecedents and 

consequences of the concept under study. Results: As a result, it was possible to identify 

the attributes, classified as biological needs (changes in appetite, dyspnea and respiratory 

sensation of constriction, sympathetic stimulation, arousal and tachycardia, insomnia and 

Increased alertness, and psychological needs (apprehension, wow, conflict, restlessness of 

mind, lack of concentration and inattention, hyperactivity, impulsivity, agitation and 

restlessness, irritability and anger, fear, dread and anxiety, nervousness, loss of self-

confidence, insecurity, impotence and loss of autonomy, concern, sense of abandonment, 

loneliness and helplessness, feeling guilt and punishment, injury or assault, stress, tremors 

and sadness) for the background, we selected the clearance in the familiar context, lack of 

procedures, experiences submission to invasive procedures, hospitalizations previous/ 

experience of pain/ suffering, insert unknown environment (hospital), deprivation of 

recreational and superficial relations with healthcare professionals. already as 

consequences of the concept, identified the depression, manic episode, phobias, angst, 

suicide attempt disorder, separation anxiety disorder, generalized anxiety disorder, post-

traumatic stress disorder, mood disorder, panic/ panic disorder, social anxiety disorder and 

obsessive compulsive disorder. Conclusions: based on the conceptual analysis of the 

elaborated up a proposal for a nursing diagnosis, meeting the criteria for inclusion in 

ICNP
®
, which needs to be tested in the practice of nursing as a way to connect up the 

knowledge to professional practice. Diagnosis Anxiety hospitalization was defined as an 

Anxiety with the following specific characteristics: changes in appetite, dyspnea, 

respiratory sensation of constriction, sympathetic stimulation - cardiovascular excitation, 

superficial vasoconstriction, pupil dilation, excitement, tachycardia, insomnia, increased 
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alertness and trembling; seizure; chore; conflict; uneasiness of mind, lack of concentration, 

inattention, hyperactivity, impulsivity, agitation, restlessness, irritability, anger, fear, 

anxiety, nervousness, loss of self-confidence, insecurity, impotence, loss of autonomy; 

concern; sensation of abandonment, loneliness, helplessness, feeling guilt and punishment, 

bodily injury or assault; voltage, and sadness. 

 

Keywords: Nursing, Child hospitalized, Anxiety, Training concepts, nursing diagnoses. 
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Resumen 

 

LIMA DE SOUZA, Gabriela Lisieux. La ansiedad de la hospitalización en niños: 

análisis conceptual. 2014. ___f. Tesis (Maestría en Enfermería) - Centro de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introducción: La hospitalización del niño se caracteriza por una muy estresante que podría 

conducir a consecuencias negativas en su desarrollo, tales como la ansiedad de 

hospitalización en niños. Objetivo: Analizar el concepto de la ansiedad de la 

hospitalización en los niños, identificando sus atributos, antecedentes y consecuencias, con 

miras a la construcción de un diagnóstico de enfermería. Método: Se tomó en base al 

modelo de análisis conceptual propuesto por Walker y Avant, que tiene por objeto aclarar 

los significados de términos, se compone de ocho etapas: selección de conceptos, la 

elección de los objetivos, metas y objetivos del análisis conceptual, la identificación de 

posibles usos del concepto, la determinación de atributos críticos, definiendo o esencial, la 

construcción de modelos de casos, el desarrollo de los demás casos, la identificación de los 

antecedentes y consecuencias del concepto y la definición de referentes empíricos. La 

recolección de datos fue posible gracias a la lectura atenta del corpus literario consta de 46 

artículos que se centraron en el tema, publicados en los idiomas portugués, inglés y español 

en el período 2006-2013. Para su funcionamiento, se procedió a la extracción de los 

fenómenos que se relacionan con los atributos, antecedentes y consecuencias del concepto 

en estudio. Resultados: Como resultado de ello, fue posible identificar los atributos, que se 

clasifican como las necesidades biológicas (cambios en el apetito, disnea y sensación de 

constricción de las vías respiratorias, la estimulación simpática, la excitación y la 

taquicardia, el insomnio y el mayor estado de alerta, y las necesidades psicológicas 

(aprehensión, won, conflicto, inquietud mental, falta de concentración y falta de atención, 

hiperactividad, impulsividad, agitación e inquietud, irritabilidad y la ira, el miedo, el temor 

y la ansiedad, nerviosismo, pérdida de autoestima, inseguridad, impotencia y pérdida de 

autonomía, preocupación, sensación de abandono, la soledad y la impotencia, sensación de 

culpa y castigo, lesión o asalto, estrés, temblores y tristeza). En el fondo se selecciona la 

holgura en el contexto familiar, la falta de procedimientos, experiencias sometimiento a 

procedimientos invasivos, hospitalizaciones anterior/ experiencia del dolor/ sufrimiento, 

insertar entorno desconocido (hospital), la privación de las relaciones de ocio y 

superficiales con los profesionales de salud. Ya como consecuencias del concepto, 

identificó la depresión, del episodio maníaco, fobias, angustia, intento de suicidio, 

trastorno de ansiedad por separación, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de 

estrés postraumático, trastorno del estado de ánimo, trastorno de angustia/ pánico, trastorno 

de ansiedad social y el trastorno obsesivo-compulsivo. Conclusiones: a partir del análisis 

conceptual de los elaborados una propuesta de un diagnóstico de enfermería, que satisfacen 

los criterios para su inclusión en CIPE
®
, que tiene que ser probado en la práctica de la 

enfermería como una manera de conectar el conocimiento a la práctica profesional. 
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Diagnóstico Ansiedad hospitalización se define como una Ansiedad con las siguientes 

características específicas: cambios en el apetito, disnea, sensación de constricción de las 

vías respiratorias, la estimulación simpática - excitación cardiovascular, vasoconstricción 

superficial, dilatación de la pupila, excitación, taquicardia, insomnio, aumento de la 

vigilancia y temblor, convulsiones, choro, el conflicto; inquietud de ánimo, falta de 

concentración, falta de atención, hiperactividad, impulsividad, ansiedad, inquietud, 

irritabilidad, ira, miedo, temor, ansiedad, nerviosismo, pérdida de autoestima, inseguridad, 

impotencia, pérdida de autonomía, preocupación, sensación de abandono, la soledad, la 

impotencia, sensación de culpa y castigo, daño corporal o asalto; tensión y tristeza. 

 

Palabras clave: Enfermería, Niño hospitalizado, Ansiedad, Formación de conceptos, 

Diagnósticos de enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O interesse em desenvolver este projeto de dissertação precedeu a minha formação 

como enfermeira, quando despertei para a empatia estabelecida ao cursar a disciplina de 

Saúde da Criança, enquanto aluna do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba. Aliado a este fato, surgiu à oportunidade de participar do 

projeto de pesquisa “Diagnósticos, Resultados e Intervenções de enfermagem para crianças 

hospitalizadas na clínica pediátrica do HULW/UFPB”, vinculado ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), inserido na linda de pesquisa 

Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em saúde e em enfermagem e no Grupo de 

Estudos e Pesquisas sobre Fundamentos da Assistência de Enfermagem (GEPFAE) do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/CCS/UFPB. 

 O ingresso, após a conclusão do Projeto do PIBIC, como monitora da disciplina 

supracitada permitiu o contato direto com a assistência de enfermagem prestada às crianças 

na Unidade Básica de Saúde, reforçando meu intuito de pesquisar sobre esta temática e 

gerando uma inquietação pessoal acerca da qualidade desse cuidado no âmbito hospitalar. 

Nesta perspectiva, realizei o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com o objetivo de 

desenvolver enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para 

crianças hospitalizadas na clínica pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley da 

Universidade Federal da Paraíba (HULW/UFPB), a partir da identificação de indicadores 

de necessidades humanas básicas. 

 A pesquisa realizada no TCC permitiu a identificação do diagnóstico Ansiedade 

decorrente da hospitalização em crianças, considerado o mais frequente nas crianças 

hospitalizadas (88,5%) e recebendo destaque ao longo do estudo. Associado à identificação 

deste diagnóstico, observou-se a sua não inclusão na Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE
®
) e, consequentemente, a necessidade de se realizar a 

clarificação do referido conceito com vistas a contribuir para o seu entendimento e 

identificação na prática assistencial na Pediatria. Tais fatos despertaram o meu interesse 

em desenvolver, durante o curso do Mestrado, um projeto de pesquisa submetido ao 

Programa de Pós-Graduação de Enfermagem/UFPB, com o escopo de analisar o conceito 

Ansiedade da hospitalização em crianças e, posteriormente, contribuir para a sua 

inclusão na CIPE
®
. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A hospitalização é vista como uma situação extremamente perturbadora na vida do 

ser humano, uma vez que inclui uma série de fatores como o declínio da condição de saúde 

e afastamento do contexto familiar e social. Tal fato ganha maiores proporções quando se 

trata de um acontecimento na infância, pois além de implicar em mudanças na rotina de 

toda a família, pode desencadear alterações no desenvolvimento infantil e consequências 

que perduram por toda existência da criança. 

A doença e a hospitalização constituem as primeiras crises com as quais a criança 

se depara, em especial durante os primeiros anos de vida, uma vez que representam uma 

modificação do seu estado usual de saúde e da sua rotina ambiental. Nessa faixa etária, a 

criança possui um número limitado de mecanismos de enfrentamento para resolver os 

estressores, ou seja, os eventos que produzem o estresse. Desse modo, suas reações a essas 

crises são influenciadas pela idade de seu desenvolvimento; experiência prévia com a 

doença, separação ou hospitalização; habilidades de enfrentamento inatas e adquiridas; a 

gravidade do diagnóstico e o sistema de suporte disponível 
(WONG; WHALEY, 2006)

. 

Aliado a isso, a hospitalização gera uma ansiedade exacerbada que na criança 

reflete como um todo, de maneira expressiva à sua percepção e compreensão, no que se 

refere ao período de sua internação. O escolar passa a ser afetado emocionalmente devido 

ao fato de ficar restrito aos cuidados de um responsável que permanece ao seu lado nesse 

período, pois além de se afastar do convívio familiar, também é afastado das atividades 

escolares e sociais 
(LAPA; SOUZA, 2011)

. 

Nesta perspectiva, a ansiedade pode ser definida como um estado emocional com 

componentes psicológicos e fisiológicos que faz parte do desenvolvimento. No ser 

humano, as causas mais comuns da ansiedade não são de natureza biológica, mas sim 

psicológicas, surgindo em função de comunicações simbólicas, verbais ou não, 

interpretadas à luz de conceitos, crenças e valores formulados por uma comunidade 

sociocultural 
(CAÍRES; SHINOHARA, 2010)

. 

Os transtornos ansiosos encontram-se entre as doenças psiquiátricas mais comuns 

em crianças e adolescentes, perdendo para os transtornos de déficit de 

atenção/hiperatividade (TDAH) e de conduta. Até 10% das crianças e adolescentes sofrem 

de algum transtorno ansioso, sendo os mais frequentes o transtorno de ansiedade de 

separação, com prevalência em torno de 4%, o transtorno de ansiedade excessiva (TAG) de 



19 
 

2,7% a 4,6% e fobias específicas de 2,4% a 3,3%. A prevalência de fobia social fica em 

torno de 1% e do transtorno de pânico, 0,6%. Mais de 50 % das crianças ansiosas 

experimentarão um episódio depressivo como parte de sua síndrome ansiosa 
(ASBAHR, 2004)

. 

Outras pesquisas corroboram estes índices, uma vez que os transtornos ansiosos 

continuam sendo os mais prevalentes na população norte-americana e um dos problemas 

mais importantes do mundo, podendo chegar a atingir um quarto da população mundial 

(VIANNA, 2008)
. 

Na concepção de Klein 
(2009)

, a ansiedade passa a ser considerada patológica quando 

é exagerada, desproporcional em relação ao estímulo ou qualitativamente diversa do que se 

esperaria em uma determinada faixa etária. Além disso, para que esses sintomas sejam 

considerados patológicos, eles devem interferir no funcionamento social, 

acadêmico/profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

A preocupação acerca da identificação precoce da ansiedade em crianças está 

relacionada diretamente com a necessidade de se conhecer o significado do conceito de 

Ansiedade, especialmente quando associada à hospitalização. Sabe-se que a assistência de 

enfermagem à criança vem passando por mudanças significativas na forma como se tem 

organizado o cuidado 
(COLLET; OLIVEIRA; VIEIRA, 2010)

, evoluindo com a proposta de inserção 

dos pais no processo de cuidar, conforme assegura a lei do Estatuto da criança e do 

adolescente 
(BRASIL, 1991)

 e, consequentemente, com a qualidade do cuidado no âmbito da 

pediatria.  

Entretanto, mesmo com a inserção dos pais no processo do cuidar, há uma maior 

susceptibilidade de crianças às alterações emocionais como a ansiedade diante de uma 

experiência de hospitalização, uma vez que tende a ser um processo traumático em razão 

das agressões decorrentes do ambiente hostil, de pessoas desconhecidas e de 

procedimentos que causam dor e sofrimento 
(COLLET, OLIVEIRA, VIERA, 2010)

. Neste sentido, a 

ansiedade desencadeada por essas crianças em decorrência da hospitalização merece 

atenção especial no que diz respeito às ações da equipe de enfermagem visando amenizar 

os fatores que contribuem para o seu surgimento. 

Em estudo realizado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com o objetivo 

de construir enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para 

crianças internadas na Clínica Pediátrica do HULW/UFPB, foram elaboradas 366 

enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem, distribuídas em 42 conceitos 

diagnósticos. Deste quantitativo, 12 atingiram um percentual igual ou superior a 40,0%: 
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Padrão respiratório prejudicado, Dispneia, Estado nutricional normal, Sono e Repouso 

preservados, Pele hipocorada, Integridade da pele prejudicada, Risco de infecção, 

Desenvolvimento infantil normal, Dor, Ansiedade da hospitalização, Falta de 

conhecimento da mãe sobre a doença e Atividade recreativa interrompida. Destes 

diagnósticos, os mais frequentes foram os de Ansiedade da hospitalização com 88,5%, 

Sono e repouso preservados com 74,2%, Pele hipocorada com 68,5% e Desenvolvimento 

infantil normal com 65,7% 
(LIMA DE SOUZA, 2011)

. 

A identificação do diagnóstico de enfermagem de Ansiedade da hospitalização em 

crianças corrobora a afirmação supracitada, quando destaca a necessidade de uma atenção 

especial por parte da equipe de enfermagem frente às crianças internadas. Diante disso, e 

dada a sua alta prevalência em crianças de 0 a 5 anos, desenvolveu-se este estudo com a 

possibilidade de aprofundar os conhecimentos nesta temática com ênfase na proposta de 

um novo diagnóstico de enfermagem, para inclusão na Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE
®
), visando, dentre outros aspectos, contribuir para a 

assistência prestada. 

Considerando que os transtornos de ansiedade estão entre os transtornos 

psiquiátricos mais prevalentes na infância e adolescência, porém, geralmente, permanecem 

subdiagnosticados e subtratados 
(BEESDO et al., 2009; CONNOLLY et al., 2007)

, destaca-se a 

necessidade de conhecimento por parte dos profissionais prestadores de cuidados na 

pediatria, uma vez que a identificação do diagnóstico de Ansiedade da hospitalização em 

crianças requer um pensamento crítico que, por sua vez, necessita de aprofundamento 

teórico e prático. Tais aspectos, aliados à percepção do déficit de entendimento acerca do 

referido conceito, principalmente quando relacionado como uma consequência da 

hospitalização desperta para a necessidade de se clarificar o conceito, procedendo com 

uma análise minuciosa com vistas a facilitar o seu entendimento e contribuir para o 

processo de trabalho da enfermagem pediátrica. 

Sabe-se que para a construção do conhecimento da Enfermagem é preciso que haja 

uma estruturação de conceitos que possibilitem o desenvolvimento de pesquisas e 

contribuam para a elaboração de teorias. Desse modo, o estudo do conceito de Ansiedade 

da hospitalização em crianças viabiliza a análise de fenômenos usuais na assistência de 

enfermagem na pediatria, além de possibilitar o contínuo aprimoramento dos conceitos, 

essencial para o desenvolvimento da ciência desta profissão. 
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De acordo com Poles e Bousso
(2009)

, conceito é definido como uma ideia ou 

construção mental elaborada acerca de um fenômeno. Constitui-se como termos referentes 

aos fenômenos que ocorrem na natureza ou no pensamento 
(MCEWEN; WILLS, 2009)

. Já para 

Fernandes et al. 
(2011)

, os conceitos podem ser empíricos ou concretos (observados pelos 

sentidos) ou abstratos (não observáveis), tendo como função primária permitir que 

indivíduos possam descrever situações e se comunicar efetivamente. 

Sabendo que a análise conceitual está diretamente ligada com a evolução e 

expansão dos conhecimentos na Enfermagem, sua operacionalização visa à clarificação de 

conceitos uteis para a sua prática, uma vez que tais conceitos poderão contribuir para 

adequada aplicabilidade do cuidado nos diferentes cenários desta profissão. Outro fato 

relevante diz respeito à necessidade de novas reflexões e atualizações no que concerne às 

metodologias de analise conceitual, uma vez que estudos nesta perspectiva permitem o 

intercâmbio entre nossos próprios saberes e os saberes dos diferentes campos disciplinares, 

tornando possível explicar a natureza da Enfermagem, bem como definir seu campo 

especifico e sua metodologia cientifica. 
FERNANDES ET. AL. 2007.

 

A definição consensual e adequada do conceito de Ansiedade da hospitalização em 

crianças contribuirá ainda para a construção de um diagnóstico de enfermagem, com suas 

características específicas, para a utilização do raciocínio clínico na sua identificação e, 

consequentemente, para o planejamento e implementação de uma assistência de melhor 

qualidade por parte dos enfermeiros. Neste sentido, Rodgers 
(2000)

 ressalta que a análise do 

conceito é valiosa porque dá a possibilidade de solucionar problemas de palavras e 

expressões usadas, particularmente na Enfermagem, que são essenciais na comunicação 

adequada e podem contribuir para a construção do conhecimento. 

Espera-se que a análise do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças 

permita a estruturação de um diagnóstico de enfermagem, que possa ser incorporado a um 

sistema de classificação – a CIPE
®
. Sabe-se que a Enfermagem conta com certo número de 

sistemas de classificação, os quais estão relacionados com alguma das fases do processo de 

enfermagem – diagnóstico, planejamento e implementação. A elaboração de sistemas de 

classificação dos termos da linguagem profissional tem contribuído para promover a 

autonomia dos enfermeiros no julgamento sobre as necessidades de cuidado do cliente, 

para facilitar o uso de conhecimentos específicos e para a realização de estudos sobre a 

qualidade do cuidado de enfermagem 
(ICN, 2005)

. 
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Dentre os vários sistemas de classificação existentes na Enfermagem optou-se pela 

CIPE
®
, que vem sendo desenvolvida, desde 1989, pelo Conselho Internacional de 

Enfermeiros (CIE), como um marco unificador dos diversos sistemas de classificação em 

enfermagem, permitindo a configuração cruzada de termos das classificações existentes e 

de outras que forem desenvolvidas. Um dos principais critérios dessa classificação é o de 

poder ser suficientemente ampla e sensível à diversidade cultural, de modo que sirva aos 

múltiplos propósitos requeridos pelos distintos países onde será utilizada 
(CIE, 2011)

. 

A CIPE
®
 é definida como uma terminologia combinatória da prática de 

enfermagem, que permite a construção de enunciados de Diagnósticos/Resultados e 

Intervenções de enfermagem, além de possibilitar o mapeamento cruzado de condições 

locais, de vocabulários e de classificações já existentes. Este Sistema de Classificação 

atende aos preceitos da norma ISO 18.104: Modelo de Terminologia de Referência da 

Enfermagem, da Organização Internacional para Normalização, publicada em 2003, cujo 

objetivo consiste em estabelecer um modelo de terminologia de referência para a 

Enfermagem, de modo coerente com as metas e os objetivos das terminologias de saúde 

(ICN, 2005)
. 

Tendo em vista os resultados do trabalho mencionado anteriormente e todo o 

contexto no qual se insere os diagnósticos de enfermagem, questiona-se: Quais os atributos 

ou características essenciais do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças? Quais 

são os eventos antecedentes e as consequências do referido conceito? Pode-se estruturar 

um diagnóstico de enfermagem a partir dos atributos, antecedentes e consequências 

identificados na análise do conceito Ansiedade da hospitalização em criança? 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 Analisar o conceito de Ansiedade da hospitalização em crianças tendo em vista a 

proposição de um diagnóstico de enfermagem. 
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Objetivos específicos: 

 Identificar os atributos ou características essenciais do conceito Ansiedade da 

hospitalização em crianças; 

 Evidenciar os eventos antecedentes e as consequências do conceito Ansiedade da 

hospitalização em crianças; 

 Estruturar o diagnóstico de enfermagem Ansiedade da hospitalização em crianças 

como um diagnóstico da CIPE
®
. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Nesta seção, serão abordados assuntos relacionados com a Hospitalização da 

criança e a Ansiedade da hospitalização em crianças, que darão sustentação teórica ao 

desenvolvimento do estudo.  

 

 

4.2 Hospitalização da criança 

 

O cuidado, quando considerado como objeto de trabalho, deve ser desempenhado 

de modo sistematizado e holístico com intuito de promover a qualidade da assistência, esta 

que por sua vez deve ser prestada de forma eficaz e humanizada, envolvendo as 

necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais do cliente 
(SIQUEIRA, A.B., et al, 2006). 

Quando se trata do cuidado à criança, podemos destacar as inúmeras modificações sofridas 

ao longo dos anos, principalmente a partir do século XIX, resultantes de transformações na 

valorização que a sociedade atribui à criança, na atenção à saúde e em questionamentos 

relevantes à assistência humanizada. 
(MOLINA, R.C.M., et al. 2007).

 

Em síntese, o cuidado à criança transitou de uma abordagem mais tradicional, na 

qual se fundamentava na excelência do funcionamento sob uma perspectiva 

organizacional, para o cuidado centrado nas necessidades próprias da criança, avançando 

com a inclusão da família. A inserção de tal abordagem no processo saúde-doença orienta 

e influência a visão do enfermeiro sobre o significado de ser criança, o papel da família e o 

inter-relacionamento da equipe de saúde 
(ALMEIDA; SABATÉS, 2008).

 

Em outra perspectiva, a evolução da assistência de enfermagem pediátrica 

caminhou da internação hospitalar, que rompia o vínculo afetivo da criança com a família, 

para a proposta do alojamento conjunto, que envolve a família na hospitalização, na 

promoção da saúde e na prevenção de doenças a seus filhos. Trata-se de um projeto que 

busca a integralidade da assistência à criança internada, envolvendo os múltiplos aspectos 

da atenção à criança e sua família no hospital, com o intuito de ampliar a perspectiva do 

cuidado 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).
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Tais modificações vêm sendo desencadeadas por transformações significativas na 

forma de estruturação e organização dos cuidados prestados à criança no hospital, 

incluindo não só a participação da família em tempo integral, mas também estabelecendo 

relações de características peculiares entre a equipe de enfermagem e os familiares dos 

usuários da assistência 
(MILANESI, K.; COLLET, N.; OLIVEIRA, B.R.G., 2006).

 

No Brasil, o envolvimento da família nos cuidados oferecidos a criança 

hospitalizada tiveram início a partir do final de 1980, sendo São Paulo o estado pioneiro na 

efetivação deste direito, permitindo o acompanhamento da família da criança durante o 

processo de internação conforme previa a Resolução SS – 165 
(GOMES, G.C.; ERDMANN, A.L.; 

BUSANELLO, J., 2010). 
Tal participação tornou-se mais efetiva com a promulgação da Lei n º 

8069, de 13 de julho de 1990 que assegura o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

dispõe em seu artigo 12° que: “os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 

proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou 

responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente” 
(BRASIL, 1991).

 

Considerando que a hospitalização altera tanto a vida da criança como a da família, 

uma vez que para a criança a hospitalização caracteriza-se por sentimentos de ameaça, 

receio do desconhecido e separação dos objetos de sua segurança e para a família, a 

internação da criança consiste de uma tarefa difícil marcada de sentimentos ambíguos, 

sendo necessária à reformulação do seu cotidiano, destaca-se a promulgação da referida lei 

como um grande avanço no cuidado na área de pediatria. 

Em contrapartida, com a permissão do familiar durante a hospitalização infantil, há 

a necessidade de direcionar a assistência de enfermagem também para os pais, uma vez 

que estes se tornam susceptíveis às alterações emocionais decorrentes deste processo. Na 

concepção de 
Molina et al (2007)

, deve-se considerar que o bem-estar de uma influencia o do 

outro, sendo dessa forma importante que as ações dos profissionais visem à estabilização 

da criança e da família de forma humanizada. 

Corroborando esta afirmativa destaca-se ainda o Art. 3º do ECA, que afirma que o 

enfermeiro deve atuar durante a hospitalização das crianças e adolescentes, visando não só 

o cuidado com seu problema de saúde atual mas também com o seu desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social 
(BRASIL, 1991). 

Com isso, há a necessidade de se 

desempenhar um cuidado ativo e dinâmico, não desvinculado da família que, juntamente 

com a criança, passa por preocupações, estresses e angustias acerca da doença e da 

hospitalização.  
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Diversas são as relações entre os enfermeiros e as famílias frente à hospitalização 

infantil. A permuta de conhecimentos estabelecida constitui a base da interação e 

determinação de vínculos entre ambos, sendo fundamental a aceitação da relevância do 

conhecimento do outro, permitindo que o cuidado torne-se efetivo e coerente. Essa forma 

de organização da assistência pode ajudar a equipe a identificar prioridades, a reduzir as 

crises e a desenvolver um plano de assistência voltado para a família. Esta deve 

compreender o tratamento, a doença, o tempo de hospitalização, os procedimentos que a 

criança se submeterá e como eles podem atuar no cuidado. 
Pereira et al. (2011) 

Cabe ressaltar que é de responsabilidade da equipe de enfermagem a assistência 

mais complexa, não devendo de forma alguma ser delegado à família, uma vez que esta só 

pode auxiliar prestando cuidados que não coloquem a vida do paciente em risco. A equipe 

de enfermagem deve ensinar e incentivar o familiar a comunicar às ocorrências que 

certamente surgirão durante a permanência junto à criança, evitando situações que 

poderiam causar prejuízos na recuperação da mesma, funcionando, dessa forma, como um 

elo entre a criança e a equipe de enfermagem 
(COLLET, N.; ROCHA, S.M.M., 2004).

 

Neste sentido, acredita-se que o ato de cuidar ultrapassa a criança hospitalizada e 

envolve, também, a inclusão da família neste ambiente. É importante que haja um bom 

relacionamento entre a equipe e a família da criança, pois há uma grande demanda gerada 

pelas necessidades do familiar acompanhante. Além do que, o enfermeiro que proporciona 

o inter-relacionamento com clientes e seus familiares consegue planejar um cuidado 

humanizado e, favorecido pela colaboração da família, promove uma relação de confiança 

para a qualidade da assistência. Dessa forma, o relacionamento com o familiar pode se 

tornar terapêutico, de modo que a família passa a confiar e ajudar os profissionais que 

estão promovendo a assistência ao seu ente, favorecendo não só o diálogo como também o 

respeito mútuo 
(PEREIRA, C.D.F.D., et al., 2011).

 

Assim como a inserção da família no processo de internação, aspectos relacionados 

à doença e a hospitalização da criança também são considerados fundamentais para a 

equipe de saúde que lhe presta assistência, no sentido de evitar as repercussões negativas 

no desenvolvimento da criança. Destaca-se a necessidade da existência de um “sentimento 

de infância” nos profissionais que trabalham com pediatria, uma vez que não basta apenas 

à técnica e a afeição, é preciso considerar a criança como sujeito de sua história e plena de 

direitos, dentre os quais, o direito de estar junto com seus familiares num momento de 

crise, como se configura o processo de hospitalização 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).
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A criança, quando hospitalizada, passa por uma série de experiências invasivas e 

geradoras de sofrimento que acarretam reações de medo, estresse e ansiedade. Assim, as 

alterações emocionais decorrentes desse processo ocorrem também pelo afastamento da 

criança do ambiente familiar com pessoas conhecidas, para um ambiente diferente com 

pessoas desconhecidas onde são realizados procedimentos dolorosos e traumatizantes. 

Sabe-se que as crianças submetidas aos procedimentos dolorosos podem apresentar 

consequências emocionais prejudiciais ao seu processo de crescimento e desenvolvimento, 

daí a importância de se prestar uma assistência especializada e qualificada com vistas à 

redução de tais agravos. 

A hospitalização pode gerar experiências traumáticas na criança devido a uma série 

de restrições causadas pelo quadro clínico. Além disso, fatores adversos e inevitáveis estão 

presentes, tais como: a mudança das rotinas diárias, o afastamento da criança de sua vida 

cotidiana, do ambiente familiar, dos amigos, da escola, de seu entorno social, dos objetos 

pessoais, sendo submetida, ainda, a procedimentos dolorosos e desagradáveis. Nesse 

sentido, essas situações podem gerar sentimentos de perda, conforme a singularidade de 

cada criança 
(MEDEIROS, H.M., et al, 2008).

 

No que concerne à assistência de enfermagem à criança, faz-se necessário que a 

equipe que lhe presta assistência esteja atenta para diminuir os elementos desconhecidos 

pela criança com o objetivo de familiarizá-la com o ambiente hospitalar, fazendo com que 

o período de hospitalização seja o menos traumático possível. Considerando que na maior 

parte do tempo de hospitalização a criança fica restringida ao leito, submetida à 

passividade e cercada de pessoas estranhas, as quais lhe trazem mais dor e sofrimento, cabe 

também ao profissional avaliar os estímulos presentes no ambiente a partir do ponto de 

vista da criança e protegê-la desses elementos visuais e auditivos ameaçadores 
(COLLET; 

OLIVEIRA; VIERA, 2010).
 

O profissional de enfermagem deve, ainda, utilizar medidas terapêuticas que 

contemplem a humanização da assistência, possibilitem auxiliar a criança na atual 

condição e promovam a redução dos fatores estressantes causados na mesma durante a 

vivência no âmbito hospitalar. Ressalta que o enfermeiro deve proceder explicando à 

criança a importância dos procedimentos invasivos e não invasivos, bem como a 

necessidade do cuidado prestado para contribuir com sua recuperação, além de oferecer-lhe 

um ambiente seguro no qual se sinta livre para brincar e experimentar situações favoráveis 

ao seu crescimento e desenvolvimento 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010).
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Sabendo que a hospitalização causa reações comportamentais na criança e que, 

além dessas reações, as crianças sofrem a influência do profissional que as assiste durante 

a internação, a qual pode determinar a sua conduta de comportamento, a atuação do 

enfermeiro deve priorizar a preparação da criança para a experiência da hospitalização e 

para os procedimentos dolorosos ou não, provenientes deste processo. Esses cuidados de 

enfermagem devem considerar o fato de que as crianças têm mais medo do desconhecido 

do que do conhecido, sendo necessário reduzir os elementos desconhecidos para minimizar 

o medo 
(HOCKENBERRY MJ. WONG, 2006).

 

Assim, sendo o enfermeiro o profissional responsável pela realização de vários 

procedimentos invasivos, é importante ressaltar que ele deve deixar de ser apenas um 

“realizador de cuidados técnicos e passar a exercer também sua função como facilitador da 

experiência para a criança e para seus pais” 
(RIBEIRO, C.A.; ÂNGELO, M., 2005).

  

Cabe ainda destacar que o preparo da criança é uma medida eficaz para minimizar a 

ansiedade, evidenciando, assim, a necessidade de intervenções psicossociais com o 

objetivo de minimizar o impacto emocional provocado pela doença e, consequentemente, 

sua terapêutica. Nesta perspectiva, para realizar um preparo adequado o enfermeiro deve 

considerar a fase de desenvolvimento da criança em relação ao seu grau de compreensão, 

as suas características individuais, a identificação de hospitalizações pregressas, a 

percepção da criança e sua família acerca da situação a ser vivenciada 
(ARAÚJO, A.P.M.B.A., 

2007).
  

Sabe-se que além das influências ocasionadas pelo estágio de desenvolvimento, as 

crianças demonstram reações relacionadas com suas experiências anteriores de doenças ou 

hospitalização. Como consequência, a hospitalização traz uma série de sentimentos para a 

criança, tais como ameaça, agressão e medo do desconhecido, uma vez que ocorre a 

separação de todos os objetos significativos de sua segurança. A família também sofre com 

o processo, retornando para casa cheia de angústia, ansiedade e sentimento de culpa. Neste 

sentido, informar a criança e seus pais sobre os seus direitos durante a hospitalização 

garante uma maior compreensão da situação e pode aliviar parte dos sentimentos como 

medo e ansiedade que eles tipicamente sentem 
(AQUINO, F.M., et al, 2008).

 

Com vistas a colaborar com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi 

criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes (CONANDA) em 

1995, com destaque para a Resolução nº 41 que trata dos Direitos da Criança e do 

Adolescente Hospitalizado. No referido documento estão descritos vinte itens, dentre eles: 
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o direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento, sem que haja 

distinção de classe social, condição econômica, raça ou crença religiosa; o direito de ter 

conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e diagnósticos, 

respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico quando se fizer 

necessário; o direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação 

para a saúde e acompanhamento do currículo escolar, direito a que seus pais ou 

responsáveis participem ativamente do diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo 

informações sobre os procedimentos a que será submetida 
(BRASIL, 1995).

 

Tomando como base os direitos supracitados, cabe a equipe de enfermagem 

fornecer informações completas, apuradas e corretas sobre as condições e as reações à 

doença e tratamento da criança, verificando como os pais compreendem toda a situação. A 

troca de informações com a família significa compartilhar sem julgar as reações, as ideias e 

os cuidados da criança e encontrar uma solução conjunta, incorporando também as 

observações dos familiares no plano de cuidado (SABATÉS, A.L.; BORBA R.I.H., 2005)
 

Assim, é de responsabilidade do enfermeiro pediátrico preparar a criança e informá-

la sobre o procedimento ao qual será submetida. Para tanto, deve considerar o nível de 

maturidade e habilidade da criança para participar na tomada de decisão, além de 

compartilhar essa informação com os outros profissionais de saúde. Aliado a isso, o 

enfermeiro deve ter respeito à integridade pessoal da criança e de sua autonomia. Desta 

forma, a inclusão da criança na tomada de decisão torna-se um fator positivo para seu 

tratamento e desenvolvimento físico e psicológico. (
CÔA, T.F.; PETTENGILL, M.A.M., 2006).

 

É preciso que haja o entendimento por parte da equipe de enfermagem sobre a 

importância de ações aparentemente simples como, por exemplo, a explicação do 

procedimento que será realizado até que se faça compreensível pela criança, permitindo 

que esta expresse seus sentimentos, chore e reze, respeitando o seu tempo, escutando as 

suas queixas de dor ou motivos para recusa do procedimento e atendendo a sua opinião, 

pois dessa forma o profissional criará um vínculo de confiança capaz de melhorar a 

assistência prestada, minimizar o estresse e a ansiedade. 
(GENTIL, A.B.; MARTINS, T.S.S., 2010)

 

Contudo, a assistência de enfermagem à criança possui peculiaridades referentes ao 

cuidar e, para que seja efetiva essa assistência deve ser realizada por meio do processo de 

enfermagem, utilizando as terminologias de enfermagem para denominar os elementos da 

prática – diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. 
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Destaca-se ainda a necessidade de uma assistência de enfermagem qualificada no 

sentido de proceder com todas as informações relevantes acerca da rotina hospitalar, 

estrutura física, direitos da criança e acompanhante, horário de visita e, principalmente, 

disponibilidade de atividades recreativas no intuito de reduzir a incidência da ansiedade 

decorrente da hospitalização em crianças. 

 

 

4.3 Ansiedade da hospitalização em crianças 

 

A criança acometida por patologias fica mais chorosa e dependente dos pais, 

cercada de medos e angústias e susceptível ao sentimento de ansiedade. Se sua doença for 

grave a ponto de exigir uma hospitalização, seu quadro emocional tende a piorar em 

função da possibilidade de afastar-se de casa e dos seus familiares, de desligar-se da rotina 

habitual e de encontrar-se em um ambiente diferente e desconhecido como se configura o 

ambiente hospitalar, onde será submetida a procedimentos médicos invasivos e dolorosos. 

Afirma-se que: “A ansiedade é um estado emocional com componentes 

psicológicos e fisiológicos, que faz parte do espectro normal das experiências humanas, 

sendo propulsora do desempenho”. 
Andrade e Gorenstein (1998, p. 285)

 

 Para tanto, os transtornos de ansiedade estão entre os transtornos psiquiátricos mais 

frequentes na população e os sintomas ansiosos estão entre os mais comuns, podendo ser 

encontrados em qualquer pessoa em determinados períodos da vida. A ansiedade, no 

entanto, pode ser patológica quando é desproporcional à situação que a desencadeia, ou 

quando não existe um motivo específico para o seu aparecimento, ou, ainda, quando 

representa uma resposta inadequada à determinada ameaça, em virtude de sua intensidade 

ou duração. 
(KAPLAN, SADOCK E GREBB (2007)

 

Nesta perspectiva, a ansiedade também pode ser definida como um conjunto de 

manifestações comportamentais comumente evidenciadas em crianças e adultos como 

mecanismo adaptativo frente a algum perigo real ou imaginário 
(CAUMO; FIALHO, 2000). 

Trata-

se de um transtorno de comportamento internalizante 
(BORSA; SOUZA; BANDEIRA, 2011)

, que deve 

ser minuciosamente delineado quanto a sua extensão e profundidade com vistas à distinção 

entre o quadro de normalidade e a sua condição patológica 
(PÉREZ-EDGAR; FOX, 2005).

 

Sua incidência representa um impasse no contexto familiar e social da criança, uma 

vez que a mesma pode ser consciente do seu sofrimento interno, no entanto, pais ou 
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professores podem subestimar a gravidade e prejuízo dos sintomas causados pela 

ansiedade nessa criança. Neste sentido, faz-se necessário a identificação precoce e 

tratamento eficaz desses transtornos nessa faixa etária, com vistas à redução do impacto da 

ansiedade no funcionamento social e acadêmico e no desenvolvimento de outros 

transtornos psiquiátricos na vida adulta, como a depressão. 
(CONNOLLY et al., 2007).

 

Existem evidências consideráveis de que o início dos transtornos de ansiedade 

tiveram suas origens na infância. Estudos realizados com amostras clínicas de crianças 

ansiosas demonstram que estas tiveram menos sucesso em formar amizades do que as que 

não tinham o transtorno, indicando que a ansiedade em crianças está associada com 

dificuldades sociais significativas 
(PUIG-ANTICH, et al, 1985; POLLACK MH et al, 1996).

 

A manifestação comportamental da ansiedade pode diferenciar-se em estado de 

ansiedade, traço de ansiedade e distúrbios de ansiedade, de acordo com o grau de prejuízo 

e duração dos sintomas de ansiedade no indivíduo. O primeiro deles configura-se como 

uma medida aguda ou imediata de ansiedade 
(PÉREZ-EDGAR; FOX, 2005),

 tido como uma 

condição emocional temporária que varia em intensidade e flutua com o tempo 
(CAUMO; 

FIALHO, 2000).
 Em contraste, o traço de ansiedade é a tendência em longo prazo de um 

indivíduo para mostrar uma resposta ansiosa a eventos ambientais 
(PÉREZ-EDGAR; FOX, 2005),

 

evidenciando uma característica da personalidade daquele indivíduo que permanece estável 

durante o tempo 
(CAUMO; FIALHO, 2000).

 

No tocante à condição patológica da ansiedade, os distúrbios de ansiedade são 

exemplificados por: (1) transtorno de ansiedade generalizada, (2) fobia social, (3) fobia 

simples, (4) transtorno de pânico, (5) transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e (6) 

transtorno obsessivo-compulsivo. Tais distúrbios são os mais frequentemente identificados 

em crianças e adolescentes, interferindo negativamente no seu comportamento e 

influenciando o desempenho de suas atividades 
PÉREZ-EDGAR E FOX (2005)

. 

De acordo com a 4
a
 edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-IV), a estimativa dos Transtornos de Ansiedade em pré-escolares gira em 

torno de 9 a 10% 
(EGGER; ANGOLD, 2006)

. No Brasil, um estudo realizado em Taubaté-SP com 

amostra de 1251 escolares, evidenciou uma prevalência de 12,7% para transtornos 

psiquiátricos e 5,2% para qualquer transtorno de ansiedade. Além disso, taxas de 

prevalência para outros transtornos específicos também foram identificados, tais como: 

1,4% para Transtorno de ansiedade da separação, 1% para fobia específica; 0,7% para 

fobia social; 0,1% para Transtorno de estresse pós-traumático; 0,1% para Transtorno 
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obsessivo compulsivo; 0,4% para Transtorno de ansiedade generalizada e 2,1% para 

ansiedade não específica 
(FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2004).

 

Na tentativa de identificar previamente a ansiedade e considerando que o processo 

de assistência de enfermagem se inicia na admissão da criança na unidade de internação 

pediátrica, através de ações que minimizem os aspectos estressantes dessa experiência, faz-

se necessário que o enfermeiro reconheça a importância da admissão para a criança e sua 

família. Neste sentido, deve haver o direcionamento das ações de enfermagem para uma 

assistência individual e globalizada, preparando tanto a criança quanto a família e 

fornecendo informações relevantes sobre o que irá acontecer no ambiente hospitalar e 

sobre os resultados esperados para o tratamento. 
(ALMEIDA; SABATÉS, 2008)

 

Observa-se que a partir da admissão a criança pode apresentar danos psicológicos 

como a ansiedade, pois além de ter que conviver com a doença, precisa adaptar-se a esse 

novo ambiente e às novas situações nele presentes. Neste sentido, a literatura evidencia que 

uma das principais intervenções de enfermagem no atendimento no setor de pediatria é 

tentar reconhecer a ansiedade na criança por meio de suas reações, de modo a estar alerta 

aos indícios físicos, emocionais e comportamentais
 BRUNNER E SUDDARTH (2005)

. Deve-se, 

portanto, encorajar a criança a reconhecer e expressar seus sentimentos de ansiedade e, 

caso haja possibilidade, ajudar a criança a compreender e controlar suas reações. 

Além dos aspetos evidenciados na admissão da criança, destacam-se as 

características desencadeadas durante o processo de hospitalização e após a alta. Neste 

sentido, 
OLIVEIRA, DANTAS E FONSÊCA

 
(2005)

 afirmam que a ansiedade decorrente da 

hospitalização em crianças pode ser evidenciada por uma série de reações, sejam elas 

físicas ou emocionais. As reações físicas incluem, por exemplo, o choro, a crise de vômito 

e a inapetência; já as reações emocionais podem ser exemplificadas por: indiferença, 

apatia, medo e agressividade demonstrada pela criança durante a internação. 

Ressalta-se que as reações da criança diante da doença e da hospitalização 

dependem ainda de fatores como idade, desenvolvimento cognitivo, capacidade em lidar 

com a situação, além do preparo e cultura. Desse modo, em decorrência do 

desconhecimento do ambiente hospitalar, algumas condutas de enfermagem são 

fundamentais para a manutenção da segurança psicológica da criança e da família, tais 

como: dar atenção imediata e demonstrar preocupação no intuito de transmitir segurança 

para os pais e as crianças, diminuir a ansiedade e ajudar a minimizar os aspectos 

estressantes de uma internação hospitalar, de forma que sua relação com ambos esteja 
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baseada na compreensão, reconhecimento das necessidades e respeito pessoal. 
(WONG, 1999 

apud ALMEIDA; SABATÉS 2008).
 

Outro aspecto relevante inclui a inserção de um acompanhante e seu envolvimento 

no processo terapêutico, principalmente, no caso de crianças com menos de 5 anos de 

idade, quando exigem uma atenção maior dos cuidadores. No Brasil, a preocupação com a 

permanência dos pais no hospital só veio a se tornar mais efetiva após a promulgação da 

Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, que regulamenta o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, já mencionada anteriormente 
(BRASIL, 1991).

 

Partindo do pressuposto de que o ambiente hospitalar é desencadeador de 

sofrimento psíquico decorrente de variados aspectos, além da inserção na família na 

recuperação do estado de saúde da criança, é preciso que haja uma assistência de 

enfermagem direcionada para a criança hospitalizada e sua família, acompanhada de 

intervenções específicas para minimizar a ansiedade e que efetivamente contribuam para 

familiarizar a criança com o ambiente hospitalar, para que sua internação seja a menos 

traumática possível. Neste sentido, Almeida e Sabatés 
(2008)

 destacam que o enfermeiro 

deve favorecer a adaptação da família no ambiente hospitalar, considerando suas 

necessidades e dando-lhe a oportunidade de continuar exercendo seu papel. 

Para prestar uma assistência qualificada com vistas à identificação da ansiedade 

como um diagnóstico de enfermagem, é preciso que o profissional tenha conhecimento 

sobre suas características. Estudo recente realizado por 
GOMES E.T. ET AL (2012)

 demonstra que 

a ansiedade engloba características definidoras principais e secundárias, sendo as primeiras 

evidenciadas por Relato de incapacidade de relaxar, Insônia, Irritabilidade/Impaciência e 

Inquietação; e as segundas por Palpitação, Frequência cardíaca aumentada, Tristeza 

profunda, Frequência respiratória aumentada, Sentimento de pavor, Choro, Antecipação de 

infelicidade, Agressão/Explosões de raiva, Pressão sanguínea aumentada, Dificuldade de 

concentração, Fuga/Retraimento, Hipervigilância, Déficit de atenção/desempenho, Relato 

de falta de autoconfiança, Relato de sentimento de impotência e Anorexia, Rubor ou 

Palidez, Tremores e Sudorese. 

Ainda no estudo supracitado, destacam-se outras características presentes em 

crianças com ansiedade que não obtiveram o escore suficiente para classificação como 

característica definidora, mas que foram evidenciadas em menores proporções, tais como: 

Fadiga e fraqueza, xerostomia, pupilas dilatadas, desfalecimento, tontura, náusea, vômito, 
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parestesia, calafrio, diarreia, frequência urinária aumentada, maneirismos compulsivos e 

orientação para o passado.  

Corroborando as ideias centrais geradas no referido estudo, 
CAÍRES, MC; SHINOHARA, H. 

(2010)
 afirmam que a maioria dos escolares percebem a hospitalização como algo negativo, 

uma vez que essa percepção está diretamente ligada com aspectos de perda da autonomia; 

restrição ao ambiente hospitalar; afastamento da sua família e amigos; dor relacionada aos 

procedimentos invasivos e/ou a própria patologia. Em contrapartida, referem compreender 

a relevância da internação para a recuperação do seu estado de saúde, além de contar com 

outros aspectos positivos, tais como o carinho exclusivo da mãe, o acesso a produtos 

alimentares que não estão disponíveis em seu domicílio e compensações recebidas por 

estar doente, a exemplo de brinquedos e festas. 

Cabe ressaltar que crianças submetidas ao processo de hospitalização também 

podem apresentar estratégias de enfrentamento, as quais objetivam manter o seu bem-estar 

por meio de mecanismos que amenizem os efeitos estressantes da doença e da 

hospitalização. Estudo realizado com crianças internas em uma unidade pediátrica do 

Espírito Santo (
MORAES; ENUMO,

 
2008

), identifica algumas estratégias de enfrentamento, como: 

Ruminação, Distração, Afastamento social, Negação, Esquiva, Desamparo e Delegação. 

Tais estratégias permitem a identificação de fatores que trazem sofrimento à criança no 

contexto hospitalar e, consequentemente, subsidia o cuidado de enfermagem no sentido de 

auxiliar a criança a lidar com esse processo e controlar seus níveis de ansiedade e estresse 

(
MORAES; ENUMO,

 
2008

). 

Para tanto, é preciso que haja compreensão dos pais e profissionais de saúde para a 

valorização do brinquedo e das brincadeiras, estratégias que também atuam como forma de 

amenizar os sentimentos negativos apresentados pelo escolar, além de criar um espaço para 

ouvir as suas percepções, garantindo o atendimento das suas dúvidas e necessidades 
CAÍRES, 

MC; SHINOHARA, H. (2010)
. Assim, considerando que ao brincar a criança está mais próxima de 

sua situação antes da hospitalização, os problemas gerados por esta tendem a diminuir, 

auxiliando na resposta da criança ao tratamento e, por conseguinte, na sua recuperação 

(MUNHOZ & ORTIZ, 2006). 

Os fatores que influenciam a adaptação da criança ao meio hospitalar podem ser 

divididos em exógenos (que incluem a atitude dos pais e o tempo de permanência da 

criança no hospital, além do tipo de experiências que ela nele venha a vivenciar) e 

endógenos (que englobam as características internas do paciente para enfrentar esta crise, 
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como também o tipo de doença que ele apresenta). 
(QUINTANA AM, ET AL, 2007). 

Baseado nisso, 

conclui-se que a ansiedade desencadeada pela hospitalização pode ser influenciada por 

fatores exógenos ou endógenos e, desse modo, a avaliação prévia da ansiedade torna-se de 

grande importância, uma vez que a identificação precoce dos sintomas pode prevenir 

sofrimentos através da intervenção clínica adequada. 

Nesta perspectiva, a estruturação do diagnóstico de “Ansiedade da hospitalização 

em crianças” como um novo diagnóstico da CIPE
®
 permitirá que os enfermeiros da área 

planejem a assistência de enfermagem direcionada para a redução das consequências 

emocionais da internação, além de contribuir para a utilização do processo de enfermagem, 

para a qualidade do cuidado prestado e para a promoção, prevenção e recuperação da saúde 

da criança hospitalizada. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

A Enfermagem caracteriza-se simultaneamente como ciência e arte dedicada às 

questões físicas, psicológicas, espirituais, sociais e culturais do ser humano, de modo que a 

ciência baseia-se na estrutura teórica enquanto que a arte está diretamente relacionada com 

as habilidades do cuidar e a capacidade de cada profissional. No que concerne a sua 

evolução, em meados do século XIX a Enfermagem constituiu-se como uma ciência 

moderna, dada a influência de Florence Nightingale, que despertou a necessidade de 

aprofundar o conhecimento específico e explicar o método utilizado para prestar os 

cuidados de enfermagem 
(DOENGES; MOORHOUSE; MURR, 2010)

. 

Ao longo da história, a Enfermagem vem atribuindo significados aos fenômenos 

inerentes à profissão, construindo assim o seu campo de conhecimento. A tentativa de 

organizar seu conhecimento teve início a partir da década de 1950, quando houve um 

avanço considerável na construção e também na organização dos modelos conceituais de 

enfermagem, que posteriormente serviram de referencial para a elaboração das teorias de 

enfermagem 
(NÓBREGA; SILVA, 2008/2009)

. 

 Estes modelos conceituais e as teorias de enfermagem favoreceram a identificação 

de conceitos específicos da profissão, mas ao mesmo tempo despertaram para a 

preocupação com os significados destes conceitos. Neste sentido, a importância de definir 

conceitos na Enfermagem relaciona-se com o fato de alcançar a precisão em seus termos, 

facilitando e ampliando a compreensão entre seus agentes. Além disso, destaca a 

necessidade de perceber o sentido das palavras e a ligação com sua história ou origem, 

considerando sua representação em símbolos e significados estabelecidos pelo uso, 

costume ou associações. 
PRICE (1996)

 

Conceito deriva do latim conceptus, sendo definido a partir da compreensão de uma 

ideia ou imagem concebida na mente acerca de um evento, fenômeno ou ação 
(ANDRADE, 

2010)
. Ainda nesta perspectiva, o conceito é caracterizo como uma aventura do pensamento 

que institui um acontecimento ou vários acontecimentos, que permitem um ponto de vista 

sobre o mundo, sobre o vivido. 
(Gallo 2000 apud ANDRADE, 2010, p. 33)

 

Considerando que na Enfermagem os conceitos foram derivados ou emprestados de 

outras disciplinas para a construção do seu corpo de conhecimento 
(MCEWEN;WILLS, 2009)

, 

ressalta-se o interesse para estudos relacionados a esta temática no sentido de contribuir 

para a ampliação do conhecimento da Enfermagem em diferentes áreas de atuação. Para 



37 
 

Duncan, Cloutier e Bailey 
(2007)

, a análise conceitual, síntese de conceito, desenvolvimento 

de conceito e outros sinônimos referem-se ao processo rigoroso de trazer clareza à 

definição do conceito, gerando conceitos “válidos” que são essenciais para o 

desenvolvimento e avanço da excelência da Enfermagem, tanto na teoria como na prática. 

Numa breve retrospectiva histórica destaca-se o desenvolvimento do processo para 

análise de conceito desenvolvido por Wilson, no início de 1960. Sua proposição incidia na 

perspectiva de fundamentar e clarificar o pensamento, de modo que o foco desta análise 

não era criar um significado fixo para o conceito, mas sim gerar um entendimento útil do 

significado de um conceito num contexto específico 
(WILSON, 2005)

. 

Para o referido autor, sua proposta pode ser operacionalizada por meio de onze 

passos: 1) isolar as questões do conceito (de fato, de valores, de conceito); 2) obter 

respostas certas (centradas na essência do conceito); 3) construir caso modelo ou exemplar 

do conceito; 4) construir casos contrários ou contra exemplos do conceito; 5) construir 

casos afins ou relacionados; 6) elaborar casos limítrofes (ilustram atributos que extrapolam 

aqueles do conceito em foco); 7) elaborar casos inventados (quando a prática não oferece 

subsídios para a construção de casos reais); 8) analisar o contexto social (campo de 

entendimento e circunstâncias particulares que envolvem o conceito); 9) analisar a 

expressão de anseio subjacente (referida no contexto social); 10) observar resultados 

práticos (aplicáveis às soluções reais); e 11) verificar resultados na linguagem (aplicação 

na produção de conhecimentos). 

O modelo de Wilson foi amplamente utilizado por pesquisadores em diferentes 

campos de conhecimento e, especialmente na Enfermagem, forneceu subsídios para o 

desenvolvimento de métodos de análise de conceito mais específicos, que pudessem ser 

aplicados nas pesquisas da área (Quadro 1).  McEwen e Wills 
(2009)

 destacam os métodos 

desenvolvidos por Walker e Avant, Rodgers, Schwartz-Barcott e Kim, Morse e Meleis, 

considerando que todos enfocam o esclarecimento do conceito quanto à identificação de 

seus atributos: 

Rodgers desenvolveu um método de análise de conceito indutivo, que envolve a 

descrição de meios para esclarecer o status atual de um conceito por meio da identificação 

de um consenso, para examinar o contexto histórico ou evolutivo do conceito e para 

determinar as áreas de concordância e discordância no uso do conceito entre diversas 

disciplinas. Conhecido como análise evolucionista, a operacionalização deste método 

também inicia com a seleção de um conceito de interesse; seguida pela identificação de 
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usos e atributos do conceito, construção de casos-modelos e identificação de antecedentes 

e consequentes. 
(RODGERS; KNAFL, 2000)

. 

 

Quadro 1- Comparação de métodos selecionados para o desenvolvimento do conceito. 

Autor Ano Método Finalidade 
Nº 

passos 

Walker e 

Avant 

1983 Análise de conceito Esclarecimento do significado dos 

termos 

8 

Rodgers 

1989 Análise evolutiva 

de conceito 

Refinamento e esclarecimento dos 

conceitos para uso na pesquisa e na 

prática 

5 

Swartz-Barcott 

e Kim 

1986 Modelo Híbrido de 

desenvolvimento 

de conceito 

Apoio ou melhoramento do 

significado do conceito e/ou 

desenvolvimento de uma maneira 

nova ou refinada de medir um 

conceito 

3 fases 

Meleis 

2005 Desenvolvimento 

de conceito 

Definição de conceitos teórica e 

operacionalmente, esclarecimento 

das ambiguidades, relacionamento 

dos conceitos com os referentes 

empíricos 

7 

Morse 
1995 Comparação de 

conceito 

Esclarecimento do significado dos 

conceitos concorrentes 

3 fases 

 

O modelo híbrido de desenvolvimento de conceito foi desenvolvido por Schwartz-

Barcott e Kim, apresentado inicialmente em 1986, expandido e revisado em 1993 e 2000, 

cuja finalidade inclui o apoio ou melhoramento do significado do conceito e/ou 

desenvolvimento de uma maneira nova ou refinada de medir um conceito. Tal modelo 

envolve um processo de três fases: fase teórica (seleção de um conceito; revisão da 

literatura; determinação do significado e mensuração; escolha de uma definição), Fase de 

trabalho de campo (estabelecimento de palco, negociação para entrada em um cenário, 

seleção de casos, coleta e análise dos dados) e Fase analítica final (pesagem dos achados e 

redação do relatório) 
SCHWARTZ-BARCOTT E KIM(2000)

. 

Meleis descreve três estratégias para desenvolver o significado conceitual para uso 

na teoria, pesquisa e prática de enfermagem: a exploração, o esclarecimento e a análise de 

conceito. No que concerne à análise de conceito, Meleis pressupõe que o conceito já tenha 

sido introduzido à literatura de enfermagem e que esteja, portanto, pronto para ser 

decomposto em sua essência para então ser reconstruído e contribuir para o léxico da 

Enfermagem 
(MELEIS, 1997a)

. 
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Morse, por sua vez, criou um método de desenvolvimento que visa favorecer a 

clareza e a distinção dos conceitos em Enfermagem, tomando como estímulo a 

preocupação de que alguns conceitos do léxico da Enfermagem tenham sido derivados e 

não desenvolvidos de forma adequada para a profissão ou que estes conceitos tenham sido 

excessivamente utilizados por aqueles que não os esclareceram. Para execução de seu 

método, utilizou o termo “técnicas avançadas de análise de conceito”, sendo 

operacionalizado por meio dos seguintes passos: processo de delineamento de conceito, 

processo de comparação de conceito e esclarecimento de conceito 
(MORSE, 1995 apud McEWEN; 

WILLS, 2009)
. 

Walker e Avant 
(2005)

 explicaram pela primeira vez o processo de análise de 

conceito em 1983. Seu método inclui a execução de três processos diferentes: análise, 

síntese e derivação de conceito, de modo que a análise de conceito, foco principal deste 

estudo, deve esclarecer os significados dos termos e defini-los (conceitos) para que autores 

e leitores compartilhem uma linguagem comum. 

Na concepção das suas autoras, a análise de conceito tem por objetivo investigar a 

estrutura e o uso do conceito. Trata-se de um processo no qual os elementos básicos do 

conceito são investigados, distinguindo a semelhança e diferença entre outros 

determinados conceitos. Desse modo, o conceito será analisado quanto às suas 

caraterísticas específicas, permitindo identificar quais fenômenos estão compatíveis ou não 

com ele, isto é, quais representam categorias de informações que contêm atributos 

definidores. Esta análise resulta em uma definição operacional precisa e reflete em uma 

base teórica adequada. Desse modo, produz para o pesquisador um entendimento dos 

atributos fundamentais, definindo claramente o problema e permitindo a construção de 

hipóteses que refletem de forma precisa as relações entre os conceitos. Uma análise de 

conceito, basicamente, deve ser operacionalizada com vistas à análise descritiva da palavra 

e da sua utilização 
(WALKER; AVANT, 2005)

. 

O método adotado para este estudo será o de análise de conceito supracitado de 

Walker e Avant 
(2005)

, que se fundamenta na proposta de Wilson e propõe um modelo 

sistemático para enfermeiros que pode ser operacionalizado por meio de oito passos: 

seleção do conceito; determinação dos alvos, finalidades e objetivos da análise conceitual; 

identificação dos possíveis usos do conceito; determinação de atributos críticos, 

definidores ou essenciais; construção de casos modelo; desenvolvimento de outros casos; 
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identificação de antecedentes e consequências do conceito e definição de referentes 

empíricos. (Figura 1) 

 

Figura 1 – Modelo de análise de conceito de Walker e Avant. 

 

 

A primeira etapa deste método consiste na Seleção do conceito, que deve refletir o 

tópico ou a área de maior interesse do estudo, de modo que se recomenda a escolha de um 

conceito que esteja ligado à área de experiência profissional, seja da prática, pesquisa, 

ensino ou administração e que tenha despertado atenção e preocupação do pesquisador 

(FERNANDES et al., 2011)
. Para Walker e Avant 

(2005)
, trata-se de uma etapa cuidadosa que está 

relacionada com o trabalho e necessidade do pesquisador, na qual conceitos inexplorados 

ou incompletos podem ser identificados na prática de enfermagem e sua análise pode ser 

útil para a expansão do pensamento. 

Já a etapa de Determinação dos alvos, finalidades e objetivos da análise 

conceitual, tem como propósito responder ao questionamento: Por que estou fazendo esta 

análise? Este propósito pode objetivar o esclarecimento do significado do conceito 

existente para desenvolver uma definição ou para adicionar ao conceito já existente. Nesta 

perspectiva, o objetivo da análise pode distinguir o uso da linguagem do conceito 

(linguagem comum ou científica), esclarecer um significado do conceito, desenvolver uma 

definição operacional ou rever uma teoria existente 
(WALKER; AVANT, 2005)

. 
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Ainda na concepção das autoras, a terceira etapa deste método inclui a 

Identificação dos possíveis usos do conceito, que é desenvolvida com a consulta a 

dicionários, enciclopédias e literatura disponível para identificação dos possíveis usos do 

conceito estudado. Ressalta-se a necessidade de buscar outras fontes da literatura nesta 

etapa, que não somente na área da saúde, uma vez que esta restrição pode resultar em viés 

no entendimento real da natureza do conceito. Uma vez identificado os usos do conceito, 

deve-se decidir se serão considerados todos os aspectos do seu uso ou somente aqueles que 

são pertinentes ao uso científico. Destaca ainda que a revisão de literatura executada nesta 

etapa ajudará o pesquisador a sustentar ou validar a escolha final dos atributos definidores, 

que se configura como a próxima etapa deste método. 

Segundo Walker e Avant 
(2005)

, a etapa de Determinação dos atributos críticos, 

definidores ou essenciais inclui a identificação das características do conceito que 

aparecem com mais frequência na literatura. Nesta fase, o pesquisador deve listar os 

atributos definidores do conceito com o objetivo de discernir sobre quais serão mais úteis e 

proporcionarão maior ajuda em relação aos objetivos da análise que está sendo realizada. 

Para tal, faz-se necessário correlacionar as características do conceito com o contexto em 

que o mesmo está inserido (por exemplo, contexto social ou relativo ao cuidado de 

enfermagem). 

A quinta etapa do referido método abrange a Construção de caso modelo, onde o 

pesquisador deverá apresentar um caso sobre o conceito estudado. O caso modelo 

configura-se como um exemplo do uso do conceito, no qual são demonstrados todos os 

seus atributos definidores. Sua estruturação pode preceder a análise de conceito, surgir 

concomitantemente à identificação dos atributos definidores ou mesmo surgir após 

determinação provisória desses atributos. Trata-se de uma ferramenta que auxilia o 

processo de análise do conceito, podendo ser constituída de casos reais encontrados na 

literatura ou de casos fictícios criados pelo pesquisador 
(WALKER; AVANT, 2005)

. 

Ainda para essas autoras, o Desenvolvimento de outros casos configura-se como a 

etapa em que se apresentam casos semelhantes ou contrários ao conceito de interesse, 

auxiliando o pesquisador no julgamento sobre quais atributos definidores ou características 

do conceito são essenciais. Neste sentido, o propósito básico dos casos adicionais consiste 

em decidir o que se considera e o que não se considera como características definidoras 

para o conceito em estudo. 
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A sétima etapa corresponde a Identificação de antecedentes e consequências do 

conceito, onde o pesquisador deve considerar primeiramente o contexto social em que o 

conceito é utilizado. Para identificação dos antecedentes buscam-se os acontecimentos que 

precedem a ocorrência do conceito, ou seja, que ocorrem antes da sua assimilação. Já para 

a identificação das consequências é necessário buscar os acontecimentos que ocorrem após 

a determinação do conceito, como resultado da sua ocorrência, de modo que sejam úteis 

para determinar ideias, variáveis ou relações que podem direcionar novas pesquisas 

(WALKER; AVANT, 2005)
.  

A última fase do método adotado para esta pesquisa corresponde a Definição de 

referentes empíricos, onde são determinadas as referências empíricas para os atributos 

definidores do conceito. Walker e Avant 
(2005)

 definem que as referências empíricas 

configuram-se como classes ou categorias de um fenômeno real que, por sua existência, 

demonstram a ocorrência do próprio conceito e até podem coincidir com os seus atributos 

definidores. Uma vez identificados, os referentes empíricos tornam-se úteis para o 

desenvolvimento de instrumentos, considerando que estes estão ligados às bases teóricas 

do conceito e, desta forma, contribuem para a validação teórica de conteúdo e constructo 

de um novo instrumento. 

Considerando que o interesse na definição de conceitos na Enfermagem visa 

alcançar a precisão em seus termos com o objetivo de facilitar e ampliar a compreensão 

entre seus agentes, destaca-se a importância de proceder com estudos de análise conceitual, 

visando analisar os conceitos e mapear seus usos e aplicações, contribuindo não só para o 

processo contínuo de desenvolvimento da CIPE
®
, mas também para facilitar a 

comunicação entre enfermeiros e, consequentemente, tornar mais claro o significado dos 

termos. 

 

 

5.1 Processo de Pesquisa 

 

Para concretização deste estudo foi utilizado o método de análise conceitual 

proposto por Walker e Avant 
(2005)

, que tem por finalidade o esclarecimento de significados 

dos termos, sendo compostas por oito etapas as quais estão descritas sequencialmente para 

facilitar a compreensão dos leitores, apesar de algumas ocorrerem concomitantemente. 
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5.1.1 Seleção do conceito 

 

O conceito Ansiedade da hospitalização em crianças, utilizado para análise neste 

estudo, foi selecionado a partir de sua identificação, como um diagnóstico, na prática 

assistencial de enfermagem da pesquisadora. O referido diagnóstico despertou sua 

inquietação pessoal pela ausência da utilização de uma terminologia uniforme no âmbito 

da clínica pediátrica, de modo que culminava com a identificação do diagnóstico de 

Ansiedade da hospitalização em crianças de modo inadequado ou insuficiente. Tal fato, 

aliado à elevada incidência deste diagnóstico, contribuem para a necessidade de aprofundar 

os conhecimentos acerca do significado desse termo no sentido de clarificar seu conceito e 

favorecer, desta forma, a qualidade da assistência no âmbito da pediatria. 

 Percebe-se que a ansiedade desencadeada por crianças frente à hospitalização é um 

processo frequente, dado os fatores intrínsecos e extrínsecos que corroboram seu 

desenvolvimento. Para tanto, buscou-se identificar na literatura da área as diversas formas 

de utilização do conceito nos contextos do cuidado à criança, com ênfase na identificação 

de seus atributos, antecedentes e consequências, com vistas à percepção mais profunda do 

fenômeno e consequente contribuição para a pesquisa e prática de enfermagem. 

 

 

5.1.2 Determinação dos alvos, finalidades e objetivos da análise conceitual 

 

 A análise do conceito pode ter diferentes objetivos, como o próprio esclarecimento 

do significado de um conceito ou o desenvolvimento de uma definição operacional deste 

conceito. Neste estudo, a questão norteadora desta etapa é: Por que vou fazer a análise do 

conceito de Ansiedade da hospitalização em crianças? A resposta a este questionamento 

terá como propósito único o esclarecimento desse fenômeno na área da Enfermagem, com 

a ampliação de sua compreensão, sua definição consensual e a estruturação de um 

diagnóstico de enfermagem de acordo com as regras da CIPE
®
. 

 Sabe-se sobre a necessidade de utilizar uma terminologia objetiva, única e padrão 

na assistência de enfermagem, muito embora este processo constitua um dos grandes 

obstáculos para o desenvolvimento de sistemas clínicos na área de saúde, dado a falta de 

padronização dos termos. Neste sentido, entende-se o foco deste estudo no sentido de 
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clarificar o conceito de Ansiedade da hospitalização em crianças, pois, sem o 

esclarecimento dos termos utilizados na prática clínica, não há como se atender às 

necessidades dos profissionais em termos do cuidado prestado, bem como de se analisar o 

custo/benefício desse cuidado. 

 

 

5.1.3 Identificação dos possíveis usos do conceito 

 

 Para a identificação dos possíveis usos do conceito procedeu-se com a revisão da 

literatura, utilizando como cenário o campo da saúde com vistas à estruturação do corpus 

literário para análise no estudo.  

Nesta etapa, a maior variedade possível de aplicações do conceito Ansiedade da 

hospitalização em crianças foi selecionada, considerando todas as suas utilizações na 

literatura da área. Para isso, analisaram-se os diversos usos do conceito em estudo no 

corpus literário, composto por: teses e dissertações de mestrado, artigos científicos 

publicados nos últimos sete anos (2006-2013, período selecionado mediante incremento de 

publicações na última década) que versavam sobre a temática, capítulos de livros e 

dicionários que englobavam os diferentes métodos e abordagens do conceito.  

A extração das teses e dissertações de mestrado foram viabilizadas mediante 

consulta ao Banco de teses da CAPES. Os artigos científicos foram obtidos através de 

consultas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com vistas à identificação de literatura 

indexada nas bases de dados do Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), nos idiomas português, inglês e espanhol, 

utilizando a palavra-chave ansiedade and hospitalização and criança. Os capítulos de livros 

e dicionários foram obtidos por meio de busca nos acervos da biblioteca da BIREME, 

biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba e biblioteca setorial do Centro de 

Ciências da Saúde da referida instituição.  

Para a coleta dos dados utilizou-se um instrumento previamente estruturado 

contendo a Caracterização da literatura (Tipo de literatura, Ano de publicação, Autoria, 

Idioma, Área/Disciplina de utilização) e os Dados específicos do conceito (Definições, 

Antecedentes, Atributos, Consequências e Outras informações relevantes), conforme 

descrito no Apêndice A. Ressalta-se que esse mesmo instrumento foi utilizado para as 



45 
 

fases de Determinação dos atributos críticos, definidores ou essenciais e Identificação de 

antecedentes e consequências do conceito, uma vez que essas fases acontecem de forma 

simultâneas. 

A busca na literatura indexada permitiu a extração de 190 artigos científicos, sendo 

19 na base de dados LILACS e 171 na MEDLINE. Das 19 publicações extraídas do 

LILACS, 8 foram excluídas do corpus literário por apresentar similaridade, 

indisponibilidade de acesso pela pesquisadora ou incoerência com o período estabelecido 

para coleta dos artigos.  

Dado o alto número de artigos identificados na MEDLINE, procedeu-se com um 

processo de refinamento para seleção das publicações pertinentes à pesquisa. Considerando 

também o período estabelecido para coleta dos dados e sua relevância para a atualização 

científica, foram selecionados os artigos publicados no período de 2006 a 2013, 

descartando os que não atendiam ao referido critério e àqueles que estavam indisponíveis 

para acesso. 

O refinamento dos artigos teve continuidade com a exclusão daqueles que não 

atendiam ao objeto de estudo, mas versavam sobre a ansiedade desencadeada por mãe ou 

responsável mediante a hospitalização. Para tanto, realizou-se uma leitura minuciosa das 

publicações com o escopo de identificar o referido diagnóstico em crianças, destacando 

suas particularidades e com isso extraindo as características do conceito: definições, 

atributos, antecedentes e consequências. Ao final do processo resultaram 9 artigos 

relevantes para análise na base de dados MEDLINE. 

 

Figura 2: Artigos selecionados para coleta e análise dos dados. João Pessoa, 2013. 

 

 

190 

•Artigos científicos 
identificados 

LILACS: 19 

•Refinamento: 11 

MEDLINE: 171 

•Refinamento: 9 
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 Para a base de dados SciELO não foram identificadas publicações com os 

descritores propostos para este estudo, justificando pois a ausência de descrições 

metodológicas na busca de artigos na referida base. 

 No que concerne à coleta de Teses e Dissertações, realizou-se uma busca minuciosa 

no banco de teses da CAPES, o qual tem por objetivo facilitar o acesso à informação sobre 

teses e dissertações defendidas junto a programas de pós-graduação do país. O banco de 

teses CAPES disponibiliza uma ferramenta de busca e consulta que permite o acesso a 

resumos referente a temática de interesse do pesquisador por meio da pesquisa de autor, 

título e palavras-chave. 

 

Figura 3: Ferramenta de busca do banco de teses da CAPES, João Pessoa, 2013. 

 

 

 Neste estudo, foram identificadas 23 resumos de teses e dissertações pautadas na 

discussão de fatores relacionados à Ansiedade da hospitalização em crianças. Para sua 

análise, procedeu-se com a leitura do material identificado e consequente extração dos 

dados que respondem à temática em estudo em 16 trabalhos. 

 Para a busca realizada em bases de dados não indexadas, como os capítulos de 

livros e dicionários, procedeu-se com o levantamento dos dados inerentes ao conceito de 

Ansiedade da hospitalização em crianças, ressaltando uma maior incidência de definições 

para o termo “Ansiedade” e “hospitalização” de formas isoladas. Este fato não 

impossibilitou a análise das características do conceito, permitindo principalmente a 
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extração de definições para este conceito, mas também dos demais fatores que permitem a 

clarificação do seu significado. 

 

Tabela 1: Características do corpus literário utilizado para análise de conceito. João 

Pessoa, 2013. 

   

Fontes: 

Artigos 

Teses e dissertações 

Capítulos de livros 

Dicionários 

TOTAL 

Número 

20 

16 

5 

5 

46 

Porcentagem (%) 

43% 

35% 

11% 

11% 

100% 

Ano: 

Outros: 

2006 - 2008 

2009 - 2011 

2012 

TOTAL: 

 

14 

13 

18 

1 

46 

 

30% 

28% 

39% 

2% 

100% 

Idioma 

Inglês 

Português 

TOTAL: 

 

9 

37 

46 

 

20% 

80% 

100% 

Área de conhecimento 

Área multidisciplinar 

Medicina 

Enfermagem 

Psicologia/Psiquiatria 

TOTAL: 

 

5 

5 

26 

10 

46 

 

11% 

11% 

56% 

22% 

100% 

 

 No que concerne à fonte de obtenção dos dados, foram utilizados 20 artigos 

(correspondente a 43% do total), 16 dissertações (35%), 5 capítulos de livros e 5 

dicionários (11% para ambos), perfazendo um corpus para análise de 46 trabalhos. Em 

relação ao ano de publicação desses trabalhos, evidenciou-se uma maior porcentagem entre 

os anos de 2009-2011, correspondendo a 39% do total, o que pode relacionar-se com o 

incremento do interesse de pesquisadores em aperfeiçoar os conhecimentos nesta temática 

no referido período de tempo. Em contrapartida, observou-se apenas uma publicação no 

ano de 2012, o que pode está relacionado com um decréscimo de publicações nesta 

vertente. Quanto ao idioma, houve predominância do português em 37 trabalhos (80%), 

uma vez que grande parte do material analisado foi oriundo de teses, capítulos de livros e 

dicionários elaborados na língua portuguesa. No tocante a área de conhecimento, 

evidenciou-se uma predominância de estudos na área de Enfermagem (56%), que pode ser 
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explicado pelo fato deste profissional permanecer mais tempo ao lado da criança que 

desenvolve a ansiedade, na prestação de cuidados e continuidade da assistência. 

 

 

5.1.4 Determinação dos atributos críticos, definidores ou essenciais 

 

Os atributos definidores, também conhecidos como atributos críticos, são 

características que atuam como elementos para diagnósticos diferenciais, isto é para 

discriminar o que é uma expressão do conceito do que não é 
(WALKER; AVANT, 2005)

. 

Considerando que os atributos podem variar de acordo com o contexto em que estão 

inseridos, foram identificados nesta fase os atributos que estão mais frequentemente 

associados com o conceito de Ansiedade da hospitalização em crianças, nos mais 

distintos contextos que este conceito está inserido. Para tal, procedeu-se com uma leitura 

minuciosa dos artigos que foram obtidos através de consultas na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), com vistas à construção do corpus de análise, objetivando a extração de 

dados que retratem as características do referido conceito, possibilitado por meio do 

instrumento de coleta de dados pré-estabelecido (Apêndice A). 

 Para delimitar os atributos do conceito em estudo foi realizado o recorte do material 

analisado em leitura, considerando relevante para determinação das características 

essenciais àqueles que foram utilizados com mais frequência na literatura.  

 

 

5.1.5 Construção de caso modelo 

 

Essa etapa teve como objetivo ilustrar o conceito de Ansiedade da hospitalização 

em crianças por meio de um exemplo que contenha todos os seus atributos definidores 

identificados no estudo. A construção do caso modelo deve ser o mais paradigmático 

possível, podendo ser um exemplo da vida real, identificado na literatura ou construído 

pelo próprio pesquisador. Neste estudo, criou-se um caso modelo fictício com o objetivo 

de ilustrar os atributos do conceito em questão, facilitando a compreensão e clarificação da 

Ansiedade da hospitalização em crianças, bem como contribuindo para identificação 

deste diagnóstico e elaboração do plano de cuidados de enfermagem 
(WALKER E AVANT (2005)

.  

 



49 
 

 

5.1.6 Desenvolvimento de outros casos 

 

O desenvolvimento de outros casos visa auxiliar na decisão quanto aos atributos 

realmente importantes para o conceito 
(WALKER; AVANT, 2005)

. Para tal, casos adicionais 

podem ser desenvolvidos ao longo do estudo, como por exemplo, casos-limítrofes, casos-

relacionados, casos-contrários, casos-inventados e casos ilegítimos. Neste estudo foi 

desenvolvido um caso limítrofe e um caso contrário, ambos constituídos de casos 

ilegítimos que versam pela clarificação do conceito de Ansiedade da hospitalização em 

crianças. 

 

 

5.1.7 Identificação de antecedentes e consequências do conceito 

 

 A identificação de antecedentes e consequentes do conceito diz respeito ao 

levantamento de incidentes ou eventos que acontecem a priori e posteriori ao fenômeno, 

respectivamente. Sua utilização pode contribuir para a identificação dos contextos sociais 

nos quais o conceito é empregado. Neste estudo foram considerados os antecedentes e 

consequentes do conceito de Ansiedade da hospitalização em crianças, com vistas a 

auxiliar sua análise. Sua identificação, assim como em outras fases desenvolvidas no 

processo de pesquisa, foi realizada por meio de uma leitura minuciosa do material que 

compunha o corpus de análise do estudo e posterior extração de dados que retratam os 

antecedentes e os consequentes do conceito. 

 

 

5.1.8 Definição de referentes empíricos 

 

O último passo para análise de conceito consiste em identificar referências 

empíricas para os atributos definidores. Em muitos casos, os atributos definidores ou 

atributos críticos serão idênticos às referências empíricas. Os referentes empíricos são 

categorias ou classes de fenômenos observáveis que, quando presentes, demonstram a 

ocorrência do conceito. A partir desses referentes foi apresentada a estruturação do 
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diagnóstico de enfermagem Ansiedade da hospitalização em crianças, de acordo com as 

diretrizes da CIPE
®
. 
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6. ANÁLISE DO CONCEITO DE ANSIEDADE DA HOSPITALIZAÇÃO EM 

CRIANÇAS 

 

6.1 Manejo com definições 

 

 Inicialmente, faz-se necessário proceder com uma breve discussão acerca da 

relevância das definições na construção de sistemas científicos. O enunciado definitório, 

ou simplesmente definição, caracteriza-se como um elemento chave na constituição e na 

veiculação do conhecimento especializado, tanto tecnológico quanto científico, uma vez 

que expressa um segmento de relações de significação de uma dada área do saber 
(FINATTO, 

2003)
. 

 Pensando nisto, quando a definição constitui-se como um texto particularizado, 

revela facetas de compreensão de fenômenos no seio de uma determinada ciência 
(FINATTO, 

2002)
, o que contribui significativamente para o seu crescimento, pois corrobora o 

desenvolvimento de conceitos e teorias. 

 No dicionário da língua Portuguesa Michaelis, o termo definição significa 

“Proposição que expõe com clareza e exatidão os caracteres genéricos e diferenciais de 

uma coisa; Exposição dos diversos lados pelos quais se pode encarar um assunto; Palavras 

com que se define; Ação de definir”. O termo definir, por sua vez, denota “Determinar, 

Fixar; Demarcar; Interpretar; Dar as qualidades distintivas de; Tomar uma resolução ou 

partido; Tornar conhecido; Expor com precisão; Expor as diversas faces ou lados de”. 

Neste sentido, definição engloba o processo de dar significado aos fenômenos, expondo-o 

a análises como a que se realiza neste estudo. 

A definição de dicionário tem sido considerada como um protótipo ideal de 

definição, uma vez que fornece um exemplo “modelar” para o seu estudo. A partir dessa 

concepção, quando se apreciam diferentes definições colhidas de dicionários 

especializados, é possível perceber um ponto comum fundamental: o enunciado definitório 

caracteriza-se por realizar uma delimitação, mas, ao mesmo tempo, não se resume à 

colocação de limites 
(FINATTO, 2003)

. Nesta perspectiva, muito embora tenhamos definições 

similares oriundas dos dicionários, precisam-se considerar as particularidades do 

enunciado definitório de cada literatura, tendo em vista que revelam o significado do 

conceito mesmo que minimamente necessário e suficiente. 
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 Quando se trata de definições no meio Linguístico, há de se considerar diferentes 

classificações nas vertentes lexicográficas, lógicas, explicativas ou enciclopédicas 
(FINATTO, 

2003)
. Nesta perspectiva, com vistas a uma melhor compreensão dos conceitos 

terminológicos, cabe destacar as normas terminológicas ISO 704/2000 (ISO 704, 2000) e 

ISO 1087-1/2000 (ISO 1087-1/2000) que trazem algumas orientações básicas para a 

elaboração de definições. De modo geral, as recomendações ISO dizem respeito à 

objetividade de formulação do enunciado e objetivam garantir um bom fluxo de 

informação 
(LARA, 2004)

. 

Tomando como base as diferentes perspectivas de uma mesma definição e 

considerando os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) da BIREME, o termo 

Ansiedade pode ser definido como uma “Sensação ou emoção de pavor, apreensão e 

desastre iminente, porém não incapacitante como nos transtornos de ansiedade”. Consta 

ainda na referida biblioteca termos complementares à Ansiedade, como a Ansiedade ao 

Tratamento Odontológico, Ansiedade de Desempenho e Ansiedade de Separação. 

Baseando-se em definições presentes em capítulos de livros que versam desta 

temática, pode-se definir a ansiedade como “Um estado emocional que tem 

comportamentos fisiológicos e psicológicos que abrangem sensações de medo, insegurança 

e antecipação apreensiva, pensamento dominado por ideias de catástrofes ou 

incompetência pessoal, aumento do estado de vigilância, tensão e dor muscular, sensação 

de constrição respiratória, tremor e inquietação” 
(GUIDOLIN BL; CÉLIA SAH, 2011)

.  Corroborando 

esta afirmativa, estudo demonstra que o desenvolvimento da ansiedade relaciona-se 

diretamente com o “estado emocional”, uma vez que estes têm sido descritos como reações 

fisiológicas (variáveis do organismo) resultantes de operações de estímulos (variáveis do 

ambiente) de modo que um componente respondente estaria envolvido em situações de 

ansiedade 
(ZAMIGNANI; BANACO, 2005)

. 

Outras respostas consideradas representativas de uma condição de ansiedade podem 

ser elencadas utilizando as descrições apresentadas pelo DSM IV 
(APA, 1995)

, como: elevação 

da frequência de batimentos cardíacos, com alterações na respiração e na pressão 

sanguínea, sudorese, tremores, sensações de falta de ar ou asfixia, dor ou desconforto 

torácico, náusea, desconforto abdominal, vertigem, desmaio sensações de formigamento. 

Nesta perspectiva, considerando que a definição favorece a clarificação do 

conceito, faz se relevante afirmar que “A ansiedade, que representa uma reação subjetiva a 

uma ameaça real ou imaginária, é um sentimento inespecífico de inquietação e medo. Pode 
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ser leve, moderada ou grave” 
(BAIKIE, 2006)

. Sabe-se que a ansiedade é considerada 

patológica quando ultrapassa os limites de normalidade e passa a interferir no bem-estar 

físico, psicológico e social do indivíduo, podendo ocasionalmente ser confundida com o 

sentimento de medo e gerando a sensação de ameaça constante ao seu portador. 

Diante disso, pode-se definir a ansiedade também como uma “Sensação vaga e 

incomoda de desconforto ou temor acompanhado por uma resposta autônoma, cuja fonte é 

frequentemente inespecífica ou desconhecida pelo indivíduo; uma sensação de apreensão 

provocada pela antecipação do perigo; um sinal de alerta que adverte sobre perigo iminente 

e possibilita que o indivíduo empreenda as medidas para lidar com a ameaça” 
(RALPH, 2009; 

JOHNSON, 2005; BENEDET, 1998)
. 

Considerando sua similaridade com outras manifestações de ordem psicológica e, 

muitas vezes, a dificuldade de diagnóstico prévio, destaca-se a definição de ansiedade 

como “Sentimento desconfortável, o qual é muitas vezes inespecífico ou desconhecido 

para o indivíduo” 
(GORDON, 2000)

. Dado este desconhecimento, a ansiedade passa a ter status 

de queixa clínica quando o seu desenvolvimento é oriundo de eventos aversivos, em suas 

múltiplas possibilidades de interação. Destaca-se que a classificação da ansiedade como 

fenômeno clínico depende de fatores como (1) quando implica em um comprometimento 

ocupacional do indivíduo, impedindo o andamento de suas atividades profissionais, sociais 

e acadêmicas; (2) quando envolve um grau de sofrimento considerado pelo indivíduo como 

significativo; e (3) quando as respostas de evitação e eliminação ocuparem um tempo 

considerável do dia 
(ZAMIGNANI; BANACO, 2005)

. 

 Quando a busca é direcionada para dicionários da língua portuguesa, pode-se 

definir a ansiedade como um “Sentimento de apreensão, inquietude, agitação, incerteza e 

medo resultante da antecipação de alguma ameaça ou perigo, geralmente de origem 

intrapsíquica e não externa, cuja fonte é normalmente desconhecida ou não reconhecida. 

Suas características subjetivas incluem sentimentos de tensão crescente, desamparo, 

inadequação, medo, superexcitação, angústia e preocupação. Já as características objetivas 

incluem excitação cardiovascular, vasoconstrição superficial, dilatação da pupila, agitação, 

insônia, má acuidade visual, tremor, tensão facial, voz trêmula, contínua concentração em 

si mesmo, perspiração aumentada e preocupação expressa em relação a mudar os fatos” 

(MOSBY, 2001; SANTOS, 2006; STEDMAN´s, 1996)
. 

Outras literaturas desta mesma finalidade afirmam que a ansiedade também se 

caracteriza por “Angústia, incerteza aflitiva; desejo ardente, impaciência; distimia penosa 
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em que se associam transtornos afetivos, intelectuais e dinâmicos, com sensação 

injustificada de perigo iminente, insegurança e incerteza” 
(BUENO, 1991; KOOGAN/HOUAISS, 1993)

. 

Todas as características identificadas só passam a contribuir para o entendimento do 

fenômeno, caracterizando a ansiedade enquanto quadro clínico e elencando suas 

particularidades quanto aos sinais e sintomas. 

Na prática assistencial da Enfermagem pediátrica um grande número de eventos 

pode ser descrito por crianças ou acompanhantes envolvendo algum tipo de ansiedade. O 

termo ansiedade, todavia, pode se referir a acontecimentos bastante diversos, tanto no que 

diz respeito a aspectos internos da criança quanto a processos comportamentais que 

produzem esses estados internos. Nesta perspectiva, é preciso que haja conhecimento por 

parte dos profissionais acerca da identificação deste diagnóstico, uma vez que como 

descrito na análise definitória acima, há uma íntima relação das peculiares deste com 

aspectos emocionais e características também identificadas em outras situações de saúde. 

Não havendo registro do descritor Ansiedade da hospitalização, buscou-se 

analisar durante esta pesquisa os conceitos de Ansiedade e Hospitalização separadamente, 

de modo que o termo Hospitalização inclui-se na BIREME  e tem como definição “Estar 

em um hospital ou ser colocado em um hospital”, cabendo a ressalva de não confundir tal 

situação com a Admissão ou Readmissão do paciente, estes que já se constituem como 

outros descritores desta biblioteca. 

Ainda sobre esta ótica, hospitalização caracteriza-se como o “Confinamento de um 

paciente em um hospital”, assim como em outras literaturas que afirmam tratar-se da 

“Admissão e permanência em um estabelecimento hospitalar” 
(KOOGAN; HOUAISS, 1993)

. Em 

concordância com estas definições, há ainda a que classifica a hospitalização como “Ato 

ou efeito de hospitalizar” 
(BUENO, 1991)

.  

Na antiguidade, o hospital não era visto como um lugar de cura e sim como um 

local para a internação de pobres, loucos e prostitutas, servindo como uma instituição mista 

de assistência, exclusão e transformação psicossocial. Somente por volta de 1760, devido à 

industrialização e à necessidade de trabalhadores sadios, os hospitais passaram a oferecer 

tratamento para diversas enfermidades e atender pacientes de todas as faixas etárias 
(LIMA, 

1996)
. 

O primeiro hospital pediátrico foi fundado, em Paris no ano de 1802, seguido por 

outro em Londres e, em 1850, nos Estados Unidos. Com isso, surgiu também a necessidade 

de treinamento específico da equipe de saúde pediátrica, de modo que somente em 1888 
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surgiu a Enfermagem pediátrica moderna 
(ROCHA, 1995)

. Naquela época as crianças eram 

mantidas em isolamento, uma vez que as instituições hospitalares tinham, inicialmente, a 

função de prevenir a transmissão de infecções. Os antibióticos ainda não haviam sido 

descobertos e as doenças infectocontagiosas alastravam-se com muita facilidade, 

dizimando um grande número de crianças. A família era privada de qualquer envolvimento 

com o recém-nascido e este ficava isolado no berçário até a alta hospitalar 
(DARBISHIRE,1993)

. 

Muitos trabalhos passaram a ser desenvolvidos ao longo dos anos, apontando os 

efeitos desfavoráveis da hospitalização com isolamento da criança, tanto para ela como 

para sua família 
(COYNE, 1995)

. No ano de 1943, começou a ser amplamente divulgado e 

discutido o alojamento conjunto, que inicialmente, foi chamado de rooming-in, visando 

facilitar a relação mãe-filho no pós-parto. Tratava-se de um sistema de instalação da 

maternidade em que a mãe e o recém-nascido, e, muitas vezes, também o pai, coabitavam 

na mesma dependência, favorecendo, através desta aproximação, o contato físico 

prolongado dos pais com a criança 
(CYPRIANO, 1990)

. 

Hoje, o hospital configura-se como uma instituição de atendimento à saúde com 

finalidade específica, que exige dos profissionais um conhecimento também específico 

para atuação junto aos que necessitam de assistência frente ao processo diagnóstico-

terapêutico 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010)

. Para o atendimento de saúde, a permanência no 

ambiente hospitalar pode gerar uma ruptura familiar, provocando crises que se 

caracterizam por fatores como: descontinuidade na satisfação das necessidades biológicas, 

psicológicas e sociais entre os membros da família; mudança no padrão do papel 

desempenhado pelos pais; aumento do grau de dependência de familiares por parte da 

criança doente e aparecimento do sentimento de culpa e ansiedade na família 
(ALMEIDA; 

SABATÉS, 2008)
. 

Sabe-se que em meio a uma condição patológica que exija hospitalização, crianças 

e familiares são afetados em decorrência do afastamento do convívio familiar e 

permanência em ambiente hospitalar. A hospitalização tende a ser uma experiência 

traumática e exaustiva, fato este relacionado com a inclusão da criança e acompanhante em 

um contexto diferente do que era de costume, mas também à falta de conhecimento sobre o 

caso de saúde da criança, tratamento e previsão de alta. 

Dentre as consequências da hospitalização, têm-se o desenvolvimento de 

sentimentos como a angústia, apreensão, medo, impulsividade, agitação, temor, tristeza e a 

própria ansiedade. Sabe-se que uma experiência de hospitalização pode interferir no 
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desenvolvimento da criança e que, quanto maior o período de internação, maiores são as 

chances de surgimento das características que afetam negativamente o curso normal desse 

desenvolvimento. É preciso que haja uma atenção especial por parte dos profissionais de 

saúde com vistas a reduzir os níveis de estresse que essas crianças são submetidas, fato este 

que pode amenizar as consequências negativas da hospitalização e contribuir com todo o 

processo de recuperação. 

 

 

6.2 Atributos do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças 

 

 Os atributos, como já mencionado anteriormente, caracterizam-se por termos 

utilizados por autores para descrever as características do conceito, sendo estas as mais 

frequentes na literatura. Neste estudo, para nortear a identificação dos atributos, utilizaram-

se as seguintes questões: Como os autores definem o conceito? Quais as 

características/atributos apontados por eles? Que ideias os autores discutem acerca da 

ansiedade da hospitalização em crianças? 

 A determinação dos atributos críticos ou essenciais se configura como um passo 

fundamental no processo de análise, uma vez que se identificam palavras ou expressões 

utilizadas com mais frequência na literatura que, por sua vez, elucidam a essência do 

conceito. Os atributos constituem as características do conceito, estas que atuam como 

elementos para diagnósticos diferenciais, ou seja, discriminam o que e uma expressão 

do conceito daquilo que não é 
(FERNANDES; NÓBREGA; GARCIA; MACÊDO-COSTA, 2011). 

Considerando que a identificação dessas características reflete as peculiaridades do 

conceito, os atributos listados na Tabela 2 compõem os elementos essenciais do fenômeno, 

sendo elencados mediante frequência na literatura.  
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Tabela 2: Distribuição dos atributos mais citados na literatura sobre o conceito Ansiedade 

da hospitalização em crianças, segundo publicações analisadas. 

Atributos Número de 

publicações 

Porcentagem 

N = 46 

Necessidades Biológicas 

Alterações do apetite; 

Dispneia + Sensação de constrição respiratória;  

Estimulação simpática (excitação cardiovascular, 

vasoconstricção superficial, dilatação da pupila) + Excitação 

+ Taquicardia; 

Insônia; Aumento do estado de vigilância; 

Tremor 

 

03 

03 

 

 

10 

02 

10 

 

6,5% 

6,5% 

 

 

21,7% 

4,3% 

21,7% 

Necessidades Psicológicas 

Apreensão; 

Choro; 

Conflitos;  

Desassossego da mente;  

Falta de concentração + Desatenção; 

Hiperatividade + Impulsividade + Agitação + Inquietação; 

Irritabilidade + Raiva; 

Medo + Temor + Angústia; 

Nervosismo; 

Perda de confiança em si mesmo + Insegurança + Impotência 

+ Perda da autonomia; 

Preocupação; 

Sensação de abandono/ solidão/ desamparo; 

Sensação de castigo e culpa, dano corporal ou agressão;  

Tensão; 

Tristeza; 

 

18 

05 

01 

01 

04 

 

31 

08 

46 

10 

 

29 

09 

15 

20 

15 

08 

 

39,1% 

10,8% 

2,1% 

2,1% 

8,3% 

 

67,3% 

17,3% 

100,0% 

21,7% 

 

63,0% 

19,5% 

32,6% 

43,4% 

32,6% 

17,3% 

 

Conforme visto, os atributos do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças 

são representados por fenômenos classificados em Necessidades Biológicas (Alterações 

do apetite; Dispneia, Sensação de constrição respiratória; Estimulação simpática - 

excitação cardiovascular, vasoconstricção superficial, dilatação da pupila, Excitação, 

Taquicardia; Insônia; Aumento do estado de vigilância e Tremor) e Necessidades 

Psicológicas (Apreensão; Choro; Conflitos; Desassossego da mente; Falta de 

concentração, Desatenção; Hiperatividade, Impulsividade, Agitação, Inquietação; 

Irritabilidade, Raiva; Medo, Temor, Angústia; Nervosismo; Perda de confiança em si 

mesmo, Insegurança, Impotência, Perda da autonomia; Preocupação; Sensação de 

abandono, solidão, desamparo; Sensação de castigo e culpa, dano corporal ou agressão; 

Tensão; e Tristeza). 
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Alguns termos foram encontrados na literatura e, por representarem similaridades 

quanto à definição e manifestações clínicas, foram agrupados durante o processo de 

análise. Considerando a estreita relação dos atributos da Ansiedade da hospitalização em 

crianças, serão mencionados durante a discussão os atributos de forma isolada ou não, de 

modo que algumas considerações podem ser feitas concomitantemente.  Observa-se ainda 

que grande parte dos atributos caracteriza-se como abstratos e possui íntima relação com 

outras situações clínicas de ordem psicológica, o que também será discutido e ressaltado ao 

longo desta etapa. 

No que se refere às Alterações do apetite, sabe-se que quando hospitalizadas, as 

crianças em sua maioria não são submetidas a avaliação antropométrica, o que 

compromete o seu acompanhamento nutricional. 
(ROCHA; ROCHA; MARTINS, 2006)

. Considerando 

que o processo de hospitalização pode ocasionar diversas consequências negativas à 

criança, destaca-se a mudança do hábito alimentar e a própria condição de adoecimento 

como fatores desencadeantes de alterações no apetite. 

Estudo demonstra que durante o período de hospitalização foi evidenciado uma 

perda ponderal em 51% das crianças 
(ROCHA; ROCHA; MARTINS, 2006)

, enquanto que outro 

resultado aponta índices ainda mais preocupantes, na faixa de 60 a 85%. 
(FERREIRA; FRANÇA, 

2002; ROMALDINI et al, 1996)
. Tais resultados despertam para a necessidade de um suporte 

nutricional adequado, com vistas à redução da prevalência e magnitude da desnutrição e 

melhora do prognóstico clínico. 

Outros atributos identificados no estudo constituem a Dispneia e a Sensação de 

constrição respiratória. Sabe-se que, independente de contar com uma doença de base à 

nível respiratório, crianças em longos períodos de internação e que desenvolvem ansiedade 

estão susceptíveis a apresentar desconfortos físicos que envolvem não só o referido 

sistema, mas também o sistema nervoso, exemplificado pelo atributo Tremor, além do 

cardíaco. Características essenciais como a Estimulação simpática, que inclui a excitação 

cardiovascular, vasoconstricção superficial e dilatação da pupila, assim como a própria 

Excitação e Taquicardia, também foram elencados como atributos da Ansiedade da 

hospitalização em crianças, visto que representam reações do organismo frente ao 

processo de ansiedade 
(GORDON, 2000; GUIDOLIN BL; CÉLIA SAH, 2011)

. 

No que concerne ao atributo Insônia e Aumento do estado de vigilância, sabe-se 

que o medo e a ansiedade são causas comuns no comprometimento do padrão de sono 

normal da criança. A insônia pode ser definida como a dificuldade de iniciar ou manter o 
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sono, apresentando diversas características durante o desenvolvimento infantil 
(NUNES; 

CAVALCANTE, 2005)
. Segundo a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, a insônia 

classifica-se no grupo das dissonias, sendo mais frequentemente causada por fatores 

ambientais, comportamentais ou fatores psicológicos. 
(ASDA, 1997)

 

Nesta perspectiva, destaca-se a necessidade do reconhecimento da causa da insônia 

como o primeiro passo para uma abordagem diretiva e adequada no cuidado à criança 

hospitalizada, já que essa situação possui características específicas e distintas quando em 

nível pediátrico, relacionadas não só ao estado de saúde mas também à fatores emocionais, 

fazendo com que o seu manejo seja diferente do manejo habitual realizado em adultos. 

Quando se analisa um conceito abstrato como a Ansiedade, observa-se também 

grande grau de abstração em suas características essenciais, como pode ser evidenciado 

neste estudo quando se trata das Necessidades Psicológicas. A exemplo disso foi 

identificado o atributo de Apreensão em número considerável na literatura analisada 

(CORREIA, CARVALHO E LINHARE, 2008; SANTOS, 2006; MOSBY, 2001; CAVALCANTE, 1998)
, que segundo 

definição do dicionário MICHAELIS consiste em Preocupação, receio, temor, 

desassossego do espírito por temor do futuro. Corroborando esta afirmativa, além do 

desassossego do espírito exemplificado pela apreensão, houve ainda a identificação do 

atributo de Desassossego da mente 
(LAPA DF; SOUZA TV, 2011)

, assim como a Falta de 

concentração e Desatenção 
(MORAIS, SILVA e ANDRADE, 2007; GORDON, 2000) 

demonstradas por 

crianças hospitalizadas que desenvolvem a ansiedade. 

Sabe-se que em decorrência do processo de hospitalização, a criança pode 

demonstrar comportamentos como estes que antes não eram observados no contexto 

familiar. Aliado a essa percepção, há a inclusão da criança no cenário do hospital e em uma 

realidade totalmente distinta, onde predominam comportamentos de repressão de 

sentimentos onde ela não pode expressar suas emoções, além de afastá-la de sua função de 

“ser criança”, uma vez que suas atividades rotineiras são privadas ou reduzidas. 

Por vezes o hospital se configura como um local aterrorizante para a criança, 

considerando todas as peculiaridades deste ambiente que não oferece recursos para que a 

criança possa se identificar. Há ainda associações com suas experiências anteriores de 

hospitalização, somando-se ao fato da sua debilitação física e emocional, o que torna a 

situação ainda mais difícil 
(OLIVEIRA; DIAS; ROAZZI, 2003).

 Neste sentido, surgem a preocupação 

e os conflitos da criança com o próprio ambiente, com os profissionais que lhe prestam 
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cuidados e com o ente querido que lhe acompanhe, evidenciando mais duas características 

essenciais do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças. 

O choro aparece como uma das principais reações da criança à hospitalização. 

Estudo realizado com crianças hospitalizadas demonstra que o choro foi a segunda 

manifestação mais prevalente, correspondendo a 25,6% dos casos quando para crianças 

com acompanhamento familiar e 22,8% em crianças sem acompanhamento de familiares 

ou entes queridos 
(OLIVEIRA; DANTAS; FONSÊCA, 2005).

 Tal reação pode surgir em virtude da 

criança estar sendo submetida a uma situação desconhecida, com aspectos estranhos e 

ameaçadores, o que acaba refletindo por meio do choro uma série de sintomas vivenciados 

por ela durante o processo. 

Outros atributos que foram evidenciados dizem respeito à Hiperatividade, 

Impulsividade, Agitação e Inquietação. Tais conceitos foram agrupados e analisados 

concomitantemente por conterem similaridades quanto às situações clínicas. Sabe-se que a 

hospitalização representa uma mudança social que repercute em aspectos de ordem 

psicológica, portanto, o surgimento de tais características se faz presente em crianças 

internadas e respondem a uma forma de manifestação de suas inquietudes acerca da 

permanência em ambiente estranho, como se configura o ambiente hospitalar. 

Dada à alta prevalência dos atributos supracitados, destaca-se a necessidade de 

atenção por parte da equipe na identificação dos sintomas e correlação com a Ansiedade da 

hospitalização. Por vezes, a criança apresenta reações que se expressam das mais variadas 

formas e não necessariamente configuram-se como características de sua personalidade, 

mas sim como uma resposta momentânea a um estresse físico e psicológico. Outro atributo 

identificado neste estudo diz respeito ao Nervosismo que, assim como os demais, requer 

capacitação da equipe que lhe presta assistência para identificar as reações da criança, 

reconhecendo as necessidades desta e da família envolvida no processo e executando as 

ações em suas atividades cotidianas de cuidado. 

Além das manifestações ora discutidas, identificou-se os atributos Irritabilidade e 

Raiva que, assim como aqueles, refletem manifestações da criança em resposta ao processo 

de hospitalização. Considerando que a necessidade de hospitalização da criança gera 

sentimentos ambíguos, uma vez que se passa a compartilhar a doença, o tratamento, os 

sucessos e insucessos com outras famílias ali presentes 
(COLLET, OLIVEIRA, VIERA, 2010)

, o 

surgimento de características como a Irritabilidade e Raiva também se configuram como 

essenciais quando se trata da Ansiedade da hospitalização em crianças. 
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Em outra perspectiva, foram identificados atributos como Perda de confiança em si 

mesmo, Insegurança, Impotência e Perda da autonomia. O processo de separação da 

criança do seu cotidiano está diretamente relacionado com tais características, o que pode 

ser potencializado em casos de sucessivas hospitalizações por submetê-la a novos 

sofrimentos psicológicos. Em contrapartida, a permanência do familiar durante a 

hospitalização pode amenizar o surgimento das referidas particularidades, uma vez que é 

no familiar significativo que a criança busca apoio e orientação 
(COLLET, OLIVEIRA, VIERA, 2010)

, 

podendo, portanto, amenizar as consequências negativas da hospitalização. Destaca-se o 

surgimento destas características também na família, em sua maioria no membro que 

acompanha a criança durante a recuperação, o que enfatiza a necessidade de atuação da 

equipe de enfermagem ao binômio mãe-filho. 

O conceito Ansiedade da hospitalização em crianças possui atributos 

relacionados com a Sensação de abandono, solidão e desamparo, também evidenciados 

neste estudo. Tais sentimentos corroboram a afirmativa de inserção da criança e 

acompanhante em ambiente desconhecido, cercada de pessoas que não lhe são familiares, 

submetidas à procedimentos também desconhecidos e, por vezes, sem que haja nenhum 

conhecimento acerca do caso de saúde, prognóstico e tratamento. 

Sabe-se que a hospitalização configura-se como um fator agravante e que a resposta 

da criança pode ser influenciada, de forma positiva ou negativa, por alguns dos seguintes 

fatores: Informações recebidas; conduta da equipe de saúde; idade da criança e seu 

desenvolvimento; duração da hospitalização e atitude dos pais durante a hospitalização 

(ALMEIDA; SABATÉS, 2008)
. Neste sentido, as características essenciais mencionadas podem ser 

amenizadas desde que a equipe de enfermagem auxilie no enfrentamento da criança e 

família diante do processo de hospitalização. 

Sensação de castigo e culpa, dano corporal ou agressão também foram identificados 

como atributos do conceito em estudo. Considerando as fantasias inconscientes da criança 

e a possibilidade da doença ser sentida como castigo e, assim, ser vivida com culpa, sabe-

se que em função de os mecanismos de adaptação e percepção da criança ainda não 

estarem totalmente desenvolvidos, a hospitalização pode significar um dano corporal, uma 

agressão ou castigo por algo que ela fez ou deixou de fazer 
(SCHMITZ, 1989). 

Quando se trata da tensão como atributo do conceito Ansiedade da hospitalização 

em crianças, destaca-se o seu surgimento como potencializador do nível de estresse da 

criança e sua família, agravado por sentimentos de medo e desconhecimento 
(ANTONIO; 
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MUNARI; COSTA, 2002). 
Estudo realizado com crianças em um hospital escola no estado da 

Paraíba demonstrou que o lúdico pode influenciar no enfrentamento da criança 

hospitalizada, uma vez que o simples estabelecimento do diálogo viabilizado pelas 

atividades recreativas, bem como a expressão do sentimento da criança proporcionou o 

alívio de tensões
 (MOURA DE MOURA, 2009).  

Desse modo, destaca-se mais uma vez a relevância de uma assistência qualificada 

no sentido de diminuir as tensões do ambiente, reduzindo os desconfortos inerentes à 

hospitalização e promovendo o desenvolvimento normal da criança, ainda que em meio a 

situações adversas como se configura o período de internação. Enfatiza-se a necessidade de 

atividades lúdicas como mecanismo de distração e envolvimento das crianças 

hospitalizadas, pois com isso há grandes possibilidades de se prevenir o surgimento de 

sentimentos como a tristeza, outro atributo da Ansiedade da hospitalização em crianças 

identificado neste estudo. 

Finalizando a discussão acerca dos atributos do conceito em questão, destaca-se o 

Medo, Temor e Angústia, agrupados por apresentarem similaridades e presentes na 

totalidade da literatura investigada. Dentre as causas, destaca-se a realização de 

procedimentos invasivos e, principalmente, da injeção como causadora do medo em 

crianças. Outro aspecto relevante diz respeito às situações onde a criança visualiza a 

terapêutica a que outras crianças são submetidas, despertando-lhes a sensação de medo, por 

observar antecipadamente uma situação que, futuramente, ela poderá vivenciar dentro da 

unidade de internação 
(CIBREIROS, 2000)

. 

Sabe-se que, aliado ao fato de submissão a procedimentos invasivos, há ainda a 

separação da criança da sua rotina habitual. A hospitalização é responsável pelo 

afastamento desta do seu cotidiano familiar para um ambiente com rotinas e normas 

rígidas, o que pode refletir de forma negativa, levando a criança a experimentar 

sentimentos como o medo e a carência 
(TESCK, 1976)

. Em contrapartida, ressalta-se que com a 

presença do acompanhante, as crianças se sentem protegidas e acompanhadas, o que 

diminui o medo frente à situação desconhecida da doença e da instituição. 

Tais características expressam a essência do fenômeno Ansiedade da 

hospitalização em crianças, uma vez que expõem as reações mais frequentes observadas 

em crianças que se submetem à hospitalização. Em síntese, refletem os atributos que 

podem ser relacionados com o conceito em estudo e auxiliam no entendimento da 

amplitude do seu significado. 
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6.3 CASO MODELO 

 

L.C.M.A.S., 8 anos de idade, sexo feminino, brasileira, domiciliado na zona urbana do 

município de Santa Luzia, interior da Paraíba. Filha única, estudante do primeiro ano do 

ensino fundamental, costuma brincar e interagir com as demais crianças da sala de aula e 

pratica balé como atividade física. Sempre muito comunicativa, gosta de ir as sessões de 

fisioterapia respiratória, rotina duas vezes por semana desde que foi diagnosticada com 

Fibrose cística e passou a ter dificuldades respiratórias. Hoje se encontra hospitalizada em 

virtude de uma complicação clínica e, dado o longo período de permanência em ambiente 

estranho e afastamento dos demais entes familiares, apresenta sinais de inquietação, 

angústia e medo do desconhecido. A genitora refere preocupação com o estado de saúde da 

filha por também evidenciar sintomas como a falta de apetite, choro excessivo e tremores, 

nunca antes demonstrados em outros episódios de internações. A equipe de enfermagem 

elenca a irritabilidade e impulsividade como sintomas predominantes diante da 

aproximação para prestação de cuidados e os demais internos da mesma enfermaria ainda 

referem que a sua hiperatividade associada ao nervosismo, faz com que a criança 

permaneça numa constante excitação, atrapalhando desta forma o sono e repouso destes 

pacientes. Como consequências do seu quadro clínico, apresenta dispneia associada à 

sensação de aperto ou constrição respiratória, além de permanecer em constante estado de 

vigilância, que interfere consideravelmente no seu padrão normal de sono e, como 

consequência, no da genitora, que passa a referir episódios de insônia. Quando examinada, 

apresenta-se taquicárdica e com dilatação da pupila segundo relatos da equipe, aspectos 

que corroboram a tensão, raiva e apreensão que demonstra ao ser tocada durante o exame 

físico. Por outro lado, quando consideramos os aspectos emocionais que permeiam o 

processo de hospitalização e podem gerar consequências ao desenvolvimento da criança, 

destaca-se a sensação de solidão e abandono relatada por ela, mesmo quando em 

companhia da mãe, além de situações que demonstram o seu pensamento diante da 

hospitalização como uma situação de castigo e culpa. Sua fala é permeada por um 

sentimento de tristeza e todos os aspectos elencados estão também relacionados com a 

percepção da mãe diante do processo de hospitalização da filha, demonstrando 
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insegurança, impotência e perda da autonomia, fatos estes que podem ser amenizados com 

uma prestação adequada de cuidados. 

 

 

6.4 CASO LIMÍTROFE 

 

H.N.A., sexo masculino, 5 anos de idade, filho primogênito de uma família da zona rural 

do município de Patos, interior da Paraíba. Estudante da alfabetização, percorre 8km 

acompanhado de sua mãe até chegar à escola, que fica na zona urbana. Gosta de jogar 

futebol com os colegas de turma e, por vezes, fica de castigo por agredi-los durante as 

partidas. Sua mãe refere que seu comportamento agressivo teve início com o nascimento 

do irmão, hoje com 3 anos. A criança sentiu-se mal durante uma atividade recreativa, foi 

encaminhado para o hospital infantil mais próximo e, quando realizou exames específicos, 

foi diagnosticado com uma obstrução intestinal que culminou em hospitalização para 

realização de procedimento cirúrgico. Sem compreender o que de fato estava acontecendo, 

passou a esboçar irritabilidade e nervosismo diante da situação, comportando-se de modo 

atípico e esboçando uma série sentimentos que gerou apreensão de toda a família. Inquieto, 

mal deixava que a equipe lhe examinasse e demonstrava sinais de medo e angústia todas as 

vezes que alguém se aproximava, agarrando-se a mãe e chorando incontrolavelmente. 

Enquanto aguardava o retorno do filho da cirurgia, sua mãe relatou sentimento de 

impotência diante da situação, uma vez que desconhecia o caso e sentia-se insegura para 

proceder com os cuidados no pós-operatório. 

 

 

6.5 CASO CONTRÁRIO 

 

M.R.L.G, sexo feminino, 7 anos de idade, filiação desconhecida, chegou ao serviço de 

saúde acompanhada de um conselheiro tutelar da região de João Pessoa, Paraíba. Segundo 

relatos, foi deixada na porta de uma residência após o nascimento e resgatada para 

cuidados junto ao orfanato mais próximo, o qual reside até hoje. Dada às complicações 

clínicas provenientes da Anemia Falciforme, Não conseguiu ser adotada, pois necessita de 

cuidados especiais que exigem maiores critérios na escolha da possível família. Sempre 

muito comunicativa, é uma criança encantadora e precoce para o seu tempo, querida pelos 

membros do orfanato que a adotaram como filha e pelos profissionais de saúde que lhe 
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prestam cuidados sempre que necessita de hospitalização, uma vez que suas idas 

frequentes ao hospital a deixaram mais familiarizada com o ambiente, pessoas e 

procedimentos. Apresentou dores fortes nas articulações, cansaço excessivo e palidez certa 

manhã, sendo levada a instituição de saúde para realização de exames e administração de 

analgésicos. Quando submetida ao exame físico, também apresentava febre e icterícia, 

sintomas comuns para portadores de anemia falciforme em crise. Encontra-se hospitalizada 

há vinte dias e, mesmo com todos os percalços que lhe são impostos, consegue permanecer 

tranquila, falante, risonha e disposta a praticar as atividades recreativas. Os profissionais de 

saúde que lhe prestam assistência referem que o comportamento da criança difere dos 

comumente observados na unidade de internação, uma vez que mesmo desacompanhada, 

coopera com o trabalho da equipe, chegando a auxiliar na administração de medicamentos 

e realização de procedimentos nas demais crianças, acalmando-as e afirmando que “aquilo 

é feito para acabar com a dor”. Quando questionada sobre sua condição clínica, explica que 

“seu sangue tem um desenhinho diferente e que por isso o caminho que ele anda fica 

entupido, causando a dor que só para quando toma remédio”. Por sua fala, demonstra 

entendimento sobre as características da anemia falciforme e parece conviver bem com 

isso, enfatiza que a dor é amenizada pela administração de medicamentos e conforma-se 

com o fato de estar em um ambiente diferente do habitual, pois ali também pode brincar, 

interagir, fazer novos amigos e ser cuidada por pessoas que só lhe querem o bem. 

 

 

6.6 Antecedentes do conceito de Ansiedade da hospitalização em crianças 

 

 Os antecedentes do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças, como já 

mencionado no método desde estudo, diz respeito àqueles eventos que devem incidir 

previamente à ocorrência do conceito 
(WALKER; AVANT, 2005)

, ou seja, são acontecimentos que 

ocorrem antes da assimilação do fenômeno e que favorecem o entendimento acerca do 

contexto em que este se insere. A identificação dos antecedentes foi possível mediante 

resposta a seguinte questão: Quais os eventos, situações ou fenômenos são necessários para 

a ocorrência do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças? 

 Os antecedentes que serão discutidos neste tópico dizem respeito aos múltiplos 

aspectos evidenciados, de modo prévio, ao surgimento do conceito e comumente 

observado em crianças submetidas à hospitalização. Trata-se, em sua maioria, de aspectos 
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sociais que interferem diretamente na resposta destas às peculiaridades do processo de 

internação e que podem influenciar o desenvolvimento de consequências ao seu 

desenvolvimento. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos antecedentes da Ansiedade da hospitalização em crianças 

por frequência na literatura, no período de 2006 a 2013. João Pessoa, 2013. 

 

Antecedentes Número de 

publicações 

Porcentagem 

N = 46 

Afastamento do contexto familiar 

Desconhecimento dos procedimentos 

Experiências de submissão a procedimentos invasivos  

Hospitalizações anteriores + experiência de dor + sofrimento 

Inserção em ambiente desconhecido (hospital) 

Privação de atividades recreativas 

Relações superficiais com profissionais de saúde 

07 

02 

02 

16 

04 

03 

01 

15,2% 

4,3% 

4,3% 

34,7% 

8,6% 

6,5% 

2,1% 

 

Quando se fala no Afastamento da criança do contexto familiar é preciso 

considerar as várias interfaces que o compõem, como o afastamento dos próprios 

familiares e entes queridos, dos brinquedos e animais de estimação 
(CASTRO, 2010) 

e, ainda, 

das atividades escolares e sociais desempenhadas pela criança na sua rotina habitual 
(LAPA; 

SOUZA, 2011)
. Há uma ruptura de vínculos com o ambiente que lhe é rotineiro, mas também 

com todos os aspectos que estão incluídos neste ambiente e que o configuram como 

familiar. A criança passa a vivenciar um mundo diferente, conviver com pessoas que lhe 

são desconhecidas e, aliado a isto, perde o conforto e a segurança que encontrava no seu 

lar. 

 Como forma de reduzir tais consequências, cabe ressaltar a influência dos membros 

da família no processo saúde-doença. A família se apresenta por distintas definições, 

noções, conceitos, tipos, atribuições, podendo também ser vista sob diferentes teorias 

(CECAGNO; SOUZA; JARDIN, 2004)
 e, neste sentido, a percepção dos seus membros sobre o 

processo saúde-doença varia de modo que cada um possui seu ponto de vista, atitudes e 

formas de cuidar. Aliado a essa distinção, há que se considerar a relevância de sua 

participação e empenho no processo de adoecimento da criança, uma vez que somente no 

seio familiar a criança buscará o alicerce para sua segurança e proteção. 

Nesta perspectiva, o cuidado dispensado pelo familiar atua como estratégia para 

amenizar as consequências negativas da inserção da criança no hospital, incluindo o 
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desenvolvimento de ações de promoção, de prevenção e de recuperação da doença, que são 

baseados em experiências anteriores, na cultura, nas crenças, nos valores e nas interações 

da família com a equipe de saúde 
(CECAGNO; SOUZA; JARDIN, 2004)

. 

Desse modo, o afastamento do contexto familiar pode, de fato, ser amenizado com 

a presença do familiar na hospitalização, compelindo influências positivas que favorecem a 

recuperação da criança. Tal influência também se faz relevante quando se considera a 

Inserção da criança em ambiente desconhecido, a exemplo do Hospital. Esta que passa a 

ser inserida em um ambiente completamente distinto, ameaçador e estressante, rodeada de 

outras crianças doentes e sem perspectiva de retorno ao seu lugar de conforto, apegando-se 

apenas à família que a acompanha como forma de manter os vínculos. 

Pessoas estranhas, luzes acesas dia e noite, sons de aparelhos (bips, alarmes e 

outros ruídos), instrumentos “apavorantes”, odores quase sempre desconhecidos, aliado ao 

fato de sentirem dores, levam as crianças ao medo, insegurança e, muitas vezes, a aprender 

atitudes agressivas e/ou comportamentos regressivos 
(NEMAN F, SOUZA, 2003)

. Como forma de 

minimizar os efeitos visuais negativos de o ambiente hospitalar, sugere-se a modificação 

do ambiente com a implementação de área física com acomodações adequadas para a 

criança e acompanhante, instalações de ambientes para recreação e substituição da cor 

branca para os uniformes dos profissionais 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010)

. 

Além da mudança na conjuntura do ambiente físico no qual a criança se insere, é 

preciso destacar a Submissão a procedimentos invasivos que, embora objetivem a 

recuperação da sua condição clínica, representam mais uma situação causadora de 

sofrimento para a criança hospitalizada. 

Estudo demonstra que as crianças compreendem os procedimentos hospitalares 

realizados e sua necessidade com vistas à superação da doença, no entanto os identificam 

como dolorosos 
(QUINTANA ET. AL. 2007)

. Na visão da maioria dos profissionais de enfermagem 

que atuam na pediatria, os procedimentos que visam tratar ou minimizar os efeitos 

causados pela doença costumam receber mais prioridade quando comparados com a 

qualidade de vida das crianças, uma vez que, quando tratada em âmbito hospitalar, a 

doença tende a seguir o paradigma de ser o referencial 
(NEMAN F, SOUZA, 2003)

. 

É preciso que haja conscientização por parte dos profissionais que atuam no 

cuidado à criança hospitalizada, no sentido de compreender seus medos e angústias acerca 

dos procedimentos invasivos, explicando o que será realizado, elencado as finalidades 

daquele procedimento na contribuição da melhora do quadro de saúde da criança e 
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contribuindo para a não identificação de antecedentes como o Desconhecimento dos 

procedimentos, também levantado neste estudo. 

Tais aspectos relacionam-se com a qualidade da assistência de enfermagem que 

vem sendo prestada na pediatria. É preciso que a criança seja considerada como sujeito de 

sua história e plena de direitos 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010)

, que o profissional de 

enfermagem possa transcender os limites da técnica como mera realização de 

procedimentos e que desempenhe suas atividades com vistas a menor possibilidade de 

desenvolvimento de consequências nocivas para a criança. 

Nesta linha de raciocínio e considerando a identificação do antecedente de 

Relações superficiais com profissionais de saúde, destaca-se a necessidade de se 

aprofundar a discussão acerca da Sistematização da Assistência de enfermagem (SAE) na 

pediatria. Sabe-se que a SAE organiza as condições necessárias à realização do Processo 

de enfermagem, que por sua vez, quando executado de modo sistemático, define as 

necessidades, orienta o cuidado e documenta os resultados obtidos com a intervenção 

implementada 
(GARCIA; NÓBREGA, 2009a)

. 

Na pediatria, para que se desempenhe a SAE quanto ao planejamento e 

implementação, é preciso que haja uma abordagem processual que fundamente a tomada 

de decisões acerca do cuidado, considerando toda a complexidade na qual a criança está 

inserida. Faz-se necessário, ainda, que o enfermeiro adquira uma abordagem teórica para 

fundamentar o cuidar considerando as peculiaridades de cada faixa etária, uma vez que o 

crescimento e desenvolvimento físico, psicológico e social da criança acontecem de forma 

evolutiva e interdependente 
(SILVA, 2004)

. 

A aplicabilidade deste processo deve incluir o binômio criança/família no processo 

de cuidar, uma vez que a criança fragilizada pelo adoecimento e hospitalização necessita 

do apoio de seus familiares, os quais, por sua vez, devem ser inseridos no plano de 

cuidados de modo participativo. Cabe ressaltar que estratégias mais eficazes de 

enfrentamento são observadas quando criança e familiares são empoderados do 

conhecimento sobre a doença e seus cuidados
 (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010), 

o que reafirma a 

necessidade de uma assistência adequada no sentido de proceder com as informações 

cabíveis e necessárias ao binômio, favorecendo a qualidade do cuidado na hospitalização 

infantil. 

 Outro antecedente identificado neste estudo consiste na Privação de atividades 

recreativas. Sabe-se que a hospitalização consiste em uma situação potencialmente 
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estressante para a criança e que, caso não haja o manejo adequado por parte da equipe, 

pode desencadear agravos emocionais. Pensando nisso, faz-se necessário destacar, dentre 

outros aspectos, a importância de considerar as necessidades emocionais e sociais da 

criança por meio de técnicas adequadas de comunicação e relacionamentos, como se 

configura o ato de brincar 
(ALMEIDA; SABATÉS, 2008)

. 

 A recreação deve ser implementada em toda unidade de internação pediátrica, 

desde que atenda alguns aspectos básicos, como a existência de estrutura física apropriada 

(sala de recreação e/ou brinquedoteca), a presença de um profissional habilitado para 

desenvolver atividades de recreação e materiais didático-pedagógicos para o 

desenvolvimento de atividades lúdicas e escolares. Deve-se considerar, portanto, que a 

hospitalização e a doença não devem constituir fatores impeditivos do desenvolvimento de 

atividades lúdicas com a criança 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010)

, uma vez que essas atividades 

favorecem não só a recuperação do seu estado de saúde, mas também o alívio de tensões 

que geram ansiedade e a expressão de sentimentos e comunicação com outras crianças e 

profissionais de saúde. 

Todos os aspectos discutidos anteriormente sofrem influências do antecedente 

identificado em maior frequência na análise da literatura, que inclui os episódios de 

Hospitalizações anteriores, que por sua vez reflete na experiência de dor e sofrimento. 

Considerando que quanto maior a hospitalização, menores são as oportunidades de 

desenvolvimento normal para a criança, destacam-se as reinternações como situações que 

geram novos afastamentos do cotidiano e novos sofrimentos psicológicos para a criança 

(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010)
. Nesta perspectiva, quanto maior o tempo de permanência em 

ambiente hospitalar e, consequentemente, necessidades de retorno ao serviço, maiores são 

as chances de desenvolvimento de um quadro de comprometimento psicológico, como se 

configura a ansiedade da hospitalização. 

Outros fatores que corroboram a influência de hospitalizações anteriores no 

surgimento da ansiedade incluem a própria experiência da criança com ameaças 

semelhantes, a qualidade das informações que foram dispostas, o tipo de apoio recebido 

pela família e equipe de saúde durante o processo de internação anterior e, ainda, os fatores 

constitucionais de cada criança que as diferem quanto à necessidade de afeto e 

sensibilidade 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010)

. 

Estudo que objetivou a construção de um modelo teórico para representar a 

experiência da criança no hospital aponta para uma história de sofrimento, onde a criança 
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se expressa por sua vulnerabilidade à condição de hospitalização. Em contrapartida, o 

mesmo estudo destaca a força desses pequeninos ao enfrentar o processo de hospitalização, 

auxiliados pelo apoio e incentivo de seu ente querido que, na maioria das vezes, encontra-

se na figura da genitora 
(RIBEIRO E ANGELO, 2005)

. 

O sofrimento da criança durante a hospitalização é incontestável, isso porque 

envolve a experiência de dor, medo do desconhecido, tensão na submissão dos 

procedimentos invasivos e todo um contexto social que inclui o distanciamento do seu 

convívio familiar e inserção em ambiente novo. Tais aspectos, aliados a sucessivos 

episódios de internações, potencializam os efeitos nocivos da hospitalização e podem 

culminar, dentre outras aspectos, com a Ansiedade da hospitalização. Como forma de 

amenizar tais consequências, enfatiza-se a necessidade da inclusão do familiar no processo 

de cuidar e também de uma assistência de enfermagem qualificada no sentido de atender as 

necessidades físicas das crianças, mas também psicológicas e sociais. 

 

 

6.7 Consequências do conceito de Ansiedade da hospitalização em crianças 

 

A identificação das consequências de um conceito consiste em buscar os 

acontecimentos que ocorrem como resultado da sua ocorrência
 (WALKER; AVANT, 2005)

, ou seja, 

que surgem após a sua concretização. As consequências do conceito de Ansiedade da 

hospitalização em crianças foram elencadas mediante leitura minuciosa da literatura e 

objetivam contribuir para o entendimento do significado do conceito, além de subsidiar a 

realização de novas pesquisas.  

Na tabela que se segue são dispostas as consequências do conceito identificadas 

neste estudo. Percebe-se que, na sua totalidade, são compostos de implicações de ordem 

psicológica, as quais expressam sofrimento psíquico e necessitam de uma discussão mais 

aprofundada em nível de saúde mental. 
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Tabela 4: Distribuição das consequências do conceito Ansiedade da hospitalização em 

crianças, por frequência na literatura. João Pessoa, 2013. 

 

Consequências Número de 

publicações 

Porcentagem 

N = 46 

Depressão 

Episódio maníaco 

Fobias 

Revolta 

Tentativa de suicídio 

Transtorno da ansiedade social 

Transtorno de ansiedade de separação 

Transtorno de ansiedade generalizada 

Transtorno de estresse pós-traumático 

Transtorno de humor 

Transtorno do pânico + Pânico 

Transtorno Obsessivo Compulsivo 

12 

01 

05 

03 

03 

01 

04 

06 

03 

01 

05 

03 

26,0% 

2,1% 

10,8% 

6,5% 

6,5% 

2,1% 

8,6% 

13,0% 

6,5% 

2,1% 

10,8% 

6,5% 

 

A doença e hospitalização da criança podem modificar o seu cotidiano e o da 

família e, por isso, a experiência é vista como uma situação crítica e delicada para todo o 

sistema familiar, podendo ser importante fonte de sofrimento. Destaca-se que o sofrimento 

da criança é determinado pelo contexto da experiência e pelo suporte ou interações que 

vivencia 
(VASQUES BOUSSO MENDES-CASTILLO, 2011)

, fatos que influenciam diretamente a resposta 

da criança ao processo de hospitalização e podem refletir nas consequências desta para seu 

desenvolvimento. 

Quando uma criança entra em sofrimento psíquico em decorrência de 

consequências da hospitalização, há uma série de aspectos que precisam ser considerados. 

Hoje, quando a criança apresenta sinais e sintomas relacionados à sofrimento, o 

procedimento indicativo de tratamento psiquiátrico deve ser o menos traumático possível, 

preferencialmente à nível ambulatorial 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010)

. Estima-se que de 10% a 

20% da população de crianças e adolescentes são portadores de sofrimento psíquico, sendo 

que de 3% a 4% desse total necessitam de tratamento mais intensivo 
(BRASIL, 2008)

. 

Dentre os malefícios mais frequentes do comprometimento da saúde mental infantil 

encontram-se os transtornos de ansiedade 
(BRASIL, 2008)

, os quais merecem destaque e podem 

ser exemplificados por Fobias, Transtorno da ansiedade social, Transtorno de 

ansiedade de separação, Transtorno de ansiedade generalizada, Transtorno do pânico 

e Transtorno Obsessivo Compulsivo 
(BORTOLUZZI, 2012)

, consequências do conceito 

identificadas em maior frequência neste estudo. 
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Apesar de possuíram características fenotípicas distintas, estes transtornos 

costumam ser estudados como um grupo, uma vez que suas características possuem 

similaridades. São comumente observadas na infância e estão associadas com prejuízos 

acadêmicos, sociais e familiares, além de proporcionar uma enorme carga de sofrimento 

(PÉREZ-EDGAR, 2010)
. Percebe-se que a ansiedade da hospitalização não se configura como 

transtorno, uma vez que está relacionada com a experiência de internação e a resposta da 

criança aos eventos negativos deste processo, no entanto, cabe destacar que em meio à 

magnitude do problema, pode-se evoluir para uma consequência nociva como as elencadas 

até o momento.  

O atendimento de saúde mental para crianças portadoras de sofrimento psíquico 

pode ser realizado em Unidades Básicas de Saúde, que se configuram como a porta de 

entrada para outros serviços, em Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS i), em 

Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS ad), em unidades de 

internação para desintoxicação de álcool e drogas, em instituições hospitalares e, ainda, em 

Centros de Atendimento à Criança em nível secundário, realizado em ambulatórios 

especializados 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010)

. Para tanto, é preciso que haja capacitação por 

parte do enfermeiro e demais membros da equipe no atendimento à criança com tais 

transtornos, sendo necessária a incorporação de conceitos básicos de saúde mental, mas 

também o entendimento acerca das psicopatologias supracitadas. 

Estudo destaca o desenvolvimento de sofrimento psíquico também em enfermeiros 

que prestam cuidados a crianças hospitalizadas. Observa-se que nesses casos o sofrimento 

psíquico ocorre em decorrência de fatores como a organização do trabalho, a falta de 

recursos materiais e humanos, o não reconhecimento da instituição frente ao trabalho 

realizado, o relacionamento conflituoso entre profissionais da equipe de enfermagem com 

as crianças, com a família e com a equipe multiprofissional 
(PAGLIARI ET. AL. 2008)

. Nesta 

perspectiva, há a necessidade de se repensar o processo de trabalho, uma vez que o estresse 

e ansiedade desencadeados por enfermeiros comprometem a qualidade da assistência e, 

consequentemente, favorecem o surgimento de consequências nocivas para a criança que 

foi submetida à hospitalização. 

Sob outro ponto de vista, o sofrimento psíquico pode ser desencadeado pelos 

acompanhantes da criança, uma vez que estes estão expostos a muitos fatores estressantes 

que podem desencadear sofrimento, tais como à estrutura física, que não oferece as 

condições necessárias de conforto e o relacionamento inadequado com a equipe de saúde 
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durante a prestação da assistência 
(MILANESI, 2006)

. Destaca-se que o acompanhante também 

está sendo submetido a constantes pressões internas e externas geradoras de tensão e que, 

por conseguinte, pode desencadear uma série de aspectos que comprometam sua 

integridade emocional, como por exemplo, a depressão. 

Considerando que a hospitalização infantil pode desencadear problemas 

psicológicos como a depressão faz-se relevante, então, identificar as estratégias de 

enfrentamento utilizadas pelas crianças diante de tais condições. Estudo realizado com 

crianças hospitalizadas destaca a ruminação e distração como estratégias mais prevalentes 

de enfrentamento, seguidas de situações que envolvem o ato de tomar remédio, conversar, 

rezar, chorar e ficar triste 
(MORAES; ENUMO, 2008)

. Observa-se que as medidas adotadas para 

auxiliar na superação da criança hospitalizada incluem atitudes que visam sua recuperação 

e retorno ao lar, como o ato de tomar remédio, mas também objetivam manter as atividades 

que lhe remetem àquelas desempenhadas quando em ambiente familiar, a exemplo da 

distração e do ato de conversar. 

Cabe ressaltar a necessidade de atenção multidisciplinar à criança portadora de 

sofrimento psíquico, uma vez que tais sintomas tendem a melhorar quando os pequeninos 

têm a oportunidade de ser acompanhados por um suporte psicológico que proporciona uma 

melhor expressão e compreensão de seus sentimentos, resultando, consequentemente, em 

um melhor controle da dor, da ansiedade e da depressão 
(DIAS, BAPTISTA & BAPTISTA, 2003)

. 

 Outra forma de enfrentamento consiste na mudança da rotina familiar, a qual requer 

uma nova adequação à rotina hospitalar. Neste caso, a família passa por um momento de 

ajustamento e adaptação da dinâmica familiar com vistas a incluir os aspectos relacionados 

à hospitalização ao seu modo de vida 
(VIERA, 2007)

. Como forma de auxiliar o processo de 

adaptação dessas famílias, os profissionais de saúde devem flexibilizar o projeto 

terapêutico, conferindo maior liberdade à família para rearranjar seu modo de cuidar da 

criança e facilitando a obtenção de meios que forneçam prazer neste processo, diminuindo 

a pressão psíquica exercida sobre elas 
(COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2010)

. 

 Discutir sobre aspectos desenvolvidos por crianças diante de um processo de 

hospitalização nos remete à reflexão acerca das mais distintas consequências que também 

podem afetar a família. O sofrimento psíquico acontece mediante exposição à fatores 

estressantes e insuficientes estratégias de enfrentamento, necessitando de acompanhamento 

adequado e, por vezes, de intervenção clínica. Quando se trata de crianças que já 

desenvolveram um processo de Ansiedade da hospitalização, julga-se ainda mais fácil o 
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surgimento de consequências nocivas que provoquem sofrimento psíquico a esta e também 

a seu acompanhante. Cabe ao profissional o reforço positivo à criança e família, no sentido 

de manter uma relação dialógica que os incluam no processo de cuidado e, dessa forma, 

promovendo mudanças nos papéis exclusivamente técnicos desempenhados pelo equipe. 

 

 

6.8 Síntese dos elementos do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças 

 

 Os dados levantados neste estudo permitiram a discussão acerca dos fenômenos que 

circundam o conceito Ansiedade da Hospitalização em crianças, possibilitada por meio 

da análise teórica dos seus atributos, antecedentes e consequências que, por sua vez, 

subsidiam o entendimento e solidificam o significado do conceito. Como definição 

conceitual, tem-se que: Ansiedade da Hospitalização em crianças caracteriza-se por 

aspectos desencadeados frente a um processo estressante e ameaçador de inserção em 

ambiente desconhecido, onde a criança se afasta do convívio familiar e social, passa a 

conviver com pessoas estranhas e ser submetida a procedimentos invasivos e dolorosos, 

além de ter suas atividades recreativas parcialmente interrompidas. A síntese dos 

elementos do referido conceito foi construída por meio do levantamento dos dados teóricos 

elencados neste estudo, disposta na Figura 4 e composta por atributos, antecedentes e 

consequências do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças. 
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Como afirmado no início deste estudo, espera-se que a análise do conceito 

Ansiedade da hospitalização em crianças permita a estruturação de um diagnóstico de 

enfermagem, que possa ser incorporado ao sistema de classificação CIPE
®
.  

Para o CIE, a participação na incorporação de termos e conceitos ao sistema de 

classificação CIPE
®

 é aberta a acadêmicos e clínicos na área de enfermagem e 

comunidades de saúde, para atender os objetivos de ser ter uma classificação 

clinicamente relevante, válida e útil da prática de enfermagem que produza dados 

sensíveis à variação cultural e circunstância local. Para que ocorra esta incorporação, é 

preciso ser levado em consideração os critérios apresentados pelo CIE para a inclusão 

de um novo conceito de enfermagem: conceito deve está dentro do domínio da 

Enfermagem; ser utilizável e útil na prática profissional; não ser redundante com outros 

conceitos da CIPE
®

, ser apoiado por evidências científicas encontradas nos estudos de 

literatura ou de validação e ter uma definição
(ICN, 2013)

. 

Na CIPE
®
, para a formulação das definições de termos foi utilizado o método de 

definição por classe e diferença, que define um conceito, especificando a classe 

principal de objetos à qual ele pertence e as características que o distinguem de todos os 

outros membros da classe.  Esse método de definição implica também em situar os 

termos em ordem crescente – a classe como termo superior e a espécie como termo 

inferior, subordinado. Ao se situar os termos em posições superior e subordinada, cria-

se uma relação hierárquica entre os conceitos 
(Nóbrega, 2000)

. 

Os resultados deste estudo evidenciam que todos os critérios para a inclusão de 

um novo conceito de enfermagem foram obedecidos e que a proposta de um novo 

conceito com sua definição não viola a estrutura da CIPE
®
, uma vez que o conceito 

Ansiedade (classe) já existe neste sistema de classificação e o conceito Ansiedade da 

hospitalização seria considerado uma espécie ou subclasse do conceito. 

Para elaborar o enunciado do diagnóstico de enfermagem Ansiedade da 

Hospitalização em crianças, a partir do conceito Ansiedade da hospitalização, devem-se 

levar em consideração as orientações constantes na CIPE
® 

em consonância com a ISO 

18.104: Integração de um modelo de terminologia de referência para cuidados de 

enfermagem,
 
que enfatiza a obrigatoriedade de incluir um termo do eixo Foco, que é a 

área de atenção que é relevante para a Enfermagem, e um termo do eixo Julgamento, 

que é a opinião ou determinação clínica relacionada com o foco da prática da 
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enfermagem, podendo incluir termos adicionais de acordo com a necessidade, dos Eixos 

Foco, Julgamento ou de outros eixos 
(CIE, 2011)

. 

Utilizando o modelo de referência para diagnósticos de enfermagem da ISO, o 

diagnóstico seria construído da seguinte forma: 

 

Figura 5: Explicativo sobre construção do diagnóstico de enfermagem Ansiedade da 

hospitalização em crianças, segundo referência ISO 18.104. João Pessoa, 2013. 

 

 

 

Os atributos definidores ou críticos do referido conceito constituem a sua 

definição dentro da CIPE
®
, que ficaria da seguinte forma: 

 

Ansiedade da hospitalização: É uma Ansiedade com as seguintes 

caraterísticas específicas: Alterações do apetite; Dispneia; Sensação de 

constrição respiratória; Estimulação simpática - excitação cardiovascular, 

vasoconstricção superficial, dilatação da pupila; Excitação; Taquicardia; 

Insônia; Aumento do estado de vigilância e Tremor; Apreensão; Choro; 

Conflitos; Desassossego da mente; Falta de concentração, Desatenção; 

Hiperatividade, Impulsividade, Agitação, Inquietação; Irritabilidade, Raiva; 

Medo, Temor, Angústia; Nervosismo; Perda de confiança em si mesmo, 

Insegurança, Impotência, Perda da autonomia; Preocupação; Sensação de 

abandono, solidão, desamparo; Sensação de castigo e culpa, dano corporal ou 

agressão; Tensão; e Tristeza. 
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Considerando que o levantamento teórico dos dados elencados utilizou como 

referência somente a literatura, destaca-se a importância de testar empiricamente os 

dados como forma de atrelar o conhecimento levantado na teórica com o exemplificado 

na prática. Nesta concepção, a síntese dos elementos do conceito, produto final deste 

estudo, pode servir como instrumento norteador na mensuração da Ansiedade da 

hospitalização em crianças no âmbito da assistência em saúde. É preciso que haja a 

complementação desse conhecimento com os dados empíricos, para de fato corroborar a 

utilização dos conceitos na formulação de teorias e destas como bases que norteiam a 

atuação da profissão, seja na prática, pesquisa ou ensino.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do conceito Ansiedade da hospitalização em crianças realizada neste 

estudo permitiu o levantamento das características essenciais do fenômeno, 

antecedentes, atributos e consequências, possibilitando a estruturação da sua definição 

conceitual com vistas à ampliação do significado deste conceito. Considera-se o alcance 

dos objetivos propostos para a pesquisa, uma vez que a análise teórica ora apresentada 

obedeceu aos preceitos metodológicos elencados pelo modelo de Walker e Avant que 

destaca a necessidade de constantes estudos de conceitos, considerando a qualidade 

dinâmica de modificação de suas ideias e palavras, mas também a relevância de 

contribuir para o entendimento do fenômeno na sua aplicabilidade prática. 

No que concerne os aspectos relacionados à hospitalização da criança, sabe-se 

que a ansiedade desencadeada frente ao processo caracteriza-se por uma série de fatores 

estressantes e ameaçadores que conduzem à criança ao desequilíbrio psicológico e 

tendem a conferir consequências negativas ao seu desenvolvimento. Como definição 

conceitual, foi possível identificar o surgimento da ansiedade como fruto da inserção em 

ambiente desconhecido, onde a criança se afasta do convívio familiar e social, passa a 

conviver com pessoas estranhas e ser submetida à procedimentos invasivos e dolorosos, 

além de ter suas atividades recreativas parcialmente interrompidas. 

Para a operacionalização desta análise conceitual procedeu-se com o 

levantamento das características essenciais, antecedentes, atributos e consequências, os 

quais fornecem subsídios para o significado do fenômeno. Destaca-se certa dificuldade 

no processo de análise, uma vez que os termos identificados possuem similaridades 

quanto as suas evidências clínicas e, por isso, poderiam estar envolvidos tanto na 

classificação de determinação como de resultado do conceito, ou seja, nos seus 

antecedentes ou atributos. Como forma de categorização, procedeu-se com uma análise 

minuciosa da literatura da área, recorrendo a definições de dicionários como alternativa 

de clarificação e melhor compreensão dos termos. 

Os dados levantados permitiram a discussão acerca dos diversos aspectos 

envolvidos no processo de hospitalização. A criança se torna susceptível ao 

desenvolvimento da ansiedade dado o afastamento do contexto familiar, 

desconhecimento dos procedimentos, experiências de submissão a procedimentos 

invasivos, hospitalizações anteriores associadas à experiência de dor e sofrimento, 

inserção em ambiente desconhecido como se configura o hospital, privação de 
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atividades recreativas e relações superficiais com profissionais de saúde. Tais fatores 

elucidam os elementos que acontecem a priori, ou seja, mediante sua frequência e 

intensidade a criança pode desenvolver a Ansiedade da hospitalização. 

Quando a discussão se reporta às características que determinam o conceito, há 

de se considerar os aspectos físicos e psicológicos afetados na criança, descritos com 

base nas necessidades humanas básicas de Wanda de Aguiar Horta e categorizados em 

Necessidades biológicas e Necessidades psicológicas. Considerando o grau de abstração 

do conceito em estudo, os atributos identificados também possuem alto grau de 

abstração, justificando, pois, a maior prevalência de características essenciais de caráter 

psicológico e sua classificação nas Necessidades psicológicas. Ressalta-se, ainda, a 

necessidade de junção dos termos que possuem similaridades quanto às manifestações 

clínicas, como forma de auxiliar o processo de análise e possibilitar melhor 

compreensão acerca da identificação enquanto características essenciais. 

Para as Necessidades biológicas, os atributos encontrados foram: Alterações do 

apetite, Dispneia e Sensação de constrição respiratória, Estimulação simpática 

(excitação cardiovascular, vasoconstricção superficial, dilatação da pupila), Excitação e 

Taquicardia, Insônia e Aumento do estado de vigilância. Tais características refletem a 

expressão das alterações físicas desencadeadas diante da hospitalização, atreladas à 

condição clínica da criança ou não e relacionadas com a consolidação da ansiedade. 

Já para as Necessidades psicológicas identificaram-se os atributos: Apreensão, 

Choro, Conflitos, Desassossego da mente, Falta de concentração e Desatenção, 

Hiperatividade, Impulsividade, Agitação e Inquietação, Irritabilidade e Raiva, Medo, 

Temor e Angústia, Nervosismo, Perda de confiança em si mesmo, Insegurança, 

Impotência e Perda da autonomia, Preocupação, Sensação de abandono, solidão e 

desamparo, Sensação de castigo e culpa, dano corporal ou agressão, Tensão, Tremor e 

Tristeza. Destacam-se, nessa categoria, reações expressas das mais variadas formas e 

que não necessariamente configuram-se como características da personalidade da 

criança, mas sim como uma resposta momentânea a um estresse físico e psicológico 

como o imposto pela hospitalização. 

As consequências do conceito evidenciam os aspectos que acontecem após a 

concretização do fenômeno e estão relacionadas, diretamente, com o período de 

permanência da criança no hospital, qualidade da assistência e informações que lhe 

foram concedidas, idade da criança e efetividade de estratégias de enfrentamento. Neste 

estudo foram identificadas as seguintes consequências: Depressão, Episódio maníaco, 



81 
 

Fobias, Revolta, Tentativa de suicídio, Transtorno da ansiedade social, Transtorno de 

ansiedade de separação, Transtorno de ansiedade generalizada, Transtorno de estresse 

pós-traumático, Transtorno de humor, Transtorno do pânico/Pânico e Transtorno 

Obsessivo Compulsivo. 

O cuidar da criança hospitalizada requer uma atenção voltada também para a 

família. Ao longo do estudo foi discutido acerca da qualidade da assistência de 

enfermagem à criança portadora de ansiedade da hospitalização e sua família, 

destacando medidas que visam amenizar os efeitos nocivos desse processo. É preciso 

que haja uma mudança no processo de trabalho com o objetivo de incluí-los nas 

atividades de cuidado, reduzindo as tensões provocadas pelo ambiente, prevenindo o 

surgimento de consequências negativas e, consequentemente, contribuindo para a 

recuperação e bem estar da criança e seu acompanhante. O enfermeiro deve, ainda, 

fornecer as informações necessárias com vistas a tranquilizá-los quanto aos aspectos 

relacionados ao tratamento e prover com condições para a prática de atividades 

recreativas, uma vez que é por meio da brincadeira que as crianças expressam seus 

sentimentos e percepções acerca da hospitalização. 

Os resultados da análise conceitual desenvolvida permitiram a elaboração de 

uma proposta de diagnóstico de enfermagem, atendendo aos critérios para a inclusão de 

um novo conceito de enfermagem na CIPE
®
, que precisa ser testado na prática de 

enfermagem como forma de conectar o conhecimento levantado na análise do conceito 

com a prática profissional. 

Espera-se que o estudo ora apresentado contribua para a clarificação do conceito 

Ansiedade da hospitalização em crianças, de modo que as interfaces que o compõem 

possam ser facilmente identificadas no cenário da assistência em saúde da criança e, 

consequentemente, favoreçam a qualidade do processo de cuidado que vem sendo 

desenvolvido no âmbito da pediatria. Conclui-se, destacando a necessidade de 

continuidade no estudo com o escopo de avaliar empiricamente os dados levantados 

nesta análise teórica para que, efetivamente, se possa contribuir para o entendimento do 

significado do conceito e sua aplicabilidade nos mais diversos seguimentos da 

Enfermagem pediátrica, mas também para que se possa agregar conhecimento à 

profissão enquanto ciência. 
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