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AMENIZING FEAR: INTERVENTION PROPOSAL FOR PRE-
SURGICAL PREPARATION IN CHILDREN THROUGH SKINNER'S 
MODELING

Introduction: The child’s hospitalization can be perceived as a 
threatening experience, favoring the emergence of a situation of 
suffering during hospitalization, as well as the moment before a 
surgical procedure that often involves a state of fear. Objective: 
To propose psychological intervention for pre-surgical children 
of a hospital of high complexity in the city of Recife-PE. Method-
ology: Use of modeling as a form of pre-surgical preparation of 
children, aged between 6 and 12 years, based on the theoretical 
basis of Behavioral Approach Theory. The intervention will hap-
pen by modifying the behavior by means of successive approxi-
mations, similar responses with the target response, divided into 
five stages. Play materials will be used, such as patient doll, kit 
dodói, surgical instruments, infirmary kit, surgical room design, 
among others. Results: It is known that there is usually a defi-
ciency related to the qualification of the health team regarding 
the emotional assistance of the preoperative patient, which can 
lead to doubts, fears, anxiety and fantasies about the surgical 
procedure. Therefore, pre-surgical preparation is a tool that can 
be used in pediatric wards because it is understood that it is nec-
essary to provide the child with resources that facilitate his per-
ception of the reality of the surgery and its purpose. Conclusion: 
To mitigate the fear of the child in a pre-surgical preparation is 
necessary and is possible through several expressive resources, 
besides the modeling. It is suggested that this care in pre-surgi-
cal preparation be routine in the hospital, strengthening and con-
tributing to improve the discomforts of pediatric patients. 

Keywords: pre-surgical preparation; fear; kid; hospitalization; 
modeling; hospital psychology.
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Hospitation is a stressful and threatening experience for 

anyone, especially if it is a child. It involves routine 

changes and adaptation to an environment and to people 

unknown. When hospitalized, the child passes into the 

condition of a patient, needing to adapt to the hospital, 

seen as a cold and limiting environment.1 Most of the time, 

It is subject to procedures involving the administration of 

medicinal products to immunizations, injections, biopsies 

and other examinations. These procedures are aggressive 

and invasive and can cause pain, insecurity, excessive 

crying, bad mood, procedural resistance, feeling 

abandoned or irritated.2 

When there is surgical intervention, hospitalization can be 

even more traumatic, because there is the fear of the 

unknown, the result of surgery and the fear of death. The 

hospital environment, the separation of parents, the pain 

of diagnostic or therapeutic procedures and the induction 

of anaesthesia are contributing factors to this.2 The sick 

child, in perceiving his physical fragility, confronts a state 

of helplessness, There may be various reactions, such as 

regressions, depressed states, phobias, and behavioral 

disorders in general.3 In addition, there is a family 

reorganisation, because the event requires changes in the 

habits of all family members, as well as the financial 

aspect due to medical expenses, displacement, and even 

medical and hospital care.4 

The experience of hospitalization produces fantasies, 

anxieties and defensive mechanisms specific to the child's 

personality and surgery, as surgical instruments and all 

procedures generate suffering and doubt, contributing to 

increased anxiety and stress. Child surgery usually 

triggers emotional instability, as there are factors that 

escape your command and understanding.3 Furthermore, 

the child can interpret surgery as an act of cruelty or 

punishment for misconduct, such as disobedience, among 

others.2 Therefore, hospitalization is related to the 

expectations, beliefs and meanings that this can bring to 

the child and the family.2 

The psychological preparation before surgery makes it 

possible to clarify to the patient the need for the 

procedures to be performed, allowing him to express his 

feelings, insecurity, fantasies and fears.2 Psychological 

preparation favours the adaptation of the patient. Facing 

hospitalization and surgical procedures, making him more 

active in decisions.2 Research shows that patients 

psychologically prepared for surgery behave in a more 

collaborative manner and show fewer symptoms of 

anxiety and stress. The main goal is to receive and provide 

information to the patient and thus feel more prepared and 

strengthened to face the surgery.3 In addition, the 

preparation makes it possible to create a bond between 

the patient and the team, leaving them more autonomous, 

confident and tranquil. in the light of surgical procedures.5 

Research on the subject has used techniques derived 

from cognitive behavioral therapy such as breathing 

exercises, imaginations, modelling, reinforcement and 

behavioural testing for the treatment of hospitalisation.6 

These techniques include: Modeling is based on Skinner's 

Theory of Learning and is defined as a gradual learning 

process used to teach a new behavior by means of 

reinforcing the differential approximation of successive 

behaviors. Thus, the modeling process begins with the 

reinforcement of similar responses with the planned target 

response.7 

The modelling procedure can be used for the 

establishment of mere response classes and is an 

advantageous means to modify behaviour because it is 

fully based on positive reinforcement, avoiding the side 

effects of an aversive wedge. Therefore, it is an effective 

means of generating new responses or modifying the pre-

existing responses in the life of the individual.7 Therefore, 

the use of modeling for pre-surgical preparation can lower 

the level of anxiety and stress in children, providing a 

space for them to be able to dramatize situations you will 

experience in surgery, such as contact with hospital 

materials and experience of hospitalisation through 

various toys and playful materials.6 

OBJECTIVE 

Propose psychological intervention for pre-surgical 

children from a high school hospital in the city of Recife-

PE. 

METHODOLOGY 

At first, the hospital psychologist must inform the child and 

his family how the intervention will be carried out, taking 

into account their cognitive ability and how such 

information will be transmitted. After that first moment, it is 

proposed to carry out successive approaches through five 

stages. Each successive approach should be 

strengthened until the child, who should be in the age 

range between six and twelve years, feels safe in the face 

of a given situation and thus the hospital psychologist can 

move on to the next step. In addition, the child should not 

feel obligated to carry out all the proposed activities, but 

only those she wants and feel comfortable physically and 

psychically. 

In the first step, it is proposed that the hospital 

psychologist establish a link with the child by asking 

questions about his life and his prior knowledge of surgery. 

After this moment, the professional should offer a drawing 

of the operating room and surgical instruments with 

crayons for the patient to color in any way he wishes. The 

third stage proposes the use of toys such as the medical 

kit, the medical bag and the plastic surgical kit. The 

hospital psychologist should follow the joke by explaining 

the function of each piece in a playful and clear way. The 

fourth step is to show and explain, in a simple and truthful 

way, the function of hospital materials such as 

stethoscope, surgical mask, hospital hospital gown of the 

doctor and patient, serum bottle, cotton, tape, glove, 
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syringe, among others. The fifth stage is a simulation of 

surgery on the patient dummy. 

Finally, it is proposed that the hospital psychologist 

evaluate the pre-surgical preparation with the child. He 

should ask about the feelings of the patient after 

intervention and whether she still has any doubt or 

uncertainty about the surgical procedure. 

 

 

 

 

RESULTS 

Faced with the modeling process, through successive 

approaches, it is expected to reduce stress, anxiety and 

pre-surgical fear in children in hospital. It is necessary to 

establish a dialogue with the child as well as to clarify 

doubts, demystify fantasies and give explanations. In the 

preparation, the data on the surgical procedures shall be 

clearly, playfully and truthfully passed. Thus, the relief of 

stress and anxiety comes from knowledge.6 That is, 

surgeries can be psychosocial stressors, because the 

interpretation and importance that the patient attaches to 

them derives from the knowledge or not of the procedure 

and disease.6 In this sense, it is important that the 

healthcare staff provide full care to the child, considering 

its life history, family and socio-cultural context.8 

In the pre-surgical preparation stages, the psychologist is 

expected to establish a bond with the child, investigating 

his knowledge of the surgical procedure, as well as his 

fears and anxieties. It is expected, with intervention, to 

demitize the negative image of the operating room, to 

explain in a playful way the surgical procedures and to 

offer a space for the child to expose his feelings and thus 

to lessen the negative impact caused by surgery on the 

patient's psyche. Through successive approaches, the 

patient is expected to become familiar with the surgical 

procedures and instruments and, in a playful way, to have 

more knowledge about the surgical event. This way, 



Mírian Rique de Souza Brito Dias et al., IJOPRR, 2019 2:12 

IJPRR:https://escipub.com/international-journal-of-pediatric-research-and-reviews/             1 

modeling can be seen as a tool both behavioural and 

therapeutic, as it enables the expression of feelings and 

fantasies related to hospitalisation and surgical procedure. 

Therefore, in view of such problems, it is hoped, with 

intervention, to minimize unpleasant emotions and help in 

understanding the surgical procedures that children will go 

through, in addition to humanizing the service offered, by 

means of clear communication, objective and welcoming. 

CONCLUSION 

The preparation of children for surgical procedures is not 

yet common in Brazilian hospitals. Children are left in a 

passive position in which health professionals hide 

information about the surgical procedures to which they 

will be subjected.8 In addition, they are sometimes 

deluded, both by parents and staff, about the procedure 

and its purpose. Therefore, because of the lack of 

information and dialogue and the fear of the unknown, 

children feel anxiety and stress because they cannot 

handle the adverse situation. 

Thus, to offer the professional of hospital psychology of 

units would ask for three elements that would make it 

easier for them to implement the appropriate 

psychological preparation of the child and his family for 

surgical procedures, is intended to minimize the impact of 

optical trauma that it represents. the surgery as well as the 

fear and anxiety arising from such a situation, helping 

children to have a sense of reality of the experience. 

However, although the preparation offers the conditions 

for the child to express her emotions and face in the most 

healthy way what cannot be avoided, the professional 

should not expect her to react to it and cry, because the 

way in which each child will face the process is particular. 

Therefore, it is necessary for the professional of 

psychology to offer children assistance, protecting and 

favoring their full development and only focusing on their 

health. 
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RESUMO 

Introdução: A hospitalização da criança pode ser 
percebida como uma experiência ameaçadora, 
favorecendo o surgimento de uma situação de sofrimento 
durante a internação, bem como no momento anterior a 
um procedimento cirúrgico que, com frequência, envolve 
estado de medo. Objetivo: Propor uma intervenção 
psicológica para crianças pré-cirúrgicas de um hospital 
escola de alta complexidade da cidade do Recife-PE. 
Metodologia: Utilização da técnica de modelagem como 
forma de preparação pré-cirúrgica de crianças, na faixa 
etária entre 6 e 12 anos, a partir do fundamento teórico da 
Teoria da Abordagem Comportamental. A intervenção 
acontecerá a partir do estímulo a modificação do 
comportamento por meio de aproximações sucessivas, 
respostas semelhantes com a resposta-alvo, divididas em 
cinco etapas. Serão utilizados materiais lúdicos, como 
boneco paciente, kit com maleta de instrumentos 
cirúrgicos de plástico, instrumentos cirúrgicos 
verdadeiros, kit enfermaria, desenho da sala cirúrgica, 
entre outros. Resultados: Sabe-se que geralmente existe 
uma deficiência relacionada à capacitação da equipe de 
saúde no que concerne à assistência emocional do 
paciente pré-cirúrgico, podendo acarretar em dúvidas, 
medos, ansiedade e fantasias frente ao procedimento 
cirúrgico. Portanto, a preparação pré-cirúrgica é uma 
ferramenta que pode ser utilizada nas enfermarias 
pediátricas, pois entende-se que é necessário 
proporcionar à criança recursos que lhe facilitem a 
percepção da realidade da cirurgia e de seu propósito. 
Conclusão: Amenizar o medo da criança numa 
preparação pré-cirúrgica se faz necessário e é possível 
através de vários recursos expressivos, além da 
modelagem. Sugere-se que esse cuidado na preparação 
pré-cirúrgica seja rotineiro no hospital, fortalecendo e 
contribuindo para melhorar os desconfortos do pacientes 
pediátricos. 

Palavras-chave: preparação pré-cirúrgica; medo; 

criança; hospitalização; modelagem; psicologia 

hospitalar. 

INTRODUÇÃO  

A hospitalização é uma experiência estressante e 

ameaçadora para qualquer pessoa, principalmente se for 

uma criança. Ela envolve modificações na rotina e 

adaptação a um ambiente e a pessoas desconhecidas. Ao 

ser hospitalizada, a criança passa para a condição de 

paciente, precisando se adequar ao hospital, visto como 

um ambiente frio e limitador.1 Na maior parte do tempo, 

ela é submetida aos procedimentos que envolvem desde 

a administração de medicamentos até a realização de 

imunizações, injeções, biópsias, entre outros exames. 

Esses procedimentos são agressivos e invasivos e podem 

causar dor, insegurança, choro excessivo, mau humor, 

resistências aos procedimentos, sentimento de abandono 

ou irritação.2  

Quando há intervenção cirúrgica, a hospitalização pode 

ser ainda mais traumática, pois existe o medo do 

desconhecido, do resultado da cirurgia e o medo da 

morte. O ambiente hospitalar, a separação dos pais, a dor 

dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos e a 

indução de anestesia são fatores contribuintes para isso.2  

A criança adoecida, ao perceber sua fragilidade física, se 

confronta com um estado de desamparo, podendo surgir 

diversas reações, como regressões, estados depressivos, 

fobias e transtornos de comportamento em geral.3  Além 

disso, ocorre uma reorganização familiar, pois o evento 

demanda mudanças nos hábitos e rotinas de todos os 

membros da família, bem como no aspecto financeiro 

devido aos gastos com medicações, deslocamento, e 

mesmo com o atendimento médico e hospitalar.4 

A experiência da hospitalização produz na criança 

fantasias, angústias e mecanismos defensivos próprios 

da sua personalidade e da cirurgia, pois os instrumentos 

cirúrgicos e todos os procedimentos geram sofrimento e 

dúvidas, contribuindo para aumentar a ansiedade e o 

estresse. A cirurgia infantil geralmente desencadeia 

instabilidade emocional, pois existem fatores que 

escapam ao seu comando e entendimento.3 Além disso, 

a criança pode interpretar a cirurgia como um ato de 

crueldade ou punição por má conduta, como rebeldia, 

desobediência, entre outros.2 Portanto, a hospitalização 

está relacionada com as expectativas, as crenças e os 

significados que esta pode acarretar na criança e na 

família.2 

A preparação psicológica antes da cirurgia possibilita 

esclarecer ao paciente sobre a doença e a necessidade 

dos procedimentos a serem realizados, permitindo que o 

mesmo expresse seus sentimentos, inseguranças, 

fantasias e medos.2 O preparo psicológico favorece a 

adaptação do paciente frente à hospitalização e 

procedimentos cirúrgicos, tornando-o mais ativo nas 

decisões.2 Pesquisas mostram que pacientes preparados 

psicologicamente para a cirurgia se comportam de forma 

mais colaborativa e demonstram menos sintomas de 

ansiedade e estresse. O objetivo principal é acolher e 

fornecer informações ao paciente e, assim, o mesmo se 

sentir mais preparado e fortalecido para enfrentar a 

cirurgia.3 Além disso, a preparação possibilita a criação de 

um vínculo entre o paciente e a equipe, deixando-o mais 

autônomo, confiante e tranquilo frente aos procedimentos 

cirúrgicos.5  

Pesquisas sobre o tema utilizaram técnicas derivadas da 

terapia cognitivo comportamental como exercícios de 

respiração, de imaginação, modelação, reforçamento e 

ensaio comportamental para o enfrentamento da 

hospitalização.6 Dentre essas técnicas, a modelagem é 

embasada na Teoria da Aprendizagem de Skinner e é 

definida como um processo gradativo de aprendizagem 

utilizado para se ensinar um comportamento novo por 

meio de reforço diferencial de aproximações sucessivas 

do comportamento. Sendo assim, o processo de 

modelagem começa com o reforçamento de respostas 

semelhantes com a resposta-alvo planejada.7 
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O procedimento de modelagem pode ser utilizado para o 

estabelecimento de inúmeras classes de respostas e é 

um meio vantajoso para modificar o comportamento por 

ser totalmente baseado no reforço positivo, evitando os 

efeitos colaterais de cunho aversivo. Portanto, é um meio 

eficaz de gerar novas respostas ou modificar as respostas 

preexistentes na vida do individuo.7 Dessa forma, a 

utilização da modelagem para a preparação pré-cirúrgica 

pode diminuir o nível de ansiedade e estresse nas 

crianças, oferecendo um espaço para que elas possam 

dramatizar situações que irão vivenciar na cirurgia, como 

o contato com materiais hospitalares e vivência da 

hospitalização através de diversos brinquedos e materiais 

lúdicos.6  

OBJETIVO  

Propor uma intervenção psicológica para crianças pré-

cirúrgicas de um hospital escola de alta complexidade da 

cidade do Recife-PE. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, o psicólogo hospitalar deve informar à 

criança e seus familiares como será realizada a 

intervenção, levando em consideração a capacidade 

cognitiva dos mesmos e o modo como tais informações 

serão transmitidas. Após esse primeiro momento, propõe-

se a realização das aproximações sucessivas, através de 

cinco etapas. Cada aproximação sucessiva deverá ser 

reforçada até a criança, que deve estar na faixa de idade 

entre seis e doze anos, se sentir segura diante de 

determinada situação e, assim, o psicólogo hospitalar 

poderá passar para a próxima etapa. Além disso, a 

criança não deve se sentir obrigada a realizar todas as 

atividades propostas, mas somente as que ela quiser e se 

sentir confortável física e psiquicamente.   

Na primeira etapa, propõe-se que o psicólogo hospitalar 

estabeleça um vínculo com a criança por meio da 

realização de perguntas sobre a sua vida e sobre o seu 

conhecimento prévio da cirurgia. Após esse momento, o 

profissional deve oferecer um desenho da sala cirúrgica e 

instrumentos cirúrgicos com lápis de cor para o paciente 

colorir da forma que desejar. A terceira etapa propõe a 

utilização de brinquedos, como o kit enfermaria, a maleta 

médica e o kit com instrumentos cirúrgicos de plástico. O 

psicólogo hospitalar deve acompanhar a brincadeira, 

explicando a função de cada peça, de forma lúdica e clara. 

A quarta etapa consiste em mostrar e explicar, de maneira 

simples e verdadeira, a função dos materiais hospitalares 

como: estetoscópio, máscara cirúrgica, bata hospitalar do 

médico e do paciente, frasco de soro, algodão, 

esparadrapo, luva, seringa, entre outros. A quinta etapa 

consta de uma simulação de cirurgia no “boneco 

paciente”.  

Por último, propõe-se que o psicólogo hospitalar avalie a 

preparação pré-cirúrgica junto à criança. Ele deve 

perguntar sobre os sentimentos do paciente pós 

intervenção e se ela ainda possui alguma dúvida ou 

insegurança com relação ao procedimento cirúrgico.  

 

 

 

 

RESULTADOS  

Diante do processo de modelagem, por meio das 

aproximações sucessivas, espera-se reduzir o estresse, a 

ansiedade e o medo pré-cirúrgico nas crianças 

internadas. É necessário estabelecer um diálogo com a 

criança, bem como esclarecer dúvidas, desmistificar 

fantasias e dar explicações. Na preparação, os dados 

sobre os procedimentos cirúrgicos devem ser passados 

de forma clara, lúdica e verdadeira. Assim, o alívio do 

estresse e ansiedade se dá a partir do conhecimento.6 Ou 

seja, as cirurgias podem ser estressores psicossociais, 

pois a interpretação e a importância que o paciente lhes 

atribui decorre do conhecimento ou não do procedimento 

e da doença.6 Nesse sentido, é importante que a equipe 

de saúde forneça um atendimento integral à criança, 
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considerando a sua história de vida, sua família e seu 

contexto sociocultural.8 

Nas etapas da preparação pré-cirúrgica, é esperado que 

o psicólogo estabeleça um vínculo com a criança, 

investigando seus conhecimentos sobre o procedimento 

cirúrgico, bem como seus medos e ansiedades. Espera-

se, com a intervenção, desmitificar a imagem negativa da 

sala de cirurgia, explicar de forma lúdica os 

procedimentos cirúrgicos e oferecer um espaço para a 

criança expor seus sentimentos e, assim, amenizar o 

impacto negativo provocado pela cirurgia no psiquismo do 

paciente. Através das aproximações sucessivas, é 

esperado que o paciente se familiarize com os 

procedimentos e os instrumentos cirúrgicos e, de forma 

lúdica, tenha mais conhecimento sobre o evento cirúrgico. 

Dessa forma, a modelagem pode ser vista como uma 

ferramenta tanto comportamental, como terapêutica, pois 

possibilita a expressão dos sentimentos e fantasias 

relacionados à hospitalização e ao procedimento 

cirúrgico. Portanto, tendo em vista tais problemáticas, 

espera-se, com a intervenção, minimizar as emoções 

desagradáveis e ajudar na compreensão dos 

procedimentos cirúrgicos que as crianças irão passar, 

além de humanizar o atendimento oferecido, por meio de 

uma comunicação clara, objetiva e acolhedora.  

CONCLUSÃO  

O preparo das crianças para procedimentos cirúrgicos 

ainda não é comum nos hospitais brasileiros. As crianças 

ficam em uma posição passiva, em que os profissionais 

da saúde ocultam informações em relação aos 

procedimentos cirúrgicos aos quais serão submetidas.8 

Além disso, algumas vezes, são iludidas, tanto pelos pais 

como pela equipe, quanto ao procedimento e a sua 

finalidade.  Portanto, por causa da falta de informação e 

diálogo e o medo do desconhecido, as crianças sentem 

ansiedade e estresse por não saber lidar com a situação 

adversa.  

Assim, oferecer ao profissional da psicologia hospitalar de 

unidades pediátricas elementos que lhes facilitem a 

implementação adequada do preparo psicológico da 

criança e de sua família para procedimentos cirúrgicos, 

tem como finalidade minimizar o impacto traumático que 

representa a cirurgia, bem como o medo e ansiedade 

advindos de tal situação, ajudando as crianças a ter um 

senso de realidade da experiência. Entretanto, embora a 

preparação ofereça condições para a criança expressar 

suas emoções e enfrentar da maneira mais sadia o que 

não pode ser evitado, o profissional não deve esperar que 

ela não reaja e não chore, pois a forma como cada uma 

irá encarar o processo é particular. Sendo assim, é 

necessário que o profissional da psicologia ofereça 

assistência às crianças, protegendo e favorecendo seu 

desenvolvimento integral e não apenas focando na sua 

saúde física.  
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