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Este trabalho propôs-se a conhecer a abordagem psicológica do adolescente, relação profi ssional-
paciente, comportamento do mesmo frente ao atendimento clínico e aos cuidados bucais, técnicas 
do controle do comportamento e participação do responsável na atenção odontológica deste 
grupo, pelos Cirurgiões-dentistas da cidade do Recife, de acordo com a especialidade e o tempo de 
formado. Os dados foram coletados através da aplicação de um formulário em forma de entrevista 
com uma amostra de 332 profi ssionais, proporcional ao número de Clínicos Gerais e especialistas 
em Odontopediatria, Endodontia, Periodontia e Ortodontia, inscritos no Conselho Regional de 
Odontologia de Pernambuco. Através da análise estatística descritiva e inferencial (Qui-quadrado 
de independência) foi possível concluir que os profi ssionais não apresentaram concordância com 
relação à faixa etária considerada adolescência, o que sugere uma variação com relação à abordagem 
do jovem, demonstrando que as características desta fase não são claramente conhecidas pelos 
Cirurgiões-dentistas, sendo vista como um período apenas de rebeldia. Os profi ssionais habitualmente 
lidam com os pacientes adolescentes através do diálogo, não tendo sido observada diferença entre 
as especialidades e o tempo de formado.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência; Comportamento do adolescente; Odontologia.

TRABALHO DE PESQUISA

 1 Trabalho extraído de Tese de Mestrado do Programa de Odontologia, área de concentração Odontopediatria, 
  Universidade de Pernambuco, defendida em março de 2001.
 * Cirurgiã-dentista; Mestre em Odontopediatria – FOP/UPE
 ** Professora Adjunta de Odontopediatria – FOP/UPE e UFPE; Doutora em Odontopediatria – FOP/UPE; Av. José 
  Gonçalves de Medeiros, 118/501, Madalena – CEP 50720-575, Recife, PE; e-mail: vcolares@elogica.com.br
 *** Professora Titular de Odontopediatria – FOP/UPE; Doutora em Odontopediatria – FOP/UPE

A adolescência é o período de transição da 
infância para a idade adulta, caracterizando-se 
por grandes transformações biopsicossociais e, 
de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 
corresponde à faixa etária dos 10 aos 19 anos de 
idade. Este período está se tornando mais longo, 
em comparação com o que ocorria há algumas 
décadas, ou seja, as crianças estão entrando na 
adolescência mais precocemente, enquanto os 
adultos estão saindo dela mais tardiamente (Za-
gury, 1999).

Com o passar do tempo, foi crescendo o 
interesse pelo estudo da adolescência. A interdis-
ciplinaridade destes estudos, ou seja, os conhe-
cimentos da Medicina, Psicologia, Sociologia e 

Psicanálise, contribuíram sobremaneira para a 
maior compreensão deste tema. Apesar de muito 
estudado, o adolescente parece continuar sendo 
pouco compreendido, pois é comumente chama-
do pelos adultos de “aborrecente”. Os confl itos 
vividos nessa fase, decorrentes das alterações 
biológicas, psíquicas e sociais, apesar de serem de 
ordem interna, são freqüentemente exteriorizados 
através do comportamento.

Em 1996, Fernandes, Marinho verifi caram 
que, no início da década de 80, a população bra-
sileira era constituída por 24% de adolescentes. 
Para o ano 2000, estimaram que aproximadamen-
te 36 milhões de habitantes se encontrariam nesta 
faixa etária. Assim, os adolescentes constituem 
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uma parcela signifi cativa da população, que necessita 
de atenção à saúde específi ca.

A Academia Americana de Pediatria, em 1972, 
ampliou a responsabilidade do Médico Pediatra, que 
passou a assumir o paciente desde a sua gestação até 
a adolescência. No Brasil, a partir da década de 70, 
observou-se um aumento do interesse dos profi ssionais 
pela saúde dos adolescentes e, em 1989, o Ministério 
da Saúde ofi cializou o Serviço de Assistência à Saúde 
do Adolescente, sob a responsabilidade da coordenação 
materno-infantil.

No entanto, do ponto de vista odontológico, a 
adolescência é caracterizada pela falta de atendimento 
direcionado às suas necessidades específi cas, em espe-
cial no aspecto comportamental.

Silva et al. (1997) consideraram que o adolescente 
não tem sido objeto de atenção específi ca na Odonto-
logia, sendo atendido junto com pacientes adultos. 

A maioria das universidades de Odontologia 
enfocam o ensino da atenção odontológica voltada à 
criança ou ao adulto. Desta forma, o atendimento ao 
adolescente fi ca geralmente delegado ao Clínico Geral 
(Carvalho et al., 1991).

O pouco conhecimento das alterações biopsi-
cossociais, características destes jovens, aliado às cons-
tantes demonstrações de condutas adaptativas a estas 
transformações, fazem do adolescente um paciente 
“difícil”, podendo isto complicar seu relacionamento 
com o Cirurgião-dentista. Com o advento da utilização 
de uma adequada abordagem psicológica das crianças 
pelos Odontopediatras, tem-se observado o estabele-
cimento de maior relação de confi ança entre este e o 
paciente infantil, o que contribuiu sobremaneira para o 
surgimento de uma Odontopediatria holística, diferente 
da praticada no passado. 

Este trabalho teve como objetivo conhecer a 
abordagem psicológica dos adolescentes adotada pelos 
Cirurgiões-dentistas da cidade do Recife, para, dessa for-
ma, favorecer a relação profi ssional/jovem paciente.

REVISÃO DA LITERATURA
Considerações gerais sobre a adolescência
Embora o conceito de adolescência seja relativa-

mente novo, a noção do que é ser um adolescente tem 
suas raízes na Grécia Antiga, uma vez que Aristóteles 
considerou os adolescentes como “apaixonados, irascí-
veis, capazes de serem arrebatados por seus impulsos...” 
(Günther, 1999). Em meados do século XIX, desenvol-
veu-se o conceito moderno de adolescência, defi nido 
como um fenômeno biopsicossocial (Silber, 1997).

O termo adolescência corresponde ao período do 
desenvolvimento do ser humano, que ocorre geralmente 
dos 10 aos 20 anos, englobando tanto as modifi cações 
biológicas corporais, denominadas de puberdade, como 
também as transformações psicossociais do indivíduo 

no auge do seu processo maturativo. Sendo assim, 
nem sempre o início da puberdade coincide com o da 
adolescência (Brasil, 1993).

Os termos adolescência e puberdade são, muitas 
vezes, empregados como sinônimos; no entanto, o pri-
meiro deveria ser usado para designar as modifi cações 
biológicas, enquanto o segundo, por ser um termo mais 
amplo, reportar-se-ia às alterações biopsicossociais 
(Arantes, 1999).

Para Narvaez (1997), o tema adolescência deve 
ser estudado por meio de estrutura interdisciplinar. Cada 
área deve analisar a “saúde integral”, sem preconceitos 
ou reducionismos, considerando a complexidade e 
as inter-relações que a caracterizam. Para este autor, 
o conceito de saúde integral do adolescente refere-
se à abordagem integradora e geral que relaciona a 
pessoa (organismo e indivíduo) à família e ao meio 
ambiente.

De acordo com Souza (1998), há quem acredite 
que a adolescência possa ser considerada uma “inven-
ção cultural”, uma vez que em algumas sociedades 
primitivas a transição da infância para a idade adulta 
é natural e suave. Nestas comunidades, geralmente o 
jovem, no limiar da maturidade sexual, passa por um 
cerimonial chamado de “rito da puberdade”, que dura 
no máximo 8 a 10 meses. Ao fi nal desse período, con-
cedem-se ao mesmo todos os papéis sociais do adulto, 
inclusive o do casamento. 

Para esse mesmo autor, na sociedade indígena, 
a adolescência não é considerada um processo, e sim 
um rito. Quando o menino completa 13 anos, passa 
por uma prova que envolve sua relação com a caça, a 
pesca, as artes da guerra e o manuseio de suas armas. 
Quando atinge uma idade em que possa realizar ade-
quadamente estes feitos, bem como reproduzir-se, é 
recebido na comunidade como adulto. Na comunidade 
tradicional judaica, embora com adaptações às regras 
de cada país, o menino é considerado adulto aos treze 
anos, e a menina, aos 12 anos. Na sociedade ocidental 
contemporânea, estes ritos são menos freqüentes e po-
dem ser exemplifi cados com a entrada do adolescente 
no exército, para os meninos, aos 18 anos, ou a festa 
de 15 anos, para as meninas.

Kaplan, Mammel (1997) relataram que a passagem 
do desenvolvimento da segunda infância para a idade 
adulta compreende as seguintes etapas: conclusão da 
puberdade e do crescimento somático; desenvolvimen-
to social, emocional e cognitivo; estabelecimento de 
uma identidade independente; separação da família e 
preparo para uma carreira ou vocação. 

Classificação da adolescência 
Souza (1998) classifi cou didaticamente o período 

da adolescência em três etapas:
• precoce: dos 10 aos 14 anos, na fase em que 

todos os esforços estão direcionados à aceitação das 
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modifi cações físicas, conquista da independência e se-
paração dos pais, libertando-se das raízes da infância;

• média: dos 15 aos 17 anos, na qual a maioria das 
características da puberdade já foram manifestadas. A 
preocupação maior seria com o culto à estética, através 
da cultura física e do vestuário, que geralmente tende 
a ocorrer de forma estereotipada;

• tardia: dos 17 aos 20 anos, quando emergem 
os valores e os comportamentos adultos e predomina 
ou cristaliza-se uma identidade estável, buscando-se 
viabilidade econômica e estabilidade social.

O autor, entretanto, ressaltou que nenhuma descri-
ção estereotipada se enquadra universalmente a todos 
os adolescentes.

Há algumas décadas, a adolescência era consi-
derada o período que compreendia a faixa etária dos 
13 aos 18 anos, no entanto, atualmente, alguns autores 
acreditam que este período situa-se dos 11 aos 20 anos 
e, muitas vezes, mesmo aos 20 anos, alguns jovens 
ainda não podem ser considerados adultos, já que não 
possuem condições de responder de forma indepen-
dente por todos os seguimentos da vida (profi ssional, 
afetivo e fi nanceiro) (Zagury,1999).

Perfil comportamental do adolescente
Aristóteles, há mais de 2000 anos, concluiu 

que os adolescentes possuem algumas características 
específi cas, como a introspecção, o egocentrismo e a 
personalidade analítica (Kiell, 1967 apud Pinkham et 
al., 1996). 

Para Aberastury, Knobel (1981), a adolescência 
seria mais do que uma etapa estabilizada. Seria, sim, 
um processo de desenvolvimento. Desta forma, e pelo 
fato de o adolescente passar freqüentemente por fases 
de desequilíbrio e instabilidade extremas, estes autores 
denominaram esta etapa do desenvolvimento humano 
de síndrome normal da adolescência, considerando-a 
uma entidade semipatológica perturbada e perturbadora 
para o mundo adulto, embora necessária para estes jo-
vens. Estes autores descreveram esta síndrome por meio 
de características peculiares ao perfi l comportamental 
da adolescência, tais como:

• busca de si mesmo;
• tendência grupal;
• necessidade de intelectualizar e de fantasiar;
• crises religiosas;
• deslocação temporal do pensamento;
• evolução sexual;
• atitude social reivindicatória; 
• contradições sucessivas em todas as manifes-
 tações da conduta;
• separação progressiva dos pais;
• constantes fl utuações de humor.
Na primeira fase da adolescência, dos 10 aos 

14 anos, todos os esforços estão voltados para o es-
tabelecimento do processo de independentização do 

mundo adulto, especialmente dos pais. Nessa fase, o 
estabelecimento desta “separação psicológica” é essen-
cial para o adolescente se sentir um indivíduo único e 
relativamente autônomo. Paralelamente, o grupo de 
amigos passa a assumir um papel importante na vida 
destes jovens (Souza, 1996).

Na fase média, 15 aos 16 anos, Souza (1996) 
relatou que a maioria dos adolescentes já manifestou a 
puberdade, mas não aceita naturalmente seus resultados. 
Ao lado de uma incessante busca da estética ideal, dese-
jam também obter identidade e satisfação sexual.

Souza (1996) relatou que, na fase tardia (17 aos 20 
anos), o adolescente geralmente concentra-se em três 
missões: buscar viabilidade econômica e estabilidade 
social, desenvolver um elaborado sistema de valores e 
verbalizar, de acordo com suas próprias idéias. 

Os pais e o filho adolescente
Com relação ao excesso de permissividade, 

característica freqüentemente observada nos pais de 
adolescentes dos anos 90, Cintra (1994) enfatizou a 
necessidade de os adolescentes conviverem não só 
com as satisfações, mas também com as perdas, pois 
estas oferecem ao indivíduo a oportunidade de buscar 
o equilíbrio através de argumentos e criatividade, o que 
auxiliaria no seu amadurecimento.

Muitos pais só percebem que seus fi lhos estão 
entrando na adolescência através da observação das 
características sexuais secundárias. Os pais geralmente 
se comportam de forma ambivalente, pois, ao exigirem 
a independência de seus fi lhos com relação a eles mes-
mos, também comportam-se como bloqueadores desta 
independência, quando atuam com rigidez intensa ou 
com muita permissividade, deixando de orientá-los 
no momento da estruturação de sua personalidade, 
o que pode gerar confl itos. Entretanto, há alguns pais 
que compreendem a adolescência como um processo 
na vida de seus fi lhos, agindo como facilitadores, ou 
seja, assumindo posturas baseadas no diálogo (Forte, 
1996).

De acordo com Friedman, Sarles (1980), quando o 
adolescente sente-se confortável com sua própria identi-
dade e autoconceito, ele se considera menos ameaçado 
pelas idéias e conselhos de seus pais. Muitas vezes, 
quando atingem a fase adulta, a abordagem fi losófi ca 
e pragmática destes adolescentes para a vida chega a 
assumir uma certa semelhança com a de seus pais.

Relacionamento profissional de saúde – paciente 
adolescente

De acordo com a Academia Americana de Pedia-
tria, cabe ao Pediatra a assistência à saúde de indivíduos 
em crescimento e desenvolvimento. Por esta razão, o 
campo de atuação do Pediatra inicia-se no período 
anterior ao nascimento, sendo preservado durante a 
infância e adolescência, quando em geral se comple-
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tam os processos de crescimento e de desenvolvimento 
(Silber, 1997).

Do ponto de vista médico, a adolescência, durante 
muito tempo, permaneceu como “terra de ninguém”. 
Os Pediatras ocupavam-se com as crianças até os 12 
anos, enquanto os Médicos de adultos, cada vez mais 
especializados, não se preocupavam com as peculiari-
dades desta faixa etária. Isso se deu até que a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, preocupada em preencher esta 
lacuna, fundou o Comitê para o Estudo da Adolescência 
(Souza, 1996).

A Odontologia voltada para o adolescente requer 
algo mais que conhecimentos técnico-científi cos, uma 
vez que se ocupa de um indivíduo, ultrapassando 
intensas modifi cações biológicas, psicológicas e so-
ciais, o que exige saúde mental e enorme estabilidade 
emocional por parte do Cirurgião-dentista (Carvalho 
et al., 1991).

Em Odontologia, os pacientes adolescentes po-
dem ser considerados “esquecidos”, visto que a maioria 
das faculdades enfoca o ensino da atenção odontológica 
voltada à criança ou ao adulto. O adolescente, entre-
tanto, fi ca à mercê do atendimento pelo Clínico Geral 
(Carvalho et al., 1991).

O desafi o de tratar adolescentes não está associa-
do à terapêutica em si, mas em ajustar-se ao crescimento 
cognitivo, emocional e psicossocial em mudança e 
desenvolvimento. Por esta razão, a forma com que o 
profi ssional de saúde aborda, de início, o adolescente 
pode determinar o sucesso ou o fracasso da consulta 
(Kaplan, Mammel, 1997).

O trabalho com adolescentes, se não for bem con-
duzido, pode ser muito desgastante para o profi ssional. 
Isto se deve, principalmente, ao fato de o adolescente 
possuir a peculiaridade de identifi car vulne rabilidades 
emocionais ocultas. Por esta razão, o profi ssional que 
tem a necessidade de controlar pacientes ou alimentar 
dependências pode fi car desapontado ao atendê-los. 
Por outro lado, o profi ssional deve ser sensível à questão 
da contratransferência, a reação emocional produzida 
no Médico pelo adolescente. É comum que Médicos 
jovens identifi quem-se excessivamente com o paciente 
adolescente e que profi ssionais mais velhos analisem 
o confl ito sob a perspectiva dos pais. Em alguns casos, 
profi ssionais que estiverem vivenciando confl itos com 
seus fi lhos nessa faixa etária costumam lidar com os 
adolescentes como se fossem seus próprios fi lhos (Ka-
plan, Mammel, 1997).

Abordagem psicológica do paciente adolescente
Para a adequada abordagem psicológica do 

adolescente, é preciso que o profi ssional conheça as 
características desta fase do desenvolvimento, além de 
gostar de atendê-los, caso contrário, será impossível 
estabelecer um bom nível de aproximação (Souza, 
1996).

Com relação à assistência à saúde da adolescên-
cia, o diálogo profi ssional-paciente é fundamental, 
voltando a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido 
nas ciências de saúde (Crespin, 1991).

Apesar dos adolescentes sempre necessitarem de 
uma assistência à saúde voltada às suas necessidades 
específi cas, só há poucos anos os profi ssionais de saúde 
se conscientizaram da necessidade da utilização de 
técnicas apropriadas para a sua abordagem (Souza, 
1996).

Ao abordar o adolescente, o profi ssional deve 
portar-se de forma simples e honesta, sem demonstrar 
autoritarismo ou excesso de profi ssionalismo. Para es-
tabelecer um relacionamento confortável, este deve ter 
cuidado para não subjugar e intimidar o paciente, uma 
vez que a auto-estima do adolescente está fragilizada. 
É interessante ressaltar que, durante a comunicação 
com o adolescente, o profi ssional deve avaliar o seu 
nível de desenvolvimento, pois, muitas vezes, este não 
corresponde nem ao desenvolvimento físico nem ao 
cognitivo. Para este autor, conversar com o adolescen-
te como se fosse um paciente pediátrico ou como um 
adulto pode interferir na comunicação e fazê-lo perder 
a confi ança no profi ssional (Kaplan, Mammel, 1997).

Rachman, Phillips (1980) apud Brown (1981) 
observaram que a insatisfação do paciente pela Odon-
tologia declinou, em função da melhoria da relação 
profi ssional/paciente. O autor sugere que pacientes 
insatisfeitos estão freqüentemente associados a pro-
fi ssionais que demonstram desinteresse, fazem uso 
excessivo de jargões, sem desenvolverem empatia. 
Outro fator citado é a monopolização do diálogo pelo 
profi ssional. A falta de personalização das consultas 
tende a produzir pobres resultados. O fato de alguns 
Cirurgiões-dentistas obterem mais sucesso que outros 
está diretamente relacionado com o sucesso da relação 
profi ssional/paciente.

O Pediatra que decidir continuar atendendo seu 
paciente que ingressou na adolescência, terá muitas 
chances de êxito, pois conhece muito bem o mesmo, 
assim como sua família. Este autor enfatizou que, ao 
contrário do que ocorre com as crianças, quando os 
pais geralmente escolhem o profi ssional, o adolescente 
deve ser sempre consultado sobre suas preferências. 
Atendendo adolescentes, o Pediatra passa a ser também 
Hebeatra (Médico de jovens) (Crespin, 1991). 

Apesar das aquisições tecnológicas da Odontolo-
gia, os Cirurgiões-dentistas ainda não se sentem capaci-
tados para motivar seus pacientes a cooperarem com o 
tratamento. Para este autor, a cooperação do paciente 
está na dependência do transcorrer de sua última con-
sulta. Ao contrário da Medicina, na qual a falta de coo-
peração por parte do paciente pode causar até a morte, 
como é o caso dos pacientes insulino-dependentes que 
abandonam o tratamento, na Odontologia o descuido 
nos autocuidados bucais pode causar prejuízos locais, 
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como o aumento de lesões de cárie e periodontopatias, 
o que pode evoluir para o comprometimento da saúde 
geral (Brown, 1981).

No passado, a culpa para a não-cooperação do 
paciente era atribuída a ele próprio; entretanto, atual-
mente, sabe-se que a falta de habilidade motivacional 
do profi ssional deve ser levada em consideração. A 
falta de cooperação do paciente pode até causar uma 
certa frustração para os Cirurgiões-dentistas, visto que 
é uma forma de enxergar as suas próprias limitações 
profi ssionais. Os estudos da área médica e psicológica 
têm demonstrado que a chave da boa motivação é a 
comunicação (Brown, 1981).

Durante o Simpósio sobre Atendimento Odonto-
lógico do Adolescente, realizado no XXVIII Encontro 
do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e 
Odontopediatria, em Goiânia, Arantes (1999) ressaltou 
que o sucesso do tratamento, médico ou odontológico, 
em adolescentes depende muito da habilidade do pro-
fi ssional em “conquistar” estes pacientes.

Em um estudo com o objetivo de analisar a comu-
nicação verbal entre o Cirurgião-dentista e o paciente 
adolescente, através da análise de 30 consultas odon-
tológicas com pacientes de idade entre 10 e 17 anos, 
Wanless, Holloway (1994) observaram que, apesar de 
considerarem importante o bom relacionamento pa-
ciente-profi ssional durante o tratamento odonto lógico, 
alguns Cirurgiões-dentistas não se preocupavam em 
colocar em prática o estabelecimento desta intera-
ção. Os autores sugeriram que o relacionamento dos 
profi ssionais de Odontologia com o adolescente pode 
ser melhor conduzido através do estabelecimento do 
diálogo.

Apesar de toda a evolução tecnológica da 
Odontologia, esta ainda é vista pelos pacientes como 
provocadora de ansiedade, medo, dor e desconforto 
(Gonçalves et al., 1993). Shaw, Niven (1996) verifi caram 
que o medo e a ansiedade do tratamento odontológico 
são um achado freqüente em crianças e adolescentes.

Técnicas de controle do comportamento ado-
lescente

Para o atendimento de pacientes adolescentes 
considerados difíceis, podem ser utilizados métodos 
psicológicos ou farmacológicos. O diálogo, o método 
da modelação, o relaxamento muscular, o método do 
dizer, mostrar, fazer e a hipnose, são considerados 
métodos psicológicos adequados para o controle do 
comportamento adolescente no consultório odontoló-
gico (Carvalho et al., 1991). 

Nas situações em que o paciente demonstrar 
agressividade, Silber et al. (1985) sugeriram que o 
profi ssional deveria contornar a situação, procurando 
conhecer e respeitar o motivo de sua insatisfação, além 
de oferecer ajuda ou pedir desculpas, se este for o causa-
dor da manifestação agressiva do paciente. Estes autores 

citaram que alguns Clínicos inexperientes se envolvem 
de forma negativa com seus pacientes nestas situações, 
chegando até a utilizar a agressão como forma de con-
trole do comportamento adolescente, geralmente não 
obtendo sucesso.

Berek et al. (1998) relataram algumas estratégias 
para melhorar a comunicação profi ssional-paciente:

• ouvir mais e falar menos;
• incentivar a busca de tópicos introduzidos pelos 

pacientes e importantes para eles;
• minimizar hábitos de controle de diálogo;
• estar atento a qualquer desconforto em uma 

entrevista; 
• reconhecer quando o paciente está procurando 

simpatia e suporte para os seus sentimentos; algumas 
vezes é importante apenas estar presente como ser 
humano.

Kaplan, Mammel (1997) ressaltaram que assumir 
um papel paternalista e passar sermões no adolescen-
te não é apenas contraprodutivo, mas também pode 
colocar em risco o estabelecimento de uma relação 
funcional com o mesmo. 

A Academia Americana de Odontopediatria rela-
tou que, para que o Cirurgião-dentista realize um trata-
mento preventivo-restaurador efi ciente, o mesmo deve 
saber conduzir o comportamento do paciente através de 
estratégias de comunicação e educação. Para esta insti-
tuição, os métodos de gerenciamento comportamental 
permitem ao Cirurgião-dentista abordar o paciente com 
o intuito de construir um relacionamento, acalmando 
os medos e as ansiedades (Maia et al., 1996).

O profi ssional, muitas vezes, depara-se com o 
total silêncio do paciente. Nestes casos, deverá respeitar 
este momento de mutismo, utilizando-o para melhor 
observar e interpretar as manifestações extraverbais de 
comunicação de seu paciente. Se o silêncio se prolonga, 
estes autores sugerem que seja utilizada alguma técnica 
para tentar rompê-lo. Uma das técnicas é indagar o por-
quê de ter vindo à consulta, ressaltando que a intenção 
do profi ssional é ajudá-lo, mas para isto é necessário 
que ele permita (Knobel, Santos, 1991). 

Diante do choro do adolescente, o Cirurgião-den-
tista deve suspender qualquer procedimento que estiver 
realizando, para, através do diálogo, tentar identifi car 
suas razões (Carvalho et al., 1991).

Knobel, Santos (1991) sugeriram algumas condu-
tas a serem assumidas frente a um adolescente:

• fóbico ou obsessivo: o profi ssional deve respeitar 
seus relatos, dando importância a qualquer detalhe, sem 
contudo assumir o papel de melhor amigo;

•  histérico: o profi ssional não deverá apresentar 
uma postura rígida, para não contribuir para a manu-
tenção da distância almejada por este jovem;

• esquizóide: o profi ssional deverá, inicialmente, 
respeitar sua maneira de ser, pois uma postura inicial de 
exigência acarretaria um maior distanciamento; 
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• psicopata e histérico: o profi ssional deverá 
ter cuidado para não contra-atuar, dando início a um 
confl ito que, com certeza, não contribuirá para o bom 
desenvolvimento da consulta. 

Estes autores ressaltaram que, desta forma, o 
profi ssional não estaria se submetendo à conduta do 
adolescente, mas adequando-se à mesma e promoven-
do, desta forma, uma maximização da rentabilidade 
da consulta.

Participação dos pais no atendimento odonto-
lógico do paciente adolescente

Para o bom desenvolvimento da interação pro-
fi ssional e adolescente, os pais, sempre que possível, 
devem ser incluídos. Entretanto, o profi ssional deve 
ter em mente que a fi gura central da consulta é o ado-
lescente. Os pais, apesar de importantes, são fi guras 
coadjuvantes durante o atendimento (Guimarães, 1991; 
Saito, 1999). 

Guimarães (1991) representou grafi camente esta 
interação entre profi ssional, adolescentes e família 
durante o atendimento.

tes com relação à habilidade em decidir e entender as 
informações sobre o tratamento.

O Código de Ética dos Médicos Brasileiros (1988), 
em seu artigo 103, inseriu no universo de saúde o con-
ceito de “menor maduro”. O código veda ao Médico 
“revelar segredo profi ssional referente a paciente menor 
de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, 
desde que o menor tenha capacidade de avaliar o seu 
problema e de se conduzir por seus próprios meios 
para solucioná-lo, salvo quando a não revelação possa 
acarretar danos ao paciente”.

MATERIAL E MÉTODOS
A população desta pesquisa foi constituída por 

Cirurgiões-dentistas Clínicos Gerais e especialistas em 
Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia e Endodontia 
que afi rmaram prestar atendimento odontológico ao 
paciente adolescente.

A seleção da amostra foi realizada através de 
amostragem probabilística estratifi cada proporcional, 
e sorteada de forma sistemática dentro do universo dos 
3.494 Cirurgiões-dentistas que exerciam efetivamente 
a profi ssão na cidade do Recife, no ano de 2000, de 
acordo com a listagem de profi ssionais fornecida pelo 
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.

A determinação do tamanho amostral em 332 
profi ssionais foi obtida através dos resultados de uma 
amostra-piloto que foi realizada com 50 Cirurgiões-
dentistas, considerando-se margem de erro de 5% e 
confi abilidade de 95%.

A variável dependente deste estudo, abordagem 
psicológica, foi subdividida em: relacionamento profi s-
sional/paciente adolescente; comportamento do adoles-
cente frente ao atendimento clínico e frente aos cuidados 
com a saúde bucal; técnicas de controle do comporta-
mento adolescente; e participação do acompanhante no 
atendimento odontológico. As variáveis independentes 
foram tempo de formado e especialidade.

A coleta de dados foi realizada através de um for-
mulário previamente elaborado, em forma de entrevista, 
por telefone, no período de maio a novembro de 2000. 
O instrumento de pesquisa deste estudo apresentou 
sete perguntas fechadas, com respostas limitadas às 
alternativas apresentadas, e sete perguntas abertas, com 
respostas livres. As respostas foram anotadas no momen-
to da entrevista, permitindo uma maior fi dedignidade e 
veracidade das informações.

Após a estruturação das perguntas do formulário, 
foi realizado um pré-teste. Com este objetivo, foram 
selecionados dez Cirurgiões-dentistas, pertencentes 
ao grupo que se pretendia estudar, para responderem 
as questões propostas pelo formulário de entrevista. A 
seguir, foram solicitadas ao entrevistado informações 
acerca das difi culdades encontradas para respondê-las 
(Gil, 1996).

 Médico  Adolescente

  Família

A primeira consulta exerce uma importante infl u-
ência no estabelecimento de uma boa relação profi ssio-
nal-paciente. Se o adolescente vier com seus pais, estes 
deverão acompanhá-lo no primeiro momento, quando 
o profi ssional deverá escutá-los ativamente, além de ob-
servar o relacionamento pais-fi lhos. Quando a presença 
dos pais já não se fi zer mais necessária, estes deverão 
ser encaminhados à sala de espera. A continuação do 
exame deve ser realizada apenas com a presença do 
adolescente. Nesta etapa, buscam-se informações sobre 
seus hábitos ou desvios de comportamento social. Todas 
as informações relacionadas ao seu estado de saúde, 
tratamento e prognóstico devem ser transmitidas ao 
jovem de uma forma realista e atualizada, valorizando 
o seu nível intelectual e a sua capacidade de participar 
das decisões tomadas pelo profi ssional (Carvalho et 
al., 1991).

Weithorn, Compbell (1982) pesquisaram pessoas 
de 9, 14, 18 e 21 anos de idade, no intuito de avaliar 
a sua capacidade decisória. Como resultados, identifi -
caram que as decisões sobre saúde dos maiores de 14 
anos não demonstraram diferença quanto às decisões 
dos adultos. Com relação às crianças de 9 anos, estes 
autores consideraram-nas aparentemente incompeten-
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Para a descrição dos dados, foram utilizadas 
técnicas de estatística descritiva e inferencial de forma 
qualitativa e quantitativa. As respostas das perguntas 
abertas foram posteriormente agrupadas e codifi cadas 
pela pesquisadora. Para análise dos dados deste estudo, 
foi utilizado o programa SAS (Statistical Analysis System) 
na versão 6.12 para microcomputador.

O anonimato dos profi ssionais que participaram 
das entrevistas foi respeitado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 apresenta-se a distribuição dos 

pesquisados segundo a especialidade, na qual pode-
se constatar que, devido ao caráter proporcional da 
seleção da amostra, a maioria (84,3%) foi composta 
de Clínicos Gerais.

O tempo de formado dos pesquisados variou de 
0 a 33 anos, teve média e desvio-padrão de 10,50 e 
6,01 anos, respectivamente, com valor mediano de 
10,00 anos. 

verdade um processo contínuo, deve-se avaliar o jovem 
considerando esses períodos intermediários.

Aberastury, Knobel (1981) descreveram algumas 
características da adolescência e denominaram o 
conjunto destas características de síndrome normal da 
adolescência, que inclui: busca de si mesmo, tendência 
grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises 
religiosas, deslocalização temporal, evolução sexual, 
atitude social reivindicatória, contradições sucessivas, 
separação progressiva dos pais e constantes fl utuações 
de humor.

As quatro características comportamentais dos 
adolescentes mais citadas pelos Cirurgiões-dentistas 
pesquisados foram: rebeldia, timidez, tentam ser o in-
verso dos pais e vaidade, com freqüências percentuais 
respectivas de 26,5%, 14,8%, 11,4% e 8,7%. Entre os 
22 Odontopediatras que compuseram a amostra, 22,7% 
citaram a rebeldia e 13,6% a timidez.

A característica de tendência grupal foi citada por 
7,5% dos Clínicos Gerais, 25,0% dos Periodontistas e 
10,0% dos Ortodontistas; e a necessidade de intelectua-
lizar e fantasiar foi citada por apenas 3,9% dos Clínicos 
Gerais e 12,5% dos Periodontistas. A necessidade de 
intelectualizar e fantasiar pode ser considerada uma 
forma protetora e defensiva contra a angústia de ser 
dependente (Souza, 1998).

Distração, desinteresse, irresponsabilidade com 
horário foram comportamentos citados pelos profi ssionais 
pesquisados, que podem ser relacionados com a desloca-
lização temporal citada por Aberastury, Knobel (1981). 

As atitudes sociais reivindicatórias de rebeldia, 
questionamentos, indisciplina, e desconfi ança foram 
citadas como características comportamentais da 
adolescência pelos Cirurgiões-dentistas pesquisados; 
a rebeldia foi citada por 27,1% no grupo dos Clínicos 
Gerais; 22,7% no dos Odontopediatras; 16,7% no dos 
Endodontistas; 25,0% no dos Periodontistas e 30% no 
dos Ortodontistas. 

As contradições sucessivas e constantes fl utuações 
de humor tão freqüentes na adolescência (Aberastury, 
Knobel, 1981) foram descritas como instabilidade 
emocional por 6,8% dos Clínicos Gerais; por 9,1% dos 
Odontopediatras; por 12,5% dos Periodontistas. Suge-
re-se que estas variações bruscas de comportamento 
sejam refl exos das adaptações às rápidas transforma-
ções físicas e cognitivas, decorrentes dos fenômenos 
de crescimento e desenvolvimento.

A difi culdade dos adolescentes no relacionamen-
to com os adultos foi citada pelos pesquisados, entre os 
quais, 12,1% dos Clínicos, 4,5% dos Odonto pediatras, 
16,7% dos Endodontistas e 10% dos Ortodontistas 
afi rmaram que o adolescente “tenta ser o inverso dos 
pais”. Assim como 5,7% dos Clínicos, 8,3% dos Odon-
topediatras e 8,3% dos Endodontistas relataram que os 
adolescentes demonstram indiferença aos conselhos 
dos mais velhos, o que reforça a tese da crise de des-

 ESPECIALIDADE n %
 Clínico Geral 280 84,3
 Odontopediatra 22 6,6
 Endodontista 12 3,6
 Periodontista 8 2,4
 Ortodontista 10 3,0
 TOTAL 332 100,0
 

Dos 326 pesquisados que responderam qual a 
faixa etária que consideravam adolescência, apenas 21 
(6,4%) afi rmaram o período de 10 a 20 anos e, destes, 19 
eram Clínicos Gerais. Observou-se um grande número 
de faixas etárias citadas.

Com relação ao início da adolescência, obser-
vou-se que a maioria dos pesquisados citou 13 anos de 
idade, e alguns ainda citaram os 17 anos. No entanto, 
de acordo com Souza (1998), o início da adolescência 
corresponde ao intervalo dos 10 aos 14 anos. 

Quanto ao fi nal da adolescência, a maioria dos 
pesquisados considerou 18 e 20 anos, o que está de 
acordo com Souza (1998), que relatou como fase tardia 
da adolescência o período dos 17 aos 20 anos de idade. 
Porém, alguns profi ssionais consideraram 15 anos como 
a idade fi nal da adolescência.

A idade considerada início e fi nal da adolescência 
pelos profi ssionais pode ser fator importante na abor-
dagem fornecida aos jovens pacientes, infl uenciando 
a postura profissional. Apesar do início e final da 
adolescência não seguir um padrão rígido, sendo na 

TABELA 1: Distribuição da amostra de pesquisados de acordo 
com a especialidade do Cirurgião-dentista.
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simbiotização descrita por Souza (1998) e a separação 
progressiva dos pais. Entretanto, Souza (1998) ressaltou 
que este fenômeno só é observado na primeira fase da 
adolescência, ou seja, entre 10 e 14 anos.

No entanto, a maioria dos profi ssionais pesqui-
sados afi rmou não ter difi culdades no relacionamento 
com o adolescente: 81,8% dos Clínicos Gerais; 81,8% 
dos Odontopediatras; 83,3% dos Endodontistas; 87,5% 
dos Periodontistas e 90% dos Ortodontistas. 

Com relação ao tempo de formado do profi ssional, 
verifi cou-se que quanto maior o tempo, maior foi a difi -
culdade de relacionamento com o paciente adolescente 
relatada, ou seja: 14,7% para os formados de 0 a 5 anos; 
15,5% para 6 a 10 anos; 18,9% para 11 a 15 anos; e 
19,4% para os formados com 16 ou mais anos. Entre-
tanto, não chega a se comprovar associação signifi cativa 
entre as duas variáveis (χ2 = 0,924 e P = 0,820).

Para Kaplan, Mammel (1997), é comum que pro-
fi ssionais jovens se identifi quem excessivamente com 
pacientes adolescentes, e que profi ssionais mais velhos 
analisem este relacionamento na perspectiva dos pais. 
Desta forma, os fenômenos de transferência e contra-
transferência podem ser observados na relação paciente 
adolescente/Cirurgião-dentista (Silber et al., 1992).

As difi culdades com o jovem paciente mais cita-
das pelos Clínicos Gerais foram: difi culdades relaciona-
das às características normais do adolescente (26,0%), 
difi culdade de motivar (18,0%), falta de paciência do 
Cirurgião-dentista em atender o adolescente (18,0%) 
e postura do adolescente em não aceitar os conselhos 
dos adultos (16,0%). 

Com relação ao atendimento clínico, a maioria 
(89,5%) dos profi ssionais declarou que os adolescentes 
são cooperativos. Entre as especialidades, destacaram-
se com maiores percentuais os 91,1% dos Clínicos 
Gerais e 100% dos Periodontistas. Sugere-se que o ado-
lescente sente-se motivado a se submeter ao tratamento 
odontológico, movido pelo culto à estética (Albino apud 
Carvalho et al., 1991; Silva et al., 1997). 

Com relação ao tempo de formado do profi ssional, 
aqueles com 16 anos ou mais afi rmaram que 97,0% dos 
pacientes adolescentes são cooperativos, enquanto que 
para as outras faixas de tempo este percentual foi de, no 
máximo, 84,4%. Entretanto, não chega a se comprovar 
associação signifi cativa entre o tempo de formado do 
profi ssional e o comportamento dos adolescentes no 
consultório (χ2 = 6,494 e P = 0,090).

Quando questionados sobre os motivos da falta 
de cooperação do adolescente durante o atendimento 
clínico, os profi ssionais citaram a própria adolescência 
e medo. O desconforto inerente ao tratamento odon-
tológico foi citado por 9,1% dos Clínicos e 33,3% dos 
Odontopediatras.

Sugere-se que, apesar de todo o avanço tecnoló-
gico da Odontologia atual, o medo dos procedimentos 
clínicos ainda é um fator desencadeador da falta de co-

operação do paciente durante o atendimento, em todas 
as idades, principalmente na infância e na adolescência 
(Carvalho et al., 1991; Gonçalves et al., 1993; Shaw, 
Niven, 1996).

Com relação aos cuidados com a saúde bucal, 
a maioria dos entrevistados considerou o adolescente 
cooperativo, apesar de Carvalho et al. (1991) terem 
afi rmado que é um paciente de difícil motivação. Com 
relação às especialidades, o adolescente foi considerado 
cooperativo em relação aos cuidados com a saúde bucal 
por 74,6% dos Clínicos Gerais, 58,3% dos Endodontis-
tas, 50% dos Ortodontistas, 54,5% dos Odontopediatras 
e 37,5% dos Periodontistas. 

Quando considerado o tempo de formado do pro-
fi ssional, o percentual dos que avaliam o adolescente 
cooperativo em relação aos cuidados com a saúde bucal 
variou de 67,9% a 76,1%, sendo este percentual mais 
elevado entre os profi ssionais com 16 anos ou mais de 
formados e bastante próximo entre as outras três faixas 
de tempo. Não se comprova associação signifi cativa 
entre essas duas variáveis (χ2 = 1,445 e P = 0,695). 

Os quatro motivos mais citados para a não coo-
peração do adolescente em relação aos cuidados com 
a saúde bucal foram: própria adolescência, preguiça, 
falta de educação doméstica e pressa para realizar os 
cuidados bucais. 

Para Tamietti et al. (1998), o principal motivo para 
a difi culdade de motivação do adolescente é a desatuali-
zação das técnicas de educação em saúde bucal direcio-
nadas a esta faixa etária. Para motivá-los adequadamente, 
Silva et al. (1997) e Ferreira, Long (1998) sugeriram que 
o profi ssional deveria explorar a preocupação do adoles-
cente com a estética, através de dinâmicas motivacionais 
de grupo explorando o diálogo.

As técnicas citadas para o controle do comporta-
mento do paciente adolescente pelos Clínicos Gerais 
foram: diálogo (98,1%); dizer, mostrar, fazer (34,5%); 
aproximações sucessivas (21,3%); controle da voz 
(13,6%); relaxamento muscular (14,3%); modelo 
(10,5%) e sedação (10,1%). Das técnicas utilizadas pe-
los Odontopediatras, as mais citadas coincidem com as 
listadas para os Clínicos, entretanto, destaca-se a técnica 
do modelo, utilizada por 31,8% dos entrevistados. De 
acordo com Maia et al. (1996), esta técnica consiste na 
utilização da observância de um paciente cooperativo 
sendo atendido para demonstrar todo o andamento de 
uma situação odontológica. 

Para o controle de comportamentos difíceis em 
adolescentes, o diálogo foi a técnica mais indicada 
pelos autores (Carvalho et al., 1991; Berek et al., 1991; 
Adashi, 1998; Souza, 1998). Entretanto, para que o 
diálogo entre o profi ssional e o paciente se processe de 
uma maneira favorável, seria interessante que o profi s-
sional ouvisse mais do que falasse, evitasse assumir um 
papel paternalista, e assegurasse ao paciente o caráter 
confi dencial de sua consulta (Berek, Adashi,1998).
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Com relação ao tempo de formado, observou-
se que os profi ssionais mais jovens utilizaram mais 
freqüentemente a técnica da aproximação sucessiva e 
dizer-mostrar-fazer, quando comparados aos com maior 
tempo de formados. 

Com relação à presença do responsável, a maioria 
(71,1%) do grupo total de profi ssionais pesquisados 
declarou que o adolescente comparece para o aten-
dimento odontológico acompanhado por sua mãe. A 
maioria dos Odontopediatras (72,7%), Ortodontistas 
(70%) e Periodontistas (62,5%) consideraram impor-
tante a participação dos responsáveis no atendimento 
odontológico de adolescentes. Essa valorização foi 
observada em 50,4% dos Clínicos Gerais e em apenas 
16,7% dos Periodontistas.

Observou-se, também, que o percentual dos 
profi ssionais que consideraram importante a partici-
pação dos responsáveis no atendimento odontológico 
de adolescentes diminui com o tempo de formado. 
Este percentual para os formados entre 0 e 5 anos foi 
de 60,0% e para os formados com 16 anos ou mais 
foi de 40,3%. Entretanto, não chega a se comprovar 
associação signifi cativa entre o tempo de formado e a 
importância ou não da participação dos responsáveis 
(χ2=6,130 e P=0,105). 

Para os 140 Clínicos Gerais que avaliaram ser 
importante a participação dos responsáveis neste pro-
cesso, os cinco motivos mais citados foram: adquirir 
confi ança no Cirurgião-dentista, com 25,0%; explicar 
aos pais sobre o tratamento (23,6%); obter informa-
ções dos responsáveis sobre os cuidados bucais dos 
adolescentes (22,1%); motivar o adolescente (12,1%); 
e a falta de autonomia do paciente (8,6%). Entre os 
que não consideram importante essa participação, 
os dois motivos mais citados foram: o adolescente já 
tem autonomia para responder o que for perguntado 
(49,6%) e o paciente fi ca mais à vontade na ausência 
dos pais (43,8%). 

Os Odontopediatras que valorizaram a participa-
ção dos responsáveis no atendimento odontológico ao 
adolescente citaram: adquirir confi ança no Cirurgião-
dentista (31,3%) e o paciente fi ca mais à vontade na 
ausência dos pais (25,0%). 

Com relação ao principio bioético da autonomia 
no atendimento odontológico de adolescentes, apesar 
de no Brasil menores de 16 anos serem considerados 
absolutamente incapazes e dos 16 aos 18 relativamente 
capazes perante a justiça (Günther, 1999), o Código de 
Ética dos Médicos Brasileiros (1988) já adota o conceito 
de “menor maduro”. O estudo de Weithorn, Compbell 
(1982) corroborou este conceito, pois através deste foi 
demonstrado que as decisões sobre saúde dos maiores 
de 14 anos não demonstraram diferenças em relação 
às decisões dos adultos. Desta forma, o adolescente 
deve participar ativamente de todo o processo de 
diagnóstico, prognóstico e tratamento de qualquer 

enfermidade bucodental, devendo os pais participarem 
apenas se houver risco de vida, ou se o adolescente 
assim desejar. 

Quanto à localização do acompanhante, indepen-
dentemente da especialidade, o maior percentual (42,5%) 
correspondeu aos que citaram a sala de espera. 

De acordo com Guimarães (1991) e Saito (1999), 
os pais devem ser considerados coadjuvantes no aten-
dimento odontológico do adolescente, este sim deverá 
ocupar a posição central da consulta. Entretanto, para 
Silber (1985); Guimarães (1991); Carvalho et al. (1991); 
Souza (1996), os pais devem permanecer na sala de 
atendimento clínico só na primeira consulta, nas demais 
o adolescente deve ser atendido sozinho. 

Na dúvida entre a permanência ou não dos pais 
durante o atendimento odontológico do adolescente, 
este deveria, na medida do possível, expressar a sua opi-
nião pessoal. No entanto, os profi ssionais pesquisados 
consideraram mais freqüentemente a preferência dos 
pais e do Cirurgião-dentista, com percentuais respecti-
vos de 33,4% e 28,9%. 

Analisando-se os motivos do local de permanên-
cia do acompanhante por tempo de formado, pode-se 
verifi car que os profi ssionais com maior tempo de 
formados citaram mais freqüentemente a preferência 
do Cirurgião-dentista, enquanto aqueles com menor 
tempo de formados, a preferência dos pais.

Não se observaram diferenças signifi cantes na 
abordagem psicológica do adolescente pelos Cirur-
giões-dentistas da cidade do Recife, de acordo com a 
especialidade e o tempo de formado. 

Para Brown (1981) e Saito (1999), cabe às ins-
tituições, principalmente às ligadas às Universidades, 
assumir uma maior responsabilidade no preparo do 
profi ssional com relação à sua formação social. A 
assistência à saúde do adolescente, para estes autores, 
deve fazer parte da formação acadêmica dos futuros 
profi ssionais de Odontologia. Todavia, o Guidelines 
for Dental Health for Adolescents (1996/7) ressaltou 
que a preocupação com o atendimento odontológico 
do adolescente tem chegado aos poucos às Universi-
dades americanas. No Brasil, o adolescente não tem 
sido alvo de atenção odontológica específi ca (Silva et 
al., 1997).

CONCLUSÃO
Os profi ssionais não apresentaram concordância 

com relação à faixa etária considerada adolescência, o 
que sugere uma variação com relação à abordagem do 
jovem, podendo ser infantilizada por alguns ou supere-
xigente por outros. As características desta fase parecem 
não ser claramente conhecidas pelos profi ssionais, sendo 
ela vista como um período apenas de rebeldia. Os profi s-
sionais têm lidado com os pacientes adolescentes através 
do diálogo, não tendo sido observada diferença entre as 
especialidades e o tempo de formado.
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The aim of this study was to assess the psychological approach of the Dentists of the city of Recife during dental treatment 
for adolescents. A questionnaire was used to collect the data. The professional-patient relationship, the parental role, and 
adolescent behaviour were also discussed. The professional approach and psychological techniques employed were 
discussed, taking into account the years of graduation of Dentists. The attitude towards dental care by the adolescents 
was also discussed. A signifi cant sample of the dental practitioners among Pedodontists, Endodontists, Periodontists, 
and Orthodontists of the city of Recife was selected for this study. Results showed that there was no aggrement among 
the interviewed Dentists in relation to the initial and fi nal age of adolescence, which may affect Dentist’s approach. 
The adolescent’s characteristics were not clear to Dentists, who have seen only as a rebelliousness phase. The Dentists 
declared that dialogue was the main approach to manage adolescent’s behavior. Results also showed that there was no 
difference in the management approach by dental practitioners and the time they have practiced Dentistry.

KEYWORDS: Adolescence; Adolescent behavior; Dentistry.
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