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A resistência comportamental da criança ao atendimento odontológico tem sido estudada, tradicio-
nalmente, sob a égide das categorias medo e ansiedade. Essa suposição básica que norteia a pesquisa 
omite o estudo dos comportamentos resistentes cujas causas podem ser melhor atribuídas a motiva-
ções não medrosas, como voluntarismo e agressividade. O presente trabalho, valendo-se de achados 
recentes através da metodologia etológica e tendo em vista a literatura tradicional, visa a avaliar a real 
importância do estudo da resistência comportamental não-medrosa para o manejo do comportamento 
da criança em atendimento odontológico.
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INTRODUÇÃO

Muitos estudos têm sido feitos a respeito do comportamento do paciente em situação de aten-
dimento odontólogico, seja por psicólogos, seja por odontólogos com preparação em psicologia, ou 
mesmo por equipes multiprofi ssionais.

Tradicionalmente, esses estudos têm-se jus-
tifi cado pela enorme importância que tem sido 
dada ao manejo do comportamento da criança em 
situação de atendimento odontológico. Corah et 
al. (1985) apud Moraes (1999) afi rmam ser esta a 
maior preocupação (e o maior entrave) no trabalho 
do odontólogo. Também Klatchoian (1992) afi rma 
ser o manejo do comportamento da criança a chave 
para a odontopediatria. Moraes (1999) aponta três 
suposições básicas que orientam toda a pesquisa 
sobre o comportamento da criança em situação de 
atendimento odontológico: 

•  “o tratamento odontológico é uma situação 
produtora de medo e ansiedade nas crianças;

•   as crianças constituem um problema de 
manejo para o dentista;  

•  as crianças devem ser preparadas para 
tolerar o tratamento odontológico como um evento 
que ocorre repetidamente ao longo de suas vidas” 
(MORAES, 1999).

Toda a difi culdade encontrada no manejo 
comportamental em situação de atendimento 
odontológico (defi nida aqui pela categoria ampla 
resistência comportamental) tem sido maciça-
mente atribuída às categorias medo e ansiedade. 

Corah et al. (1985) relatam que, em pesquisa feita 
com uma amostra de dentistas, 75% afi rmaram 
ser a ansiedade do paciente a maior barreira ao 
atendimento odontológico. 

Milgron (1988) mostra um crescente aumento 
do número de cientistas que se interessam pela 
pesquisa do medo e da fobia relacionados ao tra-
tamento odontológico. O mesmo autor entrevistou 
um grupo de 1019 sujeitos, obtendo alto percen-
tual de medo odontológico: 

•  50% => certo medo; 
•  29,8% => um pouco de medo; 
•  13,1% => um medo razoável; 
•  4,3% => muito medo;  
•  3,0% => um medo terrível. 
Moraes (1999) afi rma que “as pessoas não 

nascem com medo do dentista: a associação de 
medo e odontologia desenvolve-se ao longo do 
processo de socialização e das experiências de 
aprendizagem”. 

Na busca da etiologia do medo odontológico, 
Moraes (1999) encontrou “experiências negativas 
no consultório odontológico” em primeiro lugar. 
Em tais experiências, houve a ocorrência de dor 
intensa ou de uma situação alarmante ou mesmo 
de uma relação interpessoal negativa.
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O mesmo autor acrescenta a hipótese de que 
o medo odontológico, além da experiência direta 
acima exposta, pode ter sua origem em uma 
possível “aprendizagem vicariante” (observação 
de comportamentos e comunicações negativas 
das pessoas signifi cativas ao paciente) ou mesmo 
em preconceitos e histórias veiculadas através 
da mídia. Contudo, adverte, faltam confi rma-
ções empíricas específi cas de tais possibilidades 
etiológicas.

Como se pode depreender das referências 
acima, há grande preocupação dos pesquisadores 
com a resistência que é causada por medo ou 
ansiedade. Contudo, apesar da tendência natural 
de se encararem os comportamentos resistentes 
como  expressão do medo ou da ansiedade, não 
está claro que as coisas se passem sempre assim. 
Muitos são os comportamentos resistentes (e a 
experiência clínica de cada leitor poderá atestar 
essa afi rmação) em que a motivação não pode 
ser atribuída centralmente aos estados do medo 
e da ansiedade.

Refere-se, aqui, às situações em que o tra-
ço unifi cador dos comportamentos resistentes é 
muito mais uma recusa a colaborar do que, pro-
priamente, uma incapacidade de fazê-lo.

Borges (2001), por meio de um estudo etoló-
gico do comportamento da criança em atendimento 
odontológico, encontrou que as crianças resistentes 
estão mais associadas a comportamentos agitados 
e agressivos do que a comportamentos retraídos 
ou medrosos. Dessa forma, parece ser muito útil 
e necessário para o manejo que se estabeleça a 
real dimensão e que se aprofunde o conhecimento 
da resistência não-medrosa.

A RESISTÊNCIA NÃOMEDROSA
A resistência não-medrosa pode ser defi nida 

como a situação em que a criança, por seu com-
portamento, difi culta ou impede o atendimento 
odontológico, e a motivação básica não é o medo 
ou a ansiedade. Essa defi nição, negativa como 
está formulada, agrega, na verdade, um conjunto 
de defi nições positivas que não estão ainda cla-
rifi cadas.

Este artigo concentrar-se-á na resistência não-
medrosa, que se vincula a comportamentos não-
colaborativos, comportamentos verbais de recusa, 
comportamentos agressivos e comportamentos 
agitados, que são emitidos por crianças que agem 
controladas por sua própria vontade e desejo e 
não pelos pais. Por esta razão, tal resistência 
poderia muito apropriadamente ser denominada 
de resistência disciplinar ou voluntariosa.

Etiologia da resistência não-medrosa

Muitas são as razões pelas quais a criança 
pode se tornar voluntariosa e indisciplinada; qua-
se todas, contudo, vinculam-se à incapacidade 
dos pais de exercer a função básica de conter os 
impulsos da criança.

Na origem dessa defi ciência em exercer a 
função paterna, podem-se encontrar algumas das 
seguintes situações (ELLIS, 1995):

Culpa dos pais pelo divórcio, pelo 
trabalho ou por um novo casamento
Filogeneticamente, a mulher sempre perma-

neceu muito tempo ao lado da criança, enquanto 
o homem saía em busca das provisões necessá-
rias à subsistência da família. A situação moderna 
em que a mulher divide com o homem o papel 
de provedor, fi cando longos períodos ausente, 
tem por conseqüência o aumento do sentimento 
de culpa materno. Essa situação se agrava pelo 
crescente aumento do numero de divórcios e de 
novos casamentos. 

Dessa forma, a mãe se sente pressionada a 
compensar as carências do fi lho, que julga de-
correntes de sua ausência. O caminho usual é a 
permissividade e a atenção excessiva com todos 
os desejos da criança.

Por razões culturais modernas, em menor 
grau, esse problema atinge também ao ho-
mem.

História de carência infantil 
dos próprios pais
Pais que têm história de negligência, maus 

tratos e abandono em sua infância desenvolvem 
um sentido de vazio que, via de regra, projetam 
em seus fi lhos, tentando compensá-los preven-
tivamente, seja com excessos permissivos, seja 
com proteção excessiva contra as frustrações mais 
elementares.

Co-dependência dos pais em 
relação aos fi lhos
A mãe ou pai que ao longo do desenvol-

vimento queimou (ou teve queimada) alguma 
etapa de seu desenvolvimento busca completar 
sua identidade apoiando-se na necessidade que 
alguém tem de si. Para esse fi m, ninguém mais 
adequado do que um fi lho, completamente de-
pendente no início da vida. Dessa forma, esses 
pais agem no sentido de manter a dependência 
do fi lho proporcionando toda sorte de liberdade 
e uma completa ausência de exigências. São 
pais que se esmeram em tudo fazer para o fi -
lho: de amarrar-lhe os sapatos até as tarefas 
escolares.

Supercompensação pela falta de 
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tolerância e rigidez do outro pai
Se um dos pais, por várias razões, é negli-

gente ou excessivamente severo com os fi lhos, 
o outro tende a compensar aquilo que pensa ser 
uma excessiva dose de sofrimento com liberdade 
excessiva e proteção contra frustrações.

Pais sofi sticados, intelectuais e
 bem-sucedidos
Há uma situação em que pais muito inte-

lectualizados acreditam em se preparar para 
serem pais perfeitos. Trata-se de pais instruídos 
que dominam o jargão psicológico. Se a criança 
chora à noite, apressam-se em acudi-la para 
evitar uma dose excessiva de ansiedade de se-
paração; se o fi lho de três anos usa chupetas, 
deve ser tolerado para não causar frustração 
oral na criança; se o fi lho bate no coleguinha, o 
gesto deve ser compreendido, e não reprimido, 
para não causar trauma na criança. Uma educa-
ção assim conduzida inevitavelmente acarretará 
fi lhos indisciplinados e voluntariosos.

PROFILAXIA DA RESISTÊNCIA 

NÃOMEDROSA
A profi laxia da resistência não-medrosa exi-

ge medidas psico-educativas dirigidas aos pais e 
familiares, cujo objetivo é re-situá-los na relação 
com o fi lho, dando-lhes apoio afetivo e cognitivo 
para as mudanças necessárias ao exercício pleno 
da função paterna, antes mesmo do surgimento 
dos comportamentos resistentes mais graves.

MANEJO DA RESISTÊNCIA 

NÃOMEDROSA
Identifi cação da resistência 
não-medrosa
É necessária a atenção a muitos aspectos 

comportamentais para a correta identifi cação da 
resistência não-medrosa e, ainda assim, muitas 
vezes, a decisão é intuitiva. O esclarecimento desse 
ponto deverá mobilizar ainda muitas pesquisas. 
Contudo, o aspecto que presentemente mais distin-
gue a RNM é o comunicacional. A comunicação da 
criança resistente não-medrosa é um comunicação 
recusativa, ou, em casos mais graves, agressiva. 
Distingue-se da criança medrosa por ter esta uma 
comunicação de sentido suplicativo.

Tem-se na criança resistente não-medrosa 
uma deliberada disposição a não colaborar. Expres-
sões como: “não”, “não quero”, “não vou”, gestos 
de bater ou armar o tapa, xingar, dar pontapés, 
socos, cuspir nos acompanhantes ou nos profi s-

sionais e choro seco são comuns. O tom com que 
essas crianças se dirigem a seus pais (sobretudo 
à mãe) é de comando, e o tom com que os pais 
reagem é aquiescente e suplicativo.

Manejo da resistência não-medrosa
Após o diagnóstico da resistência não-medro-

sa, algumas ações podem ser tomadas durante o 
atendimento:

•  Fazer uma pausa e dialogar com os pais 
em linguagem franca, porém delicada, sobre a 
necessidade de serem afi rmativos e diretivos em 
questões de saúde e higiene com o fi lho. Isso im-
plica determinar e não negociar com a criança;

•  Esclarecer aos pais que, uma vez iniciados 
os procedimentos estabelecidos para a sessão, todo 
o esforço será no sentido de alcançar os objetivos 
terapêuticos determinados e que a interrupção em 
razão do comportamento resistente da criança é 
danosa para as futuras intervenções;

•  Não ceder, recuar ou negociar com a crian-
ça;

•  A comunicação com a criança deve ser 
diretiva e, embora suave e tranqüila, não deve vir 
com excessos lúdicos;

Acredita-se que as instruções acima sejam 
úteis e auxiliem a superar a quase totalidade 
dos casos de resistência não-medrosa. Contudo, 
situações muito graves deverão receber atenção 
especializada, pois uma mudança sistêmica no 
ambiente familiar da criança será o ponto mais 
importante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento atual da resistência não-

medrosa indica a necessidade de novas metodo-
logias que possam identifi car os sinais comporta-
mentais de suas várias formas e apresentações. 
Um dos caminhos possíveis é a utilização da me-
todologia etológica, que consiste, basicamente, 
em primeiro observar e, somente a partir dos 
comportamentos observados, fazer proposições 
supra-empíricas.

Em razão da resistência não-medrosa não 
ter origem na situação odontológica, embora 
tenha nessa situação sua manifestação mais 
incisiva, o foco de interesse e estudo deverá 
ser estendido para a conduta geral da criança e 
para os padrões de comportamento da família. 
Equívocos em vários níveis e formas têm levado 
os pais de hoje a serem excessivamente permis-
sivos e tolerantes, despreparando o fi lho para as 
exigências do desenvolvimento, com prejuízo, 
sobretudo, para o desenvolvimento social, para a 
capacidade de fazer esforços e para a tolerância à 
frustração (PHILLIPS, 2000; ZAGURY, 2001).
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Child behavioral resistance during dental 
treatment is traditionally studied as fear and 
anxiety. This basic supposition omits the re-
sistant behaviors whose cause can be better 

attributed to non-fearful resistance, such as indiscipline and aggressiveness. This paper is based on 
ethological methodology and traditional research and evaluates the importance of studies regarding 
non-fearful behavioral resistance for the success of dental treatment.
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