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Resumi
Dois distlubios de eliminaç!o - enuresc cncoprese - ~ de grdnde impacto no dcsenvolvimento da criança,
especialmente cOllsiderando-se os a~pectos de socialização e aUlo·estima slo abordados de fonna concisa.
Primeiramente, do discutidos do ponto de vista de seus conceitos, etiologias e fonnas componarncntais de
tratamento. Em seguida. a atenç10 é vohada para o trcino de toolcte de crianças prê-escolares e o que há para
SCf feito de modo a prcvenir o aparecimento de tais distúrbios. Nesse sentido, a titulo de ilustração, algumas
sugestôes para o treino dos eMinctcres ~ão oferecidas para pais ou cuida dores de modo que possam atuar
preventivamente. As sugestôes fornecidas silo eXlraídas principalmente do que é primeiramente discutido
sobre os problemas de eliminação com base em revisllo da literatura
Palnul.Qnl: enurese, encoprese. terapia componamenlal infantil, prevençllo

Preventionandbl!havioraltreatmentoleliminationproblemsduringinfancy
Abslratt
Two eliminalion disorders - enuresis alld cllcopresis - whose impact on child development is
Ullquestionable, specially considcring socializatioll and self esteem aspccts, are discussed coneiscly. First
they are approached according to lheir concepts, etiologies, and ways ofbehavioral tTl:atmeot. Next, a1lention
is givcn 10 lhe ways of dealing wilh toddlcrs during toilctte training in ordcr to preventlllesc probkms. In tbis
sense, some sugge.>tions to sphinCler conlrol Iraining are oll"ered 10 parents or care takers as an example of
what can bc done prevcntively. Such samples are extracted primarily from what has been discusscd on the first
pan of lhis text, which is bascd 00 a lilerature review.
", ..lU: enuresis, encopresis, child behavior thcrapy, prevention

Embora,dentreosdiversosproblemascompor.

de socialização e auto-estima, reveste o tema a ser

tamentais infantis, a prevalência dos distw-bios de

disclltidodegrandeimponància.ÉpropOsitodasallto-

eliminação - cnuresc e cncoprese - não seja das

ras abordar coneisa e diferencialmente os dois dislw--

mais significativas (com seus índices variando de

bios,dopontodevistadesuaconceituação,e\iologiae

1,5%,segundoWalker,I995,a5,7%,deacordocom

fonnas de tratamento para, então, voltar a atenção

Levine, 1975), seu impacto no desenvolvimento da

sobre o qlle há para ser feito de modo a prevenir apa'

criança, especialmente considerando-se os aspectos

rt:cimento de tais distúrbios.
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Cllnceilu3çiio

la l. Ela mostra, de acordo com o DSM 1lI·R (APA,

Tanto a cnurese (falta do controle de urina)
quanto a encoprese (falta de controle das fezes)
implicam deficiência no controle de esfinctercs, respectivamente vesical e anal, em uma idadcern que a

maioria das crianças já tem esse domínio. Assim, são
considcrndas cnuréticas ou encopréticas as crianças
acima de cinco e quatro anos respectivamente, que
aindanãourinamounilodefecarnnoslocaisdcstinados
à eliminação.

apapel da idade ~a tria.ça na 4!flDi~ão do, dois distúrbios
o controle de esfincteres se

pI'QCcssa para a

maioria das crianças, de forma quase natural com o
auxílio dos familiares, através de wn processo em
geral denominado treino de toalete ou dcs rrald e.
EsseprocessoseencclTll,paraa grande maioria das
crianças ocidentais, por valia dos três anos. fruto
dessa constatação se compreende o conteudo da Tabe-

1989) e o DSM IV (APA, 1994), características e
variações dos dois distürbios em termos dos seguintes
fatores: idade da criança, freqüência e duração dos
episódios de descontrole ("acidentes"), tipos easpeçtosaseremconsideradosnodiagn6sticodiferencialde
cadaumadessasdisfunçOes.
Como pode ser apreciado na Tabela l,somente quando o descontrole dos esfincteres da criança
perdura por um certo período(6m, no DSM-lll e 3m,
no DSM-IV), apresenta-se com uma certa freqüência
(diferente para os dois distúrbios) e incide numa
criança queja passou dos cinco (para enurese) ou
quatro anos (para encoprese) e deve passar a merecer
a atenção do psic610go. A versão mais recente do
DSM, entretanto, sugere, ao psicólogo, a possibilidade de iniciar o processo de alteração do comportamentoencoprético a partir dos três anos de idade, nos
casos em que é muito grande o impacto social negativo do descontrole sobre a familia da criança.

Tabela I . PonlOScaracleristicosdos distúrbiosdeeliminaçllosegundoduas\"~domanual classificat6rioDSM: IlI_Re IV
(APA.I989 c 1994)
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Opapll~acullUfalsmdatriançana

dos dois controles antes dos meninos Bragado

deflniçãl dos dois distlirlliDS

(1998) mostra essa diferença entre os sexos na rapidez da aquisição do controle. A maior lentidão na

Erickson (1998) situou a enurese e a encoprese
entre osdistúrbios que afetam o funcionamento fisico
infantil assim como os distúrbios de ingestão
(obesidade, anore)[ia e bulimia) e os de sono,
(sonambulismo, terrornotwno e outros). Para Erickson
(1998), na cultura ocidental, o \:ontrole notwno de
bexiga é alcançado de fonua natural por cen;a de 50 %

das crianças de dois anos, por 70"/0 das de três e cerca de
90%das de quatro. Já ocontrole de fezes é, segundo ele,
obtido pela maioria das crianças antes do controle de
urina. Cerca de 75% das crianças de dois anos de idade
c 9S % das de quatro já têm dominio de seus
movimentos mtestmais.
Como para outros comportamentos humanos
que se estabelecem ao longo do desenvolvimento,

também a aquisição desses controles pela criança supõe
que seus esfincteres tenham atingido um nível
maturacional ótimo de modo a tornar possível o treino
(Braga do, 1998). Assim, nada mais natural queotreino
de toalete não seja iniciado pelos adultos que
circundam a criança ali que esta atinja unJa certa idade.
Essa idade ideal para o treino varia culturalmente,
sendo que os países escandinavos são os que mais
tardiamente o iniciam (llecker, 1994).
Durante a intància, o urinar e o defecar são,
além de muito freqüentes, irregularmente distribuidos no tempo. A medida que a criança se
desenvolve tanto a alta freqüência quanto a
irregularidade temporal diminuem. Também se
altera o padrão irregular à consistência e tamanho das
fezes que passam a um padrão regular na medida que
a criança caminha para a aquisição do controle.
Weaver c Steiner (1984) observaram que a freqüência de defecação em crianças de I a 4 anos se
altera à medida que a criança cresce. tendendo a
fi)[ar-se em urna defecação por dia.

obtenção do controle de esfíncteres por parte dos
meninos é considerada como um dos possíveis fatores explicativos da maior incidência dos distúrbios de
climinação nesse grupo
A atenção aonível de desenvolvimento neuromotor da criança poderá contribuir para facilitar o
treino, visto que se toma mais fãcil, para quem cuida
da criança, antecipar corretamente quando o comportamento de eliminar ocorrerá e conseqüentemente levá-Ia para o local adequado de cmissão
(Bragado, 1998). Por outro lado, o desconhecimento
da maior lentidão dos meninos no processo natural de
obtenção do controle de esfíncteres e a frustração das
expectativas parentais poderão in nuir negativamente
sobre a criança. A literatura tem, sistematicament e,
apontado para a inadequação tanto do início precoce
desses treinos como da rigidez em seu desenvol vimento. Essa inadequação no treino pode levar no
mínimo a uma batalha psicológica sem vencedores
entre familiares e criança, podendo culminar num
dos dois distúrbios aqui focali7,.ados (às vezes nos
dois, concomitantemcnte).
Bragado (1998) sugere reações inadequadas
dos familiares durante o treino de toalete como um
dos fatores de riscos de encoprese. Reconhece ela,
como Levine (1975), que hã três momentos do desenvolvimento infantil em que a criança pode desenvolver o problema de retenção de fezes: (1) de 0-2 anos,
(2) de 2-5ano$ e (3) nos primeiros anos de escolarização. Destaca, ainda, a autora que a preocupação excessiva dos pais com a tendência infantil à constipação, na primeira dessas três fases e o conseqüente alto
uso de cncmas, supositórios, etc, assim como "
treinamento excessivamente indulgente ou coercitivo, na segunda, são dois fortes elementos pre-

vesica! independentemente do sexo da criança,

disponentes para o desenvolvimento da encoprese
(Bragado, 1998). A incidência da encoprese em fun-

embora as meninas tendam a alcançar qualquer um

ção da entrada da criança na escola, tem menos a ver

o controle fecal é, em geral. obtido antes do

"2
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com os pais c rnais a vcr com a criança e seus padrões

A primeira hipótese (a) tem fortc apoio no senso

de cvitação de banheiros escolares em função de vergonha ou medo.

comum e toma o "sono profoodo" da criança enurética

op~~1 ~o Dível sDcinmlilllicD ~a criuça

sistemálicaentreaprofW1didadedosonoeosepisódios

nil d~finição das ~Dis ~istlirbios

enuréticos (Broughton,1968 e Mikke1sen,1980).

COll10 a razão para seu problema. Estudus empíricos,
entretanto, têm demonstrado que não há uma relação

Os estudosbrasileiros(e.g.lngberman, 1996 e

2000) e os estrangeiros (e.g., Bcllman, 1966 e
Walker,!995) mostraram que grande pane da população,espeçialmenteadcnivclsocioeconômicomenos

favorecido, não tem conhecimento da melhor forma de

SegW1do a hipótese da poliuria noturna (b), as
crianças cnuréticas molham a cama porque seus rins
não conseguem concentrara urina na ocxiga duramc o
sono. A urina produzida á noitc cxccdcria a capacidadc
notmal da bexiga por não ocorrer um aumento normal
nos níveis do ADH (hormônio alllidiuréfico) durante o

proceder durante o treino de toalete. Não é de se admirar,portanto,que haja maior incidência dos distúrbios

sono. Alguns estudos demonstraram que sujeitos enu-

nessa faixa da população. entre as famílias supe!1x)pulosas eos filhos de mães de nível educacional mais

que durante o dia e seus níveis de ADH tendem a não

baixo, como tcstcmllllham os estudos epidemiológicos

(Walkcr,1995 c Ingbennan 2000)

Tãogravequantoessaconstataçãoéadeque
essa mesma faixa da população (a de menor poder
aquisitivo c menor nível educacional) é a que pior
responde aos tratamcntosterapêUlicos volladospara
o controle da disfunção (Bragado,I?98).

reticosdefatoprodU7.cmmaiorvolumcdcurinaánoite
diferirentrc dia e noitc (enquanto sujeilos nàoenllJétÍcos produzem um menor volume de urina) (Norgaard,
Pedersen e Djurhuus,1985). Desta forma,

OOlB

defi-

ciência biológica no ritmo circadiano de liberação de

ADH parece estar presente em crianças enuréticas.
AlgW1s outros estudos analisaram a terceira
hipótese (c): adequecrianças enuréticas seriam portadorasdcumabcxigacomcapacidadcrclativamcnte
pequena de anllazenamento, se comparadas a crianças não enuréticas. Baseando-se numa diferendação

Uiologiaetratamento

entre a capacidade foncional da bexiga (FBC) e ca-

pacidadefisica real da bexiga, esses estudos relatam

Aetiologia da enUleIe

menor FBCs em enuréticos que em não enuréticos

Háevidi!nciasempiricasdequeacriançanãoé
enurética nem por negligência dos pais,

n~m

por

vomadeprópria, mas ainda não há consenso quanto á
explieaçrioeausal do renômcno

(Starfield,1967 e Zaleski,Gerrard e Shokeir,1973).
Além da FBC n1l0 ser um parâmetro confiável, há
uma série de controvérsias em relação aos

d~dos

obtidos por tais estudos. Por exemplo, a FBC pode

A panir da concepção da enllJesc: como um pro-

seremendidacomouma conseqiiência dos hábitos da

blema biocomponamentaf, Houts (1991) lcvaIHa algu-

criança c não determinantes desses mesmos hábitos,

mashipóleses sobrc suas possíVclS causas: (a) sono pro-

o que sugere que a rne pode ser um efeito colateral

fimdo e dificuldades de despertarda criança; (b)JX)liuria
noturna; (c) pcqurna capacidade da bcxiga em conter a
urinae(d) atividadcdctrussoradisfilOcional. Asduasprimeira~ servClO

como explicação apenas para uma dentre

os vários tiJX)s de eIllIrese-a enurcsc noturna primária
e não para adilUlla (Silvarcs e Souza,l996).

da enuresee não sua causa (Rutter,197J)
Finalmente, a hipótese da atividade detrussora
disfunciona1(d)apontacomocausadaenurcseainstabi lidadc (contrações involuntárias) do músculo
dctrussor.8cgundocstahipótese,ascriançasenuré·
ticas sofrem de uma condição chamada bexiga

neurQgênica, relacionada a atividades irregulares do

relho sem antes excluir qualquer possibilidade de

músculo detrussor da bexiga, em função de uma

etiologia orgânica (Silvares e Souza,1996)

enervação anormal do músculo
As hipóteses etiológicas que têm recebido

Mas O USO do aparelho de alanne não esgota todas as possibilidades de tratamento da enurese, Sendo

maior apoio são as que focHlizam deficiC'llcias na

um problema estudado hã várias décadas e, envolven-

sccreção do ADH e deficiências nas respostas

do ainda muitas discordâncias, a enurcse é abordada

musculares necessárias para inibir a micção. Nessa

através de diversos métodos de tratamento utilizados,

medida, a enurese é entendida como um problema

sejam eles empregados sozinhos ou conjugados

fisico com coru;eqüências eomportamentais (portanto

(Blackwell,1989). Não iremos, entretanto, nos alon-

um fenômeno biocomportamental).

gar na descrição desses diferentes métodos, o que jã
foi feito em outra publicação da primeira autora

As formas di trata~ento da enurese
Essa conclusão a respeito da etiologia não
implica uma cstratégia de intenrenção de bases apenas

(Oliveird, Santos e Silvares 2000). Apenas a título de
esclarecimemo, será apresentada, a seguir, a lista de
possíveis métodos de tratamento da enurese de acordo
com Blackwell (1989):

fannacológicas, mas supõe, também, mudanças de
comportamento

atravé~

do uso dos princípios de

aprendizagem e condicionamento que tanto podem
afetar os mecanismos fisiológicos que causam qUallto

I. Método de "recompensa" (reforçamento com
cartões de estrelas).
2. Métodododespertaracrillllçaparaurinaranoite.

os que mantêm o problema (Houts,1991).

É a partir dessa perspectiva que diversos pesquisadores têm concluído que o uso do aparelho de
alarme de urina é o tratamento por excelência para
controle da enurese (JJouts, 1991 e Houts, Sennan e
Abramson,1994). A unicaressalva a seu uso é que o

3. Treino de bexiga que inclui: "prática de contenção
com exercicios de urinar I parar l urinar" e o treino
de controle de retenção (gradativamentc aumentar
o tempo entre urgência para urinar e urinação).
4. Treino de cama seca (Dry Oed Training - DOT-

simples acesso ao aparelh o não garallte que a crian-

uma prática maciça de procedimentos compor-

ça enurética obtenha o controle desejado. Há uma

lamentais, envolvendo, inclusive, o alarme de

distância entre ter o aparelho em mãos e seguir os
procedimentos necessários para com cle se obter o
controle vesical. Este supõe, primeiro, quc do com-

Todos esses métodos, com exceção do ultimo,

pOrlamento enurético não decorram ganhos secun-

silo de fácil administração e pais infonnados sobre

darios c, segundo, que a criança aprenda uma série de

eles poderão conseguir auxiliar seus tilhos que por-

procedimentos para usar o aparelho de alanne. O

ventUf3 estejam demorando em conseguir o controle

domínio desses procedimentos exige, de um lado,

da urina (Souza c Silvares 2000).

empenhu por parte da criam;a e seus pais e, de outro,

O tI"'.Itamcnto com aparelho dealarme de urina,

o máxi m n apoio dos familiares a criança durante o

de eficiência empírica comprovada, tem já mais de

processo de aquisição do controle. Se nilo contar com

50 anos de história de desenvolvimento. Em1938,

estes dois ingredientes, a criança n1l0 irá alcançar o

Mowrere Mowrer(Houts,1991; Houts e cols. 1994 e

devido controle vesical. Deve-se esclarecer, tam-

Azrin,Sneede Foxx, 1974),demonstraramaviabili-

bém, que jamais se poderá recomendar o uso do apa-

dade de se empregaroparadigmado condicionamen-

1"
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to rcspondente 2 para o entendimento e intervenção

de cnurcse são uma constante na litcraturn sobre

no problema da enuresc. Mowrcr e Mowrcr (1938),

cnUfl:~e

como post~riormente ficou demonstrado , n30 foram

uma forma bastante confiável de intervenção

osprimeirosateremessaidéia,mascontinuamsendo

c St:u

u~u

vem se

cun~tituindu ~ada

vez em

Há várias furmas de aparelhos, mas essas

idcntifkados como os responsáveis por esse tipo de

variações podem sereoneebidas basicamente como de

tratamento cujas bases, para eles, residiam na altera-

dois tipos: o bedside alarm oupadand be/l (alarme de

ção do significado das sensações da bexiga cheia: de

cabeceira, utilizado para a cnurese noturna) - Figura

umsinalparaurinaraumsinalparainibirourinare
acordar. A partir do paradigma de condicionamento

para enurese diurna). Nos dois tipos, há uma placa

clássico. Mowrer e Mowrer (1938) entendiam que a

dett:<:tora contendo um par de detrodos conectados a

I - e o body-worn alarm (alarme dc corpo, utilizado

contração do esfincter c o despertar tomavam-se re5-

uma unidade de controle do alanne. A urina une os

pondentes condicionados à distensão da hexiga, por

dois pólos, causando o soar do alarme. No bedside

estarem conligüamente associados ao alarme. Esse mo-

alarm, a "placa detectora" é em forma de esteiras de

ddu tem sido qut:Stionaoo pela possibilidade de que

li

gaze dupla ou uma simples esteira plástica na qual as

Lovibond (1963; 1964), porém, considerou o

tiras dos eletrodos são embutidas. No bvdy-worn
alarm, a placa detectora é menor e podc ser usada

extinção pudesse ocorrer com a remoç-ão do alanne.
alarme como um estímulo negativo qLle a criança

dentro de wn absorvente removiveJ ou,parnmenínos,

aprendia a evitarpt:1a contraçào esfincteriana e u des-

entre duis pares de cuecas; a unidade de ~Iarme, menur

penar. Desta fonna, esse autor explicou o modo de

e com fonnato mais anatômico para a manipulação, é

ação como esquiva condicionada.

prcsa na partc superior do pijama ou calça.

O tratamento da enurese com o aparelho de

alanne tem sido associado ainda a um aumento da
capacidade funcional da bexiga e islo pode ser um
efcito do estabelecimento da habilidade de conler a
urina (Troup e Hodgson, 1971). Além disso. as
conseqüências tipicas

d~

uma cama molhada são o

que Azrin e coI5.(1974) chamaram de variáveis
motivacionais e sociais. Eles propuseram que, como
o despertar pelo som do alanne assegura que
cunseqüências posÍ(iv~s ocorram próximas desse
momento, a aprendizagem do controle da bexiga é
baseada também em princípios operantes.
Atualmente,

embor~

não haja consenso a

respeito da explic~çào t~6rica mais adequada para o
sucesso do uso do alamle, os modelos

d~ ap~reJhos

Figura 1. Representação esquemática da instalação de
um aparelho de alanne utilizado no tratamento de cnmesc

notuma(AdaptadadeBlackwetl,1989).

2. Um parên""" .-,ipi,l", a titulo de esd=iment.o, é cabivd. O pamdigma ",sponden~, larrlrem dwnado de dissim, u..:~ncvc
wna das fonnas simples de aprendizagem, por meio da qual se dois estimulos (Wll incondicionado e outro neutro) silo seguidamente

pareados, arespostareflexaaoprimeirodeles~asereliciadadi;urtedosegw!doe:;túnuloooladamo:nte,entãochmnado<k",lírnuk)
condicionado. F...'N.l ""P'l!;Ia 'loo pa......... a exis.tir.'all a n.""","sidade da ~ continua do cstuuwo Íocondkiooado irá, entretanto.
enfraquecer-se se halYCf seguidamente a aprcsctKação ap::n.'lS do estimulo condicionado, num proc= chamado extinçln.

No Brasil, o Laboratório de Terapia Comportamental da clínica-escola do IPUSP (L TC) vem
obtendo sucesso no tratamento de várias crianças
enurétieas noturnas empregando um aparelho de

do controle intestinal como uma habilidade de eoordenação muscular complexa aprendida quando a criança
alcança certo grau de maturação. Não obstantc, o processo implicado no treinamento do controle intestinal

alanne inglês, do tipo bed siJe a/arm, importado.
O primeiro critério para indicar o uso do
aparelho, nos casos de cnuresc noturna lá atendidos,
é a infonnação dada pela família da disponibilidade
em participar da pesquisa cm desenvolvimento no
laboratório sobre a cfidência do aparelho de alanne
de urina. O segundo critério é definido depois de ter
se processado cuidadosa avaliação diagnÓstica do
caso, numa análise funcional dos antecedentes e
conseqilentes do comportamento enurético, nilo ter
sido encontrada nenhuma fundonalidade para o
comportamento de descontrole vesieal. Em outr3S
palavras, o comportamento enurético é concebido

é diferente daquele nonnalmente utilizado para treinar
outras respostas como comer e escrever. Muitos eomportamcntos dessa cadeia de respostas desse proeesso
são pouco acessíveis ao ensino direto de modo que o
treino se centraliza basicamente no adestramento de
respostas que slIo pré-requisitos. As respostas assim
consideradas incluem:

como um problema biocomportamental, sem ganhos
secundários. Os estudos de caso de enurese lev3dos 3
cabo no LTC mostram que o tratamento da enurese
através do uso do aparelho de alanne se faz de uma
fonnasatisfatÓria, especialmente se a família tcm um
envolvimento saudável com o trabalho proposto pelo
psiçólogo (Bueno c Silvares, 2000)
A produção do aparelho nacional tem merecido grande atenção c investimento por parte do
mesmo laboratório e, atualm",me, o similar nacional
encontra-se em fase dc teste. Trata-se de um aparelho
semelhante ao inglês e pretende-se que seja colocado
no mercado nacional em cu"o prazo.

Altillogiada.nclprm
De acordo com Bragado (1998), diferentemente da enurese, pouca atenção tem sido dada aos
estudos tanto da natureza funcional das respostas que
intervêm na fisiologia da defecação quanto dos
processos de aprendizagem envolvidos no estabelecimento da encoprese.
Ainda segundo a mesma autora (Bragado,
1998), o modelo compo"amental encara a aquisição

1. Discriminar sinais corporais que conduzem à
defecação.
2. Reter as fezes até ",ncontr3r um lugar adequado
para evacuar.

3. Saber desvestir-se para evacuar e fazê-lo no mo4. Saber sentar-se no urinol ou vaso após ter tirado
as roupas necessárias
5. Contrair os músculos peitorais e abdominais
para facilitar a expulsão das fezes.
6. Promover a higiene pessoal subseqüente ao ato.
Segundo 8ragado (1998), o aparecimento da
encoprese, de acordo com uma postura teórica comportamental, supõe uma interrupção cm algum elo
dcssa cadeia decorrente, provavelmente, de experiências erradas de aprcndi7.agcm, postura essa
endossada por Houts e cols. (1994)
Complementa, porém, Bragado (1998) que,
para a encoprcsc, assim como para maioria dos
transtornos infantis, concorrem múltiplos fatores, o
que toma virtualmente impossível identificar com
nitidez a etiologia primária do problema. Entrc tais
fatores, devem ser mencionados: os fisiológicos
associados ã constipação; as anomalias dietéticas, os
problemas do desenvolvimento, os fatores de predisposiçilo e os fatores d", aprendizagcm relacionados
com inadequação do treino d", I,:ontrol", intestinal.

lO

Walker (1995) reconhece como verdadeira 11

As ft~as deInlamanll ~a lacoplm

posiçãodeBragado,masdislinguetrêssubcatcgorias

da encoprese e sugere, seguindo os princípios de
aprendizagem, três possíveis explicações para o
fenõmeno.
A primeira delas, a evacuação manipulativa,
parece seguir um mode lo de reforçarncnto positivo. O
sucesso no uso da evacuaç!lo para manipularoambientcSCI'Vcparareforçarocomportamenlodccvacuarda
criança. Dessa fonna, a criança pode aprender, por
exemplo, que. quando se queixa acerca de dor abdominal ou tem "acidentes" (episódios de evacuaçllo em
locais inadequados), tem penllissão para fallaT à escola
ou deixar de fazer um cxame ou evitar outra atividade
estressante iminente e pe1TIlanecerao lado de sua mãe,
em casa, vendo TV.

A segunda explicação, a sindrome da diarréia

e evacuaçllo iniUltiva pode ser compreendida como o
resuhado de uma associação entre estresse,ansiedadee controle inlcstinal. Em conseqüênc ia, a criança
responde às situações de estresse com suspensão dos
comportamentos adequados de toalete, previamente
aprendidos. Associada a essa dcscrição, deve haver
urna predisposição a reagir com desorganização intestinal em situações dificeis, bem corno falha em
aprender comportamentos efetivos para a redução do
A ultima e mais comum das encopreses, a
retentiva, baseada na constipação, também é vista
como aprendida porque escolhas pobres de dieta e
falha no estabelecimento d e hábitos de toalete
adequados, ambos aprendi dos, parecem fazer parte do
desenvolvimento desse tipo de distúrbio. A criança
pode ter aprendido a reter as fezes voluntariamente por
várias razões e esta retenção pode ter precipitado a
constipação. (crianças aprendem a reter as fezes
quando, por exemplo, estão brincando fora de casa e
não desejam perder tempo para ir a casa usar o
banheiro)

Aexistênciadessastrêscategoriasdeencopre_
sesugerequediferentestratamentosdevamseraconselhadosparaasdifcrcntcsctiologias.Assim,notra_
lamento da E ncopresc Manipulativa todos esforços
devem ser feitos para ensinar à criança fonnas mais
efetivas de lidar com o ambiente e, aos pais, fonnas
de se comunicarem melhore responderem mais apropriadamente ao filho. Já, na segunda - Encoprese
deriva d a d e Dia rré ia C r Ôni ca - em que os efeitos
da ansiedade e estresse desempenham um papel importante no desenvolvimento, reduzir o estresse c
aprender fonnas efetivas de ação si'lo partes cruciais
do tratamento. Além disso, ternpia de apoio e medicamentos podem ser úteis.
Uma vez que 80 a 95% dos casos de encoprese
na in fância caent na categoria de E n co prese
R etc nti va, vários tratamentos se desenvolveram
dirigidos a este tipo de encoprese, sendo a maioria
conjugada a tratamento médico com óleo mineral,
laxativos e encmas.
Numerosos estudos de caso e relatos de pesquisa sobre o tratamento das encopresesretentivas,
levantados em trabalhos de revisão da área, indicam
um alto nivel de efetividade para o tratamento comportamentaldaencoprese
Doleys ( 1977) classificou os estudos comportamentais com encopréticos em cinco grupos, dependendodosprincípiosbásicosdeaprendizagemeestratégias
comportamentais utilizados: (I) com reforçamento
positivo; (2) com punição; (3) combinando reforçamenta positivo e punição; (4) usando procedimentos
compoctamentais (como treinamento em limpeza, idas
periódicas ao banheiro, etc.) e reforçamento positivo; e
(5) combinando procedimentos de dcscondicionamentocomportamcntalcomprocedimentosmédicos(como
laxativos e em'mas). Todos os relatos de caso nos quais
foram usados esses procedimentos indicaram um alto
nível de sucesso, mas os programas que envolveram
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uma combinação de procedimentos foram, segundo
Do1cys (1977) e Bragado (1998), os mais efetivos.
No Laboratório de Terapia Comportamental,
tambérnjá foram desenvolvidos estudos de caso com
crianças cncopréticas do tipo retentiva nos quais
foram conjugados estratégias médicas e comportamentais, definidas a partir de uma análise funcional
compreensiva e cuidadosa do caso. Tal como no
tratamento de enuresc, a intervenção terapêutica em
crianças encopréticas, para ser bem sueedida, precisa
da cooperação dos familiares.
Aprimeiraautoradestetrdbalhoinc\usivejáteve
oportunidade de descrever um relato de caso bem
sucedido no controle da encoprese rett'lltiva no qual
promoveu o tmtamento da criança com orientação de
pais conjugado à orientação médica (Silvares, 1998)
Uma vez que a Huturn, como a maioria dos clínicos

Embora não haja ainda estudos empíricos
demonstrando o tempo e a eficácia de tratamentos
comportamentais em crianças de diferentes idades e
diferentes culturas, essa é uma direçllo a ser seguida
scgundo Mash (1998). Para este autor. várias direções recentes têm sido seguidas pelos estudos de
terapia infantil cognitivacomportamental, entre eles:
o intcresse crescente por estudos individualizados
baseados em trabalhos empiricamente baseados
(como os até agora descritos) c reconhecimento da
importância de trabalhos preventivos
Por concordar ejulgar que essa éadireçllo fu·
tura da Psicologia, as autoras se dispuseram adesenvolvcrtrabalhos (materiais educativos a serem fomecidos para a população em geral) na clínica escola do
lPUSP, mais especificamente no Laboratório de
Terapia Comportamental. O que a população precisa

comportamentais brasileiros, desaprova o uso de
procedimentos de punição, a orientação familiar do
easo se restringiu ao ensino de reforçamento positivo

saber e o que pode ser feito para prevenir essas dificuldades silo os dois principais enfoques na produção
desses materiais (Souza e Silvares, 2000).

parn três alterações promovidas em padrões comportamentais infantis. A dcfinição de quais padrões
deveriam ser modificados e estratégias poderiam ser
empregadas foram delineados em conjunto com a
família. Foram consideradas como desejáveis as
seguintes mudanças para a obtenção do controle
intestinal da criança em questão: no padrão de
atividades fisicas, alimentar e ingestão de água além da

Que conclusões encontradas na literatura
podem ser passadas aos pais e professores com a
intenção de prevenir futuros descompassos no cami-

instalação da resposta de eliminar as fezes no vaso
sanitário.

AprevençãD
Um aspecto que não pode ser esquecido
quando se trata do desenvolvimento infantil éoque
diz respeito á prevençilo(Silvares, 1993). Todos os
pontos antt:riom""nlt: colocados sobre a etiologia e
tratamentos dos dois distúrhios mostram a importância de se procurar levar informações aos familiares
antes que um desses problemas esteja cristalizado.

nhar da criança em seu processo de maturação?

Algumas sugestões para aprlllA~~D
des dist~rbios de elillinação
Duasafirmaçõcs, feitas anteriormente, servirão
aqui como exemplos. A primeira delas foi a afirmação
de que os meninos desenvolvem o controle dos esfinctcn"'S um pouco mais tardiamente que as meninas, Essa
conclusãorctiradadosestudossobreodesenvolv;mento infantil é, sem dúvida, um item informativo
básico para o psicólogo ou qualquer protíssional da
árca da saúde que trabalha com obinÔmiopais-filhos.
o reconhccimcnto de que há difcrcnça de gênero no
ritmo do descnvolvimcnto do controlce esfinctcres
criará, certamente, expectativas mais realistas com
relação 30 desempenho da criança.

LF. M.Sihlln.lL SII!.I

In

Qutra afinnação que se presta como c)(cmplo

da utilização das conclusões de pesquisa em pro-

I. No primeiro deles, a criança deve apenas açostu-

mar-se Wffi a presença do urinol colocado na ca-

postas prev,entivas é a que sinaliza a inadequação da

deira habitual dela para que possa sental""-SC nele o

precocidade do treino de toalete. Como se viu an-

tempo que conseguir (não mais que 5 ou 10 minu-

teriormente, há necessidade de certo grau de matura-

tos), ainda que totalmente vestida. Esta fase é pla-

"ao parn que habilidades de coordenação muscular
complexa sejam treinadas. Assim sendo, um refina-

sentar-se sobre o vaso sanitário. É fimdamental

mento da atenção que os pais dirijam à criança deverá

que essa atividade seja interessante e os pais fi-

ser sempre pré-requisito para qualquer treino de ha·

nejada apenas para estabelecer o hábito de

quem sentados ao lado da criança, dando-lhe aten-

bilidade. No caso do treino de toalete, será importan-

ção ou lendo uma estória de modo a entretê-Ia em

te que os pais, antes de iniciarem o treino, observem

outra atividade que nilo se sentar sobre o urinol.

se há espaçamentos longos entre os escapes de "xixi"

ou "cocô", Espaçamentos longos indicam que

2. Uma vez instalado o hábito de sentar-se sobre o

li

criança está começando a "segurar", ou seja, está
começando a desenvolver o controle dos estiocteres.
Este é um bom momento para começar o treino
Finalmente, a questão do equilíbrio, nem
sempre fácil de alcançar, entre a exigência e a indulgência. O treino de toalete, como de resto todo o

urinol, os pais deveriam passar, então, ao ensino
de sentar-se sobre ele em horários especificos
(logo depois do café da manhã, por exemplo)
mas, agora, sem as roupas de baixo. Esta fase
destina-se apenas a inspirar tranqililidade na
criança acalmando o temor natural de que algo

prOçesso de socialização, implica estabelecer limites

insuspeito possa ocorrer quando "o xixi ou

que a criança, aos poucos, aprenderá a aceitar. Nesse

cocô·· saem de dentro dela, inibindo dessa for-

sentido, otreino sempre implica ir à direção contrária
ao movimento natural da criança, em geral, o de nllo

ça nenhum outro comportamento a não ser o de

querer se conter e de n1l.o se limitar. Uma certa dose
de exigência, portanto, sempre fará parte dos procedimentos de treinamento. Como conciliar essa exi-

ma, a eliminaçilo. Nilo deve ser exigido da criansentar-se em horários definidos pelos pais.
3. Na terceira fase, a rotina de sentar-se sem roupas
de baixo jã está instalada e passa-se, então, a

gência com o movimento natural da criança? Faça de

discriminar o local da eliminação, explicando à

cada etapa do treino uma estimulante e divertida

criança que o local próprio para fazer "xixi"

brincadeira, hierarquizando as etapas de tal forma
que a criança sempre se sinta vencedora.
Pais informados sobre questões desse tipo

"cocô" é o urinol.

certamente estarão mais habilitados a fazer com seus
filhos, uma caminhada mais serena em direção ao
desenvolvimento do controle dos esfincteres.
Bragado (1998) adaptou e ampliou um protocolo preventivo proposto por Ilowe e Walker (1992).
Esse protocolo, endereçado aos pais que desejam ensinar o controle de esfmcteres a seus filhos de forma
gradual, etapa por etapa, apresenta seis passos:

01.1

4. A próxima fase diz respeito ao ensino das sensações proprioceptivas anteriores aos dois processos de eliminação. Coloca-se, portanto, o urinol
próximo do local onde a criança gosta de brincar
e, ocasionalmente, pergunta-se a ela se está com
vontade de ir '·fazer xixi" 01.1 "cocô". O objetivo
desta fase é promover a autonomia infantil e,
portanto, deve-se ensinar a criança a se liberar
das roupas e sentar-se no urinol, quando for
necessário

'"
5. Uma vez adquirido o hábito de usar o urinol deve-setransferi-Ioparaodeusarovasosanitário
nonnal. Estaéaatividade mais fácil de ensinar,
uma vez que o componamento a ser ensinado
pode ser observado pela criança na interação
com outras mais velhas ou adultos da famllia.
Recomenda-seque o ensino de urinar de pé aos
meninos seja feito depois de obtido o treino de
controle intestinal. É importante o papel dos pais
nessa aquisição, pois, em geral, os meninos
ficam orgulhosos de urinar como fazem seus
pais, especialmente se forem por eles estimuladosa assim agirem.
6.0utra recomendaçãoéadequeotreinonoturno
dos esfincteressótenha início depois que o controle vesical e intestinal durante odiajli tenha
sido alcançado de fonna duradoura. Algumas
vezes, a própria criança manifesta interesse por
dormi r sem fra ldas, ocasião em que alguns hábitos relativos ã saude podem ser iniciados, como
urinarantesdesedeitareirprimeiramenteesvaziar a bexiga ao levantar-se pela manhã.

Terapia Comportamental. Os dados não sistemáticos
obtidos com eles (sem teste empírico experimental
até o momento) não pennitem segurança para garanti r sua eficiência, mas as promessas futuras são promissoras. Eodesejo mais sincero das autoras que, em
anos vindouros, esse matcrial esteja finalizado e testodo de modo a que, em pronunciamento fUlllrosobre
oassunto,hajaaconeretizaçãodessasexpectativas.
Um fundamental e ultimo ponto a destacar com
relaçãoãssugestõe51evantadaséqueotrabalhovoltado para o público infantil, preventivo elou terapêutico,
dependerá,na maioria das vczes, em grande medida
do envolvimento e da colaboração dos adultos significativos que cercam a criança (em geral, os pais). Isso
significa que. em se tratando do desenvolvimento
infantil, nilobasta uma tecnologia bem testadaedc
fácil aplicaçilo se os vínculos afetivos e de respeito
mutuos entre seus usuárioscstiveremcomprometidos.
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Os dados obtidos por Meyer, Escobar e Silvares (1992), relativosã aquisição do controle de e5fincteres em crianças pré-escolares brasilciras, corroboram a opinião de 8ragado (1998) e mostram que,

American Psychiatric Association. (1989). Diag1lO$/ic
and Slalislical manual of memal disardcrs (3 rd ed
TCV.). Washington. OC: APA

se a rotina regu lar é implementada na própria
pré-escola, seguindo passos semelhantes aos propos-

and slalislical manual afmental dÍ50rders (4 th 00.).

pelas autoras em 1998,a aquisição de tais controles se processa de fonna rápida e sem maiores complicações
Nesse sentido, é muito apropriado que sejam
desenvolvidos os materiais infonnativos de alcance
em larga escala após seu devido teste experimental
acereade como processar essas aquis içõcs(Souza e
Silvares,2000).
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