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Treinamento esfincteriano

♦
Prezado Editor,

Lemos com grande interesse o artigo de Mota & Barros

sobre treinamentoesfincterianonoBrasil1.Osautoresexpres-

saram sua preocupação com relação ao treinamento esfinc-

teriano precoce e possíveis eventos adversos. Eles basearam

suas preocupações em dois artigos2,3; lemos os dois artigos

minuciosamente e não encontramos nenhuma menção a

eventos adversos relacionados ao treinamento esfincteriano

precoce. Pelo contrário, Luxem & Christophersen concluíram

que dados empíricos sugerem que o treinamento esfincte-

rianoprecoceépsicologicamentepossível e que técnicas com-

portamentais podemser desenvolvidas para treinar a criança

pequena e podem ser práticas e socialmente válidas2. Taub-

man3, por sua vez, mencionou uma associação desse com-

portamento [recusa em ir ao banheiro] com um treinamento

esfincteriano numa idade mais avançada. Além disso, Taub-

man refere-se às práticas coercitivas de treinamento esfinc-

teriano anteriores a Brazelton, que eram prevalentes nos

Estados Unidos. A técnica de treinamento assistido (assisted

infant toilet training, AITT) e métodos relacionados são radi-

calmente diferentes porque não envolvem coação; em vez

disso, há uma atenção especial aos sinais e necessidades de

eliminação da criança4.

Mota&Barros1 escreveram: “sabemos que não é possível

acelerar o desenvolvimento e mielinização das fibras nervo-

sas, necessárias para a aquisição deste controle, e que a

criança necessita de um desenvolvimento cognitivo para

poder compreender os mecanismos envolvidos na aquisição

dos hábitos urinários, assim como adaptar-se à cultura local

e socializar-se”. Os autores baseiam essas considerações em

umartigodeHellstromet al.5,masesse artigo édo tipo inqué-

rito, e não uma pesquisa sobre mielinização ou desenvolvi-

mentodas fibrasnervosas. EnquantoBrazeltonenfatizavaque

amielinização dos tratos piramidais do sistema nervoso cen-

tral deve estar completa, ocorrendo, emsua opinião, entre os

12 e os 18meses, Luxem& Christophersen2 afirmam que ela

está provavelmente presente no momento em que a criança

engatinha e, baseados em estudos transculturais, concluem

que a capacidade de estar pronto para usar o toalete é deter-

minadamais pelo ambiente doquepela neuroanatomia. Além

disso, Hellstrom et al. sugerem, em outro artigo6, que o trei-

namento esfincteriano tardio, e não o precoce, pode resultar

em disfunção vesical.

Métodos de treinamento esfincteriano precoce tais como

o AITT (também chamado comunicação de eliminação) são

amplamente utilizados na Ásia e na África. Vários estudos

demonstraramquecriançaspequenaseatémesmobebês são

capazes de permanecer secos quando outras opções mais

adequadas ao seu desenvolvimento são oferecidas4,7. Ape-

sar do seu sistema nervoso não estar completamente desen-

volvido, os bebês conseguem compreender os mecanismos

do funcionamento urinário suficientemente bem para mani-

festar sinais de eliminação e satisfação quando lhes é ofere-

cido um penico4,7. Um recém-nascido se contorce ou chora

quando sente vontade de esvaziar a bexiga ou os intestinos.

Um bebêmais velho faz gestos, e quando possível engatinha

na direção do penico; uma criança que já caminha se dirige

até o penico e se senta. Quando o bebê usa fraldas, esses

sinais sãomal-interpretados e ignorados. Pais atentos conse-

guem reconhecer esses gestos e auxiliar a criança4.

Um estudo internacional envolvendo 286 crianças que

começaram o treinamento esfincteriano durante o primeiro

ano de vida revelou que mais de 90% demonstraram sinais

de que precisavam ir ao banheiro; a idade média em que a

criança ficou completamente seca durante todo o dia e con-

seguiu controlar o intestino foimenor do que 18meses, e não

foramrelatadosquaisquer efeitos colaterais negativos7. Com-

parado com o treinamento esfincteriano ocidental (que

começa aproximadamente aos 2 anos de idade), o AITT reduz

a recusa em ir ao banheiro de 22 para 12%7.

Acreditamos que o AITT oferece uma alternativa saudá-

vel ao treinamento esfincteriano contemporâneo. A criança

pode desfrutar de maior mobilidade (sem uma fralda incô-

moda), terá menos assaduras e poderá desenvolver uma

melhor função vesical6, ao mesmo tempo em que a comuni-

cação entre os pais e a criança é enriquecida e o dano ecoló-

gico causado pelas fraldas descartáveis é reduzido.

A situação atual da economia e da ecologia exige tal alter-

nativa, especialmente em países onde uma grande parte da

população temrecursos financeiros limitados, comonoBrasil.
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Resposta dos autores

♦
Prezado Editor,

Agradecemos o interesse do Dr. T. Sahar e colegas pelo

nosso trabalho. Um dos nossos objetivos com a série de arti-

gos queestamosescrevendo sobre o temaédespertar a aten-

ção de pediatras e de pesquisadores para a questão da

retiradade fraldas. Éumtemamuito instigante, emquevaria-

ções culturais se misturam a características fisiológicas e

comportamentais.

Em 2003, durante uma pesquisa sobre hábitos miccio-

nais1, constatamos um aumento da prevalência de disfunção

miccional em crianças pré-escolares e escolares nos últimos

anos. Alguns artigos que revisamos durante essa pesquisa

sugeriram ser o controle esfincteriano um dos prováveis pre-

ditoresdessasalterações funcionais vesicais.Decidimosentão

revisar a literatura2 e realizar um estudo longitudinal sobre

esse tema nas crianças nascidas em Pelotas durante o ano de

2004, que fazemparte deumacoorte denascimento que vem

sendo seguida. Até o momento temos os dados relativos à

avaliação dessas crianças aos 12 e aos 24 meses, que resul-

taram em dois artigos3,4.

Para responder às questões levantadas por Tali et al., é

importante ressaltar inicialmente que nosso estudo leva em

contaasestratégiasutilizadas rotineiramentepelasmãesbra-

sileiras, que nada têm a ver com as técnicas de treinamento

assistido (assisted infant toilet training, AITT) defendidas por

esses autores. No contexto brasileiro, provavelmente bas-

tante semelhante ao de outros países ocidentais, observa-

mos que boa parte das tentativas malsucedidas de retirada

de fraldas teve início antes dos 18 meses. Em nossa análise

ajustada, tentativas prévias sem sucesso de retirada de fral-

das, por sua vez, estiveram associadas a umamenor chance

de estar sem fraldas aos 2 anos. Em resumo, nossos resulta-

dos sugerem que o início do treinamento antes dos 18meses

pode acabar por retardar a aquisição do controle esfincte-

riano. Por outro lado, não temos dados relativos a outras cul-

turas, onde se relatam estratégias completamente

diferentes5. Evidência de que essa estratégia poderia ser uti-

lizada num contexto cultural ocidental ainda é limitada6.

Nossas preocupações sobre efeitos adversos do treina-

mento esfincteriano não se restringemao início precoce,mas

envolvem diversas formas de treinamento inadequado, que

incluem o início tardio do treinamento, não-uso de redutor

para o assento do vaso, não-uso de apoio para os pés, assim

como atitudes coercitivas e punitivas.

Em relação à questão damaturação neurológica e aquisi-

çãodedeterminadashabilidades, acreditamosque sãoaspec-

tos importantes e que as habilidades citadas nos métodos de

treinamento esfincteriano descritos na literatura2 e aborda-

das por Schum et al.7 são um guia para essa tarefa. Mas é

importante ressaltar que nossa abordagem em relação ao

controle esfincteriano tem como objetivo final atingir uma

situação de independência em que a criança é capaz de se

manter seca e limpa sem auxílio, ou com auxílio limitado a

tarefas específicas.

Por fim, reiteramos que não estamos criticando ométodo

AITT e aguardamos evidências científicas de seus resultados,

em termos de sucesso de utilização e de ausência de efeitos

indesejáveis. Nosso estudo também está em seguimento, no

momento avaliando as crianças aos 4 anos de idade, para

observar se, na realidade, o controle esfincteriano inade-

quado pode estar ou não associado a sintomas de disfunção

miccional. Precisamos com urgência dessas evidências para

que o pediatra possa orientar asmães em relação às estraté-

gias mais adequadas para a retirada de fraldas de forma

segura e sem levar a problemas no futuro, visto que até hoje

os métodos existentes não foram adequadamente testados

ou comparados entre si.
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