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Avaliação da técnica
de condicionamento psicológico
“mão-sobre-a-boca” no Município

de Porto Alegre/RS
Evaluation of “Hand Over Mouth Exercise” Psychologic Technique

in a City of the South of Brazil

RESUMO

A abordagem psicológica do paciente infantil representa uma das bases do atendimento em
odontopediatria. Muitas técnicas são propostas para crianças que têm comportamento não-cooperativo,
dentre estas as de abordagem não-farmacológica, onde se enquadram as técnicas restritivas e/ou de
contenção física. A literatura tem suscitado as possíveis interferências da técnica à adaptação
comportamental, bem como a necessidade de consentimento para aplicação da mesma. O presente estudo
teve por objetivo descrever o perfil dos especialistas em odontopediatria com atuação no município de
Porto Alegre/RS, quanto à utilização da técnica “mão-sobre-a-boca” (HOM), bem como verificar fato-
res associados ao exercício da técnica.

Palavras-chave: mão-sobre-a-boca, técnica restritiva, odontopediatria.

ABSTRACT

In the specializated literature, which approach the interface pediatric dentistry, psychology is been observed
that the infantile behavior management techniques are been discussed and revalued. Many techniques are indicated
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for children that have hysterical behavior and doesn’t cooperative, with intention to adapt them for attendance.
Outstading, our study has objetiveted to avalue this technique application of psychology condicioning “Hand-
Over-Mouth” by specialist in pediatric dentistry, that works around municipal district Porto Alegre/RS. This
questionary embrance 13 questions about identification (age, sex, year graduation conclusion, time and what
was the university), the use of HOM technique and its implication. A total of 63 pediatric dentistries cooperated
of this study. Among these, 28 used this technique (44,4%) and 35 didn’t use it (55,6%) with the present
research, we could concluded that men use this technique more than women. There were association between
the use of technique and the time of his specialization as well as the professional age and that the majority of
this professional look for parent permition to use this technique. However, even knowing that many professionals
can legally take the responsibility because of agression, a few number of them ask parent permition under
written form.

Key words: behavior management, pediatric dentistry, hand over mouth.

INTRODUÇÃO

O comportamento da criança é determina-
do por uma série de fatores como a idade, o sexo,
relacionamento com os pais, o desenvolvimento,
experiências passadas e a abordagem do
odontopediatra, entre outros (BARBOSA,
TOLEDO, 2003).

A escolha da técnica de manejo e comporta-
mento a ser utilizada pelo profissional vai ser deter-
minada ao se conjugarem estes fatores. Muitas téc-
nicas são propostas para crianças que têm com-
portamento histérico e não cooperativo, no intuito
de adaptá-las ao atendimento (FESTA et al., 1993).
Dentre as indicações apresentadas, estão técnicas
de abordagem farmacológica (uso do óxido nitroso/
oxigênio, medicamentos pré-anestésicos aplicados
por via oral, intramuscular ou intravenosa e
anestesia geral) e não farmacológicas (falar-mos-
trar-fazer, controle de voz, técnica da mão-sobre-
a-boca, contenção física e reforço positivo).

A técnica não farmacológica mão-sobre-a-
boca, proposta por Craig em 1971, está indicada
para ser aplicada em crianças consideradas nor-
mais, e que em virtude da idade e maturação,
podem ser motivadas para entender um comando
verbal simples. Neste recurso proposto, o profissi-
onal coloca de forma gentil, mas firmemente, a
mão sobre a boca da criança, obstruindo o ruído
provocado pela reação da mesma. A criança é
informada que quando a cooperação for obtida a
mão será retirada. A mão é removida e o paciente
é reavaliado. Se o problema persistir, a mão é co-
locada novamente sobre a boca. O dentista no-
vamente pede cooperação. No mesmo instante
esta rotina pode ser obtida para prover um trata-

mento seguro. Quando a criança cooperar ela deve-
rá receber um reforço positivo, e a reação para o pro-
cedimento da mão sobre a boca deve ser explicada.

Craig (1971) sugere ainda que, se a criança
não cooperar, em um segundo momento as vias
aéreas devem ser obliteradas por poucos segun-
dos, entretanto, atualmente esta técnica não en-
contra nenhuma evidência que a suporte (ACS et
al., 2001; BARBOSA, TOLEDO, 2003)

A nomenclatura HOM (Hand Over Mouth)
foi utilizada por Craig em 1971 em um dos pri-
meiros estudos que relatou a técnica. Em 1974,
Levitas escolheu a palavra HOME (Hand Over
Mouth Exercise) para definir a técnica. O autor
menciona que escolheu a palavra “Exercise” por-
que o uso desta técnica é um exercício de julga-
mento: em quem? Quando? Como?

Com as mudanças nos paradigmas do aten-
dimento odontológico em crianças, as técnicas de
restrição física passaram as ser estudadas com
maior interesse, buscando a opinião dos pais e
dos odontopediatras sobre sua aplicação, a lega-
lidade desta aplicação e suas conseqüências. Os
estudos afirmam que as crianças não lembram e
nem parecem ser afetadas pela experiência de
HOM/Contenção precoce (BARTON et al., 1993),
que os pais aceitam melhor a técnica quando re-
cebem uma explicação oral sobre o método de
aplicação (ALLEN et al., 1995), porém em al-
guns países os pais apresentam receios em rela-
ção às técnicas de manejo de comportamento, clas-
sificando algumas delas como inaceitáveis (SCOTT,
GARCIA-GODOY, 1998; ADAIR et al., 2004).

Contudo, é cada vez menor a freqüência do
uso de técnicas restritivas, em especial a mão-so-
bre-a-boca pelos odontopediatras (CARR et al., 1999).
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Isso se justifica pela falta de conhecimento sobre a
aplicabilidade e as implicações desta e por cuidados
na responsabilidade legal que sua utilização pode acar-
retar. A falta de obtenção do consentimento informa-
do pode causar ao dentista a responsabilidade não
apenas civil, como também expor o profissional a uma
acusação formal criminal por agressão (RAYMAN,
1990; FUCCIO et al., 2003), uma vez que o
odontopediatra deve, além de educar o paciente quan-
to aos cuidados de saúde bucal, favorecer o saudável
desenvolvimento psicológico (RAMOS-JORGE,
PAIVA, 2003).

Dessa forma, este estudo teve como objeti-
vo avaliar a utilização da técnica de condiciona-
mento psicológico “mão-sobre-a-boca” pelos es-
pecialistas em odontopediatria registrados no Con-
selho Regional de Odontologia do Rio Grande do
Sul, com atuação no município de Porto Alegre.

METODOLOGIA

Para a obtenção dos dados, foi aplicado um
questionário contendo 13 perguntas a 63
odontopediatras registrados no CRO-RS acerca
do uso e implicações da técnica restritiva mão-
sobre-a-boca.

Todos os especialistas receberam as infor-
mações pertinentes ao estudo e assinaram Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a
anuência do inquirido, um profissional censitário
aplicou o questionário sob forma de entrevista
pessoal e direta com os odontopediatras em seus
respectivos locais de trabalho.

Após os dados serem obtidos, foi construído
um banco para sistematização das informações
coletadas. A tabulação dos dados foi realizada com
a utilização do software SPSS 8.0 for Windows e
foram aplicados os testes Qui-Quadrado
(p=0,001) e teste Exato de Fischer (p=0,001)
para análise estatística dos resultados.

RESULTADOS

As variáveis estudadas envolveram gênero,
idade dos profissionais, tempo de especialidade,

freqüência do uso da técnica da mão-sobre-a-boca,
pedido de autorização dos responsáveis e conseqü-
ências psicológicas às crianças. Do total de especia-
listas entrevistados, a maioria relatou não utilizar a
técnica (55,6%) (Tabela 1).

Tabela 1 – Freqüências simples e percentuais de aplica-
ção da técnica HOM.

Resposta n %
Sim 28 44,4
Não 35 55,6

Total 63 100,00

Os profissionais que a usam somaram 28
(44,4%). Destes, 22 a usam raramente, 5 deles
relataram usá-la às vezes e apenas 1 relatou
utilizá-la freqüentemente. Quando perguntados
sobre o pedido de consentimento aos pais, 17 pro-
fissionais disseram pedir autorização, 7 não o fa-
zem e 4 relataram que “depende” (Tabela 2).

Tabela 2 – Perfil de utilização da técnica HOM pelos
odontopediatras.

Variável n %

Freqüência de utilização da técnica:

Raramente 22 78,6
Às vezes 5 17,9
Sempre 1 3,6

Solicitação de consentimento:
Sim 17 60,7
Não 7 25,0
Depende 4 14,3

Se não houver solicitação, o responsável é comunicado:
Sempre 21 75,0
Às vezes 6 21,4
Nunca 1 3,6

Neste estudo, 81,3% dos homens utilizam
a técnica, enquanto 31,9% das mulheres o fa-
zem. Profissionais mais novos tenderam a usar
a técnica com mais freqüência. Dos 28 especi-
alistas que disseram usar a técnica, 21 “sem-
pre” comunicam aos responsáveis, 6 disseram
que “às vezes” e 1 respondeu “nunca” comuni-
car ao responsável. De todos os profissionais
entrevistados, 82,5% afirmaram acreditar que
a técnica não acarreta conseqüências psicoló-
gicas às crianças, enquanto 17,5% responde-
ram crer que sim (Tabela 3).
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DISCUSSÃO

A população em estudo foi definida como sen-
do o contigente de odontopediatras que atuam na
especialidade, registrados no CRO-RS e com lota-
ção profissional no município de Porto Alegre/RS. A
partir de uma listagem cedida pelo Conselho Regio-
nal de Odontologia, obtivemos 161 odontopediatras
que se enquadravam nos critérios descritos e todos
foram contatados a fim de solicitar-se uma entre-
vista, a qual seria realizada por um profissional
censitário. Porém, dos 161 profissionais, apenas 63
participaram da pesquisa. As perdas foram
justificadas por aposentadorias, recusas indiretas,
trocas de especialidade ou profissão, mudanças de
endereço ou telefone e viagens.

Do total de especialistas entrevistados, a mai-
oria relatou não utilizar a técnica (55,6%), concor-
dando com os achados de outros autores (CARR et
al., 1999; FUCCIO et al., 2003; ADAIR et al., 2004).
Atentos às modificações na prática do atendimento
à crianças, Acs et al. (2001) fizeram uma perspecti-
va de 20 anos na mudança no uso de técnicas restri-
tivas, entre elas a mão-sobre-a-boca, em cursos de
pós-graduação em odontopediatria e concluíram que
o uso da abordagem HOM caiu de 89% nos anos de
1979-89 para 44% em 2001.

Com relação à freqüência de uso da técnica
abordada, 28 (44,4%) odontopediatras afirmam
utilizar a técnica restritiva mão-sobre-a-boca.
Destes, 22 a usam raramente, 5 deles relataram usá-
la às vezes e apenas 1 relatou utilizá-la

freqüentemente. Os resultados encontrados concor-
dam com os estudos que apontam uma diminuição
do uso da técnica pelos especialistas nos últimos anos.
(CARR et al., 1999; ACS et al., 2001; CASAMASSINO
et al., 2002).

Em relação às questões legais envolvidas no
uso da técnica HOM, os dentistas têm apresenta-
do dúvidas sobre suas responsabilidades (RAYMAN,
1990). Em 1993, Festa et al. relataram que é es-
sencial que os pais da criança sejam orientados
sobre a utilidade e modo apropriado de conduzir
o manejo da mão-sobre-a-boca, para consentir
que seja utilizada nos seus filhos.

Para Bellanger, Tillis (1993), a HOM pode
ser utilizada, desde que com o entendimento e per-
missão dos responsáveis. Já Barbosa, Toledo
(2003) observaram que o consentimento prévio
para uso da HOM pode ser impraticável ou inde-
sejável, uma vez que a descrição da técnica para
os pais pode causar repulsão imediata, além de
não sabermos antecipadamente quais pacientes
precisarão ser submetidos às técnicas de conten-
ção. Abushal, Adenubi (2003) concluíram que o
dentista precisa do consentimento expresso dos
pais para não ser responsabilizado legalmente por
agressão e que os pais se mostram menos apre-
ensivos quando recebem explicação sobre a téc-
nica. Scott, Garcia-Godoy (1998), verificaram
que os pais preferiam que seu filho fosse subme-
tido à anestesia geral do que à técnica da mão-
sobre-a-boca.

Quando se comparou o uso da técnica entre

Tabela 3 – Associação das variáveis sexo, conseqüências psicológicas, anos de especialidade e idade, em relação ao
emprego da técnica HOM.

Variável    n Faz HOM Razão de prevalência Valor de p

n (%) IC (95%)
Sexo
    Masculino 16 13 (81,3%) 2,55 (1,58 – 4,11) 0,001*
    Feminino 47 15 (31,9%) 1,00
Conseqüências psicológicas
    Sim 11 1 (9,1%) 1,00 0,016*
    Não 52 27 (51,9%) 5,71 (0,87 – 37,69)
Anos especialista
    =10 anos 22 14 (63,6%) 1,86 (1,10 – 3,16) 0,025**
    >10 anos 41 14 (34,1%) 1,00
Idade agrupada
    < 40 anos 20 11 (55%) 4,40 (1,13 – 17,07)
    De 40 a 50 27 15 (55,6%) 4,44 (1,16 – 16,97) 0,012**
    > 50 anos 16 2 (12,5%) 1,00

* Teste de Fischer
** Teste Qui-Quadrado
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profissionais do sexo masculino e feminino, a diferen-
ça encontrada foi estatisticamente significante. Cal-
culada a razão de prevalência, a chance da técnica ser
mais utilizada pelos homens do que pelas mulheres
foi de 2,5 vezes. Wright et al. (1991), por sua vez, con-
cluíram não haver diferença significativa na freqüên-
cia do uso da técnica entre profissionais do sexo mas-
culino e feminino.

Concordando com os resultados de Wright
et al. (1991), a idade dos especialistas influenciou
na escolha da técnica. Isto poderia sustentar a
opinião que as mudanças ocorridas nos cursos de
graduação desempenham função importante na
formação prática do profissional. Profissionais com
menos de 10 anos de especialidade apresentaram
uma prevalência de uso da técnica HOM quase
duas vezes maior comparados aos mais velhos.

Acs et al. (2001) avaliaram que processos
legais e criminais foram iniciados por uso da mão-
sobre-a-boca, mesmo assim a maioria dos espe-
cialistas pede somente o consentimento oral
(85,7%) aos responsáveis, concordando com Adair
et al. (2004) que afirmam que o consentimento
oral é o mais comumente usado que a solicitação
por escrito. Resultado semelhante foi obtido por
Carr et al. (1999), no qual concluíram que 45,6%
dos entrevistados não obtinham permissão espe-
cífica para HOM. Alguns profissionais justificam
dizendo que seu uso não é premeditado, se tra-
tando de um procedimento decorrente do trans-
operatório.

Se não houver solicitação do consentimento
para o uso da abordagem HOM e o dentista a
utilizar durante a consulta pediátrica existe a dú-
vida de relatar ou não aos pais este fato ao final
do atendimento. Podê-se constatar que houve di-
ferença entre os especialistas que acreditam ou
não nas conseqüências da técnica e a freqüência
com que a realizam, dado que vai ao encontro do
referido por outros autores (BARTON et al., 1993,
FUCCIO et al., 2003).

CONCLUSÕES

Apesar de estar ocorrendo uma diminuição
no uso desta técnica de manejo de comportamen-
to, ela continua sendo empregada em situações
específicas. Porém, em Porto Alegre, a maioria dos
especialistas em odontopediatria já não a utiliza.

Entre os profissionais que utilizam a técnica, a mai-
oria o faz raramente e solicita consentimento dos
responsáveis. As características dos odontopediatras
associadas à utilização da técnica HOM são: sexo
masculino, acreditar que a técnica não gera proble-
mas psicológicos, ter menor tempo de especialidade
e idade menor.
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