Faculdade do Futuro
31 de outubro e 01 de novembro de 2018
ISSN: 1983-0173
RELAÇÃO ENTRE ESTILO PARENTAL E O TRANSTORNO DESAFIADOR
OPOSITOR.
Izabela Maria Emerick Pechara, Maria Thais de Andrade, João Paulo de Paiva Ramos.

O Transtorno desafiador opositor (TDO) é caracterizado por desobediência, desafio e
comportamento hostil. Os critérios diagnósticos (DSM-V) são: humor raivoso e irritável e
questionamentos com figuras de autoridade. No ambiente familiar, os sintomas são: a perda
da paciência, baixa autoestima, discussões excessivas com adultos, recusa em obedecer a
regras, comportamento de indisciplina, desafiante, opositor, irritação e provocação. Tais
comportamentos estão associados a dificuldades comportamentais graves no futuro, incluindo
problemas criminais. O objetivo é encontrar evidências disponíveis entre a relação dos estilos
parentais com os sintomas do Transtorno. A proposta é utilizar tais etapas: a) Os artigos
científicos sobre a temática serão acessados nas bases de dados Scielo, PubMed, Psycinfo
para a busca em título e resumo dos artigos publicados nos últimos 10anos (2008 a 2018). b)
Nos critérios de busca serão utilizados os termos MESH: “estilo parental”, “transtorno
desafiador opositor”, “transtornos disrruptivos, “transtornos externalizantes”. Os critérios de
inclusão são Transtorno desafiador opositor, estilos parentais e a relação entre eles. Até o
momento foram encontrados 4.860 resultados na plataforma Scielo, em português. Com o
termo Transtorno desafiador opositor foram encontrados 863 com os mesmos critérios de
busca. Já os termos “transtornos externalizantes e disruptivos”, 536 artigos fixados. Na
plataforma Pubmed, o termo transtorno desafiador opositor e transtornos externalizantes não
apresentou nenhum resultado. Já transtornos disruptivos foram encontrados 6 artigos.No
entanto, os artigos ainda estão em processo de fichamento e leitura. Os estilos parentais que
submergem práticas tais como empatia e monitoria positiva apresentam uma relação baixa
com os níveis de agressividade e tendências antissociais, características do transtorno. Estudos
recentes estão sendo direcionados, com o objetivo de entender de onde provem os sintomas
que gera grande desconforto para a família e o indivíduo.
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