
Quando a teimosia
não é normal

do Transtorno Opositivo Desafiador (TOD)
CONHEÇA 15 SINTOMAS

Você, certamente, já deve ter se deparado com 
uma criança extremamente opositiva,

desafiadora, que discute por qualquer coisa, que 
não assume seus erros e que costuma

demonstrar que a cada situação será sempre
difícil convencê-lo, mesmo que a lógica mostre 

que suas opções estão evidentemente
equivocadas. Se você conhece uma criança 

assim, provavelmente ela tem
Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD).

Os sintomas podem aparecer em qualquer momento
da vida, mas são mais comuns entre os 6 e 12 anos.

Quando a teimosia
não é normal

TEIMOSIA PERSISTENTE
Não aceita ideias de outras

pessoas, e tem um apego obstinado
às próprias razões. 

1

COMPORTAMENTO
NEGATIVISTA

Um comportamento sempre incoerente
e contraditório da pessoa.

2

RESISTÊNCIA ÀS ORDENS
Não aceita ordens de outras pessoas,

e acha que sua palavra deve
sempre ser a última.

3

NÃO “NEGOCIA
COM ADULTOS”

Não aceita trocas, mudanças ou
compartilhamento com os outros.

4

6

RAIVA FREQUENTE

Constantemente raivoso e disposto
a brigar por qualquer coisa.

5

RESPONSABILIZA FREQUENTEMENTE
OS OUTROS POR SEUS ERROS OU

MAUS COMPORTAMENTOS
Não aceita seus erros e falhas, achando

que nunca tem culpa de nada. 

12

PROBLEMAS
ACADÊMICOS

Suas atitudes, comportamentos e
humor prejudicam o desempenho na escola. 

8

7
DIFICULDADE EM

MANTER AMIZADES
Não sente prazer em momentos coisas

e sentimentos com outras crianças. 

AGRESSIVIDADE
COM COLEGAS

Brigas constantes e sem motivos
com colegas na escola ou na rua. 

9

FREQUENTEMENTE RANCOROSO
OU VINGATIVO

Está sempre disposto a se vingar, 
em importar com as consequências. 

10

FREQUENTEMENTE SE
ABORRECE SEM MOTIVOS

Chora sem motivos e não aceita
amparo de outras pessoas

11

SE DESCONTROLA
COM FACILIDADE

Facilidade de perder a paciência, e
dificuldade para voltar ao seu

estado normal. 

13

IMPULSIVIDADE OU
IRRITABILIDADE FREQUENTES
Faz coisas sem pensar, e não se importa

se isso prejudicará outras pessoas. 

14

COMPORTAMENTO
ANTISSOCIAL

Tem dificuldade de fazer trabalhos
e brincadeiras em grupo. al. 

15

O ambiente doméstico costuma ser conturbado, com pais
divergentes quanto ao modo de educar e conduzir o (a) filho 

(a) e de como estabelecer parâmetros, mas evidências 
mostram que existem fatores genéticos e neurofisiológicos 

predispondo o seu desenvolvimento. O tratamento do TOD é 
multidisciplinar e depende de três eixos: medicação,

psicoterapia comportamental e suporte escolar.

Causas do TOD

Para saber
mais acesse:

TENTATIVA CONSTANTE
DE IRRITAR PESSOAS

Com xingamentos, gritos constantes
e também pirraças.

AGRESSIVIDADE, INTOLERÂNCIA
E DESOBEDIÊNCIA


