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Foram realizadas dezenove 19 sessões durante todo o processo terapêutico.  A cliente 
Ana (40), solteira, procurou terapia por indicação médica, devido a dificuldades 
supostamente advindas de uma má formação facial. A cliente trouxe como queixas: 
dificuldades de controle de ingestão de álcool e no relacionamento com a mãe. Ana 
descreveu a mãe como uma pessoa “muito brava”. A relação com o pai era mais 
amena; ele a protegia e fazia o que a cliente pedia. O pai, porém, era alcoolista e 
oferecia bebida a Ana desde a infância. A cliente apresentava o problema facial desde 
os seis anos de idade, o que tornou aversivas as interações sociais com outras 
crianças na escola. Tais contingências de reforçamento (CR) coercitivas podem ter 
contribuído para o déficit de repertório social, porque Ana se esquivava do contato 
com o outro, devido às consequências aversivas produzidas nessas interações (os 
colegas riam dela e a ridicularizavam). Além do déficit de repertório social, foram 
identificadas dificuldades como: déficit de repertório de autocontrole (em relação ao 
comportamento de beber e na emissão de comportamentos verbais agressivos) e 
dificuldade em emitir tatos. Os objetivos e procedimentos do processo terapêutico 
consistiram em: controle do comportamento de ingerir bebida alcoólica, por meio do 
manejo de estímulos antecedentes, a fim de diminuir a probabilidade de tal 
comportamento; colocar a cliente sob controle das CR em operação, por meio da 
identificação e análise das CR; colocá-la sob controle das consequências produzidas 
por respostas adequadas e inadequadas que emitia; instalar novas respostas que 
minimizassem consequências aversivas e aumentassem a probabilidade de produzir 
reforçadores positivos para si (treino de “assertividade”), por meio de reforçamento 
diferencial e instrução verbal. Os resultados incluíram mudanças comportamentais que 
levaram a um maior autocontrole e redução na frequência do comportamento de 
beber; conscientização em relação ao padrão comportamental da mãe; maior 
engajamento nas relações sociais, no tratamento médico e na própria terapia. 
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