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Flávia, (39), era casada com Eduardo, (45), mãe de dois filhos: Igor, (21) e Daniela 
(15). Procurou terapia queixando-se de seu comportamento compulsivo por compras: 
“Eu vim porque é assim, eu sou muito compulsiva para gastar e dessa última vez isso 
trouxe muitos problemas para mim e para a minha família porque meu marido 
descobriu, pediu para eu sair de casa, me falou um monte”. Outra queixa apresentada 
pela cliente foi com relação ao casamento: não sabia se queria se manter casada. A 
cliente contou que seu pai sempre foi muito rígido com os filhos. A mãe também exigia 
bastante das filhas, as quais eram obrigadas a fazer todo o trabalho doméstico antes 
de irem à escola. Flávia mencionou que conseguia burlar as regras impostas pelo pai 
e pela mãe: “Se a minha mãe não me deixava sair, eu pulava a janela e ia à casa das 
minhas amigas. Depois, ela saía de casa gritando pela rua até eu voltar”. Flávia 
relatou que, desde a adolescência, gostava de fazer compras, mesmo quando ainda 
não trabalhava. Geralmente fazia as compras, ficava devendo, e quem pagava as 
dívidas era sua mãe. Esta sempre assumiu as dívidas que Flávia fazia, o que pode ter 
contribuído para fortalecer o comportamento da cliente de comprar compulsivamente. 
Após o casamento, Eduardo passou a arcar com os gastos excessivos de Flávia. 
Alguns objetivos do processo terapêutico foram: levar a cliente a discriminar as 
consequências que o próprio comportamento produzia no outro; a ficar sob controle de 
conseqüências reforçadoras apresentadas a médio longo prazos e ampliar repertório 
para a emissão de comportamentos que produzissem consequências reforçadoras 
positivas. Foram utilizados procedimentos de reforçamento positivo, instrução verbal e 
análise de contingências de reforçamento (CR). Flávia apresentou mudanças 
importantes na relação com as pessoas da família. Passou a emitir comportamentos 
desejados que produziam reforçadores positivos para si, passou a evitar 
comportamentos indesejados de comprar, passou a emitir comportamentos 
adequados diante das possibilidades de comprar, passou a se comportar de maneira 
mais assertiva, Aprendeu a negociar com o marido e dizer o que pensava e sentia. As 
mudanças de Flávia contribuíram para reduzir brigas entre o casal.  

 
Palavras chave: Compulsão por compras; Relacionamento familiar, Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR). 

 

 

 

 


