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Vera (38), ensino médio completo, divorciada há dois anos, tinha duas filhas, Bruna (15) 
e Karina (12). Era vendedora em uma loja de malhas de alta compressão. As queixas da 
cliente referiam-se a dificuldades no relacionamento com o ex-marido e de 
relacionamento social. Vera relatava sensações corporais desagradáveis, as quais, 
segundo ela, só eram aliviadas quando emitia o comportamento de indução do vômito. 
Com isso, era acolhida (Sr+) pelas pessoas com as quais convivia e se esquivava de 
enfrentar as dificuldades do cotidiano. Ela relatou pouca habilidade em expor o que sentia 
e desejava no relacionamento sexual, talvez por não discriminar tais sentimentos e o que 
era reforçador para ela no relacionamento sexual. Os objetivos terapêuticos foram: 
conscientizar a cliente das contingências de reforçamento (CR) atuais às quais estava 
exposta; fornecer opções de contracontrole em situações em que ela emitia 
comportamentos de fuga-esquiva disfuncionais; instalar classes de comportamentos para 
busca de reforçadores positivos: ampliando o ambiente social e melhorando a qualidade 
da relação com as pessoas de sua convivência. Durante o processo terapêutico, a 
terapeuta analisava com a cliente cada situação, para que ela discriminasse: a) as CR 
que mantinham determinados comportamentos indesejados, tanto por parte dela como 
das pessoas de sua convivência; b) quais eram as consequências das suas ações; e c) 
como poderia mudar as situações que lhe eram aversivas. A terapeuta apresentou 
instruções verbais para que Vera emitisse comportamentos funcionais de contracontrole 
ou de fuga-esquiva, frente a situações aversivas, em vez de de emitir comportamentos de 
fuga-esquiva disfuncionais As instruções verbais também tinham por objetivo fortalecer o 
repertório comportamental de Vera, ou seja, ampliar as fontes de reforço. Durante o 
processo terapêutico, Vera ficou sob controle da maioria das instruções apresentadas 
pela terapeuta; com isso, passou a emitir comportamentos desejados em seu ambiente 
social que, na sua maioria, foram reforçados positivamente, fazendo com que ela 
apresentasse maior variabilidade comportamental antes do esperado pela terapeuta.  
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