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Paloma (39) procurou a terapia por indicação médica. Diariamente, no mesmo horário, 
Paloma passava mal, sentia tontura, boca seca e mão gelada. Relatava dormir como 
alternativa para melhorar, porém muitas vezes os pais tinham que levá-la ao pronto-
socorro. Tinha diagnóstico de Alopecia Areata e, desde a última queda total dos 
cabelos, aos 18 anos, parou de sair de casa e de trabalhar fora; também não ficava 
em casa sozinha, pois tinha medo de passar mal e morrer. Queixava-se de nunca ter 
tido um relacionamento afetivo. A história de contingências de reforçamento (CR) da 
cliente permitiu identificar um controle excessivo por regras transmitidas pelos pais, 
tais como “os homens são tarados”, “o papel da mulher é fazer tarefas domésticas”. 
Além disso, o padrão de comportamento do pai era punitivo. Isto pode ter contribuído 
para o repertório social limitado apresentado pela cliente que, consequentemente, 
levava a comportamentos de fuga-esquiva de interações sociais e de realização de 
atividades em público. Por exemplo, Paloma apresentava dificuldade para falar com 
homens, emitindo comportamentos agressivos diante deles e apresentando rubor. 
Outro comportamento de esquiva fortalecido em seu repertório era evitar frequentar 
lugares públicos que não fossem a igreja, em parte sob controle da regra de que todos 
a estariam observando, principalmente criticando sua peruca. Os objetivos do 
processo terapêutico envolveram: (a) inserir atividades na rotina da cliente, a fim de 
produzir reforçadores positivos e eliminar o encadeamento que produzia os mal 
estares, (b) desenvolver repertório social, para tornar mais reforçadoras as interações 
com familiares e expandir a rede social da cliente, e, com isso (c) enfraquecer o 
repertório de fuga-esquiva de interações e ambientes públicos. Para atingir esses 
objetivos, foram realizadas sessões externas, como visitas ao Shopping Center e 
caminhadas no parque. Nestas ocasiões, a terapeuta ofereceu modelos de interação, 
criando condições antecedentes que levassem a cliente a se comportar e interagir com 
outros. Após 32 sessões de atendimento, Paloma passou a sair mais de casa, embora 
sempre acompanhada. Passou a ficar menos sob controle de sua peruca, pois esta 
passou a ter função de um acessório. Paloma passou a identificar sinais precoces de 
mal estar e, diante deles, engajava-se em atividades de sua rotina para diminuir a 
frequência de procura pelo pronto-socorro. Objetivos a serem alcançados com a 
continuidade do processo terapêutico são aumentar a autonomia e independência da 
cliente e, manter o desenvolvimento de seu repertório social. 
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