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Atividade: Como fiz 
 

IMPLICAÇÕES COMPORTAMENTAIS DE UM ACIDENTE DE TRABALHO NUMA 
CLIENTE COM LONGA HISTÓRIA DE OPRESSÃO: ESTUDO DE CASO EM TERAPIA 

POR CONTINGÊNCIAS DE REFORÇAMENTO (TCR) 

CONCEIÇÃO A. S. COVRE BATISTA 
Hélio José Guilhardi 
ITCR Campinas 
 
Érica (34) era casada com Eduardo (37) há 6 anos. Morava com o marido e dois filhos, 
João (9) e Mariana (4). Trabalhava há um mês em uma fábrica de móveis como ajudante 
geral. Cursava o segundo ano do curso técnico em enfermagem em uma escola 
particular. Érica procurou terapia com a seguinte queixa: “Eu estava trabalhando 11 horas 

da manhã. Meu trabalho é cerrar madeira. Uma das máquinas estava quebrada. Nós 

trabalhamos por produção, então cada uma operava a sua máquina... Como a minha 

amiga não queria ficar sem produzir, nós estávamos trabalhando juntas. Aí, eu não sei 

como, uma hora ela me chamou para dar a madeira para eu serrar... acho que distraí e a 

máquina cortou o meu dedo... Quando a colega escutou o grito, logo já desligaram a 

chave geral, foi uma gritaria só... Eu chorava muito e procurava o meu dedo... não queria 

ir para o hospital sem o meu dedo... mas não esperaram nem a ambulância, um 

funcionário me levou para o hospital... sem meu dedo...” Durante o processo 
psicoterapêutico, foram identificadas várias dificuldades: choro constante, sentimento de 
tristeza, fala depressiva, dificuldade em olhar a mão acidentada, dificuldade de aceitação 
da perda de parte do dedo, déficit de repertório em procurar ajuda médica, déficit de 
repertório na comunicação com os filhos, déficit de repertório na comunicação com o 
marido, déficit de repertório para buscar ajuda do  ponto de vista legal [orientação 
jurídica], déficit de repertório para buscar ajuda junto ao INSS [licença médica e seguro 
saúde], sentimentos de baixo autoestima, entre outras. Os procedimentos utilizados no 
início do processo psicoterapêutico foram: disponibilidade de afeto, por parte da 
terapeuta, sem esta estar sob controle relação de contingência de reforçamento (CR) (ou 
seja, reforço livre); fading in do comportamento de olhar para a mão com o dedo 
amputado; instrução sobre como falar com os filhos sobre o acidente ocorrido; instrução 
sobre como solicitar do marido e filho mais velho auxílio para as tarefas domésticas; 
encaminhamento ao psiquiatra para possível prescrição medicamentosa; instrução sobre 
como buscar orientação jurídica; instrução sobre como buscar orientação em relação aos 
benefícios junto ao INSS; reforçamento positivo diferencial de contingente a pequenas 
iniciativas em relação à execução de tarefas simples, tais como: chamar o filho, pela 
manhã, para ir à escola, preparar o café da manhã para os filhos, fazer o café; extinção 
para contingente à emissão de verbalizações de autopiedade e reforçamento positivo 
contingente a verbalizações alternativas a expressões de autopiedade; instrução e 
orientação para retornar às aulas do curso técnico; exposição gradual (fading in) ao 
barulho da serra e prevenção de respostas de fuga-esquiva do trabalho; fading in para 
evocar respostas de retorno ao local do acidente; instruções sobre como retornar ao 
trabalho; instruções para a cliente ficar sob controle de possível interesse da empresa em 
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levar a cliente pedir demissão ou fazer um acordo ilegal. A cliente diminuiu 
significativamente as crises de choro, alterou a fala depressiva, passou a olhar para a 
mão e o dedo amputado, passou a fazer o tratamento psiquiátrico paralelamente à 
terapia, passou a falar sobre o acidente com os filhos e permitir que olhassem para a 
mão acidentada, parou de esconder a mão quando se encontrava com outras pessoas, 
buscou orientação jurídica, foi ao INSS e, com o laudo do psiquiatra, conseguiu aumentar 
o período da licença saúde, conseguiu obter ajuda do marido e do filho mais velho nas 
tarefas domésticas, deixou de emitir verbalizações de autopiedade, retornou ao trabalho, 
tentou readaptar-se para exercer outras funções, mas não gostou das opções oferecidas. 
Finalmente, fez acordo com a empresa e saiu desse emprego. Retomou o curso de 
enfermagem. 

 
Palavras-chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); acidente de 
trabalho; exposição ao membro amputado; readaptação de função profissional. 
 


