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Laura (31) era casada com Eduardo (35) e tinha uma filha, Maria Eduarda (05). 
Procurou terapia com a queixa de bulimia nervosa. Era a caçula de quatro irmãs e, 
desde criança, viveu sob contingências de reforçamento (CR) aversivas. Os pais 
tinham problemas de relacionamento. A mãe era exigente e pouco afetiva. O pai, 
afetivo e carinhoso, era pouco presente no cotidiano de Laura, além de que morreu 
quando ela era adolescente. A mãe exigia que Laura fosse obediente, boazinha, 
comportada e que emitisse respostas que sequer tinham sido ensinadas. 
Comportamentos que envolviam a expressão de sentimentos e opiniões eram 
severamente punidos; os reforçadores positivos eram escassos e havia poucas 
oportunidades de interação social gratificante. As respostas consequenciadas 
positivamente eram aquelas de submissão e obediência. A situação financeira da 
família era precária e o acesso a guloseimas e outros tipos de comida era restrito. 
Laura só tinha acesso a esses alimentos quando comia furtivamente o que a irmã mais 
velha comprava. Quando descoberta, era repreendida. Também era cobrada pela mãe 
e irmã mais velha sobre o peso. O corpo magro era valorizado e, como Laura não se 
encaixava nesse padrão, era criticada. Laura não teve oportunidades de aprender a 
lidar com conflitos, nem a reagir, argumentar ou mesmo se defender construtivamente. 
Além disso, não aprendeu a ficar sob controle das consequências remotas de seus 
comportamentos, seu repertório era basicamente mantido por reforçamento negativo, 
remoção imediata de estímulos aversivos. Assim, a maioria das interações sociais 
representava ameaças e Laura relatava se sentir cobrada e avaliada em qualquer 
situação. Mesmo quando havia sinais de que seus comportamentos eram desejados, 
seguiam-se críticas ou comentários negativos, e tal maneira que prevalecia punição 
em detrimento de reforçamento positivo. O repertório mais frequente era o de fuga-
esquiva (o que incluía ataques de superalimentação e uso de métodos purgativos) 
que, embora fosse imediatamente eficaz para competir com os sentimentos  aversivos, 
não garantia acesso a reforçadores positivos. Adicionalmente, tal repertório produzia 
sentimentos de frustração, raiva e incontrolabilidade. Os objetivos do processo 
terapêutico  foram colocar o comportamento da cliente sob controle das CR em 
operação, das consequências a médio e longo prazo e das relações entre os eventos 
antecedentes e consequentes e as respostas emitidas; desenvolver repertório mais 
eficiente de interação social e de autocontrole. Os procedimentos utilizados 
envolveram descrição de CR e das relações entre os eventos, sistematização de 
alternativas de comportamentos que poderiam ser emitidos em determinados 
contextos (variabilidade comportamental) e avaliação das consequências prováveis de 
cada alternativa; e instruções verbais de como a cliente poderia se comportar. Aa 
cliente passou a identificar situações em que se sentia ansiosa, discriminar que a 
mudança nas respostas produzia mudanças nos sentimentos e ficar sob controle das 
consequências de seus atos. Além disso, o uso de métodos purgativos foi 
enfraquecido, o repertório de expor o que pensava e sentia foi fortalecido, a relação 
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com os familiares melhorou e a cliente relatou que deixou de se sentir tão ansiosa 
quanto antes. 

Palavras–chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR), bulimia nervosa, 
repertório de fuga-esquiva. 


