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Os terapeutas da TCR se preocupam mais com os aspectos funcionais do que com os 
aspectos topográficos (fenotípicos) presentes em qualquer transtorno. Analisar a 
história de contingência de reforçamento (CR) de clientes que procuram terapia com 
queixa de ansiedade permite ao terapeuta conhecer as CR que instalaram e mantêm 
os excessos e déficits comportamentais, definir objetivos e delinear procedimentos 
com maior probabilidade de sucesso. Simone (34), casada, médica em final de 
residência em hospital público, procurou terapia com queixa de crises de ansiedade. 
Na primeira consulta, relatou que há aproximadamente um ano as crises de ansiedade 
eram diárias e que estava muito difícil lidar com esse problema. Relatou também que 
tinha pensamentos suicidas e que já tinha tentado se matar uma vez. A terapeuta, nas 
primeiras sessões, acolheu a cliente e investigou as CR presentes, produtoras da 
ansiedade. Simone estava vivendo em um ambiente de trabalho muito aversivo e tinha 
poucas possibilidades de fuga-esquiva. Respostas de contracontrole também 
pareciam não ser possíveis naquele contexto e as respostas de fuga-esquiva que 
vinham sendo emitidas revelavam-se disfuncionais. O padrão comportamental 
predominante era o inassertivo. Além disso, a cliente ficava sob controle de regras não 
compatíveis com as CR presentes, o que intensificava o sofrimento. A partir da 
análise, foram definidos os objetivos: colocar a cliente sob controle das CR em 
operação; ampliar o repertório de autoconhecimento; desenvolver repertórios de fuga-
esquiva e de interação social mais eficazes. Para isso, foram utilizados procedimentos 
de instrução verbal, fading in, modelação e reforçamento diferencial. Como resultado, 
as crises de ansiedade diminuíram de frequência e intensidade, a cliente passou a se 
esquivar com mais sucesso dos estímulos aversivos, passou a produzir mais 
reforçadores positivos nos contextos em que estava inserida.  
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