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A presente pesquisa teve como objetivo geral verificar e analisar a produção
científica referente à terapia analítico-comportamental e ao transtorno obsessivocompulsivo (TOC) nos anais do Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina
Comportamental, entre os anos de 2010 e 2015. Os objetivos específicos
delimitados para esta pesquisa referem-se a identificar os tipos de apresentação
que se encontram nas produções científicas referentes ao TOC nos anais do
evento, verificar o público alvo das intervenções realizadas e as estratégias
terapêuticas utilizadas segundo o referencial filosófico do Behaviorismo Radical.
Realizou-se uma análise documental utilizando-se os resumos de sessões de
comunicação oral, mesas redondas, painéis e relatos de experiências publicados
nos anais do Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental,
evento este promovido anualmente pela Associação Brasileira de Psicologia e
Medicina Comportamental (ABPMC). Tais resumos deveriam conter as palavras
“Transtorno Obsessivo Compulsivo” e/ou “TOC” no título da apresentação.
Adotou-se como critério de exclusão, produções científicas cujos resumos não
estivessem disponíveis nos anais do evento e/ou trabalhos com referenciais
filosóficos distintos do Behaviorismo Radical. Dessa forma, de acordo com os
critérios adotados, de seis resumos de produções científicas encontrados, dois
foram excluídos por serem trabalhos com referenciais filosóficos distintos do
Behaviorismo Radical. Os resumos foram lidos e os dados foram devidamente
tabulados e analisados segundo os objetivos estabelecidos, e os resultados
foram discutidos conforme a literatura científica da área. Os resultados indicaram
uma prevalência de sessões de comunicação oral, representando 50,0% dos
trabalhos submetidos. Em relação ao público submetido ás intervenções,
verificou-se que 75% das publicações encontradas contaram com adultos,
enquanto 25% abordaram todas as faixas etárias de maneira concomitante.
Quanto às intervenções terapêuticas realizadas com base na filosofia do
Behaviorismo Radical, constatou-se que 75% dos resumos encontrados
descreveram que as habilidades sociais de portadores de TOC eram o alvo de
intervenção, enquanto 25%, definiram as contingências de reforçamento
históricas e atuais destes pacientes como pontos de partida para intervenção.
Conclui-se que os resumos em anais da ABPMC, entre os anos de 2010 e 2015
referentes ao TOC, foram principalmente de comunicações orais; o público-alvo
dos trabalhos analisados consistiu exclusivamente de adultos portadores de
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TOC e o foco das intervenções se concentrou em ampliação do repertório de
habilidades sociais.
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