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Caio (10) era o único filho de Cláudio (38) e Rosa (33). Os pais procuraram a terapia 
devido à ansiedade apresentada pelo filho: “Ele tem muitos tiques nervosos, come as 
unhas até sangrar, balança a cabeça, bate no peito, faz barulhos com a boca. Ele tem 
vários tiques diferentes e, às vezes, todos aparecem juntos”. Outra queixa 
apresentada pelos pais do cliente foi em relação à autoexigência elevada de Caio na 
escola: “Ele só gosta, quando tira dez. Ele é o típico certinho. Todo material dele é 
perfeito, muito arrumado.” Durante a primeira sessão com os pais de Caio, surgiram 
algumas divergências entre Cláudio e Rosa. O pai de Caio apontou que o filho “é 
muito medroso, não mata nem uma barata.” Rosa relatou: “Não é que ele tem medo, 
ele gosta de coisas diferentes. Prefere ler do que brincar, gosta muito de ler a bíblia ao 
invés de ficar no computador, ele é uma criança diferente, com muita capacidade.” Os 
pais de Caio relataram à terapeuta que a criança nasceu com visão subnormal (baixa 
acuidade visual), porém não apresentava nenhuma sequela neurológica. Caio 
precisava sentar-se na primeira carteira na sala de aula e aproximar os materiais do 
rosto para conseguir fazer a leitura. De acordo com a mãe: “Ele aprendeu a ler 
sozinho, antes do primeiro ano. Do Jardim II ele já foi direto para a segunda série. É 
uma criança muito esperta.” Cláudio e Rosa trouxeram Caio durante quatro semanas 
para a terapia. Durante esse período a terapeuta pode notar que Caio era uma criança 
que fazia todas as atividades muito rápido, tinha muita pressa para terminar os jogos 
ao final da sessão, relatava sentir medo de responder errado ao que a terapeuta 
perguntava, medo de não conseguir jogar os jogos;  apresentava dificuldade para se 
engajar em atividades típicas da idade dele, como por exemplo, jogar ao final das 
sessões, imaginar situações que envolviam super heróis, conversar sobre desenhos 
animados, entre outras. Alguns objetivos do processo terapêutico foram: levar o cliente 
a discriminar os próprios comportamentos das classes comportamentais apresentadas 
nas queixas; diminuir a emissão de comportamentos denominados “tiques nervosos”; 
orientar os pais descrevendo a função dos comportamentos de Caio e instruindo-os a 
lidar de maneira a reforçar comportamentos desejados e colocar em extinção os 
indesejados. Foram utilizados procedimentos de reforçamento positivo com a criança 
em sessão, instrução verbal e análise de contingências de reforçamento (CR). As 
intervenções e orientações foram restritas devido ao pouco tempo de terapia. Após a 
primeira sessão de orientação com a mãe, a criança compareceu a mais dois 
atendimentos e depois passou a faltar das sessões. Posteriormente, Cláudio procurou 
a terapeuta para explicar que Caio interromperia o processo terapêutico. 
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