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Sofia (26), formada em Educação Física, trabalhava na área administrativa no setor 
público estadual e namorava Alessandro há quatro anos. A cliente relatou ter ”grande 
preocupação com seu peso e aparência”, e que em situações nas quais estava mais 
ansiosa, comia muito e provocava vômito em seguida. Dizia: “Eu sei que se eu não 
vomitasse o que tinha comido, pela quantidade de calorias, eu ganharia quase um 
quilo com aquele lanche”. Após os episódios de vômito, relatava sentir alívio. 
Identificaram-se como comportamentos não desejáveis da cliente: a) dificuldade em 
expressar sentimentos que considerava inadequados; b) excesso de respostas de alto 
desempenho nas atividades em que se envolvia, queixando-se de que não sentia o 
reconhecimento esperado por elas; c) excesso de respostas inadequadas de fuga-
esquiva em situações de trabalho e vida pessoal; e d) sentimentos de baixa 
autoestima. Na história de contingências de reforçamento (CR) da cliente apareciam, 
frequentemente, episódios de comparação dela com a irmã, sendo esta “mais magra, 
bonita e bem sucedida”. Tais comparações eram feitas principalmente pela mãe e 
tinham função punitiva para Sofia, que passou a ficar excessivamente sob controle das 
consequências arbitrárias apresentadas pela mãe e por outras pessoas, a respeito de 
si mesma e de seu desempenho. Hipotetizou-se que as consequências sociais 
arbitrárias produziram déficit de respostas sob controle de estímulos reforçadores 
naturais e desenvolveram autorregras, tais como: as pessoas somente gostariam de 
Sofia se ela se sobressaísse nas atividades que realizava. Com o objetivo de 
desenvolver repertório concorrente aos comportamentos citados como não desejáveis, 
foram utilizados procedimentos de: instrução verbal; descrição das CR em operação 
na vida da cliente; modelação de respostas e reforçamento diferencial nas sessões em 
situações programadas. A cliente, em seu ambiente de trabalho, apresentou respostas 
de discriminação em relação ao reconhecimento dos chefes e colegas, o que produziu 
fortalecimento de padrões comportamentais desejáveis, como argumentar a favor de si 
mesma em situações nas quais precisava sair mais cedo do trabalho ou dar um 
feedback sobre uma situação em que ocorreu algo que a deixou desconfortável e 
sentimentos de tranquilidade, autoconfiança e segurança. Além disso, apresentou 
respostas de escolha de atividades que produziam consequências naturalmente 
reforçadoras e incompatíveis com o que produzia o aumento de peso da cliente, como 
o sedentarismo e longos períodos em casa sozinha nos quais comia “alimentos de 
baixa qualidade”. Nessas atividades, Sofia ampliou seu grupo de amigos, criando mais 
situações em que comportamentos desejados e sentimentos de autoestima pudessem 
ser produzidos. Também cessaram comportamentos de vômito induzido.  
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