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III Jornada de Análise do Comportamento 

EDIÇÃO COMEMORATIVA 

 

As “JACs”, como são conhecidas, são eventos regionais em Análise do Comportamento que 

ocorrem em todas as regiões do país, em instituições de ensino superior públicas e privadas. Elas têm o 

objetivo de divulgar e transmitir o conhecimento produzido por essa área específica da Psicologia, bem 

como estabelecer um contexto de interação entre alunos e pesquisadores da área. 

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL), a JAC originou-se pela iniciativa dos estudantes 

do Mestrado em Análise do Comportamento desta universidade e é integralmente organizada por eles, 

com o apoio dos docentes do Mestrado, dos professores e de alguns funcionários do Departamento de 

Psicologia Geral e Análise do Comportamento (PGAC) da UEL. 

Neste ano, a JAC-UEL teve um caráter especial, pois foi a edição comemorativa dos 10 anos do 

Mestrado em Análise do Comportamento. Em uma época em que a Educação no Brasil, o Ensino 

Superior e a pós-graduação sofrem com o descaso dos governos, a realização de uma Jornada que reflete 

o trabalho árduo e de qualidade de discentes e docentes deste programa de Mestrado, por si só, já deveria 

ser comemorativa. Completando 10 anos, essa comemoração foi ainda mais significativa. 

 

 

 

                                                                                                

                                                              efetiva... e uma cultura que valoriza a 

                                             ” (Skinner, 1953/1965, p. 436 e Skinner 1968, p. 200)
1
 

 

                                                           
1
 Referências: 

Skinner, B. F. (1965). Science and human behavior. New York: Free Press. (Trabalho originalmente publicado em 

1953). 

Skinner, B. F. (1968). The technology of teaching. New York: Appleton-Century-Crofts. 
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OBJETIVOS DO EVENTO 

 

I. Apresentar as Linhas de Pesquisa e os Temas para Orientação de Pesquisas ofertados 

pelo Programa Mestrado em Análise do Comportamento da UEL; 

II. Promover e divulgar os trabalhos desenvolvidos no Programa Mestrado em Análise do 

Comportamento da UEL; 

III. Promover e divulgar a Análise do Comportamento para profissionais e estudantes 

interessados em fazer pós-graduação stricto-sensu na área; 

IV. Avaliar as contribuições da Análise do Comportamento para a formação de docentes e 

pesquisadores em nível de mestrado; 

V. Fomentar intercâmbio entre a Análise do Comportamento com outras áreas do 

conhecimento; 

VI. Possibilitar a apresentação e divulgação de trabalhos científicos envolvendo a Análise 

do Comportamento em contextos de pesquisa e intervenção; 

VII. Estimular o desenvolvimento e a divulgação de produção científica, tecnológica e 

cultural no campo da Análise do Comportamento. 
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RESISTÊNCIA DO COMPORTAMENTO À MUDANÇA: EFEITO DE REGRA E 

MONITORAMENTO Carlos Eduardo Costa, Dalila Caroline do Carmo, Maíra Mayumi Kasuya 

Saldanha (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina - PR, Brasil) – caecosta@uel.br  

 

Estudos têm mostrado que o uso de regras e monitoramento parece contribuir para que o comportamento 

instruído seja insensível às mudanças nas contingências, ou seja, tornam o comportamento mais resistente à 

mudança. Um estudo recente realizado por Ramos (2013) teve como objetivo investigar o efeito do 

monitoramento sobre o seguimento de instruções, buscando investigar se o monitoramento poderia 

contribuir para uma “insensibilidade comportamental”. Participaram seis universitários. A tarefa 

experimental consistia em clicar com o cursor do mouse em um botão na tela do computador, com o objetivo 

de ganhar pontos. Na Fase 1, os participantes foram expostos a um múltiplo FI30s-FI30s com um time out 

(TO) de 30s entre os componentes e na Fase 2 estava em vigor um múltiplo EXT-EXT. O experimentador 

estava presente em apenas um dos componentes de cada programa múltiplo e os participantes recebiam a 

instrução inacurada “Pressione o botão rapidamente!”. Cada sessão durava aproximadamente 10 minutos, 

sendo 5 minutos cada componente. Os participantes emitiram taxas de respostas altas e não diferenciadas 

entre os componentes com ou sem monitoramento durante todo o experimento. A partir desses resultados, 

buscou-se separar o efeito do monitoramento do efeito da instrução inacurada. Foi delineado um projeto no 

qual participarão 12 universitários distribuídos em três grupos. O Grupo 1 foi uma replicação do estudo de 

Ramos (2013). Os Grupos 2 e 3 diferiram do Grupo 1 apenas em relação à instrução e ao monitoramento. 

No Grupo 2 os participantes receberam a instrução inacurada e não foram monitorados. No Grupo 3 os 

participantes receberam a instrução mínima “Pressione o botão para ganhar pontos” e o experimentador 

esteve presente em apenas um dos componentes. Um segundo projeto tem o objetivo de investigar o efeito 

do monitoramento e de consequências verbais sobre o seguimento de uma instrução discrepante. Foi 

realizado um procedimento semelhante aos anteriores, porém com a utilização do DRL, que possibilitava um 

possível contato com a discrepância entre a instrução e a contingência. Seis participantes foram expostos a 

um múltiplo DRL5s-DRL5s e múltiplo EXT-EXT, com monitoramento em apenas um dos componentes, e 

instrução discrepante “Pressione o botão rapidamente!”. Outros seis participantes foram expostos a 

procedimento semelhante, com a diferença na introdução da consequência verbal para o seguimento da 

instrução discrepante durante o componente monitorado. 

 

Palavras-chave: Comportamento governado por regras, Insensibilidade comportamental, Monitoramento, 

Instruções, Resistência à mudança. 

mailto:caecosta@uel.br
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CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E 

NEUROCIÊNCIA COMPORTAMENTAL Celio Estanislau, Guilherme B. Filgueiras, Taimon P. Maio 

(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 

Londrina – PR, Brasil) – celio.estanislau@gmail.com 

 

De relevância para as versões de Psicologia baseadas em evidências, a Análise do Comportamento (AC) e a 

Neurociência Comportamental (NC) guardam convergências e divergências. No campo das convergências, 

merecem destaque o valor conferido a dados empíricos, bem como à mensuração e ao controle de variáveis. 

Cabe ainda mencionar que ambas são situadas na interface entre a Psicologia e a Biologia. Os objetos de 

estudo distintos da AC e da NC fazem com que ambas tenham, em certa medida, uma interação de 

complementaridade. No entanto, há uma quantidade de aspectos em que AC e NC divergem. Em primeiro 

lugar, no que diz respeito a métodos: a primeira é identificada com o método idiográfico, enquanto a 

segunda, sendo parte da área biomédica, usa o método nomotético. Em segundo lugar, elas também 

divergem quanto ao enfoque dado aos fenômenos: enquanto a AC busca identificar como o ambiente 

controla o comportamento de um indivíduo intacto, a NC busca causas do comportamento na atividade do 

sistema nervoso. Ao colocar esse segundo ponto em perspectiva, vale observar que tanto AC como NC 

tratam de causas necessárias, nenhuma delas pode reivindicar tratar de causas suficientes. Um terceiro ponto 

de divergência é que enquanto na AC há uma rejeição ao uso de construtos, na NC eles são usados. Nesse 

último caso, a defesa do uso de um construto sempre se dá no sentido da demonstração de correspondência 

entre o mesmo e a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso. Um exemplo disso de grande valor 

didático são os tipos de memória inferidos a partir do caso do paciente HM e estudos que o sucederam. Por 

fim, vale mencionar a divergência quanto à postura em relação a outras ciências: na AC é defendida a 

independência, enquanto na NC é valorizada a integração. 

 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Neurociência Comportamental, Métodos, Objetos de estudo. 

mailto:celio.estanislau@gmail.com
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AVALIAÇÃO DE UM SIMULADOR DE REALIDADE VIRTUAL COMO RECURSO PARA 

INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA PARA MEDO DE FALAR EM PÚBLICO, MEDO DE DIRIGIR, 

MEDO DE ALTURA, CLAUSTROFOBIA E FOBIA SOCIAL Verônica Bender Haydu, Andressa dos 

Santos, Camila Zedu Alliprandini, Marcela Roberta Jacyntho Zacarin, Yhann Hafael Trad Perandré 

(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 

Londrina – PR, Brasil) – veronicahaydu@gmail.com 

 

A realidade virtual consiste em uma tecnologia simulada por computador que permite ao usuário interagir 

em tempo real em um cenário tridimensional, proporcionando condições para que haja senso de realidade 

(senso de presença). Essa tecnologia tem sido utilizada como uma ferramenta de exposição na intervenção 

terapêutica, pois permite que ocorram processos psicológicos como habituação, extinção de comportamentos 

reflexos, dessensibilização, extinção de respostas de fuga e de esquiva, e o estabelecimento de respostas de 

enfrentamento. Em comparação a outros tipos de exposição, a que é feita por meio de realidade virtual 

apresenta vantagens como o fato de ser um cenário totalmente controlado, ser um ambiente seguro, 

apresentar a possibilidade de criação de diferentes cenários e de acompanhamento em tempo real das 

respostas fisiológicas características do medo, como a taquicardia, a alteração na resposta galvânica da pele, 

a pressão arterial dentre outras. Além dessas vantagens, a terapia por meio de realidade virtual garante o 

sigilo do cliente, pois a terapia é conduzida no consultório do terapeuta. Os procedimentos terapêuticos por 

meio de realidade virtual têm sido utilizados no tratamento de diferentes medos e fobias, dentre eles os que 

serão estudados com o uso do simulador Virtua.Vias, que consiste em uma cabine de carro com um banco, 

um cinto de segurança, um volante, três pedais (embreagem, freio e acelerador), um câmbio manual, um 

freio de mão, três TVs LCD de 32” e o software do simulador; e do simulador Virtua.Therapy, que permite a 

programação de cenários para o medo de falar em público, claustrofobia, fobia social e medo de altura. O 

simulador Virtua.Therapy consiste em um equipamento composto por dois notebooks, um joystick, um 

aparelho de biofeedback, um Oculus VR®, um headphone e o software do simulador. Serão desenvolvidos 

cinco estudos para avaliar os efeitos terapêuticos de cada um dos diferentes cenários do simulador. Serão 

selecionados participantes com queixa de medo de dirigir, medo de falar em público, medo de altura, com 

claustrofobia e com fobia social. O procedimento envolverá a aplicação de testes de ansiedade específicos 

para cada medo e fobia, inventário de efeitos colaterais do uso do simulador, questionário de senso de 

presença e uma folha de registro comportamental para relato e avaliações funcionais de episódios de medo 

que ocorram entre as sessões. Serão realizadas sessões individuais que consistirão em sessão inicial, sessões 

de linha de base, sessões de intervenção e sessões de follow-up, contemplando um delineamento de linha de 

base múltipla não simultânea, em que se observam indivíduos diferentes em tempos diferentes. Esses 

estudos contribuirão para a proposição de um programa de Terapia de Exposição por Realidade Virtual para 

intervenções clínicas e futuros estudos científicos com a tecnologia de realidade virtual e a obtenção de 

dados que possibilitem aperfeiçoar os simuladores de realidade virtual. 

 

Palavras-chave: Terapia de Exposição, Terapia Analítico-Comportamental, Análise funcional, Análise 

Aplicada do Comportamento.  

 

Apoio financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro do SENAI/DN (processo 007499). 

Verônica Bender Haydu recebeu bolsa Produtividade em Pesquisa da Fundação Araucária. 

Marcela Roberta Jacyntho Zacarin recebeu bolsa de Mestrado da Fundação CAPES. 

Camila Zedu Alliprandini recebeu bolsa do Programa de Iniciação Científica da Fundação Araucária. 
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“PROGRAMAÇÃO DE CONTINGÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

COMPORTAMENTOS” COMO TECNOLOGIA DE PESQUISA SOBRE PROCESSOS 

COMPORTAMENTAIS Nádia Kienen, Gislayne de Souza Carvalho, Valquiria Maria Gonçalves 

(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento e Programa de Mestrado em Análise do 

Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) – nadiakienen@gmail.com 

 

A “Programação de contingências para o desenvolvimento de comportamentos” pode ser considerada uma 

tecnologia derivada das máquinas de ensinar e Instrução Programada, do Sistema Personalizado de Ensino 

(PSI) e da Programação de Ensino. No entanto, tornou-se, em si mesma, objeto de estudo e de intervenção 

profissional, destacando os processos comportamentais que produzem as condições apropriadas ao 

desenvolvimento de aprendizagem em quaisquer contextos em que esses processos necessitem ser 

desenvolvidos. Embasada em princípios básicos da Análise Experimental do Comportamento, possibilita a 

ampliação da visibilidade sobre os processos comportamentais que necessitam ser desenvolvidos por 

alguém, bem como sobre os procedimentos para desenvolver esses processos. Envolve diversas etapas, 

desde a descoberta e caracterização dos comportamentos a serem ensinados, até a elaboração, aplicação e 

avaliação de programas de capacitação para desenvolver esses comportamentos, sendo que qualquer uma 

dessas etapas pode constituir-se como objeto de produção de conhecimento científico. Este trabalho tem 

como objetivo apresentar duas pesquisas produzidas a partir dessa tecnologia. O objetivo da primeira 

pesquisa consistiu em apresentar a elaboração de um programa para capacitar futuros professores a 

“estabelecer objetivos de ensino de programas de aprendizagem”. Os procedimentos utilizados foram: a) 

identificar na literatura comportamentos constituintes da classe “estabelecer comportamentos-objetivo”; b) 

completar a decomposição dos comportamentos; c) organizar os comportamentos intermediários em um 

diagrama de decomposição e selecionar quais comportamentos seriam ensinados no programa; d) sequenciar 

os comportamentos-objetivo e organizá-los em unidades de aprendizagem e e) planejar contingências de 

ensino para desenvolver esses comportamentos. O resultado disso foi um programa de ensino composto por 

53 comportamentos organizados em três unidades de aprendizagem. A segunda pesquisa objetivou aplicar e 

avaliar a eficiência de um programa para capacitar estudantes de graduação em Psicologia a “definir 

variáveis relacionadas a processos comportamentais”. Participaram 12 estudantes do quarto ano de 

Psicologia. Para a coleta de dados foram utilizados roteiros para avaliação de repertório de entrada e 

repertório final dos participantes, cadernos com instruções de atividades e questionário de avaliação da 

satisfação com o programa. Os dados obtidos sobre o repertório de entrada e final foram analisados com 

base em escalas Likert com possíveis graus de desempenho dos participantes em relação aos 

comportamentos-objetivo do programa. A eficiência foi avaliada por meio da análise do repertório final de 

cada participante com relação ao comportamento-objetivo do programa comparativamente com seu 

repertório de entrada. Ambas as pesquisas contribuem para o avanço de descobertas relacionadas ao 

desenvolvimento de processos comportamentais em múltiplos contextos.  

 

Palavras-chave: Programação de contingências para o desenvolvimento de comportamentos, Programação 

de Ensino, Elaboração de programas de capacitação, Avaliação de programas de capacitação. 

 

Apoio financeiro: Gislayne de Souza Carvalho e Valquiria Maria Gonçalves receberam bolsa de Mestrado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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TRANSTORNO AFETIVO-BIPOLAR E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO Maria Rita Zoéga 

Soares, Mariana de Toledo Chagas, Dainon Machado, Roberta Seles da Costa (Psicologia Geral e Análise 

do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) – ritazoega@hotmail.com 

 

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é definido pela ocorrência de episódios de mania, hipomania e 

depressão e leva a um comprometimento em várias áreas da vida do indivíduo. A atuação de analistas do 

comportamento com clientes com esse e outros transtornos deve ser condizente com os pressupostos do 

Behaviorismo Radical. No primeiro estudo, um programa de cinco sessões de Terapia de Aceitação e 

Compromisso (ACT) foi aplicado em um grupo de três participantes diagnosticadas com TAB. Os efeitos do 

programa foram avaliados quanto a aspectos da flexibilidade psicológica, como verbalizações que 

denotavam aceitação ou controle de encobertos; diferenciação do eu de seu comportamento (“eu como 

contexto”) e comportamentos que privilegiavam ações guiadas por valores. Sintomas de mania, hipomania e 

depressão também foram avaliados por meio dos instrumentos HAMILTON, YMRS e WHOQOL-Bref. 

Verificou-se aumento da flexibilidade psicológica para todas as participantes, sem alteração significativa nos 

sintomas de mania, hipomania e depressão. Concluiu-se que intervenções ACT para pacientes com TAB são 

promissoras em resultados. Considerando os dados obtidos com o primeiro grupo de intervenção e a 

necessidade de desenvolvimento de novas pesquisas na área, delineou-se o segundo estudo, no qual será 

realizado um grupo baseado na ACT e na psicoeducação, voltado para pessoas com o diagnóstico de TAB. 

O programa será composto por 10 sessões com duração de 90 minutos e contará com seis participantes. Os 

instrumentos de avaliação utilizados serão os mesmos do trabalho anterior e a aplicação ocorrerá pré e pós-

intervenção. Ao longo dos atendimentos será solicitado que os participantes avaliem as atividades 

realizadas, possibilitando a adaptação de estratégias de acordo com a demanda. A análise funcional também 

será empregada como ferramenta para a definição do plano de intervenção. A partir dos encontros espera-se 

que os participantes desenvolvam flexibilidade psicológica, aprendam a lidar com os sintomas relacionados 

ao quadro psiquiátrico e passem a apresentar melhora na qualidade de vida. Nesse sentido, busca-se que as 

intervenções na modalidade de grupo pautadas na abordagem analítico-comportamental incluindo ACT e 

psicoeducação possam oferecer contribuições importantes no que se refere ao tratamento psicológico do 

TAB, colaborando inclusive para a adesão ao acompanhamento médico.  

 

Palavras-chave: Transtorno Afetivo Bipolar, Análise do Comportamento, Terapia de Aceitação e 

Compromisso, Intervenção em grupo. 

  

Apoio financeiro: Dainon Machado e Roberta Seles da Costa recebem bolsa da Agência de Fomento 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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ESTUDOS EM CULTURA E TECNOLOGIA COMPORTAMENTAL Camila Muchon de Melo, Vitor 

Miranda de Araújo, Carla Morello Hayashi, Marcelle Teixeira Bertini (Departamento de Psicologia Geral e 

Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) – 

camuchon@hotmail.com 

 

A preocupação com problemas humanos mais amplos e a possibilidade do planejamento de práticas culturais 

esteve presente desde os trabalhos iniciais de B. F. Skinner. Produzir uma tecnologia comportamental 

efetiva e ética para a resolução de tais problemas tem sido objeto de investigação de analistas do 

comportamento, especialmente nas últimas décadas. Nessa direção, este grupo vem desenvolvendo 

pesquisas teóricas, experimentais e aplicadas na temática da análise comportamental da cultura e do 

planejamento cultural. Portanto, a apresentação enfatizará três estudos do grupo. 1) A elaboração e 

implementação de um análogo experimental em microculturas de laboratório, que teve como objetivo 

analisar a influência de consequências culturais manipuladas experimentalmente e da modificação da 

constituição dos grupos em uma prática análoga de responsabilização. 2) A programação e implementação 

de um delineamento cultural para o tratamento adequado de resíduos sólidos em crianças de baixa renda, 

que são atendidas em uma ONG da cidade de Londrina. Aspectos centrais que serão programados e 

implementados são: o foco em práticas culturais cujos comportamentos de seus integrantes sejam mantidos 

por consequências naturais, e que possam ter mais probabilidade de serem mantidas no longo prazo. Essa 

programação está sendo desenvolvida com base em um guia elaborado por Carrara et al. (2013), que traz 

aspectos norteadores para a pesquisa analítico-comportamental de caráter cultural. 3) Implementação e 

avaliação de um programa de ensino informatizado no desenvolvimento de leitura com compreensão de 

textos, para crianças com dificuldade de leitura, da mesma comunidade ao qual o estudo 2 se refere. Esse 

programa de leitura foi construído tendo como base os conhecimentos produzidos pela Análise do 

Comportamento, especialmente em relação à Tecnologia de Ensino proposta por Skinner. Com isso, o grupo 

apresenta uma gama de pesquisas que podem contribuir para o melhor entendimento dos processos culturais 

e das intervenções em um meio social que atendem aos critérios de efetividade e ética. 

 

Palavras-chave: Behaviorismo Radical, Cultura, Tecnologia comportamental. 

 

Apoio financeiro: Parte do trabalho do grupo é financiando com o auxílio do CNPq (processo 

470841/2014-1). Vitor M. de Araújo recebeu bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO INFANTIL 
Márcia Cristina Caserta Gon (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil), Robson Zazula (Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana – Foz do Iguaçu – PR, Brasil), Grazielle Noro (Instituto de Psicologia e 

Análise do Comportamento- IPAC – Londrina –PR, Brasil) – marciagon@sercomtel.com.br 

 

A proposta desta mesa redonda é apresentar as duas linhas de pesquisa em andamento sob orientação da 

Profa. Dra. Márcia Cristina Caserta Gon, docente do Programa de Mestrado em Análise do 

Comportamento/UEL: (a) Análise do Comportamento Aplicada à saúde da criança e (b) desenvolvimento 

infantil na perspectiva da Análise do Comportamento e da Neurobiologia.  A primeira, iniciada em 2001, 

tem os objetivos de desenvolver tecnologias para avaliação e intervenção comportamental de indivíduos 

com doença crônica e de desenvolver estratégias educativas para promoção de saúde. Utiliza-se 

delineamento de sujeito único, manipulações de eventos antecedentes e consequentes ao comportamento da 

criança em situação de tratamento médico. Resultados importantes e que referenciam a Análise do 

Comportamento como uma área promissora para produção de conhecimento neste contexto têm sido 

apresentados, bem como a elaboração de recursos psicoeducativos. O trabalho que será apresentado 

referente a esta linha é a dissertação de mestrado intitulada “Obediência de crianças com dermatite atópica 

às instruções do cuidador para realizar tratamento médico”. A segunda linha de pesquisa foi criada mais 

recentemente, em 2011, e objetiva examinar e discutir, sob a perspectiva da Análise do Comportamento, 

conceitos importantes da área do desenvolvimento infantil, por exemplo, temperamento, resiliência, 

impulsividade, inibição comportamental e apego e identificar suas bases neurobiológicas. Estes conceitos 

são os escolhidos devido à importância destacada na literatura da área da Psicologia e da Biologia e por 

serem interdependentes na formação da personalidade do indivíduo ao longo de seu processo de 

desenvolvimento, em especial na primeira infância. O interesse em conduzir uma linha de pesquisa sobre o 

desenvolvimento infantil nas perspectivas analítico-comportamental e neurobiológica surgiu a partir do 

envolvimento da orientadora em sua linha de pesquisa sobre saúde infantil e motivado também pela 

conclusão da dissertação intitulada “Interação comportamento e ambiente: Análise do Comportamento, 

Neurociência e Epigenética”. Esta será apresentada nesta mesa e destacará cuidados maternais pós-parto e 

vulnerabilidade ao estresse. Questionamentos sobre, por exemplo, o que torna uma criança mais reativa a 

determinados estímulos e como se daria a susceptibilidade a estímulos ambientais sob a pele e fora dela, 

começaram a ser levantados. Ao mesmo tempo, leituras realizadas sobre a importância da análise do sistema 

biológico como igualmente necessária na descrição do processo de desenvolvimento tanto quanto a do 

ambiente passado e presente levaram a esta proposta de investigação. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Humano Infantil, Análise do Comportamento, Saúde. 
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AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS: PESQUISAS EM 

ANDAMENTO Silvia Souza, Gabriele Gris, Izadora Ribeiro Perkoski, Raissa Roberti Benevides 

(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 

Londrina – PR, Brasil) – ssouza.arrabal@gmail.com 

 

O Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Jogos Educativos (LADEJE) está vinculado ao 

Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento (PGAC) da Universidade Estadual de 

Londrina e é coordenado pela Dra. Silvia Regina de Souza. Os trabalhos desenvolvidos no laboratório fazem 

parte da linha de pesquisa "Metodologia e Tecnologia de Intervenção em Diferentes Contextos" do 

Programa de Mestrado em Análise do Comportamento. No LADEJE são desenvolvidos jogos educativos 

com base nos princípios do Game Design, a partir da visão analítico-comportamental. O principal objetivo é 

criar e avaliar tecnologias educacionais efetivas, motivadoras e inovadoras com base empírica e desenvolver 

métodos de avaliação de jogos educativos. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o laboratório e 

as pesquisas em andamento. Primeiramente, será apresentado o jogo de tabuleiro “o Espião” para ensinar a 

crianças de 8 a 11 anos comportamentos relacionados à prevenção do bullying e componentes do repertório 

de empatia e assertividade. Em seguida, será apresentado o jogo “Desafio Pirata” cujo principal objetivo é 

ensinar relações entre numerais, conjuntos de pontos e operações de adição sob duas formas; numerais, 

conjuntos de pontos e operações de subtração sob duas formas; e numerais, conjunto de pontos, valores 

impressos e figuras de cédulas e moedas. O jogo será construído em uma plataforma digital e é baseado no 

modelo de equivalência de estímulos. O enredo conta a história de um pirata que tem que construir pontes 

entre as diversas ilhas de um arquipélago para encontrar tesouros. Cada ilha corresponde a uma fase do jogo 

e cada jogada correta implica na aquisição de um tijolo para construir a ponte. Há ilhas de ensino de relações 

condicionais, nas quais há feedback imediato para respostas corretas e incorretas e ilhas de testes nas quais o 

jogador sabe apenas no final se alcançou o número de jogadas corretas para passar de fase. Por fim, será 

apresentado o jogo “Space Ability: Fazendo contato com Aliens”, cujo objetivo central é ensinar 

Habilidades Sociais Acadêmicas a crianças de 8 a 12 anos. No “Space Ability”, os jogadores têm o papel de 

astronautas que recebem missões especiais para serem realizadas em suas viagens pelo universo. O jogo foi 

confeccionado em forma de tabuleiro, de maneira que há um tabuleiro central que representa o universo e 

quatro tabuleiros acoplados que representam planetas, nos quais os jogadores realizam missões. Cada 

planeta possui um conjunto de habilidades sociais acadêmicas que pretende ensinar por meio das missões, 

exceto um deles que é um planeta de teste. Serão descritos os objetivos dos jogos, seus processos de 

desenvolvimento, características gerais da versão atual e seu enquadramento no modelo da Tétrade 

Elementar de Schell. 

 

Palavras-chave: Design de jogos, Jogos educativos, Análise do Comportamento. 

 

Apoio financeiro: Izadora Ribeiro Perkoski e Raissa Roberti Benevides receberam bolsa DS/CAPES. 
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TÉCNICAS DE ENTREVISTA PARA INVESTIGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL 

INFANTOJUVENIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA Vivian Senegalia Morete, Alex Eduardo Gallo 

(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 

Londrina - PR) – aedgallo@uel.br 

 
Fatores individuais, familiares e sociais interferem no relato da criança envolvida em denúncias de abuso 

sexual infantil e, consequentemente, influenciam a tomada de decisões judiciais de proteção à infância e de 

punição de agressores. A constatação de que essa natureza de violência ocorre preponderantemente em 

âmbito privado e pode não deixar vestígios físicos repercute na necessidade de entrevistar a criança ou 

adolescente, quem poderia, além do acusado, fornecer informações específicas sobre a suposta situação 

abusiva. Nesse sentido, as técnicas psicológicas de entrevista para levantamento de informações sobre o 

abuso ganham especial relevância. A atuação do profissional encarregado de conduzir entrevistas com 

supostas vítimas deve favorecer a descrição dos eventos, com o maior controle possível de variáveis que 

possam induzir ou prejudicar o relato da criança. Para que os profissionais que trabalham na área aplicada 

tenham subsídios cada vez mais consistentes para sua atuação, pondera-se a necessidade de ampla 

divulgação das técnicas de entrevista existentes, dos resultados de pesquisas que avaliem essas técnicas e 

tornem esse conhecimento acessível à realidade brasileira. Este trabalho revisou sistematicamente a 

produção científica sobre técnicas de entrevista psicológica para investigação de abuso sexual infantojuvenil 

e discutiu recomendações aos profissionais a partir das evidências levantadas, por meio da sistemática da 

literatura nacional e internacional nas bases de dados eletrônicas PsycINFO, Web of Science, IndexPsi, 

SciELO, Portal Domínio Público de teses e dissertações da CAPES e Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações. Tal trabalho faz parte da linha de pesquisa sobre violência intrafamiliar do Programa de 

Mestrado em Análise do Comportamento, que desenvolve pesquisas sobre abuso sexual infantil, homofobia 

e práticas parentais, além de desenvolver modelos de capacitação de professores, conselheiros tutelares e 

agentes sociais a lidarem com essa temática de maneira apropriada.  

 

Palavras-chave: Abuso sexual infantil, Análise do Comportamento, Revisão sistemática. 
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ATENDIMENTO A PACIENTES COM MEDO DE DIRIGIR EM UM PROJETO DE EXTENSÃO 

NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA Leonardo Santos 

de Souza, Gabriel Vieira Cândido (Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade do Oeste Paulista 

UNOESTE, Presidente Prudente – SP, Brasil) – leonardo_souza13@hotmail.com 

 

O medo de dirigir é um problema que tem se tornado cada vez mais comum no cenário nacional e 

internacional. Para compreender melhor as causas deste fenômeno, a Análise do Comportamento e a 

Psicologia do Trânsito vêm buscando aproximações. Com o objetivo de contribuir para a mudança deste 

cenário, foi criado em 2011, na clínica-escola de uma universidade no interior do oeste paulista, o projeto de 

extensão “Medo de Dirigir”, destinado à população que tenha CNH, carro para os treinos e que relate medo 

intenso ao dirigir ou que não dirija por um período significativo. Os atendimentos são realizados 

exclusivamente na clínica em encontros semanais, de forma individual, com duração de 50 minutos, 

baseados nos princípios da Análise do Comportamento. O tempo médio de duração da terapia é de seis 

meses. Para a avaliação inicial do medo de dirigir são utilizados, como instrumentos, o “Questionário Medo 

de Dirigir”, que visa mensurar o nível de nervosismo/ansiedade em cada uma das respostas que envolvem o 

comportamento de dirigir, um texto reflexivo adaptado, intitulado: “Trabalhando o Medo de Dirigir” que 

busca discutir aspectos referentes à vida pessoal que podem exercer influência sobre o não dirigir e/ou 

dirigir com medo exacerbado, dentre outros instrumentos que sejam necessários a cada caso. Após a 

realização da análise dos dados, foi possível hierarquizar o conjunto de comportamentos que envolvem o 

dirigir, do mais fácil ao mais complexo para que posteriormente o cliente seja submetido ao processo de 

dessensibilizarão sistemática, envolvendo a exposição aos estímulos menos aversivos até aos mais aversivos 

gradualmente. Outras técnicas utilizadas durante o processo são: respiração diafragmática, exposição por 

pensamento/imagem, resolução de problemas e, por fim, assertividade. Cabe ressaltar que a assertividade foi 

um fator que despertou interesse no estagiário, visto que a maioria dos pacientes apresentavam, em sua 

história de vida, uma quantidade muito significativa de comportamentos não assertivos em diversos 

contextos (familiares/afetivos/corporativos) e estes eram generalizados para as situações com o carro e o não 

dirigir. Somente após a realização de um trabalho direcionado à assertividade com os clientes é que foi 

possível um resultado positivo no prognóstico. Anualmente, cerca de 20 pacientes são atendidos por 

estagiários que são alunos do curso de Psicologia. O perfil dos participantes atendidos pelo estagiário até 

hoje foram: pessoas do sexo feminino, entre 40 e 50 anos, ativas profissionalmente, no lar ou em ambos, 

perfil este que corrobora com os achados na literatura. 

 

Palavras-chave: Medo de dirigir, Projeto de extensão, Análise do Comportamento. 

 

Modalidade de apresentação: Relato de Experiência. 
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MEDO DE DIRIGIR: LEVANTAMENTO DE CAUSAS A PARTIR DO RELATO DE PACIENTES 
Leonardo Santos de Souza, Camila Tiemi Kashiura Borba, Giovana Garcia Fukaya, Gabriel Vieira 

Cândido (Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade do Oeste Paulista- UNOESTE, Presidente Prudente 

– SP, Brasil) – leonardo_souza13@hotmail.com 

 

O medo de dirigir tem atingido uma parcela muito significativa da população e, devido a isso, estudos vêm 

sendo desenvolvidos a fim de compreender as causas relacionadas a tal queixa e o trânsito, de maneira geral. 

A literatura aponta a dificuldade de diagnóstico por parte dos profissionais, já que existem autores que 

apresentam diferentes opções diagnósticas para o medo de dirigir, o que pode ser compreensível partindo do 

pressuposto de que outras patologias podem acompanhar o cliente com tal queixa. Enfatiza-se que os 

pacientes que chegam aos serviços de atendimento psicológico relatam nas triagens diversos fatores que os 

levaram a não dirigir, tais como: não ter carro próprio após receber CNH, falta de prática, medo de errar, 

medo de causar um acidente, ter sofrido ou conhecer alguém próximo que sofreu acidente no trânsito. O 

presente estudo é de caráter quantitativo, realizado na modalidade de pesquisa documental e tem por 

objetivo identificar e categorizar, nos últimos três anos, com base no modelo analítico-comportamental, os 

motivos ou eventos que possam apresentar relações com o medo de dirigir descrito nas sessões de triagem 

(que variam de duas a seis sessões) e traçar um perfil sócio demográfico dos clientes. Para a identificação 

das causas do comportamento-problema serão utilizados os relatos fornecidos pelos pacientes atendidos em 

uma clínica-escola de Psicologia no interior do estado de São Paulo, no projeto de extensão intitulado 

“Medo de Dirigir”, onde os participantes, ao assinarem o contrato de atendimento psicológico, concordam, 

de forma livre e esclarecida, em fornecer dados de seu caso para futuras pesquisas, desde que tenham sua 

identidade preservada. Os resultados estão em processo de coleta e análise de dados. Os dados serão 

organizados em categorias que agrupem estímulos relacionados à queixa (ou o contexto em que os pacientes 

relatam sentir medo), à própria queixa (ou os comportamentos-problema que os levaram a buscar 

atendimento psicológico) e às consequências que produzem (ou os ganhos e perdas que têm com o 

comportamento-problema). Ainda, subcategorias poderão ser criadas para agrupar classes de estímulos, de 

respostas e de consequências. Espera-se que, após o levantamento da história de vida de cada paciente, 

sejam selecionados dados relevantes dessas histórias que justifiquem o medo de dirigir. 

 

Palavras-chave: Medo de dirigir, Psicologia do Trânsito, Análise do Comportamento. 

 

Modalidade de apresentação: Pesquisa. 

mailto:leonardo_souza13@hotmail.com


III Jornada de Análise do Comportamento 

Universidade Estadual de Londrina 

23 e 24 de Julho de 2015 

 

 

20 
 

 

JOGO DE TABULEIRO COMO INSTRUMENTO PARA LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE A 

ROTINA DE UMA CRIANÇA NO INÍCIO DA PSICOTERAPIA Deivid Regis dos Santos, Tamara 

Zambaldi Barduco, Kellen Martins Escaraboto Fernandes (Instituto de Análise do Comportamento em 

Estudos e Psicologia - IACEP, Londrina – PR, Brasil) – deeividregis@gmail.com 

 

Atividades lúdicas podem favorecer o trabalho na psicoterapia infantil, por facilitar o diálogo entre terapeuta 

e cliente. No presente trabalho será apresentado um recurso terapêutico desenvolvido com o objetivo de 

levantar informações sobre a rotina de uma criança no início do processo terapêutico, uma vez que ter acesso 

a este tipo de informação pode favorecer uma análise mais acurada sobre o contexto em que a criança 

encontra-se inserida. Informações sobre a rotina foram levantadas primeiramente com os pais, entretanto, 

considerou-se importante ouvir a percepção que a criança tinha sobre seu cotidiano. O recurso foi um jogo 

composto por um tabuleiro com ponto de partida e de chegada, um dado, pinos e cartas com atividades 

surpresas. Entre os pontos de partida e chegada, havia diversas casas nomeadas com os dias da semana, 

avançar casas, voltar casas, hora da soneca, cartinha e parada livre. Os jogadores deveriam lançar o dado e 

andar o número de casas que correspondessem ao número tirado. Ao cair em algum dia da semana, o 

jogador deveria relatar quais atividades fazia naquele dia. Se caísse na casa da soneca, deveria relatar que 

horário ia para a cama, com quem dormia etc. No avançar e no voltar casas, deveria avançar ou recuar casas, 

de acordo com o número informado no tabuleiro. Ao cair na parada livre, o jogador não jogava a próxima 

partida. Na casa cartinha, poderia retirar uma cartinha a qual tinha alguma surpresa, como: ganhe um abraço, 

retire uma surpresa no saquinho da surpresa, assista um trecho da sua série favorita, receba cócegas etc. O 

jogo terminava quando um dos jogadores chegava ao final da trilha. A partir do recurso, foi possível obter 

algumas informações que não puderam ser levantadas com os pais: a criança costumava ir à padaria sozinha 

passando por avenidas movimentadas, mexia no fogão sem monitoria de um adulto, acompanhava os pais a 

churrascos na casa de amigos, passando a madrugada acordada e sem monitoria. Apesar de a criança ter 

interagido e participado da atividade, ela demonstrou-se cansada e pouco motivada. Uma das variáveis que 

pode ter contribuído para o jogo ter sido um pouco cansativo é o fato de que havia muitas casas avance ou 

volte e pelo fato de que, tanto os terapeutas quanto a cliente, tinham que relatar o que costumavam fazer nos 

dias da semana. O jogo cumpriu o objetivo proposto, mas necessita de algumas alterações que favoreçam 

sua aplicabilidade. 

 

Palavras-chave: Psicoterapia Infantil, Atividade lúdica, Jogo de tabuleiro. 

  

Modalidade de apresentação: Relato de Experiência. 
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A PSICOLOGIA E O SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO Marina Rocha Zani, Josiane 

Almeida Salina da Silva, Guilherme Gomes dos Santos, Yuri Lelis Rafael, Jéssica Caroline Faganello, 

Renata Grossi, Jessica Mariel Martins (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) – marinazani@hotmail.com 

 

O Serviço de Aconselhamento Genético (SAG) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) é gratuito e 

visa atender pessoas encaminhadas com suspeita de alteração genética, realizando o exame de cariótipo e 

informando sobre a anomalia em questão, visto que estas informações são de direito do paciente, sendo 

obrigação da equipe informá-lo claramente. O serviço é constituído de sete etapas: agendamento, coleta de 

sangue, entrevista, resultado, devolutiva, apoio psicológico e acompanhamento do caso. Na UEL, a 

participação majoritária é de dois profissionais: Psicólogo e Biólogo geneticista. O objetivo deste trabalho 

foi realizar uma reflexão dos aspectos observados pelo psicólogo no momento da devolutiva, demonstrando 

a importância da participação deste na equipe de Aconselhamento Genético. Este estudo baseou-se em 

informações coletadas na entrevista inicial, nas devolutivas e nas observações feitas dos comportamentos 

verbais e não verbais do paciente/família. Pôde-se verificar que o psicólogo, como um profissional da área 

da saúde, pode realizar análise funcional do serviço, indicando as condições ambientais de trabalho da 

equipe do SAG, bem como as consequências das relações contingentes presentes durante o atendimento. 

Sobre os tipos de pacientes atendidos e suas características sociodemográficas: em sua maioria, pessoas de 

baixa renda e com escolaridade até o Ensino Fundamental II. São poucas as vezes que os pacientes sabem o 

porquê do exame de cariótipo, ou qual a suspeita de diagnóstico. Diante disso, o geneticista responsável por 

explicar o resultado do exame de cariótipo necessita utilizar uma linguagem acessível a esta população, 

evitando o uso da terminologia cientifica. Quando isto não acontece, cabe à Psicologia auxiliar a equipe a 

ser informativa de maneira eficiente, retomando informações, fazendo perguntas ao geneticista ou 

paciente/família, garantindo que a informação dada foi de fato assimilada e compreendida. Espera-se, com 

isto, que o paciente/família tenha informações suficientes para utilizar ou desenvolver estratégias de 

enfrentamento para lidar com os estressores relacionados à doença genética, seja de modo autônomo ou com 

auxílio do apoio psicológico. Com estas informações, a equipe pode aprender e reaprender a lidar com as 

pessoas que são encaminhadas ao serviço, aprimorando e criando novas tecnologias de atendimento a esta 

população. Sendo assim, foi possível perceber que o psicólogo é uma ponte entre a equipe e os pacientes e 

que, utilizando a Análise do Comportamento como ferramenta para analisar as relações estabelecidas, o 

trabalho do SAG pode se tornar cada vez mais humanizado e eficiente no seu atendimento. 

 

Palavras-chave: Psicologia da Saúde, Aconselhamento Genético, Análise do Comportamento. 

 

Modalidade de apresentação: Pesquisa. 
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AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA BASEADO NA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E 

COMPROMISSO EM UM GRUPO DE PACIENTES COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR 
Dainon Eric de Souza Machado, Maria Rita Zoéga Soares (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 

Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR) – dainonmachado@gmail.com 

 

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma condição crônica grave, definido pela ocorrência de episódios 

de mania, hipomania e depressão. Tal condição aumenta a probabilidade da ocorrência de complicações 

relacionadas a aspectos emocionais, físicos e sociais do indivíduo. Devido à gravidade desse transtorno, 

pesquisas têm focado na identificação e desenvolvimento de intervenções psicológicas que resultem em 

melhores índices de eficácia terapêutica. Dentre elas está a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), 

que pretende incidir sobre aspectos comportamentais relacionados à flexibilidade psicológica por meio de 

técnicas de atenção plena (mindfulness) e metáforas. Os objetivos do presente estudo consistiram em avaliar 

uma intervenção baseada na ACT quanto à sua incidência sobre sintomas de mania e depressão, bem como 

aspectos relacionados à qualidade de vida e flexibilidade psicológica em 3 (três) participantes do sexo 

feminino, diagnosticadas com Transtorno Afetivo Bipolar. A intervenção foi aplicada em grupo, composto 

de 5 (cinco) sessões totais, dispostas ao longo de dois meses, em uma sala da Clínica Psicológica da 

Universidade Estadual de Londrina. Os resultados foram obtidos por meio dos instrumentos: Escala de 

HAMILTON – HDRS; Escala Young – YMRS e WHOQOL-Bref, aplicados antes e depois da intervenção 

(pré-teste/pós-teste). Ademais, dados qualitativos das sessões foram utilizados para analisar a flexibilidade 

psicológica e tratados de acordo com literatura pertinente. De acordo com os instrumentos, nenhuma das 

participantes apresentou mudanças significativas de escore do pré para o pós-teste para os sintomas 

descritos. Porém, há indicativos de que a intervenção incidiu sobre aspectos que poderiam indicar aumento 

da flexibilidade psicológica para todas as participantes. São eles: maior aceitação de eventos encobertos 

aversivos, menor fusão com conteúdos cognitivos e identificação de objetivos pautados em valores. A ACT 

não tem como objetivo atuar diretamente na redução sintomática, mas sim incidir sobre a flexibilidade 

psicológica. Nesse sentido, os resultados obtidos pela pesquisa são condizentes com a literatura da área. 

Dessa forma, concluiu-se que a ACT é um modelo de intervenção psicológica que pode ser utilizada como 

recurso terapêutico na melhora de aspectos comportamentais de pacientes diagnosticados com Transtorno 

Afetivo Bipolar quanto aos componentes acima citados. Novas pesquisas nessa área são encorajadas devido 

à quantidade reduzida em âmbito nacional e internacional. Não obstante, cabe salientar a utilização de 

diferentes metodologias, capazes de obter dados cada vez mais confiáveis. Ademais, limitações 

metodológicas como a ausência de um grupo controle e não utilização de follow-up devem ser consideradas. 

 

Palavras-chave: Transtorno Afetivo Bipolar, Terapia de Aceitação e Compromisso, Mindfulness, Atenção 

plena. 

 

Apoio financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro via bolsa de estudo CAPES ao aluno 

Dainon Eric de Souza Machado. 

 

Modalidade de apresentação: Pesquisa. 
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DESDOBRAMENTOS BIOPSICOSSOCIAIS EM PACIENTES AFETADAS PELA SÍNDROME DE 

TURNER Juliana de Godoy, Jéssica Cardoso Roque, Estéfani Barcellos, Jenifer Pavan, Raiana Bonatti, 

Renata Grossi, Wagner José Martins Paiva (Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina – PR, Brasil) – julianagodo@yahoo.com.br 

 

O Serviço de Aconselhamento Genético (SAG) da Universidade Estadual de Londrina atende três pacientes 

com Síndrome de Turner (ST), que é a alteração no número ou morfologia dos cromossomos sexuais, 

havendo um cromossomo X e ausência parcial ou total do outro X, afetando apenas meninas, que são 

enquadradas nas chamadas ADS – Anomalias de Diferenciação Sexual. Das complicações da síndrome, as 

principais são baixa estatura, esterilidade e dificuldades em perceber e demonstrar expressões não verbais. O 

objetivo do resumo foi demonstrar estratégias utilizadas no Apoio Psicológico (AP) em pacientes com ADS, 

para aquisição de repertórios relacionados ao autoconhecimento; discriminação/expressividade emocional e 

enfrentamento da problemática. No SAG, todas chegaram por encaminhamento médico para exame do 

cariótipo após os 15 anos, devido ausência da amenorreia primária e caracteres sexuais secundários. É 

importante distinguir diagnóstico citogenético do clínico, pois citogenéticamente não são casos puros de ST, 

mas clinicamente, sim. Os próprios resultados do cariótipo refletem a complexidade das ADSs, havendo 

discrepâncias entre eles. P1, 17 anos, segundo grau completo, 29 meses de tratamento, é 46,XY - cariótipo 

masculino, enquanto que nas demais ocorreu mosaicismo. P2, 18 anos, universitária, 15 meses em 

tratamento, 45,X(3)/46,XY(97) - cariótipo é 97% masculino, e P3, 18 anos, universitária, 14 meses de 

tratamento, 45,X(53)/46,XY(47) - tem maior predominância da síndrome. No aspecto comportamental, 

todas demonstraram dificuldades semelhantes como imaturidade e baixa autoestima. Após a devolutiva, 

foram encaminhadas ao AP na Clínica Psicológica da UEL e nos 50 minutos de cada sessão foram 

abordados os fatores biológicos da síndrome, questões sociais, instalação e modelação de comportamentos 

de autonomia e autoestima. Nos pais foi trabalhada a diminuição dos comportamentos de superproteção, 

controle excessivo e uso de termos inadequados. Para P1, o AP incluiu os pais que participaram 

assiduamente dos atendimentos e consultas médicas. P2 iniciou o AP com sua mãe, mas há alguns meses 

interrompeu o tratamento psicológico e médico, porém o trabalho da Psicologia continua por meio de sua 

mãe no AP. A família de P3 não reside em Londrina, portanto somente ela recebe o AP. Os resultados mais 

efetivos foram com P1, que deu andamento ao tratamento médico, passando a apresentar repertório social e 

verbal mais adequado. A maior adesão é de P3, apesar de ter grandes dificuldades em expressar sentimentos 

privados. Dessa forma, atuando ao lado da Biologia e da Medicina, a Psicologia promove ação 

multidisciplinar, beneficiando paciente e família, mantendo canais de comunicação, além de instalar novos e 

melhores comportamentos. 

 

Palavras-chave: Serviço de Aconselhamento Genético, Anomalias de Diferenciação Sexual, Fatores 

biopsicossociais. 

 

Apoio financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro da Agência de Fomento (processo 

023/2014). Juliana de Godoy recebeu bolsa da Agência de Fomento Proex/Proinex. 

 

Modalidade de apresentação: Relato de Experiência. 

mailto:julianagodo@yahoo.com.br


III Jornada de Análise do Comportamento 

Universidade Estadual de Londrina 

23 e 24 de Julho de 2015 

 

 

24 
 

 

A FRUSTRAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA O APRIMORAMENTO COMO 

ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. Filipe Martin de Oliveira, Vinicius José Dorfeo Camargo, Simone 

Martin Oliani (PsicC; Pitágoras Londrina, Londrina – PR, Brasil) – filipe_ldb@hotmail.com 

 

Este trabalho será descrito pelo atendimento de dois AT’s (Acompanhantes Terapêuticos) com tempo de 

experiência similar e ambos no último ano de graduação. A formação do repertório de atendimento do 

psicólogo requer uma série de treinos de discriminações muito finas. Todo esse treino visa evitar equívocos 

de análises e de ações terapêuticas, entretanto, a variedade de comportamentos que os clientes podem 

apresentar é infinita. O trabalho como AT requer um treino ainda mais intenso, e ainda sim, não está isento 

de engano. Com este trabalho será possível discutir os possíveis desfechos que entrar em contato com a 

frustração podem trazer. Este sentimento no atendimento é um desafio a terapeutas iniciantes, que pode ser 

considerado, em uma análise simples, fruto de um estímulo aversivo ou ainda relacionado à falta de 

reforçadores que poderiam ser alcançados. O trabalho do AT pode ser realizado no ambiente extra 

consultório, no qual o comportamento-problema tem uma probabilidade maior de acontecer, onde existe 

possibilidade do desenvolvimento de novos repertórios, e aumento da chance de serem reforçados de forma 

contingente. Entretanto, na sessão há a possibilidade de haver quebra no pré-planejamento que o AT havia 

feito para tal. O primeiro relato é sobre o acompanhamento de internamento domiciliar em situação de 

desintoxicação alcoólica e o segundo está relacionado à aquisição de novas habilidades e o não uso de 

substância psicoativa. Nas experiências relatadas, faz-se uma importante reflexão acerca da identificação e 

manejo dos respondentes quando há situações de frustração que, para o terapeuta iniciante, é uma habilidade 

imprescindível. 

 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Setting terapêutico, Extra consultório. 

 

Modalidade de apresentação: Relato de Experiência. 
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A TROCA DE TERAPEUTAS EM SERVIÇO-ESCOLA E A PSICOTERAPIA ANALÍTICO-

FUNCIONAL Stéfanie Bittencourt Ribas Fornasier, Josy de Souza Moriyama, Maíra Bonafé Sei (Clínica 

Psicológica da UEL, Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) – 

stfornasier19@gmail.com 

 

Os serviços-escola de Psicologia se configuram como espaços que oferecem um atendimento psicológico 

marcado por especificidades que podem influenciar as intervenções realizadas nestes espaços. Dentre estas 

especificidades, destaca-se o funcionamento regido mais pelo calendário letivo do que pela necessidade do 

cliente e disponibilidade do terapeuta. Tem-se também uma troca periódica de terapeutas e uma 

possibilidade de vínculo do cliente mais com a instituição do que com o terapeuta em si. Objetiva-se, assim, 

apresentar um caso clínico atendido na Clínica Psicológica da UEL, discorrendo sobre as estratégias 

terapêuticas empregadas levando-se em consideração a troca de terapeutas. Trata-se do caso de uma mulher, 

na faixa dos 40 anos de idade, que procurou o serviço em decorrência de se sentir deprimida, sozinha e “sem 

identidade”. Apresentava, ademais, conflitos no trabalho e na família. O processo terapêutico foi conduzido 

por duas terapeutas diferentes, dividindo-se em três etapas. A primeira foi realizada pela primeira terapeuta, 

responsável pela triagem e por 11 sessões nas quais se aplicou a Terapia de Aceitação e Compromisso 

(ACT). Neste período foi enfatizada a adaptação às situações aversivas experienciadas pela cliente em sua 

família e trabalho, desenvolvendo-se estratégias para minimização de sua ansiedade nestas situações. Após 

este início, foi realizada uma troca de terapeutas, em decorrência do funcionamento institucional do serviço-

escola em questão. Desta maneira, o atendimento seguiu a estratégia primeiramente adotada, com o uso da 

ACT por mais 5 sessões, entendendo-se que esta favoreceu uma melhora da cliente. Contudo, esta troca de 

terapeutas favoreceu uma reavaliação da demanda da cliente e, consequente, adoção de novo direcionamento 

do processo terapêutico com aplicação da Psicoterapia Analítico-Funcional (FAP). Tal escolha é decorrente 

da proposta da FAP de se lidar com comportamentos-problema que aparecem na própria relação terapêutica, 

considerando que os comportamentos emitidos dentro do ambiente terapêutico são semelhantes aos que são 

emitidos fora deste. Avaliou-se que a cliente expunha, na terapia, os mesmos comportamentos-problema 

presentes em outras situações. Notava-se uma tendência a não confiar na terapeuta, mostrar-se superior a ela, 

evitando que a relação se tornasse íntima. Por meio desta percepção, foram adotadas, então, novas 

estratégias para lidar com estes comportamentos quando estes aconteciam nas sessões. Compreende-se, por 

meio desta experiência clínica, diante do cenário de repetitivas alterações de terapeutas observadas no 

atendimento psicológico efetivado nos serviços-escola de Psicologia, que a FAP se apresenta como uma 

estratégia terapêutica passível de emprego, que poderia promover ou mesmo antecipar as mudanças do 

cliente em seu processo terapêutico. 

 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Psicoterapia, Serviço-escola de Psicologia. 

 

Modalidade de apresentação: Relato de Experiência. 
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A REALIDADE VIRTUAL COMO RECURSO PARA A TERAPIA ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL: UM PROJETO DE PESQUISA COM PARTICIPANTES COM MEDO 

FALAR EM PÚBLICO Marcela Roberta Jacyntho Zacarin, Verônica Bender Haydu (Departamento de 

Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) – 

mazacarin92@gmail.com 

 

A realidade virtual (virtual reality – VR) tem sido utilizada como um recurso de exposição no tratamento 

dos transtornos de ansiedade. Essa tecnologia permite hierarquização da exposição, maior controle dos 

estímulos apresentados, possibilita que o terapeuta observe diretamente os comportamentos do cliente em 

contato com os estímulos temidos, dentre outros aspectos. Uma vez que a tecnologia da realidade virtual 

pode ser vantajosa em intervenções terapêuticas, investigar seu uso nesse contexto faz-se necessário. O 

objetivo do presente estudo é avaliar funcionalmente comportamentos relacionados ao medo de falar em 

público de estudantes universitários imersos em um ambiente virtual e avaliar os efeitos de um 

procedimento de exposição com realidade virtual para o medo de falar em público. A pesquisa será realizada 

em uma clínica psicológica escola e participarão nove estudantes universitários. Serão utilizados: dois 

notebooks, um Óculos VR®, um joystick, o eSence Skin Response (biofeedback de condutância elétrica da 

pele), o software do simulador, o software IRAP, lápis e papel. Além disso, serão utilizados os seguintes 

instrumentos: Escala para Auto Avaliação ao Falar em Público (SSPS), Simulador Sickness Questionnaire 

(SSQ), Inventário de Senso de Presença (ISP), SUDS, Folha de Registro e Questionário de Avaliação do 

Programa. Será feita uma entrevista inicial com resposta do IRAP e da SSPS. Serão realizadas de três a 

cinco sessões de linha de base com as etapas: rapport e avaliação funcional, resposta da SSPS e IRAP na 

última sessão, instruções, exposição, resposta do SSQ e do ISP e sondagem. Antes, durante e após a 

exposição, será solicitado o nível de ansiedade do participante em uma escala de 0 a 10 (SUDS). Na 

exposição, comportamentos relacionados ao medo de falar em público serão registrados e classificados. 

Serão realizadas seis sessões de intervenção com as seguintes etapas: rapport e avaliação funcional, 

instruções, exercício de respiração, exposição à realidade virtual, resposta dos inventários, exercício de 

respiração pós-exposição e sondagem. Em seguida, será realizada uma sessão de encerramento na qual serão 

aplicados o IRAP, um questionário de avaliação do programa e a SSPS. Serão realizadas duas sessões de 

follow-up (1 e 3 meses após o encerramento) que serão semelhantes à última sessão de exposição, com 

acréscimo da aplicação da SSPS e do IRAP. Quanto aos dados, será feita uma análise visual e estatística, 

sendo os mesmos discutidos a partir do referencial teórico da Análise do Comportamento. 

 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Medo de falar em público, Realidade Virtual, Terapia de 

Exposição. 

 

Apoio financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro do SENAI/DN (processo 007499). 

Verônica Bender Haydu recebeu bolsa Produtividade em Pesquisa da Fundação Araucária. 

Marcela Roberta Jacyntho Zacarin recebeu bolsa de Mestrado da Fundação CAPES. 

 

Modalidade de apresentação: Pesquisa. 

mailto:mazacarin92@gmail.com


III Jornada de Análise do Comportamento 

Universidade Estadual de Londrina 

23 e 24 de Julho de 2015 

 

 

27 
 

 

DÉFICIT DE COMPORTAMENTOS VERBAIS COMO PRODUTO DA INTERAÇÃO ENTRE 

PAIS E FILHOS: UM RELATO DE CASO Jéssica Caroline Faganello, Yuri Lelis Rafael, Renata Grossi 

(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 

Londrina – PR, Brasil) – jessik.faganello@gmail.com 

 

Estudos de casos com envolvimento da família na psicoterapia infantil sugerem que muitos dos 

comportamentos-problema estão relacionados diretamente à inabilidade dos pais e cuidadores em interagir 

com as crianças. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um caso atendido na Clínica Psicológica 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL), demonstrando como problemas infantis de comportamento 

podem resultar da inabilidade de interação entre adultos e crianças. E. tem 11 anos, estudante do Ensino 

Fundamental, filho de pais separados e mora com a mãe e uma irmã. A queixa da mãe era que E. tinha 

dificuldades na escola, apresentava comportamentos verbais inadequados, dizia coisas sem sentido e falava 

sozinho. Foram realizadas 8 sessões, 5 utilizando-se materiais lúdicos escolhidos pelo cliente e 3 com 

recursos escolhidos pelos estagiários. Os objetivos das primeiras sessões foram estabelecer vínculo e 

averiguar a pertinência da queixa da mãe, utilizando os recursos como meio de interação com o cliente. Os 

objetivos principais das sessões 5 a 8 foram estabelecer contingências que favorecessem a aquisição de 

repertório de autoconhecimento, discriminação e nomeação de sentimentos, utilizando uma linguagem que 

lhe fosse familiar e validando o que E. verbalizava. As 6 primeiras sessões foram realizadas com uma 

estagiária e as últimas sessões tiveram participação de um estagiário. Observou-se que o menino apresentava 

comportamento verbal deficitário e pouco elaborado, com fala estereotipada e pouco descritiva, além da 

dificuldade de expressar sentimentos. Com a participação do estagiário notou-se melhora significativa no 

comportamento verbal do cliente, possivelmente por serem do mesmo sexo e com interesses em comum – 

equipamentos eletrônicos e jogos - permitindo que compartilhassem de uma comunidade verbal, com o 

direcionamento das sessões para assuntos de interesse mútuo. A inclusão do estagiário estabeleceu novas 

contingências para a emissão de comportamentos verbais adequados de E., observados em maior frequência 

nas duas últimas sessões: falar claramente, com fluência. A estagiária não conhecia os jogos, não 

compreendendo os assuntos trazidos pelo cliente, assim não compartilhava da mesma comunidade verbal 

deles, o que controlava a visão que tinha do menino, corroborando com a mãe, a qual mudou ao observar os 

dois. Percebeu-se que tais comportamentos eram pertinentes ao contexto do cliente e que a queixa da mãe 

poderia estar relacionada ao fato dela não ter acesso a esse tipo de comunidade verbal, assim como a 

estagiária. Ou seja, além de E. possuir um déficit comportamental em se fazer compreender, a mãe também 

apresenta déficit de comportamentos verbais para compreendê-lo. 

 

Palavras-chave: Psicoterapia, Análise do Comportamento, Comportamento verbal. 

 

Apoio financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. 

Jéssica Caroline Faganello recebe bolsa da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX pela participação no 

Projeto/Programa de Extensão Serviço de Aconselhamento Genético – UEL. 
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SENTIMENTOS E ESTRATÉGIAS DOS ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA EM RELAÇÃO À 

ADESÃO AO APOIO PSICOLÓGICO NO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO NA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Guilherme Gomes dos Santos, Jéssica Mariel Martins, 

Renata Grossi, Jéssica Cardoso Roque, Josiane Almeida Salina da Silva, Juliana de Godoy, Marina Rocha 

Zani (Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) - guigomessantos@gmail.com 

 

No Serviço de Aconselhamento Genético (SAG) da Universidade Estadual de Londrina, é oferecido o apoio 

psicológico que se caracteriza por uma intervenção breve. Os atendimentos são realizados pelos estagiários 

de Psicologia e supervisionados, semanalmente, por uma docente. Nesse processo, eles lidam com a falta de 

adesão dos pacientes e os sentimentos que tais situações evocam. O objetivo do estudo foi fazer um 

levantamento dos problemas identificados pelos estagiários, seus sentimentos e estratégias em relação à 

adesão dos pacientes ao apoio psicológico. Participaram do estudo seis estagiários de Psicologia, cursando 

do terceiro ao quinto ano, que atenderam no apoio psicológico nos anos de 2013, 2014 e 2015. O 

questionário foi enviado inbox, respondido individualmente e composto por cinco questões, envolvendo três 

aspectos: os problemas/dificuldades quanto à adesão do paciente/família; sentimentos em relação a eles e 

estratégias para melhora. As respostas foram sintetizadas de acordo com cada pergunta. Dentre as variáveis 

que dificultam a adesão do usuário estavam: os problemas socioeconômicos; excesso de trabalho; falta de 

tempo; falta de apoio da família; dificuldade em entender a condição genética; descrença do trabalho do 

profissional de Psicologia; o fato de serem estudantes; e o fato da demanda ao atendimento ter sido criada 

pelo serviço, não pelo usuário. Os sentimentos descritos pelos estagiários foram impotência; frustração; 

raiva e desvalorização. Algumas propostas dos estagiários para melhorar a adesão estão relacionadas ao 

esclarecimento do formato e dos objetivos do apoio antes do mesmo ser iniciado, começando pelo contato 

telefônico. Pelo fato de alguns aspectos, como socioeconômicos e familiares, irem além do alcance do 

serviço, considera-se mais relevante trabalhar pontos relacionados com a estrutura do apoio psicológico de 

intervir. Assim, observa-se a necessidade de definir, inicialmente, etapas mais específicas desse tipo de 

intervenção, avaliar e treinar habilidades terapêuticas nos estagiários e delinear uma abordagem ao 

paciente/família, que favoreça a adesão, aumentando a probabilidade de haver um diálogo melhor e mais 

efetivo entre a demanda do usuário e a demanda identificada pelo serviço. 

 

Palavras-chave: Apoio psicológico, Intervenção breve, Serviço de Aconselhamento Genético. 

 

Modalidade de apresentação: Pesquisa. 

mailto:guigomessantos@gmail.com


III Jornada de Análise do Comportamento 

Universidade Estadual de Londrina 

23 e 24 de Julho de 2015 

 

 

29 
 

 

A DEMANDA PELO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NA CLÍNICA PSICOLÓGICA DA UEL 
Josiane Ferreira Zorzenon, Stéfanie Bittencourt Ribas Fornasier, Maíra Bonafé Sei (Clínica Psicológica da 

UEL, Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) – josi.zorzenon@gmail.com 

 

A compreensão acerca da demanda pelo atendimento psicológico se configura como algo importante para a 

organização de serviços que ofertam intervenções psicológicas, tais como os serviços-escola de Psicologia. 

A despeito desta importância, observa-se que poucas são as informações presentes na literatura acerca da 

busca pela psicoterapia e atendimentos similares nos serviços de Saúde de Londrina e região. A cidade 

possui um total de seis instituições de ensino superior que ofertam cursos de graduação em Psicologia, sendo 

que quatro delas possuem clínicas psicológicas universitárias. Diante deste panorama, o presente trabalho 

objetiva apresentar a demanda pelo atendimento psicológico na Clínica Psicológica da UEL ao longo do 

primeiro semestre de 2015. Sabe-se que este tipo de espaço possui a especificidade de funcionar durante o 

período letivo, com atividades prioritariamente realizadas por estudantes ainda em formação. Apesar disso, a 

procura pela psicoterapia mostra-se sempre constante, com solicitação de inserção na lista de espera durante 

todo o ano. No que concerne ao ano de 2015, este foi marcado por interrupções advindas da greve dos 

docentes e demais servidores. Ainda assim, houve uma procura pelo atendimento psicológico que gerou a 

realização de um montante de 101 triagens, sendo que 19 já declinaram da intenção de iniciar a psicoterapia. 

Além destes, tem-se um total de 349 pessoas inscritas na lista de espera, aguardando a realização da 

entrevista de triagem. Destes, 251 são adultos, sendo 72 homens e 179 mulheres e 98 são pessoas menores 

de 18 anos, sendo 66 do sexo masculino e 32 do sexo feminino. Observa-se uma intensa solicitação do 

atendimento psicológico mesmo diante de uma ampla oferta de clínicas universitárias no município em 

questão, especialmente tendo em vista o período marcado por paralisações amplamente divulgadas pela 

mídia. Considera-se, assim, ser necessário repensar as intervenções psicológicas disponibilizadas pelo 

serviço, com a oferta de grupos de espera, pronto atendimento psicológico, dentre outras estratégias, de 

maneira a minimizar a demanda e a espera pela psicoterapia, ampliando o papel social desempenhado por 

este tipo de serviço. 

 

Palavras-chave: Serviço-escola de Psicologia, Psicoterapia, Demanda. 
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ENDOMETRIOSE: ASPECTOS COMPORTAMENTAIS LEVANTADOS COM PROFISSIONAIS 

ESPECIALISTAS Raiana Bonatti de Sousa Botão, Maria Rita Zoéga Soares (Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina – PR, Brasil), Giuliana Inocente (Instituto de Análise do Comportamento e Psicoterapia 

– IACEP, Londrina – PR, Brasil), Gabriela Olivia Serizawa Gonzáles, Hellen Mello (Espaço 

Comportamental, Londrina – PR, Brasil) – raianabonatti@hotmail.com 

 

Endometriose é uma doença ginecológica, progressiva e crônica e se caracteriza pela presença do 

endométrio fora da cavidade uterina. Está relacionada à menarca precoce e gestações tardias. Os sintomas 

mais comuns são a dor crônica e a infertilidade. Algumas condições emocionais como a ansiedade, a 

depressão e o stress podem estar presentes, o que leva à diminuição na qualidade de vida. Foi encontrada 

pouca literatura que estabeleça a relação entre a doença e intervenções psicológicas. Assim, o presente 

trabalho pretende identificar a percepção de médicos especialistas em relação ao padrão comportamental de 

pacientes com o diagnóstico de endometriose. A partir de um levantamento bibliográfico realizado sobre o 

assunto, elaborou-se e aplicou-se um questionário aberto com cinco questões destinado a médicos 

especialistas que atuam no Sul do Brasil. Os resultados foram categorizados em: a) padrões 

comportamentais das pacientes; b) queixas frequentes; c) comportamentos que poderiam favorecer a 

condução do caso; d) comportamentos que poderiam prejudicar a condução do caso; e e) impacto da doença 

para as pacientes. Os dados obtidos corroboraram com a literatura sobre a presença de um padrão 

comportamental comum de ansiedade, estresse, perfeccionismo, controle e exigência em pacientes com este 

diagnóstico. Além desses aspectos, os participantes apontaram a relevância da boa relação médico-paciente, 

além da necessidade de compreender, de forma empática, o sofrimento à que essas pessoas estão 

submetidas. Ademais, identificou-se a dificuldade em realizar o diagnóstico e o sofrimento advindo dessa 

demora, demonstrando claramente a necessidade de intervenção psicológica para mulheres nessa condição. 

 

Palavras-chave: Endometriose, Análise do Comportamento, Qualidade de vida. 

 

Apoio financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro da Agência de Fomento CNPq. A 

mestranda Raiana Bonatti de Sousa Botão recebeu bolsa da Agência de Fomento CNPq. 
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CONSTRUINDO VALORES SOCIAIS COM CRIANÇAS: UMA COMPREENSÃO ANALÍTICO-

COMPORTAMENTAL. Eloíse Fernandes Pinheiro, Ruth Tainá Aparecida Piveta (Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde, Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, Londrina – PR, Brasil) – 

eloisefpinheiro@gmail.com 

 

O presente trabalho relata uma compreensão analítico-comportamental de uma experiência de estágio em 

Psicologia realizada em uma organização não governamental localizada na cidade de Londrina - PR. A ONG 

atende crianças e adolescentes em diversas oficinas e, por meio delas, trabalham temais anuais pertinentes às 

demandas da população acolhida, dando significado às aprendizagens construídas. Cada oficineiro trabalha 

com um subtema específico interligado ao tema central. Neste ano, o tema é Valores Sociais, e os subtemas 

de sugestão da temática são: Respeito, Cordialidade, Responsabilidade, Alteridade, Condescendência e 

Voluntariedade. Com isto, a proposta deste trabalho foi criar uma Oficina de Psicologia para trabalhar os 

subtemas propostos por meio de conversas e dinâmicas de grupo, a fim de proporcionar reflexões a um 

grupo de crianças de maneira a agregar valores sociais necessários à convivência, visando promover 

melhorias na qualidade de vida de cada uma delas. Para isto, desenvolvemos junto a um grupo com 11 

crianças entre 10 e 11 anos, duas vezes na semana, três horas por dia, no período de 1 mês, dinâmicas de 

grupo, atividades e rodas de conversa abordando tais subtemas. Essa experiência possibilitou aos 

participantes refletirem e darem seus relatos verbais sobre os subtemas em diversos aspectos de suas vidas. 

Percebemos que as consequências do comportamento de participar do grupo indicaram serem reforçadores 

positivos, pois encontraram no grupo colegas com quem puderam dividir determinadas experiências e trocar 

conhecimentos relacionados aos subtemas abordados, auxiliando no processo de ampliação de seus 

repertórios comportamentais. Nesta perspectiva, o grupo oportunizou a criação de um vínculo entre todos, 

bem como a manifestação de seus pensamentos. A experiência da estagiária também produziu reforçadores 

positivos, pois os efeitos foram condizentes com seu objetivo, portanto a oficina mostrou-se relevante, 

trazendo o conhecimento a cada um de que somos um ser social, nos reconhecendo como tal e semeando de 

forma positiva uma cultura de valores saudáveis. 

 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Crianças, Valores sociais. 
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AMBIENTE ESCOLAR: UM ESPAÇO DE APRENDIZAGEM E DIÁLOGO Deivid Regis dos Santos, 

Raissa Roberti Benevides, Solange Maria Beggiato Mezzaroba (Departamento de Psicologia Social e 

Institucional, Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) – deeividregis@gmail.com 

 

Situações de conflitos interpessoais ocorrem frequentemente e o modo pelo qual as pessoas lidam com tais 

situações pode ser um diferencial para a qualidade de vida. Na escola também ocorrem muitos conflitos, 

principalmente por reunir no mesmo ambiente uma diversidade de pessoas e interesses. Neste relato é 

descrita a experiência de cinco estagiários de Psicologia Escolar em um colégio do interior do Paraná no ano 

de 2014. A demanda da instituição foi a dificuldade dos alunos em lidar com situações de desentendimentos. 

Assim sendo, realizamos 10 encontros quinzenais com representantes dos sextos e sétimos anos com o 

objetivo de desenvolver o repertório de mediação de conflitos. Esses alunos, escolhidos pela coordenação da 

escola, foram divididos em dois grupos, totalizando 15 adolescentes por grupo. Esperava-se que, com a 

aprendizagem desses comportamentos, ocorresse a generalização para o ambiente escolar, possibilitando 

atuarem na resolução de pequenos impasses entre os colegas, sem a necessidade de recorrer às autoridades 

acadêmicas. Porém, durante os encontros, percebemos a necessidade de mudar o foco das atividades nos 

atentando a outras questões como: fortalecimento de vínculo, perspectivas sobre o futuro, metas e meios 

para alcançá-las e o papel da escola nesse processo. Para abordar tais assuntos, foram utilizados recursos 

lúdicos, como: desenhos, debates, dinâmicas de grupo, músicas, dramatizações, entre outros. A mudança de 

intervenção ocorreu, principalmente, pelo fato de que os participantes do grupo não apresentavam 

características básicas para mediar um conflito como: liderança, habilidades de comunicação, de tomada de 

decisão e de exposição de opiniões. Mesmo com a mudança de objetivos, os encontros foram de grande 

relevância, pois esses alunos puderam expressar suas opiniões sobre o ambiente escolar e os efeitos deste em 

sua vida. Alguns adolescentes passaram a falar sobre o futuro e suas metas de forma diferente, sendo que, no 

último encontro, relataram que nunca tiveram oportunidade de se expressarem dessa maneira no ambiente 

escolar. Percebemos a importância de um grupo em que os estudantes possam ser ouvidos sem julgamento, 

discutir seus sentimentos e dificuldades e ter alguém de referência na escola para que possam sentir-se 

confiantes e seguros quando houver algum problema. Por fim, ao perceber que o espaço de diálogo é 

fundamental na formação dos estudantes, ressaltamos que atividades que permitem o diálogo podem ser 

desenvolvidas por todos os membros do colégio. Contudo, para se obter bons resultados é preciso que toda a 

equipe de educadores se envolva e esteja pronta a dialogar com seus alunos. 

 

Palavras-chave: Mediação de conflitos, Psicologia Escolar, Diálogo na escola. 
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AVALIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES SOBRE VIOLÊNCIA 

INTRAFAMILIAR INFANTIL Débora Letícia Dias, Alex Eduardo Gallo (Centro de Ciências Biológicas - 

Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 

Londrina – PR, Brasil) – debora.psi@outlook.com 

 

A Violência Intrafamiliar Infantil é considerada aquela que acontece dentro da família ou até mesmo no lar 

onde a criança convive. Às vezes cometida por algum parente ou pessoas que tenham função parental, ainda 

que sem laço de consanguinidade, pode ser caracterizada de diferentes formas, tais como: física, psicológica, 

sexual e negligência. O presente estudo foi elaborado a partir da preocupação com o expressivo número de 

crianças que sofrem Violência Intrafamiliar e de uma tentativa de contribuir para o desenvolvimento de 

programas de capacitação para professores em relação ao tema. Assim, foi implementado um programa de 

capacitação para professores, com base nos princípios da Análise do Comportamento que visou à prevenção 

da Violência Intrafamiliar Infantil. Também foram avaliados os efeitos do programa em relação ao 

conhecimento do tema antes e após a intervenção. Neste estudo foi utilizado o Delineamento de Sujeito 

Único. Participaram do programa de capacitação 59 professores de educação infantil, sendo que somente 45 

responderam ao pré e pós-teste. Foram realizados quatro encontros na Universidade Estadual de Londrina, 

um a cada semana, com duração de quatro horas cada um. No primeiro encontro, os participantes 

responderam ao Questionário de Avaliação de Conhecimentos Sobre Fatores de Risco e Proteção e ao 

Questionário de Conhecimento Sobre Violência Intrafamiliar Infantil pré-intervenção. Após a intervenção 

foram utilizados os mesmos instrumentos de avaliação do primeiro encontro. Os dados foram analisados de 

acordo com a ordem de utilização dos instrumentos de medida, de forma qualitativa e quantitativa a partir 

dos resultados obtidos nos questionários pré e pós-teste. Os resultados mostraram que 8 professores 

permaneceram com o mesmo desempenho nas duas avaliações, 8 decaíram em relação ao pós-teste e 29 

obtiveram uma melhora na avaliação após os encontros. Espera-se que o trabalho possa contribuir para a 

divulgação de conceitos da Análise do Comportamento no contexto da Violência Intrafamiliar Infantil a 

profissionais que atuam em contextos relacionados à criança. 

 

Palavras-chave: Capacitação de professores, Análise do Comportamento, Professores, Prevenção à 

violência. 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA MÍDIA PÓS-MODERNA E A PSICOLOGIA DO 

ESPORTE: QUAL É A IMAGEM DE ATLETA? Bruno Bember Lofiego, Afonso Antonio Machado 

(Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, Rio Claro – SP, Brasil) – brunolofiego@gmail.com 

 

O esporte ganha maior importância no mundo moderno. Envolve cada dia mais um gigantesco mercado de 

bens, produtos e serviços. Efetivamente, as atividades esportivas abrangem áreas sociais, educacionais, 

recreativas, ideológicas, políticas, culturais, econômicas, simbólicas, que vão para além de suas dimensões e 

significados, não podendo, portanto, serem pensadas exclusivamente como fenômeno biofisiológico. A 

partir destes contextos, a visão e prática esportiva classificam pessoas, categorizam grupos, distinguem 

universos sociais. Porém, uma vez que as sociedades de oportunidades diferentes constroem limites, a 

participação e prática esportiva não ocorrem de maneira democrática. A visibilidade acontece em pequenos 

e diretivos recortes, que apontam os holofotes a minorias bem-sucedidas, criando tendências 

comportamentais a partir de controles que, consequentemente, ofuscam a contingência total à população. O 

presente trabalho explora, sob o olhar da Análise do Comportamento, a influência que a mídia, tradicional 

ou não, exerce sobre futuros atletas e atletas profissionais. Por meio de dados empíricos e análise 

psicossocial, está sendo construído um estudo quanto ao que motiva e se objetiva em uma carreira ou prática 

esportiva, e o quanto as probabilidades reais de sucesso são divulgadas às grandes massas, refletindo no 

comportamento pessoal e social. O objetivo da presente pesquisa é contribuir para o estudo de fenômenos 

psicossociais gerados tanto na visibilidade quanto na invisibilidade de atletas e avaliar quanto isso influencia 

tal público e o público em geral (refletindo, por consequência, também na mídia não-tradicional) tanto em 

relação à qualidade das discussões que são geradas no universo das comunicações quanto à própria 

discriminação da notícia por parte do receptor, ao questionar ou não a fundamentação de tais informações 

disseminadas. O estudo se desenvolve a partir da netnografia, de maneira qualitativa e quantitativa por meio 

de questionário virtual para atletas amadores, profissionais e não atletas, bem como se realiza análises de 

notícias disponibilizadas pela mídia tanto tradicional quanto a classificada como não-tradicional e postagens 

no Facebook®. O trabalho visa contribuir para a exposição da Psicologia Comportamental e do Esporte com 

estudos de processos da mídia (viés investigativo), contrapondo-se à Psicologia na mídia (simplistas) ou 

para a mídia (corroborativo). Implica-se uma discussão que visa colaborar para a compreensão de 

fenômenos psicossociais que podem ampliar a imagem individual que se tem da prática esportiva como um 

todo, para que, dessa maneira, tenha-se maior autonomia de escolha, culminando em dignidade e cidadania. 

 

Palavras-chave: Mídia pós-moderna, Análise do Comportamento, Psicologia do Esporte. 
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AUTOEFICÁCIA E AUTOCONFIANÇA EM ATLETAS: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E 

IMPORTÂNCIA DO TRABALHO MULTIDISCIPLINAR Bruno Bember Lofiego, Afonso Antonio 

Machado, Guilherme Bagni (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte, Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro – SP, Brasil) – brunolofiego@gmail.com 

 

Segundo a literatura, autoeficácia atua como indicador da ação futura, sendo uma autoavaliação, crenças e 

julgamentos que cada um faz acerca de suas capacidades para emitir comportamento assertivo em 

determinadas contingências esportivas. Esta funciona como um fator determinante do modo como as pessoas 

se comportam, tanto em comportamentos públicos quanto encobertos, tais como padrões de pensamentos e 

de reações emocionais que experimentam em situações de realização. Por autoconfiança, compreende-se 

uma característica mais global e com menos variação no indivíduo, diferindo da autoeficácia, que pode 

apresentar-se de várias maneiras, conforme a contingência. Buscou-se avaliar para, posteriormente, intervir 

em relação à autoeficácia de participantes momentos antes de uma competição, avaliar sua autoconfiança 

num mesmo evento, ou seja, na mesma situação e no mesmo contexto esportivo, bem como relacionar e 

comparar os níveis de autoconfiança com os níveis de autoeficácia, levando em consideração a performance 

esportiva dos mesmos. Para que a pesquisa fosse desenvolvida, dois instrumentos foram aplicados em 163 

atletas participantes de competições esportivas em nível estadual no mês de setembro de 2014. Por 

resultado, obtivemos que: não foram encontradas diferenças significativas nos índices de autoeficácia; os 

atletas masculinos demonstraram-se mais autoconfiantes que as atletas femininas. Analisando os dados 

obtidos, sugere-se que a partir de um maior controle destes e de outros estados emocionais, a experiência do 

atleta no esporte, a técnica apurada e outros fatores como a preparação eficiente e planejada são 

determinantes para se obter uma boa performance. Para que isso seja possível, entendemos que um 

acompanhamento comportamental multidisciplinar auxiliaria no processo de desenvolvimento dessas 

habilidades, cabendo ao educador físico a preparação física/técnica/tática e ao Psicólogo Comportamental 

um treino comportamental e avaliativo próximo ao atleta, no sentido de observar as principais dificuldades 

em cada comportamento público para que, assim, possa atuar sobre os comportamentos encobertos. 

 

Palavras-chave: Autoeficácia, Autoconfiança, Psicologia do Esporte. 
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A HIPÓTESE DOS MARCADORES SOMÁTICOS E A SELEÇÃO POR CONSEQUÊNCIAS 
Gustavo Damasceno Moreira, Celio Roberto Estanislau (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 

Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR, Brasil) – gdamascenom@gmail.com 

 

Avanços na área das Neurociências apontam uma tendência pelo estabelecimento de relações entre aspectos 

fisiológicos e emocionais. Damásio sugere que as emoções são biologicamente indispensáveis para as 

tomadas de decisões a partir da hipótese apresentada em relação ao termo "marcador somático". O termo 

refere-se ao papel que as sensações (ex.: sede, fome, satisfação, dor, medo, raiva e alegria) têm de marcar no 

organismo um determinado evento. Quando um marcador somático negativo está ligado ao resultado de uma 

opção, ele serve como um sinal para o indivíduo não a escolher. Da mesma forma, um marcador somático 

positivo serve como um incentivo para manter a escolha. Em suma, os marcadores somáticos possibilitam a 

predição de resultados futuros em determinados contextos. Damásio enfatiza que tão importante quanto as 

sensações fisiológicas, as experiências no contexto social também influenciam na aquisição de um marcador 

somático. Destacadas as características da hipótese dos marcadores somáticos, é possível fazer relações com 

o modelo de seleção por consequências proposto por Skinner. O autor compreende o comportamento a partir 

da interação entre organismo e ambiente. Diante dos estímulos ambientais, o indivíduo emite uma resposta 

que gera consequências as quais aumentam ou diminuem a probabilidade daquele comportamento ser 

emitido em contextos semelhantes. Skinner afirma que essa relação interativa seleciona naturalmente 

padrões de comportamento que melhor se adaptam ao contexto em que se está inserido. Essa seleção natural 

se dá por meio de três níveis: o filogenético, que abrange comportamentos adquiridos hereditariamente pela 

evolução da espécie; o ontogenético, que abrange comportamentos adquiridos pela história de vida do 

indivíduo; e o cultural, que abrange os comportamentos controlados por regras, estímulos verbais ou 

simbólicos, transmitidos e acumulados ao longo de gerações. Comparando as teorias, enquanto o nível 

filogenético influenciou fisiologicamente o organismo durante a evolução das espécies, o ontogenético e o 

cultural, de modo semelhante aos marcadores somáticos, influenciam pela forma como o organismo reage 

(sensações e emoções) às consequências que ele vivencia ao longo de sua história de vida. Portanto, apesar 

de serem originadas de diferentes áreas da ciência, ambas as perspectivas discorrem a respeito de fenômenos 

semelhantes: comportamento e processo de tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Comportamento, Marcador somático, Seleção por consequências. 
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A RESPOSTA DE GROOMING AO ESTRESSE DE RESTRIÇÃO É DEPENDENTE DE SUA 

DURAÇÃO E DO INTERVALO ENTRE RESTRIÇÃO E TESTE? Iury Florindo, Célio Roberto 

Estanislau (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina – PR, Brasil) – iuryflorindo@yahoo.com.br 

 

O grooming é um comportamento de limpeza encontrado na maior parte das espécies animais, descrito como 

um padrão-fixo de ação responsável pela higiene e cuidados da pele, mas a sua ocorrência pode, 

frequentemente, ser melhor explicada considerando o contexto em que ocorre, podendo ser exacerbado por 

eventos como estressores ambientais ou novidade. Muitos estudos negligenciam o grooming enquanto 

medida comportamental, contudo, pesquisas apontam que o grooming pode prover dados sobre a ansiedade 

e estresse. São poucos os estudos que investigam as variações de tempo nas sessões com o grooming 

enquanto medida comportamental de ansiedade. Existe uma carência, portanto, de caracterização da resposta 

de grooming a estressores. O presente estudo teve por objetivo investigar o efeito de diferentes durações de 

restrição de movimento e diferentes intervalos de tempo entre restrição e teste (em uma caixa de acrílico). 

Foram utilizados 70 ratos da linhagem Wistar. Foi feita uma divisão de sete grupos com o intuito de 

produzir diferentes níveis de estresse nos animais. Foram utilizadas três durações de restrição (R15 minutos, 

R30 minutos e R120 minutos) e dois intervalos de tempo entre a restrição e o teste na caixa de acrílico (I0 

minutos e I20 minutos). O grupo controle foi levado diretamente do biotério ao teste. Desse modo, houve a 

seguinte divisão de grupos: Controle, R15I0, R15I20, R30I0, R30I20, R120I0, R120I20. Os animais 

submetidos à restrição foram isolados individualmente em um aparato de arame de formato cônico, moldado 

ao corpo do animal, de modo a restringir seus movimentos das patas e cabeça, impedindo que gire em torno 

de si. Após o intervalo (0 ou 20 min), foi realizado o teste em uma caixa de acrílico, em que o animal foi 

colocado no centro da caixa e permaneceu por 20 minutos. A análise estatística foi realizada com os testes 

Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis e Dunn. Os resultados indicam diferenças significativas entre os grupos: 

R120I0 apresentou maior duração de grooming total em comparação à R30I0; R30I20 apresentou menor 

duração de grooming rostral em comparação ao grupo controle. R120I0 apresentou maior duração de 

grooming corporal em relação ao Controle. R120I0 apresentou maior número de ocorrência de cadeias 

estereotipadas em relação ao Controle. Conclui-se que a restrição de movimentos produz efeitos 

estressantes, porém de curta duração, na medida em que o intervalo entre restrição e teste foi suficiente para 

diminuir a duração do grooming. 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E DEFICIÊNCIA MENTAL: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA Thais Yazawa, Silvia Aparecida Fornazari (Departamento de Psicologia Geral e 

Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina – PR) – tatayazawa@gmail.com 

 

O objetivo do presente estudo foi levantar o que tem sido publicado em Análise do Comportamento 

relacionado à Deficiência Mental. A metodologia envolveu pesquisa sistemática em portais online. O 

critério de exclusão foi para artigos de revisão bibliográfica, uso de medicamentos, e com outro público-

alvo. No portal da CAPES, usando as palavras-chave: “Análise do comportamento” AND “deficiência 

mental”, foram encontrados 187 artigos, dois quais foram recuperados. No BVSalud, usando as mesmas 

palavras-chave, foram encontrados 59 artigos e recuperados 9. No portal PubMed, foram usadas as palavras-

chave: “Applied Behavior Analysis” AND “developmental disabilities”, com o filtro “Free text”, e 

encontrados 30 artigos, dos quais 5 foram recuperados. No PsycInfo, foram utilizadas as mesmas palavras-

chave em inglês, com o “Free text” e encontrados 45 artigos, tendo sido recuperados 11. Deste modo, foram 

recuperados 27 artigos, quatro em língua portuguesa e 23 em língua inglesa, sobre procedimentos em 

Análise do Comportamento, tais como: diminuição dos comportamentos-problema ou comparação entre 

procedimentos, uso de tecnologias, formas de apresentação de estímulos, tratamento intensivo precoce em 

crianças autistas, efeitos da atribuição de atividades ou escolha de atividades, ensino de novos 

comportamentos e procedimentos de condicionamento de estímulos neutros. Alguns artigos tinham por 

objetivo levantar variáveis e aprimorar informações para o desenvolvimento e uso de procedimentos em 

Análise do Comportamento, sendo estes: estudos sobre as contingências mantenedoras de comportamentos-

problema, avaliação de escolha de estímulos e análise funcional, avaliação de repertório de habilidades 

sociais e comparação entre instrumentos de classificação. Os autores atingiram os respectivos objetivos de 

seus estudos, aumentando a emissão de comportamentos melhor adaptados, ensinando novos 

comportamentos e diminuindo a emissão do comportamento-problema. Os estudos encontrados foram 

discutidos com outras referências e procedimentos e os resultados foram positivos. A Análise do 

Comportamento produz conhecimentos sobre procedimentos para pessoas com Déficit Intelectual e continua 

aprimorando suas descobertas, testando-as e aperfeiçoando-as, para um menor custo financeiro ou uma 

aplicação mais rápida, possibilitando resultados mais eficientes na melhoria da qualidade de vida dessa 

população. 
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USOS DO TERMO REFORÇAMENTO AUTOMÁTICO NAS PROPOSTAS DE SKINNER SOBRE O 

COMPORTAMENTO VERBAL Rodrigo Dal Ben, Celso Goyos (Programa de Pós Graduação em 

Psicologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP, Brasil) – rodrigodalben@ufscar.br 

 

O termo reforçamento automático é controverso. Seus usos na literatura podem ser classificados como 

oximoro, quando utilizado com status causal (interrompendo a busca por relações funcionais manipuláveis); 

ou como constructo hipotético, quando utilizado para indicar a necessidade de investigações adicionais por 

relações funcionais manipuláveis. Na obra de Skinner, o termo tem o sentido amplo, não técnico, de 

reforçamento não mediado por outras pessoas, sendo empregado em casos particulares nos quais o 

reforçamento pode ser facilmente negligenciado (solução de problemas, percepção etc.). O uso do termo na 

explicação do comportamento verbal parece contraditório, já que tal comportamento é definido a partir da 

mediação do reforçamento por um ouvinte especialmente preparado por uma comunidade verbal. Não 

obstante, a integração dos repertórios de falante e ouvinte na mesma pessoa possibilita o reforçamento não 

mediado por outra pessoa, automático. No presente trabalho, buscou-se investigar os usos do termo nas 

propostas de Skinner sobre o comportamento verbal. Para tanto, os termos automatic reinforcer, automatic 

reinforcement, self-reinforcer e self-reinforcement foram buscados nos trabalhos Hefferline Notes (1947), 

Verbal Behavior - William James Lectures (1948) e Verbal Behavior (1957). Foram encontradas duas, 

quatro e 39 ocorrências, respectivamente. O termo é utilizado como constructo hipotético na maioria 

esmagadora das ocorrências (43). Em especial, eles são usados na explicação da aprendizagem do repertório 

de falante e ouvinte pela mesma pessoa quando da interação com a comunidade verbal. Muito embora de 

difícil manipulação, as variáveis que estabelecem tais repertórios são aludidas durante as ocorrências de 

modo a fomentar investigações sobre possíveis relações funcionais. Não obstante, duas ocorrências, uma na 

versão Verbal Behavior – William James Lectures e outra no livro Verbal Behavior, se aproximam do uso 

do termo como oximoro. Em ambas, Skinner discute a passagem de respostas da forma aberta para a forma 

encoberta e argumenta que a maioria das respostas são aprendidas abertamente e depois passam para um 

nível encoberto; porém, o autor ressalta que há casos triviais em que as respostas são reforçadas pelo próprio 

organismo que se comporta. Tal uso não aponta variáveis passíveis de manipulação e, de certa forma, atribui 

status causal ao reforçamento automático. Ademais de ser um termo controverso, seu uso na obra de 

Skinner, enquanto constructo hipotético, serve como modelo para fomentar a exploração de fenômenos 

complexos que envolvem relações operantes dificilmente manipuláveis. 
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INSTRUMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Roberta Seles da Costa, Deivid Regis dos Santos, Maria Rita Zoéga Soares 

(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 

Londrina – PR, Brasil) – seles.roberta@gmail.com 

 

O Transtorno Afetivo Bipolar consiste em alterações de humor intensas, marcadas por episódios de mania, 

hipomania e depressão. A avaliação dos comportamentos relacionados a esse quadro psiquiátrico faz-se 

essencial para uma intervenção de qualidade. Desse modo, o objetivo do presente trabalho consistiu em 

investigar quais os principais instrumentos de avaliação aplicados em intervenções de grupo no Brasil com 

pessoas diagnosticadas com Transtorno Bipolar. Para tal, realizou-se um levantamento bibliográfico nas 

bases de dados SciELO, Banco de Teses e Dissertações, PsycNet e PubMed. A partir da busca, 13 trabalhos 

foram recuperados. No entanto, devido à repetição de algumas pesquisas, apenas 8 foram considerados para 

a análise. Embora outros instrumentos tenham sido empregados com os mesmos propósitos, as ferramentas 

que se destacaram foram a Young Mania Rating Scale (Escala Young) presente em sete das oito pesquisas 

analisadas; a Hamilton Depression Rating Scale (Escala de Hamilton) presente em cinco pesquisas; e o 

WHOQOL-Bref, encontrado em quatro pesquisas. A escala Young avalia os sintomas de mania e possui 

validade consistente e confiabilidade psicométrica, além de ser facilmente aplicável. A Escala de Hamilton é 

uma escala para avaliar os sintomas de depressão, sendo a mais utilizada mundialmente, servindo como 

padrão de comparação de outras escalas, sendo planejada para avaliar a gravidade dos sintomas depressivos. 

O WHOQOL-Bref tem sido o principal instrumento utilizado para avaliar a qualidade de vida, tendo um 

caráter transcultural que permite desenvolver pesquisas em diversas regiões e comparações entre os dados. 

Além disso, tal instrumento foi utilizado em diversos estudos com pacientes psiquiátricos, idosos, portadores 

de doenças crônicas, dentre outros, o que aumenta seu grau de confiabilidade. A adoção desses recursos é 

relevante não apenas porque fornece dados quantitativos para a análise pré e pós intervenção, mas, 

principalmente, por propiciar o diálogo com outras pesquisas de âmbito nacional e internacional, ampliando 

o desenvolvimento científico e tecnológico da área. Contudo, a partir de uma perspectiva analítico-

comportamental, instrumentos padronizados devem ser empregados com cautela, tendo em vista que não são 

capazes de abordar as singularidades do comportamento do indivíduo, identificando as contingências 

presentes e passadas relacionadas. Neste sentido, a análise funcional continua sendo fundamental para uma 

avaliação comportamental mais completa, a partir da qual serão definidas as estratégias de intervenção, tanto 

para o contexto clínico, como para o ambiente natural.  
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