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RESUMO  

O presente trabalho é composto por dois estudos e foi desenvolvido em um serviço de Saúde Mental com
uma participante diagnosticada com o quadro de esquizofrenia e com extensa história de tratamentos
psiquiátricos. Para o Estudo 1 o objetivo foi instalar duas cadeias de respostas relacionadas ao cuidado
pessoal, lavar as mãos e escovar os dentes, utilizando como procedimento instrução, dicas e encadeamento
de respostas . O término da execução de cada cadeia de respostas foi consequenciado pela apresentação de
observações sociais positivas do tipo elogios. O Estudo 2 constou de um treino discriminativo cuja
proposição foi aumentar respostas de leitura e conversa sobre a leitura realizada consequenciando-as através 
de reforçamento social na forma de atenção e elogios. Ao mesmo tempo respostas não coerentes e não
inteligíveis foram ignoradas. 

Os resultados indicaram que para o Estudo 1, a combinação de instrução, dicas e reforçamento positivo
foram eficientes em modificar as respostas de cuidado pessoal enquanto essas condições se mantiveram.
Para o estudo 2 constatou-se que o treino ampliou o repertório da participante para comportamentos
complexos como leitura, ao passo que reduziu a freqüência de respostas não coerentes e não inteligíveis.
Além disso, a suspensão do reforçamento social positivo na forma de atenção foi uma das variáveis que
controlou o comportamento da participante no aumento da freqüência das respostas inadequadas. Por outro
lado, foi notado que alterações não planejadas de seu meio familiar (brigas) alteraram bastante o repertório
durante o treino, mesmo com a manutenção das conseqüências sociais no serviço de Saúde Mental. 
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