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1. Resumo 

 O tema “transtornos mentais” ou “transtornos psiquiátricos” tem sido estudado 

desde muito antes da criação da psiquiatria, contando com diversas mudanças desde 

então, até chegar em sua configuração atual. A análise do comportamento dedicação 

ao estudo do comportamento e tem considerado os transtornos mentais como 

fenômenos comportamentais, explicando-os por meio do modelo de seleção por 

consequências. O presente trabalho teve por objetivo realizar uma revisão sistemática 

da produção científica sobre transtornos mentais em uma perspectiva da análise do 

comportamento. Para isso, foram usadas revistas identificadas como relevantes em 

publicações de estudos em análise do comportamento. Os artigos foram selecionados 

e categorizados em aspectos bibliográficos, metodológicos e temáticos.  Depressão e 

Ansiedade foram os tipos de transtornos mais estudados, com maior 

representatividade das terapias de terceira onda como prática utilizada. O tipo de 

pesquisa é majoritariamente aplicada e experimental, demonstrando maior interesse 

em estudos empíricos. Sobre delineamento, o mais utilizado é o de linha de base 

múltipla, que estabelece boa confiança na validação. O uso de instrumentos foi o meio 

de mensuração mais frequente. Identificou-se que os EUA são o país com maior 

quantidade de publicações e autores, e o Brasil destaca-se em segundo lugar, apesar 

do baixo investimento em pesquisa. É evidente a evolução do tema com base na 

realização de trabalhos em múltipla autoria, demonstrando multidisciplinaridade e 

intercâmbio de autores. 

 

2. Introdução 

As classificações dos fenômenos comportamentais comumente conhecidos na 

atualidade como “transtornos mentais” passaram por diversas transformações ao 

longo da história, sendo iniciada muito antes do surgimento da psiquiatria como 

especialidade médica (Cavalcante e Tourinho, 1998). A primeira classificação formal 

foi idealizada pela Associação Americana de Psiquiatria (APA), em 1844, um manual 

classificatório para facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde, 

precedendo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM).  

De acordo com o DSM 5, publicado pela APA (2013), transtornos mentais são 

síndromes caracterizadas por alterações no estado emocional e/ou no 



comportamento do indivíduo, afetando aspectos psicológicos, biológicos e também o 

desenvolvimento mental do indivíduo. Segundo o mesmo manual, um critério muito 

importante para que seja feito o diagnóstico, é a existência de interferências de tais 

fenômenos comportamentais no cotidiano da pessoa afetada. O DSM-5 alerta para o 

fato de que as classificações, embora haja uma grande busca por padronização, são 

sempre diferentes em cada cultura, ou seja, os limites entre normal e patológico 

diferem de um grupo social para outro.  

A análise do comportamento traz uma proposta não patologizante para tais 

fenômenos, entendendo que seguem as mesmas dinâmicas que qualquer outro 

comportamento, seguindo o modelo de seleção por consequências. Ao propor que 

todo fenômeno comportamental, incluindo os referidos “transtornos psiquiátricos”, 

decorrem de variação e seleção, Skinner (1953/2003) defende três níveis de seleção: 

filogenético, ontogenético e cultural. O filogenético refere-se a herança genética que 

predispõe o organismo a responder de determinada maneira. O ontogenético diz 

respeito ao repertório comportamental do indivíduo, selecionado a partir de suas 

experiências de aprendizagem como fruto dos condicionamentos operante e 

respondente. O cultural vem da influência que o indivíduo sofre do ambiente social em 

que vive. De acordo com este modelo explicativo, nenhuma das instâncias 

selecionadoras é considerada mais relevante, sendo que todas são determinantes dos 

fenômenos comportamentais (Vilas-Boas, Banaco e Borges, 2012). 

Apesar disso, defende os tratamentos a estes quadros, tanto por meio de 

terapia quanto de psicofarmacoterapia (quando necessário), devido ao sofrimento e 

comprometimento que tais padrões comportamentais impõem aos indivíduos. Na 

perspectiva analítico-comportamental, mesmo comportamentos considerados 

“inadequados” ou “patológicos” são resultados da história do indivíduo, ou seja, são 

comportamentos selecionados e mantidos por suas consequências, além de 

possuírem função para o organismo (Prado, 2012; Vilas-Boas, Banaco e Borges, 

2012). Sidman (1989/2003) defende ainda que os “transtornos psiquiátricos” são 

produtos de uma sociedade coercitiva, decorrente de punições de comportamento que 

lhe são adversos. Algumas formas de adaptação à coerção seriam caracterizadas por 

respostas de fuga e esquiva que interferem no funcionamento cotidiano da pessoa, o 

que leva ao desajustamento social e à capacidade reduzida para engajamento 

construtivo, implicando em custos pessoais e sociais severos, principal característica 



diagnóstica dos “transtornos psiquiátricos”. Nesse sentido, todo comportamento é 

normal, pois é selecionado por suas consequências. 

Em uma rápida revisão da literatura relacionada à análise do comportamento, 

é possível observar diversos estudos (e.g. Vanderberghe & Pereira, 2005; Cesar, 

2002; Bolsoni-Silva, 2002; Costa, Barboza & Fermoseli, 2017) que lançam um olhar 

analítico-comportamental para os chamados “transtornos psiquiátricos”. Contudo não 

foi encontrado um estudo que organizasse e sistematizasse a produção científica da 

comunidade de analistas do comportamento a respeito dos “transtornos psiquiátricos”. 

Diante do exposto, o presente trabalho busca contribuir nesta direção fazendo uma 

análise da produção científica produzida pela área as. 

 

3. Objetivos 

O presente trabalho teve por objetivo realizar uma revisão sistemática da 

produção científica sobre transtornos mentais em uma perspectiva da análise do 

comportamento. 

   

4. Metodologia 

O levantamento teve como base o tema “transtorno mental”. Para compor a 

base de dados, foi realizada uma busca, acessando os portais online dos periódicos: 

Acta Comportamentalia, Behavior Analysis: Research and Practice, Behavior Analysis 

in Practice, Behavior and Social  Issues, Behavioral Development Bulletin, Boletim 

Paradigma, Journal of Applied Behavior Analysis (JABA), Journal of Behavioral 

Education, Journal of the Experimental Analysis of Behavior (JEAB), Revista Mexicana 

de Análisis de la Conducta, Perspectivas em Análise do Comportamento, Revista 

Brasileira de Análise do Comportamento (REBAC), The Analysis of Verbal Behavior, 

The Behavior Analyst Today, The Behavior Analyst, The Psychological Record, 

European Journal of Behavior Analysis (EJOBA), International Journal of Behavioral 

Consultation and Therapy (IJBCT) e Journal of Early and Intensive Behavior 

Intervention (JEIBI), Behavior Modification, Revista Brasileira de Terapia 

Comportamental e Cognitiva (RBTCC) e Behaviour Research and Therapy, como 

sugerido por Carvalho (2016) e Mangabeira, Kanter e Del Prette (2012). O período 

utilizado foi de 5 anos (2013 a 2017), conforme recomendação de Abbud (2016) para 

áreas que concentram grande número de publicações. 



Foram selecionados apenas artigos que tinham como foco os denominados 

“transtornos mentais” e com suporte teórico a análise do comportamento.  As 

palavras-chave buscadas foram “Transtornos”; “Transtornos mentais”; “Transtornos 

psiquiátricos” e “Saúde mental”, em português, inglês e espanhol, devendo pelo 

menos uma destas palavras estarem presentes no título ou resumo dos artigos.  

 

5. Desenvolvimento 

Após a busca inicial (n=118), foi feita uma segunda leitura dos títulos e resumos 

destes artigos para excluir publicações de outras abordagens resultando em 72 artigos 

selecionados, os quais foram lidos na íntegra, para a coleta das informações. Cada 

artigo foi avaliado considerando três categorias e suas subcategorias: na categoria 

aspectos bibliográficos foram identificados (a) quantidade de autores por artigo e suas 

nacionalidades, e (b) distribuição percentual da quantidade de autores por artigo ao 

longo dos anos; na categoria aspectos metodológicos foram identificados (a) tipo de 

pesquisa, (b) delineamento utilizado e c) tipo de instrumento de mensuração de 

resultados; e para os aspectos temáticos foram analisados (a) transtorno estudado e 

(b) prática de intervenção. 

 

6. Resultados 

 Analisando as nacionalidades dos autores, é possível destacar que os EUA 

contam com o maior número de publicações (46%; n=111), o que provavelmente se 

deve aos EUA serem o país com maior investimento absoluto em Pesquisa e 

Desenvolvimento, como demonstra o relatório da National Science Foundation (NSF, 

2018). Outro dado a ser destacado é a quantidade de autores brasileiros, que apesar 

de estar bem distante dos americanos, vem em segundo lugar (11%; n=26), 

apresentando maior representatividade que países desenvolvidos e com maior 

tradição em pesquisa, como Alemanha (10%; n=23) e Reino Unido (5%; n=11). A 

relevância do dado se dá ao considerar que o Brasil ocupa a 36ª posição no ranking 

de países que mais investem em pesquisa, segundo Caleiro (2014), e a 12ª em países 

que mais publicam artigos (NSF, 2018). Por outro lado, o fato de que o Brasil tem a 

segunda maior comunidade de analistas do comportamento do mundo, atrás apenas 

dos EUA (Todorov & Hanna, 2010; Strapasson, Zuge & da Cruz, 2017), e, além disso, 

ser o segundo país com maior quantidade de publicações destinadas a trabalhos em 

análise do comportamento, são fatos que podem explicar essa colocação, 



endossando posicionamentos (e. g. Todorov & Hanna, 2010) que destacam o Brasil 

nesta área do conhecimento. 

Um último aspecto referente às características bibliográficas dos artigos é a 

quantidade de autores por publicação. Apenas três artigos foram de autoria única, 

sendo que a maior parte dos artigos tem 4 ou mais autores. De acordo com a literatura 

(Witter, 1989; Poblacion, Witter e Silva, 2006; Campos, Del Prette e Del Prette, 2014; 

Ribeiro, Oliveira & Borges, 2013), estudos com múltipla autoria podem representar 

intercâmbio entre pesquisadores, o que seria indicativo do crescimento científico 

sobre o assunto, com visão multidisciplinar da questão.  

O primeiro aspecto analisado das características metodológicas foi o tipo de 

pesquisa, considerando a divisão proposta por Tourinho (1999). O autor explica que 

todo trabalho de pesquisa em análise do comportamento está baseado em conceitos 

e também na evolução das investigações empíricas da área, porém, para 

categorização, deve-se utilizar o tipo de estudo para o qual a pesquisa mais estava 

direcionada, dividindo-as em aplicadas, básicas ou conceituais. Os dados 

demonstram que a pesquisa aplicada foi predominante, compondo (68%; n=49) da 

amostra, o que vai ao encontro de Campos, Del Prette e Del Prette (2014), que 

afirmam que os periódicos em análise do comportamento vêm construindo um foco 

maior em pesquisas aplicadas e básicas, reservando aos livros a divulgação de dados 

conceituais. Além disso, é possível que o tema de maior foco é o de 

intervenção/tratamento, visando redução de tais fenômenos comportamentais, o que 

direciona as pesquisas a serem aplicadas (Johnston, 1996).  

O delineamento mais utilizado nos estudos foi o de linha de base múltipla (57%; 

n=34) e o menos utilizado, de reversão, contabilizando apenas 4 estudos (6%). 

Sampaio, Azevedo, Cardoso, Lima, Pereira e Andery (2008) citam que o delineamento 

de linha de base múltipla é mais frequente, principalmente para tratamentos, pois o 

de reversão pode causar retornos a variáveis dependentes não desejáveis, 

comprometendo a ética do estudo. Além disso, os delineamentos de reversão podem 

incluir variáveis estranhas que comprometem a VD, o que pode tornar os resultados 

imprecisos.  

Interessa, ainda, a quantidade de escalas e questionários estruturados que 

foram utilizados (n=293), uma vez que a amostra é composta de apenas 72 artigos, 

indica que, em média, cada trabalho utilizou cerca de 4 escalas. Ainda nesse aspecto, 

é possível analisar que alguns estudos lançaram mão do uso de softwares para medir 



resultados (n=18), sendo 1 a cada 4 artigos da amostra. As tecnologias oferecem 

novas estratégias para mensuração de dados, tanto para pesquisas aplicadas, quanto 

experimentais, o que pode auxiliar no avanço dessa característica para a análise do 

comportamento (Cohen & Rozenblat, 2015). Guilhardi (2012) argumenta que são 

diversos os instrumentos utilizados em terapia comportamental com a função de 

coletar dados que, futuramente, vão evidenciar a efetividade da intervenção aplicada. 

Tais resultados demonstram o empenho da comunidade de analistas do 

comportamento em produzir resultados consistentes em suas pesquisas. 

Ao entrar nos aspectos temáticos, a Depressão foi o transtorno mais estudado 

nos últimos 5 anos (27%; n=23), seguido do Transtorno de Ansiedade (14%; n=12). É 

possível que depressão e ansiedade tenham sido os transtornos mais estudados 

dentre os demais devido à alta prevalência e incidência na população. De acordo com 

relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017), 322 milhões de pessoas no 

mundo estão vivendo com depressão e 264 milhões com ansiedade. Segundo mesmo 

relatório da OMS, 9,3% dos brasileiros são diagnosticados com ansiedade e 5,8% 

com depressão, dado que coloca o Brasil com maior prevalência na América Latina, 

evidenciando a necessidade de pesquisas a respeito do tema. No entanto, na 

presente pesquisa, apenas 2 (9%) estudos que tratavam sobre depressão eram 

brasileiros e, sobre ansiedade, apenas 1 (7%). Este dado somado ao encontrado na 

revisão realizada por Campos, Del Prette e Del Prette (2014), que demonstrou que o 

Brasil não possuía nenhuma pesquisa publicada acerca da depressão na 

adolescência, no período de 1990 a 2012, evidenciam a necessidade de mais estudos 

a respeito destes transtornos pela análise do comportamento.  

Dentre as práticas utilizadas, as mais recorrentes foram Terapia de Aceitação 

e Compromisso (ACT) (24%; n=21), Terapia Analítico-Comportamental (TAC) (16%; 

n=14), Ativação Comportamental (BAct) (14%; n=12) e Terapia Dialética 

Comportamental (DBT) (14%; n=12). As terapias chamadas “análise clínica do 

comportamento” (CBA), também denominadas terapias de terceira onda, 

demonstraram uma grande representatividade nas publicações. De acordo com 

Vandenberghe (2007), o foco dessas terapias é analisar o processo terapêutico e não 

o comportamento do indivíduo em si, como crítica a análise do comportamento, 

alegando uso de procedimentos artificiais sem foco no relacionamento terapêutico. 

Além disso, essas terapias têm por característica adotar clientes específicos, 

problemas clínicos específicos (transtornos psiquiátricos, tabagismo, estresse, etc) e 



com intervenções focadas no terapeuta e cliente (Leonardi, 2017) o que pode justificar 

o grande número de publicações com esse tipo de intervenção. 

 

7. Considerações Finais 

Pode-se concluir que os EUA são o país com a maior quantidade de 

publicações em análise do comportamento, também contendo um maior número de 

autores naturais deste país. Vale ressaltar que o Brasil, embora um país que não 

invista fortemente em Pesquisa e Desenvolvimento, é o segundo país com mais 

publicações na área pesquisada, ficando à frente de diversos países que têm notável 

tradição de pesquisa. Através dos resultados identifica-se que este é um assunto que 

vem evoluindo cientificamente, uma vez que a maioria dos trabalhos foram realizados 

por múltiplos autores, possibilitando multidisciplinaridade e intercâmbio de autores. 

Quanto ao tipo de pesquisa, há predominância de pesquisas aplicadas, 

seguida de pesquisas básicas, sugerindo que as revistas têm focado mais em estudos 

empíricos. O delineamento mais utilizado foi o de linha de base múltipla, o mais correto 

no quesito de ética quando os estudos são realizados em humanos, além de boa 

confiança na validação. A análise do comportamento demonstrou um amplo uso de 

instrumentos de medição, o que evidencia a preocupação desta comunidade em 

demonstrar a eficácia de suas técnicas e procedimentos.  

A depressão foi o tipo de transtorno mais estudado, seguido dos transtornos de 

ansiedade. No entanto, poucos estudos brasileiros versaram sobre estes transtornos, 

evidenciando uma necessidade para os pesquisadores brasileiros produzirem mais 

sobre esses transtornos, entre os mais prevalentes em nossa população. Os estudos 

sobre terapias de terceira onda demonstram crescimento nos últimos anos, com maior 

foco na análise clínica do comportamento.  

 

8. Fontes Consultadas 

Abbud, G. (2016). Orientação de pais como estratégia de prevenção de problemas de 

comportamento infantis: revisão da literatura e proposta de intervenção segundo 

princípios da análise do comportamento (Dissertação de Mestrado). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

American Psychological Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (5ª ed.). Washington: APA. 



Bolsoni-Silva, A. T. (2002). Habilidades Sociais: breve análise da teoria e da prática à 

luz da análise do comportamento. Interação em Psicologia, 6(2), 233-242. 

Recuperado de http://dx.doi.org/10.5380/psi.v6i2.3311 

Caleiro, J. P. (2014, 13 de março). 15 países que mais investem em pesquisa (e o 

Brasil em 36º). Exame. Recuperado de https://exame.abril.com.br/economia/15-

paises-que-mais-investem-em-pesquisa-e-o-brasil-em-36o/ 

Campos, J. R., Del Prette, A. & Del Prette, Z. A. P. (2014). Habilidades sociais e 

depressão na adolescência: Uma revisão da literatura. Acta Comportamentalia, 

22(4), 469-482. Retirado de: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/48986/44052 

Carvalho, L. M. (2016). Desenvolvimento Moral na Análise do Comportamento: uma 

revisão bibliográfica (Dissertação de Mestrado). Universidade de São Paulo. 

Cavalcante, S. N., & Tourinho, E. Z. (1998). Classificação e Diagnóstico na Clínica: 

Possibilidades de um Modelo Analítico-Comportamental. Psicologia: Teoria e 

Pesquisa, 14(2), 139-147. Recuperado de 

http://periodicos.unb.br/index.php/revistaptp/article/viewFile/20582/14655 

Cesar, G. (2002). Análise do comportamento no Brasil: uma revisão histórica de 1961 

a 2001, a partir de publicações (Dissertação de mestrado). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Recuperado de 

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18458 

Cohen, E. & Rozenblat, R. (2015). Applied, behavioral, analytic and… technological: 

a current literature review on the use of technologies in behavior analysis. 

European Journal of Behavior Analysis, 16(2), 178-187. Retirado de doi: 

10.1080/15021149.2015.1085720 

Costa, Y. H. S., Barboza, A. A., & Fermoseli, A. F. O. (2017). Dificuldades de 

aprendizagem no âmbito escolar: reflexões à luz da análise do comportamento. 

Ciências Biológicas e da Saúde Unit, 4(2), 69-82. Recuperado de 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/fitsbiosaude/article/view/4079/2605 

Guilhardi, H. J. (2012). Considerações conceituais e históricas sobre a terceira onda 

no Brasil. Retirado de: http://www.itcrcampinas.com.br/txt/terceiraonda.pdf  

 



Johnston, J. M. (1996). Distinguishing Between Applied Research and Method. The 

Behavior Analyst, 16(1), 35-47. Retirado de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2733595/pdf/behavan00019-

0036.pdf 

Leonardi, J. L. (2017). Reflexões sobre a terapia analítico-comportamental o contexto 

da prática baseada em evidências e possibilidades de atuação em análise do 

comportamento clínica. Acta Comportamentalia, 25(2), 215-230. Recuperado de 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/viewFile/60155/53056 

Mangabeira, V., Kanter, J. & Del Prette, G. (2012). Functional Analytic Psychotherapy 

(FAP): a review of publications from 1990 to 2010. International Journal of 

Behavioral Consultation and Therapy, 7(2-3). Retirado de 

https://eric.ed.gov/?id=EJ983053 

National Science Foundation (2018). State of US science enterprise report shows US 

leads in S&E as China rapidly advances. Recuperado de 

https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=244271 

Organização Mundial da Saúde (2017). Depression and Other Common Mental 

Disorders: Global Health Estimates. Genebra: Organização Mundial da Saúde. 

Población, D. A., Witter, G. P., & Silva, J. F. M. (Orgs.). (2006). Comunicação e 

produção científica: contexto, indicadores, avaliação. São Paulo: Aguillera. 

Prado, R. C. P. (2013). Uma leitura analítico-comportamental da psicopatologia. 

Scientia, 1(2), 192-395. Recuperado de 

http://www.faculdade.flucianofeijao.com.br/site_novo/scientia/servico/pdfs/2/Psic

ologia/Uma_Leitura_Analitico_Comportamental_da_Psicopatologia.pdf 

Ribeiro, A. S., Oliveira, S. R. & Borges, N. B. (2013). Análise da produção científica a 

respeito de psicoterapia analítica funcional (FAP). Revista Perspectivas, 4(2), 106-

121. Retirado de: 

https://www.revistaperspectivas.org/perspectivas/article/view/115/103 

Sampaio, A. A. S., Azevedo, F. H. B., Cardoso, L. R. D., Lima, C., Pereira, M. B. R. & 

Andery, M. A. P. A. (2008). Uma introdução aos delineamentos experimentais de 

sujeito único. Interação em Psicologia, 12(1), 151-161. Recuperado de 

https://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/9537 



Sidman, M. (2003). Coerção e suas implicações. Campinas: Livro Pleno. (Trabalho 

original publicado em 1989). 

Skinner, B. F. (2003). Ciência e Comportamento Humano (10ª ed.). Brasília: Martins 

Fontes (Trabalho original publicado em 1953). 

Strapasson, B. A., Zuge, P. R. & da Cruz, R. N. (2017). O Isolamento da Análise do 

Comportamento no Brasil: Uma análise bibliométrica. Revista Brasileira de 

Terapia Comportamental e Cognitiva, 19(1), 94-114. Retirado de doi: 

10.31505/rbtcc.v19i1.954 

Todorov, J. C. & Hanna, E. S. (2010). Análise do comportamento no Brasil. Psicologia: 

Teoria e Pesquisa, 26, 143-153. Retirado de doi: 10.1590/S0102-

37722010000500013. 

Tourinho, E. Z. (1999). Estudos conceituais na análise do comportamento. Temas em 

Psicologia da SBP, 7(3), 213-222. Retirado de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v7n3/v7n3a03.pdf 

Vandenberghe, L., & Pereira, M. B. (2005). O papel da intimidade na relação 

terapêutica: uma revisão teórica à luz da análise clínica do comportamento. 

Psicologia: Teoria e Prática, 7(1), 127-136. Recuperado de 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/ptp/article/view/1031/748 

Vandenberghe, L. (2007). Três faces da Psicoterapia Analítico Funcional: Uma ponte 

entre análise do comportamento e terceira onda. Revista Brasileira de Terapia 

Comportamental e Cognitiva, 19(3), 206-219. Retirado de 

www.usp.br/rbtcc/index.php/RBTCC/article/download/1063/533/ 

Vilas-Boas, D. L. O., Banaco, R. A. & Borges, N. B. (2012). Discussões da análise do 

comportamento acerca dos transtornos psiquiátricos. In: Borges, N. B. & Cassas, 

F. A., Clínica Analítico-Comportamental: aspectos teóricos e práticos. (pp 95-101). 

Porto Alegre: Artmed. 

Witter, G. P. (1989). Pós-graduação e produção científica: a questão da autoria. Trans-

in-formação, 1(1), 29-37. 


