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Abstract. Self-monitoring is a procedure used for observation, assessment and
behavioral intervention. This technique provides data to conduct functional
analysis, to define the scope of intervention and to evaluate the results. Because
of its reactivity effect, it is also useful as a therapy technique which can be
generalized to different responses, populations and contexts. This article
presents some procedures and results from clinical and research experiences
regarding the use of this technique in behavior analysis. Among the variables
which influence the magnitude and direction of the reactivity effects, topography
of the target behavior, demand for concurrent responses, moment of monitoring
and reinforcement of the monitored response, seem to be the most important.
Methodological issues and precautions in the usage of this technique are also
presented. Simplification of recording, use of simple instruction material, ex-
planation of the monitoring effects, and reinforcement of behaviors compatible
with recording accuracy, are indicated in order to increase recording precision.

Key-words: SELF-MONITORING; REACTIVITY TO SELF-MONITORING;
BEHAVIORAL ASSESSMENT.

Resumo. O automonitoramento é um procedimento utilizado para a obser-
vação, avaliação e intervenção comportamental. Essa técnica fornece dados
para se conduzir análises funcionais, delimitar objetivos de intervenção,
planejá-la e avaliar os resultados. Devido ao efeito de reatividade, também se
configura como técnica terapêutica que é generalizável a diferentes respostas,
populações e contextos. Neste artigo, são descritos os procedimentos e re-
sultados de experiências clínicas e de pesquisa sobre o uso dessa técnica na
análise do comportamento. Dentre as variáveis que influenciam a magnitude e
direção dos efeitos da reatividade estão a topografia do comportamento alvo, a
exigência de respostas concorrentes, o momento do registro e o reforçamento da
resposta monitorada. Questões metodológicas e cuidados na utilização dessa
técnica também são apresentadas. Indicações para aumentar a precisão dos
registros incluem a simplificação dos mesmos, a utilização de materiais fáceis
de manipular, a explicação dos efeitos do monitoramento e o reforçamento de
comportamentos compatíveis com a acurácia do registro.

Palavras-chave: Automonitoramento; Reatividade ao automonitoramento;
Avaliação comportamental.
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Introdução

Automonitoramento (AM) é o com-
portamento de observar e registrar sistem-
aticamente a ocorrência de algum compor-
tamento (privado ou público) emitido pela
própria pessoa e eventos ambientais associ-
ados. Muitas vezes a literatura apresenta
alguns sinônimos, como registro diário,
diário de atividades, diário de sintomas e
auto-registro. Para Korotitsch e Nelson-
Gray (1999) o AM envolve a discriminação
da ocorrência do comportamento e a pro-
dução do seu registro, bem como de infor-
mações adicionais. Um exemplo é escrever
em um diário os horários das refeições, al-
imentos ingeridos, sentimentos e eventos
antecedentes e conseqüentes.

O procedimento padrão utilizado
em pesquisas e atendimentos clínicos en-
volve fornecer o material apropriado e in-
struir os participantes ou clientes sobre
como realizar os registros de um modo sis-
temático. Wilson e Vitousek (1999) relatam
que em alguns poucos estudos os partici-
pantes preenchiam as folhas de AM medi-
ante avisos de bipes regulares ou randômi-
cos.

A modalidade de registro mais co-
mumente utilizada no AM é a de papel e
lápis. Suas vantagens são o baixo custo e
a facilidade de produção e manipulação do
material (Barton, Blanchard Veazey, 1999).
Mas também são utilizados contadores de
pulso, palmtops, e outros registros com-
putadorizados.

O AM tem sido utilizado (1) para
contar comportamentos (número de cigar-
ros fumados por dia, evacuações intestinais,
ocorrências de enxaquecas, etc), (2) mon-
itorar sintomas observáveis ou encobertos,
(3) registrar fatores contextuais importantes

para eliciar ou manter um comportamento
(situações em que a pessoa deseja fumar,
por exemplo). Além disso, o AM pode ser
efetuado através de equipamento (tempo
de corrida em uma esteira, por exemplo)
ou mediado por equipamento (pressão san-
guínea e taxa de glicose, por exemplo) (Bar-
ton, Blanchard Veazey, 1999).

Os parâmetros gerais do AM são
a freqüência, duração e intensidade da re-
sposta, e estímulos antecedentes e conse-
qüentes (presença de outras pessoas, hu-
mor, local, etc). O AM pode ser empre-
gado em contexto clínico e de pesquisa
para observação, avaliação e terapia. No
contexto clínico, o uso desta técnica é
mais comumente encontrado nas terapias
analítico-comportamental, nas terapias
comportamentais, nas terapias cognitivo-
comportamentais e na medicina (para re-
visões desses usos ver Barton, Blanchard
Veazey, 1999; Cone, 1999; Korotitsch
Nelson-Gray, 1999; Thiele, Laireiter Bau-
mann, 2002; e Wilson Vitousek, 1999).

Automonitoramento como técnica de ob-
servação e avaliação comportamental

Geralmente os comportamentos-
problema de um cliente estão sob controle
de variáveis que não são óbvias ou que não
estão presentes no contexto da terapia. Den-
tre as técnicas de avaliação o AM é uma das
alternativas mais flexíveis, baratas, e que re-
quer poucos recursos clínicos para a coleta
de dados. O AM é usado como forma de
avaliação durante todo o processo terapêu-
tico para clarificação do diagnóstico, con-
dução de análises funcionais, delimitação
dos objetivos da intervenção, planejamento
de cada sessão e da intervenção como um
todo, e avaliação do progresso da terapia e
do seu resultado final (Korotitsch Nelson-
Gray, 1999; Thiele, Laireiter Baumann,



Revista Psicolog 90

2002; Wilson Vitousek, 1999).

Os terapeutas comumente requisi-
tam aos seus clientes, diários do tipo ABC
(antecedents – behavior - consequences).
Essa forma de AM fornece dados para o
clínico desenvolver análises funcionais e
bem como treinar o cliente para que este
seja capaz de identificar as relações entre
seus comportamentos e eventos ambien-
tais. (ver Sturmey (1996) e Watson Tharp
(1985) para exemplos desse tipo de registro
e de como identificar relações funcionais
com esses dados).

O registro dos próprios comporta-
mentos, ou AM, pode ser utilizado com
uma ampla gama de comportamentos e
transtornos. Alguns exemplos incluem
comportamentos presentes na Síndrome do
Intestino Irritável (Latimer, 1988; Gimenes,
1997), intensidade da dor em pacientes com
artrite e dores de cabeça (Barton, Blanchard
Veazey, 1999), episódios de comprar com-
pulsivo e grau dos sentimentos envolvidos
(Miltenberger, Redlin, Crosby, Stickney,
Mitchell, Wonderlich, Faber Smyth, 2003),
episódios de ansiedade (Craske Tsao,
1999), comportamentos públicos e encober-
tos em situações de exposição oral gerado-
ras de ansiedade (Oliveira Duarte, 2004),
sentimentos envolvidos no transtorno do
pânico combinado com agorafobia (Britto
Duarte, 2004), tempo de relaxamento auto-
induzido em adolescente com múltiplos
tiques (Dillenburger Keenan, 2003), in-
gestão de medicamentos (Safren cols.,
2001), registro do peso corporal e con-
sumo alimentar (Bezerra, 2001), com-
portamento de fumar, antecedentes, nível
de ansiedade e pensamentos relacionados
(Mundim Bueno, 2006), entre outros. Por-
tadores de transtornos alimentares podem
registrar, para cada episodio alimentar, o
tipo e quantidade de comida ingerida (algu-
mas vezes o número de calorias), a hora e

o lugar da refeição, o uso de laxativos após
a refeição, a presença de outras pessoas,
sensações de fadiga e pensamentos sobre
comida (Wilson Vitousek, 1999).

Através do AM, Dupuy, Beau-
doin, Rheaume, Ladouceur e Dugas (2001)
constataram que um grupo clínico diag-
nosticado como indivíduos portadores de
Transtorno de Ansiedade Generalizada gas-
tou, em média, 6 vezes mais tempo com
preocupação excessiva e incontrolável do
que um grupo não clínico. Esses dados
mostram a importância que o AM pode ter
como instrumento de avaliação diagnóstica.

O auto-registro do comportamento
pode também ser utilizado na auto-
experimentação, onde o pesquisador e
o participante são a mesma pessoa. O
pesquisador/participante se comporta, reg-
istra esses comportamentos e os analisa.
Geralmente, a auto-experimentação re-
flete interesses particulares e cotidianos
da pessoa que a utiliza. Vários exemplos
de auto-experimentação são apresentados
por Neuringer (1981, 1984) e Roberts e
Neuringer (1998). Em um desses experi-
mentos, Neuringer registrou a sua veloci-
dade de leitura nas condições sentado e em
movimento. Quando sentado, ele permane-
cia lendo na sua mesa como normalmente
fazia. Quando em movimento, lia enquanto
dava passos lentos na sala ou às vezes se
movia devagar em curtas distâncias. Em 15
de 19 tentativas, a velocidade de leitura foi,
em média, 8% maior quando ele se movi-
mentava. Ao contrário de suas expectati-
vas, em um outro experimento, Neuringer
resolveu uma porcentagem maior de prob-
lemas de analogia de Miller (Miller anal-
ogy problems) quando estava sentado do
que quando estava se movimentando. Esses
dados mostram a interação entre o tipo de
atividade (sentado vs. andando) e o tipo de
tarefa realizada.
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Neuringer (1981) também de-
screveu o auto-experimento de uma estu-
dante que investigou se a sua necessidade
de dormir dependia da sua ingestão de co-
mida. Em um experimento de 107 dias ela
registrou o número de horas dormidas por
noite em condições alternadas de ingestão
diária de 2000 a 2500 calorias (o seu nível
normal) e 1000 calorias. Quando ela inge-
ria o seu nível normal de calorias, dormia
em média 7,7 horas, e quando ingeria 1000
calorias, dormia em média 6,6 horas, ficava
mais alerta, mais hábil para estudar, porém
se tornava cansada mais rapidamente.

Automonitoramento como técnica ter-
apêutica

A reatividade ao AM é um efeito
que altera a freqüência do comportamento,
geralmente na direção desejável, ou seja,
reduzindo a freqüência de comportamentos
inadequados e/ou aumentando a de compor-
tamentos adequados. Essa mudança ocorre
em função do registro que a pessoa faz do
seu comportamento. Quanto maior o tempo
de monitoramento, maior a tendência dessa
mudança.

Na explicação de Nelson e Hayes
(1981) para a reatividade, todo o processo
de AM (instruções do terapeuta, treino em
AM, o dispositivo de registro, comentários
dos outros sobre o dispositivo e as respostas
monitoradas) sinaliza as prováveis conse-
qüências ambientais que resultam em mu-
dança de comportamento. Essa idéia ex-
plica casos em que a mudança de compor-
tamento não está ligada a respostas de AM,
como baixa acurácia no registro, baixa fre-
qüência do comportamento alvo e pouca
utilização do instrumento de registro. Os
resultados do experimento de Hayes e Nel-
son (1983) ajudam a melhor explicar essa

hipótese de que a reatividade não depende
exclusivamente da resposta monitorada,
mas sim de todo o procedimento de AM.
Durante a linha de base os participantes
assistiam um vídeo por 10 minutos e obser-
vadores registravam o número de vezes que
a pessoa tocava a sua própria face. Logo
sem seguida, na fase experimental (também
de 10 minutos), os participantes do grupo
AM foram instruídos a pressionar um inter-
ruptor toda vez que tocassem a própria face.
O grupo com dicas externas contingentes
deveria pressionar o interrputor toda vez
que fosse projetada a mensagem “por favor
não toque sua face”. Este grupo equivale a
um AM com acurácia. A mensagem apare-
cia quando os observadores registravam que
a pessoa havia tocado a sua face. O grupo
com dicas externas não contingentes foi
submetido às mesmas condições, exceto
pelo fato que a mensagem aparecia uma
vez a cada dois minutos, independente-
mente dos comportamentos do participante.
Este grupo equivale a um AM sem acurá-
cia. Ocorreram efeitos reativos semelhantes
para os três grupos, isto é, houve uma re-
dução no número de respostas de tocar a
face na fase experimental em relação à linha
de base. Os dados tornam mais plausível a
idéia de que a reatividade ocorre pelo valor
da dica fornecida pelo próprio AM e pelo
processo como um todo.

Alguns relatos apresentados a seguir
demonstram o efeito de reatividade ao AM
e sua efetividade em controlar o comporta-
mento monitorado. Maletzky (1974) apre-
senta os dados de cinco participantes que
desejavam modificar seus comportamentos.
Esses participantes utilizaram um conta-
dor de pulso como instrumento de registro.
Diariamente cada participante marcava em
um gráfico o total de ocorrências do com-
portamento previamente definido para ser
monitorado. Para todos os participantes,
os comportamentos, que variavam desde
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arranhar a pele, roer unhas e tiques faci-
ais, diminuíram de freqüência após o in-
ício do AM. Depois da retirada gradual
do contador de pulso houve uma longa e
duradoura remissão dos comportamentos.
O autor concluiu que a mera contagem do
comportamento, sem nenhum outro tipo de
intervenção, foi suficiente para reduzir a
freqüência dos comportamentos monitora-
dos.

Frederiksen (1975) descreve um
caso de uma mulher com episódios de pen-
samento recorrente que duravam cerca de
15 minutos e cujo tema era câncer de es-
tômago e de mama. Na primeira fase ela
anotava em um gráfico apenas a freqüência
de episódios. Ao longo da primeira sem-
ana houve um rápido declínio da freqüên-
cia, que se manteve estável durante os dias
seguintes. A taxa média nessa fase foi de
2 episódios por dia. Na fase seguinte, de
monitoramento intensivo, eram registrados
também o horário e a duração do episó-
dio, atividade pública, pensamentos an-
tecedentes, o conteúdo dos episódios, a sev-
eridade e os eventos que os seguiam. Houve
um declínio adicional no número de episó-
dios e ocorreram somente 5 episódios nos
últimos 25 dias de registro. Nenhum episó-
dio foi relatado em 4 meses de seguimento.
Embora não seja possível a observação di-
reta dos comportamentos encobertos, o re-
lato sobre o evento privado foi modificado.

Outro exemplo de registro de com-
portamentos encobertos é apresentado por
Tarrier, Sommerfiled, Reynolds e Pilgrim
(1999). Setenta e dois pacientes portadores
de transtorno de estresse pós-traumático
registraram pesadelos, pensamentos inde-
sejáveis, lembranças visuais e imagens in-
desejáveis. Foram aplicadas várias escalas
psicométricas antes e depois do AM. Ocor-
reram reduções significativas nos escores de
todas as escalas, sugerindo efeitos terapêu-

ticos resultantes da observação do próprio
comportamento. Seguimentos realizados
após 3 meses e após 1 ano mostraram a
manutenção das alterações comportamen-
tais.

Latner e Wilson (2002) verificaram
o efeito isolado do AM sobre a freqüên-
cia de episódios de excesso alimentar em
mulheres com bulimia nervosa e hiperfa-
gia episódica (binge eating disorder). Os
dados registrados por elas foram: tipo e
quantidade estimada de comida e bebida
ingeridas, hora e lugar da ingestão, se con-
sideraram uma refeição, um lanche ou um
excesso, se houve uma perda de controle
sobre o comer, e pensamentos e emoções
relacionados ao comer. A média do número
de episódios de excesso alimentar reduziu
de 0,91 por dia (linha de base) para 0,41
(AM). Em estudo semelhante, Hildebrandt
e Latner (2006) estudaram a reatividade dos
episódios objetivos e subjetivos de bulimia.
Episódios objetivos envolvem um grande
consumo não usual de comida enquanto
episódios subjetivos envolvem um consumo
que não ultrapassa o limite de excesso. Em
ambos os casos há um sentimento de perda
de controle sobre a ingestão. O AM pro-
duziu uma redução dos episódios objetivos
e um aumento dos episódios subjetivos,
mostrando diferentes efeitos sobre esses
dois tipos de episódios. No presente caso
houve uma movimentação (a partir da linha
de base) em direções opostas para os dois
tipos de episódios. Uma espécie de com-
pensação ocorreu com a diminuição dos
episódios objetivos à custa de um aumento
dos episódios subjetivos.

O efeito reativo do AM pode ser
observado também em uma intervenção
de Lloyd, Bateman, Landrum e Hallahan
(1989). Cinco estudantes que tinham baixa
concentração para realizar tarefas escolares
em sala de aula foram instruídos a automon-
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itorar essas tarefas de matemáticas Como
resultado, ocorreu um aumento na produ-
tividade e na atenção às tarefas, para todos
os estudantes.

Herren (1989) descreve o caso de
uma mulher de 43 anos, professora de es-
cola pública, que decidiu se dedicar inte-
gralmente a escrever ficção e a um estúdio
de arte e a automonitorar essas atividades.
Em um gráfico ela registrava o número de
linhas escritas e o tempo gasto com arte.
Nas duas atividades a sua produtividade
aumentou em relação à linha de base e se
manteve elevada após 10 meses de AM.
Muitos escritores praticam o auto-registro
como forma de monitorar e aumentar a sua
produtividade. O escritor Irving Wallace
(Wallace Pear, 1977) mantinha gráficos
e quadros que mostravam a data em que
começou cada capítulo do livro que estava
escrevendo, a data em que os terminou, o
número de páginas escritas por dia e notas
de eventos que aconteciam durante a pro-
dução do livro e que interferiam na pro-
dução. Wallace relatou que um quadro
na parede servia como uma disciplina,
“xingando-o ou encorajando-o”. Segun-
dos os autores, outros romancistas famosos
também faziam algum tipo de AM, como
Anthony Trollope, Arnold Bennett, Ernest
Hemingway, Honoré de Balzac, Gustave
Flaubert, Aldous Huxley, William Somer-
set Maugham, e Joseph Conrad.

O AM também pode ser utilizado
para o aumento da atividade física. Critch-
field (1999) observou o efeito de reativi-
dade em dois jovens nadadores de com-
petição que, quando faziam o AM, tinham
um desempenho superior. Em um outro es-
tudo de Polaha, Allen e Studley (2004),
nadadores automonitoravam as braçadas
e as relatavam verbalmente. Compara-
ndo com a linha de base, esse AM resul-
tou na diminuição de aproximadamente

uma braçada por volta, demonstrando o
efeito de reatividade do AM e a conse-
qüente melhora no desempenho. McKenzie
e Rushall (1974) observaram em um clube
que os nadadores iam aos treinos irregular-
mente e com uma baixa freqüência, além
de chegarem atrasados e irem embora mais
cedo. Como parte da intervenção, os atle-
tas passaram a registrar em um quadro o
número voltas nadadas. Esse quadro ficava
exposto à toda a equipe e observadores ex-
ternos anotavam os comportamentos inad-
equados e os resultados positivos alcança-
dos. Esses procedimentos resultaram na
redução dos comportamentos inadequados
e no aumento da distância nadada a cada
sessão de treinamento.

Em alguns casos o simples uso do
AM tem se mostrado superior a outras téc-
nicas, como por exemplo, o uso de feed-
back. Gajar, Schloss, Schloss e Thompson
(1984) trabalharam em um pequeno grupo
de discussão de texto com dois clientes de
22 anos do sexo masculino que tiveram
traumatismo craniano. Os clientes po-
diam fazer intervenções apropriadas (uma
afirmação relevante, concordar, discordar
ou perguntar algo sobre o tópico) e in-
tervenções inapropriadas (ficar em silên-
cio, expressar somente três palavras ou
menos, fazer perguntas ou afirmações fora
do tópico, resmungar, fazer piadas ou in-
terromper a tarefa). Na fase de feedback
os observadores forneciam feedback em
um aparelho através das cores verde (inter-
venção adequada) e vermelha (intervenção
inadequada). Na fase AM os participantes
se automonitoravam empurrando um in-
terruptor para o lado A quando fizessem
uma intervenção apropriada, e para o lado
B quando a intervenção era inapropriada.
Para os dois participantes ocorreram mais
intervenções apropriadas tanto nas sessões
de feedback quanto nas sessões de AM, do
que na linha de base. Para um deles ocor-
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reram mais intervenções apropriadas nas
sessões com AM do que nas sessões com
feedback.

Em conjunto, os estudos sobre o
efeito de reatividade ao AM mostram que
o fenômeno tem generalidade, pois ocorre
com pessoas de diferentes idades, em difer-
entes contextos e com uma variedade de
comportamentos.

Variáveis que influenciam a reatividade
ao AM

Korotitsch e Nelson-Gray (1999) re-
visaram um conjunto de variáveis que influ-
enciam a magnitude e direção dos efeitos de
reatividade. Algumas dessas variáveis são
apresentadas a seguir:

• Valoração do comportamento alvo
Comportamentos positivamente
valorados tendem a aumentar de
freqüência durante o AM enquanto
comportamentos negativamente val-
orados tendem a reduzir de fre-
qüência. Designando valorações
diferentes para o mesmo compor-
tamento alvo, Kazdin (1974, citado
por Korotitsch Nelson-Gray, 1999)
demonstrou o efeito dessa variável.
Quando valorado positivamente, o
comportamento aumentou de fre-
qüência; quando valorado negati-
vamente, o mesmo comportamento
diminuiu de freqüência.

• Motivação para mudança A moti-
vação do participante para mudar
seu comportamento parece se rela-
cionar com a reatividade. Em Ko-
maki e Dore-Boyce (1978), estu-
dantes que relataram estar com alta
motivação para melhorar a sua par-
ticipação verbal em um grupo de
discussão sofreram um maior efeito

de reatividade do que estudantes
que relataram estar com baixa mo-
tivação, isto é, a freqüência verbal
dos estudantes mais motivados au-
mentou como resultado do AM.

• Topografia do alvo de registro Os
efeitos reativos podem também de-
pender da dimensão do compor-
tamento selecionado para registro.
Abrams e Wilson (1979) mostraram
que fumantes que registravam a
quantidade de nicotina consumida
(em miligramas) passaram a fumar
menos do que os fumantes que reg-
istravam o número de cigarros fu-
mados.

• Esquema de registro O efeito de
reatividade é maior quando todas
as ocorrências do comportamento
são registradas. Mahoney, Moore,
Wade e Moura (1973) relataram um
melhor desempenho bem como uma
maior permanência nas tarefas au-
tomonitoradas quando o AM era re-
alizado de forma contínua (toda re-
sposta registrada), comparado com
registro intermitente dos mesmos
comportamentos.

• Respostas de monitoramento con-
corrente O aumento do número
de respostas concorrentemente au-
tomonitoradas tende a diminuir
os efeitos da reatividade. Um
maior efeito reativo foi encontrado
por Hayes e Cavior (1977, cita-
dos por Korotitsch Nelson-Gray,
1999) quando apenas uma resposta,
em comparação com múltiplas re-
spostas, era automonitorada.

• Momento do registro A magni-
tude dos efeitos de reatividade pode
ser determinada também pelo mo-
mento do registro. Rozensky (1974)
mostrou que a redução do fumar
foi maior quando o registro era
feito antes, do que quando era
feito depois de fumar. Em um



Revista Psicolog 95

estudo de Bellack, Rosensky, e
Schwartz (1974) os participantes
registravam o que comiam, a quanti-
dade, o tempo e o local da refeição.
O grupo de monitoramento pré-
comportamento registrava, antes da
refeição, o quanto ia comer, e
o grupo de monitoramento pós-
comportamento, registrava o que
havia comido. O primeiro grupo
teve uma redução de peso maior do
que o segundo, e este não diferiu de
um grupo controle.

• Estabelecimento de objetivo, feed-
back e reforçamento Outras var-
iáveis que aumentam o efeito de
reatividade são o estabelecimento
de objetivo, o feedback ao usuário
do AM e o reforçamento con-
tingente à mudança de comporta-
mento. Vários estudos apresenta-
dos por Korotitsch e Nelson-Gray
(1999) mostraram que a definição
de metas referentes aos comporta-
mentos a serem automonitorados,
produz um maior efeito de reativi-
dade. Da mesma forma, feedback
sobre a freqüência de AM tam-
bém aumenta o grau de reativi-
dade. Além disso, reforçamento
contingente a mudanças no compor-
tamento automonitorado potencial-
iza o efeito reativo do AM.

Questões metodológicas

Em contextos clínicos e de pesquisa,
o AM pode ser um recurso para a obtenção
da linha de base, como forma de avaliar o
comportamento alvo. Muitas vezes, antes
de uma intervenção pode-se desejar men-
surar dor, ansiedade, consumo de alimento,
entre outros comportamentos, e o AM pode
ser uma técnica útil. O tempo de registro
para a obtenção da linha de base pode ser
variável, dependendo do tipo de evento a
ser registrado e da freqüência de sua ocor-

rência. Barton, Blanchard e Veazey (1999)
sugerem, para casos de dor crônica, por ex-
emplo, duas semanas de AM em pesquisas
e uma semana em situação clínica. Quanto
mais crônico o problema menor precisa ser
o tempo de linha de base.

Cone (1999) defende que o AM e
auto-relatos globais são os extremos de um
continuum de observação. O auto-relato
estaria na extremidade de observação indi-
reta, e o AM na extremidade da observação
direta. Comparado ao auto-relato (ou lem-
brança retrospectiva, como denominam al-
guns autores), o AM tem as vantagens de
registrar o comportamento muito próximo
do tempo real e de ser menos vulnerável ao
esquecimento (cf. Wilson Vitousek, 1999)
e às interferências do controle de estímulos.
Segundo Korotitsch e Nelson-Gray (1999),
o AM, comparado com a observação direta
efetuada por terceiros, é mais econômico e
mais conveniente.

A técnica de AM pode ser muito
simples ou sofisticada, dependendo dos ob-
jetivos do terapeuta ou do pesquisador e
do tipo de comportamento, incluindo sua
freqüência e contexto onde ocorre. Inde-
pendentemente de sua complexidade, é im-
portante buscar-se sempre a sua precisão e
acurácia.

A seguir, apresentamos alguns dos
procedimentos sugeridos por Barton, Blan-
chard e Veazey (1999), Cone (1999), Ko-
rotitsch e Nelson-Gray (1999) e Thiele,
Laireiter e Baumann (2002) para garantir
a precisão e acurácia do AM.

Inicialmente, é necessário esta-
belecer um vínculo de confiança entre
cliente e terapeuta ou entre participante e
pesquisador. No caso da pesquisa, o con-
sentimento pós-informado é extremamente
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importante para garantir a fidedignidade
dos dados obtidos por meio dos registros
(cf. Gimenes Gimenes, 1984).

O cliente ou participante deve ser
convencido da importância dos registros
para a programação ou avaliação das in-
tervenções, bem como para o sucesso do
programa. Para isso, pode-se utilizar de ex-
emplos bem sucedidos do uso de registros
na resolução de alguns transtornos com-
portamentais ou na compreensão de alguns
fenômenos pesquisados.

Enquanto alguns clientes ou partici-
pantes já possuem habilidades relacionadas
ao AM, outros não têm experiência alguma
no que se refere às observações e registros.
Neste caso, um treino prévio dessas habil-
idades é importante para garantir a confi-
abilidade dos registros. Esse treino pode
ser realizado de acordo com as preferên-
cias do terapeuta ou pesquisador e ainda
do grau de sofisticação do repertório do
cliente ou participante. Entretanto, sugeri-
mos a utilização de princípios de instrução
programada, iniciando-se por registros de
comportamentos simples e de fácil obser-
vação e gradativamente introduzindo com-
portamentos mais complexos que requerem
observações mais elaboradas.

O AM pode ainda ser potencial-
izado pelo tipo de material escolhido para
realizar os registros e pela definição dos
comportamentos a serem registrados. De
acordo com as possibilidades, o material
utilizado deve ser o mais simples possível
e que produza o menor custo de resposta
para o cliente ou participante. Equipamen-
tos simples que requerem respostas motoras
discretas devem ser preferidos sobre mate-
riais que requerem manuseio intrusivo e re-
spostas contínuas. Quando necessárias, in-
struções devem ser apresentadas de forma

simples e curta. O comportamento a ser
registrado deve ser definido de forma in-
equívoca; mesmo para comportamentos
complexos, as definições não devem deixar
margem para interpretação dúbia da sua
ocorrência.

O cliente ou participante deve ser
alertado para a importância em registrar
o comportamento temporalmente o mais
próximo possível da sua ocorrência. Isso
reduz possíveis esquecimentos e distorções
nos relatos sobre as observações. Ao
mesmo tempo, instruções devem ser dadas
para que os registros não ocorram concor-
rentemente com outros comportamentos,
por exemplo, enquanto falando ao telefone,
ou realizando qualquer outra atividade que
possa interferir na acurácia do registro.

Toda vez que um registro é solici-
tado, a sessão terapêutica ou de entrevista
deve ser iniciada com a análise dos reg-
istros. Esse procedimento ressalta a im-
portância dos registros e tende a reforçar
o comportamento de registro do cliente ou
participante. Além disso, durante a análise
dos registros, é importante reforçar o de-
sempenho do cliente ou participante quando
os registros são acurados e foram realizados
de acordo com as solicitações.

Finalmente, em alguns casos pode
ser necessário verificar se os registros es-
tão sendo realizados conforme planejado.
Ligações telefônicas intermitentes e ines-
peradas aos clientes ou participantes com
perguntar sobre os registros podem ajudar a
manter o AM.

Apesar da utilidade do AM, alguns
outros cuidados metodológicos devem ser
tomados na sua adoção e análise dos dados.
O efeito de reatividade, por exemplo, pode
mascarar o efeito da manipulação de uma
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variável independente. Isso é grave prin-
cipalmente no contexto de pesquisa. Para
reduzir a reatividade, uma alternativa é uti-
lizar registros automáticos que não permi-
tam ao participante acesso aos dados, de
forma que ele não possa comparar taxas
atuais com anteriores (Barton, Blanchard
Veazey, 1999).

Em geral, o AM tem se mostrado
pouco efetivo para períodos de registro
maiores do que 6 a 8 semanas, segundo
Thiele, Laireiter e Baumann (2002). Dessa
forma, quando se necessita registros por
longos períodos de tempo, pausas de uma
semana a cada 6 ou 8 semanas podem con-
tribuir para a manutenção da efetividade
do AM. Esses períodos, entretanto, devem
ser definidos de acordo com as característi-
cas do cliente ou participante bem como do
comportamento alvo, a partir das avaliações
do terapeuta ou pesquisador.

Em alguns casos, o AM pode ser
uma atividade aversiva. Portadores de
transtornos da alimentação (anorexia e bu-
lima), por exemplo, tendem a rejeitar o AM
porque este pode intensificar a preocupação
com comida e evocar pensamentos rumina-
tivos e autodestrutivos. Os registros de in-
gestão de alimentos podem ficar associados
com uma história de fracasso e frustração.
Nesses casos, o foco deve ser sempre no
registro de mudança de comportamentos e
não na ingestão calórica ou peso (Wilson
Vitousek, 1999).

O AM, como qualquer outra técnica
terapêutica, pode não ser efetivo para qual-
quer tipo de comportamento ou para qual-
quer indivíduo. Além disso, como apontam
Thiele, Laireiter e Baumann (2002), o grau
de adesão ao AM tem se mostrado baixo.
Os indivíduos que mais aderem ao AM
são geralmente pessoas jovens, verbais, in-

teligentes e com alto nível de escolaridade.
Assim, generalizações sobre os efeitos do
AM devem ser realizadas com cuidado.

Considerações finais

O AM como técnica para obser-
vação, avaliação e intervenção comporta-
mental está bem estabelecida na literatura
especializada e tem se mostrado um instru-
mento importante tanto no contexto clínico
como no de pesquisa. Como qualquer tipo
de instrumental terapêutico ou de pesquisa,
a sua escolha deve ser realizada criteriosa-
mente. Alguns aspectos a ser levados em
consideração incluem o tipo de comporta-
mento alvo e o tipo de cliente ou partici-
pante.

Uma série de sugestões para garan-
tir a adesão e a precisão e acurácia do AM
foram apresentadas. Além disso, esforços
devem ser efetuados no sentido de cada vez
mais desenvolver materiais e instrumentos
de registros que sejam minimamente intru-
sivos, aumentando dessa forma a probabili-
dade de adesão a essa técnica.

Finalmente, o AM deve ser encar-
ado como parte de um arsenal disponível
ao terapeuta ou pesquisador. A sua uti-
lização e a avaliação da sua eficácia devem
sempre ser avaliadas dentro do contexto
multifacetado que se configura a clínica e a
pesquisa.
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