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RESUMO
A Síndrome de Tourette é um dos transtornos do neurodesenvolvimento caracterizado pela
presença de múltiplos tiques motores e vocais. Os tiques são persistentes e podem aumentar
ou diminuir a frequência. O objetivo deste trabalho é realizar um relato de caso do
atendimento de um menino de 9 anos com um quadro de Síndorme de Tourette atendido na
Clínica Escola de Psicologia da FACIMED. A análise dos resultados aponta que os tiques
acontecem predominantemente em contingências respondentes relacionadas a situações
estressantes para a criança, sendo eliciados em maior frequência durante interações com a
mãe e durante as tarefas escolares. Comportamentos de esquiva para esconder o tique também
foram percebidos durantes as sessões: esconder o rosto, colocar a mão na boca e prender os
lábios. Diante de situações relacionadas a descrever contingências que envolvam os tiques, o
comportamento de mudar de assunto e não se engajar na conversa também foi recorrente. É
importante notar que os comportamentos de esquiva foram mais frequentes nos contextos de
brincadeira com o pai e durante a sessão de tarefa escolar. Durante o cruzamento dos dados
encontrados nos registros e as entrevistas clínicas realizadas, as atividades escolares e as
interações com a mãe eram frequentemente pareadas com interações sociais de cunho
aversivo durante a rotina da criança. A partir destas análises intervenções baseadas em treino
de pais, técnicas de controle do estresse e treino de habilidades sociais vêm sendo realizadas
durante as sessões, tendo como resultado imediato a diminuição na frequência de tiques.
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