
 
 
 
 
 
 
Atividade: Comunicação oral (estudo de caso clínico)  
 

TRANSTORNO DE ANSIEDADE INFANTIL: ESTUDO DE CASO SOB A PERSPECTIVA DA 
TERAPIA POR CONTINGÊNCIA DE REFORÇAMENTO (TCR) 

 
CAMILA DE ALMEIDA MANRICH 
ITCR – Campinas 
 
Cliente (35), casada, advogada, filha de classe média alta. A queixa referiu-se ao medo da cliente 
de que seu filho mais velho estivesse “sofrendo em demasia” pelo nascimento do irmão. Após o 
nascimento, o filho mais velho passou a agredir os pais, a ficar mais irritado, não queria se 
relacionar com amigos na escola, relatava “frio na barriga” quando se afastava da mãe. A cliente 
teve uma história de contingências de reforçamento (CR) caracterizada por exigências 
exageradas e regras rígidas distorcidas, as quais geravam superproteção ao filho mais velho. 
Como consequência da interação protetora o filho apresentava insegurança, restrito repertório de 
autonomia e dependência dos pais. A cliente estabeleceu relação supersticiosa: sua irmã mais 
velha frustrou-se com o nascimento da cliente e nunca superou tal sentimento. A cliente temia que 
o mesmo pudesse ocorrer com seu filho e nutria sentimentos de culpa por estar gerando 
sofrimento para o filho. Durante o processo de terapia, a cliente pôde modificar alguns 
comportamentos: conseguiu colocar as crianças para dormir em quartos separados, fazer com 
que o filho mais velho tomasse banho e se limpasse sozinho. Nos atendimentos com filho mais 
velho, ele relatou um “frio na barriga” (sintomas de ansiedade) em situações de enfrentamento, 
como a dança dos festivais da escola. Como procedimento, foi lhe dado um confete, em formato 
de estrelinha, e dito que aquele que o comesse teria poderes para minimizar tal “frio”, por meio do 
calor mágico advindo da estrelinha. A criança conseguiu, pela primeira vez, participar da dança 
sem chorar e, mesmo tendo caído no palco, brincou com o fato, dizendo que viveu uma “vídeo-
cassetada”. Dançou e sorriu para todos. A cliente conseguiu sentir-se mais segura em dar limites, 
em cobrar e elogiar autonomias do filho mais velho. 
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