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Maria (35), casada, dois filhos, ensino médio completo, trabalhava como auxiliar de 
produção, porém estava afastada pelo INSS há um ano e meio, devido a frequentes 
“ataques de pânico”. Maria era evangélica. Foi encaminhada à psicoterapia pelo 
dentista ao expor a ele as dificuldades com os ataques de pânico e devido a um 
quadro de bruxismo. A cliente relatou que há cinco anos “sofria com Síndrome do 
Pânico” e que o diagnóstico foi dado por quatro profissioinais da saúde (cardiologista, 
neurologista, médico do trabalho e psiquiatra). A primeira crise ocorreu em casa, 
quando Maria estava grávida do segundo filho, e, após esta, ocorreram várias outras. 
Maria relatou também dificuldades nas relações familiares, tanto com o marido e com 
os filhos, como com a mãe, considerando-se “um zero à esquerda em casa”. A 
terapeuta identificou como dificuldades de Maria: excesso de respostas de se queixar, 
de forma generalizada; dificuldades no relacionamento sexual com marido; 
dificuldades para ser aprovada em exame de habilitação para motorista; déficit no 
repertório para expor sentimentos e opiniões e para consequenciar diferencial e 
contingentemente respostas emitidas pelo outro; déficits no repertório de 
contracontrole; excesso de respostas de fuga-esquiva disfuncionais; seus 
comportamentos não eram mantidos por consequências remotas. Em contrapartida, 
apresentava habilidades sociais, quando não estava sob controle de estímulos que 
evocassem queixas, sendo extrovertida e produzindo consequências reforçadoras 
positivas ao outro. Era assídua nas sessões. Os objetivos e procedimentos visaram a 
colocá-la mais sob controle de outros estímulos que não os produzidos por sensações 
do próprio corpo; ampliar repertórios mais funcionais de fuga-esquiva  e 
contracontrole; ensiná-la a reforçar diferencialmente os comportamentos emitidos pelo 
outro, bem como colocá-la mais sob controle das consequências reforçadoras 
positivas ao outro; diminuir a ocorrência de repostas de fuga-esquiva em questões 
ligadas ao trabalho; e desenvolver repertório comportamental no que tange a relação 
sexual com o marido, como, por exemplo, expressão de sentimentos e de opiniões. Os 
resultados foram: Maria passou a exercer maior controle sobre o ambiente, 
principalmente com os filhos; na relação sexual com o marido, conseguiu expressar 
sentimentos e desejos; passou a consequenciar com função reforçadora positiva 
repostas desejadas emitidas pelo outro; fez um acordo com a empresa em que 
trabalhava para ser dispensada e optou por fazer um curso de depilação.  
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