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Mário (50), solteiro, administrava uma empresa do ramo de equipamentos agrícolas 

que herdou do pai (falecido) namora Flávia (31) há oito meses. O cliente buscou 

terapia por não conseguir manter ereção nas relações sexuais com Flávia. 

Comportava-se de forma pouco assertiva no namoro: diante de dúvidas a respeito das 

verbalizações da namorada, fazia  inferências ao invés de dialogar a respeito. Relatou 

que a namorada era punitiva na hora do sexo:  falava sobre a mãe, que havia falecido 

recentemente, e se opunha às tentativas de aproximação do cliente. Mário sentia-se 

inseguro com relação ao bilionário ex-namorado de Flávia, pois ela fazia questão de 

contar a vida luxuosa que levava com ele. Ele também se incomodava que a 

namorada abusava de seu dinheiro: escolhia restaurantes e viagens caras, comprava 

roupas e sapatos e a ele cabia pagar tudo., Era, portanto, um namoro com muitos 

estímulos aversivos, com os quais ele não tinha repertório comportamental adequado 

para lidar. Mário também tinha poucos amigos, seu excesso de comportamentos 

governados por regras prejudicava a aproximação de pessoas. Relatava que queria se 

casar para não ficar sozinho, ou seja, casar-se era apenas um comportamento de 

fuga-esquiva para evitar a solidão. Um dos objetivos terapêuticos foi desenvolver 

repertório adequado de comunicação com Flávia, evitando, dessa forma, inferir e 

levando-o a conseguir falar “não” quando não quisesse pagar pelos excessos da 

namorada. Outro objetivo foi tornar o cliente sensível às consequências e menos 

controlado por regras, ampliando seus vínculos familiares e contatos sociais, e, ao 

mesmo tempo, criando condições para que ele produzisse reforçadores positivos a 

partir destes contatos. Os resultados do processo terapêutico, com relação à queixa 

inicial, foram obtidos em cinco sessões de psicoterapia. Mário conseguiu se comportar 

de forma assertiva com Flávia, parou de inferir, a questionava quando se sentia  

inseguro e passou a falar “não” para gastos exagerados. Levou-a, inclusive, a um 

restaurante simples onde, em outra ocasião, ela se negou a entrar. Conseguiu fazer 

sexo com Flávia, sem dificuldades,por diversas vezes, durante um feriado prolongado. 

A partir da quinta sessão, na qual relatou os resultados mais significativos, Mário não 

foi mais às sessões, apesar de ter sido apontado pela terapeuta que havia outros 

objetivos terapêuticos a serem buscados. Ele concordou em continuar; no entanto, 

desmarcou as sessões seguintes, por problemas ocorridos na empresa. Afirmou que 

oportunamente retomaria a terapia.. As festas de fim de ano chegaram e Mário não 

entrou mais em contato. 
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