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Lia (32) funcionária pública, buscou psicoterapia com queixa de pânico em meados de 
2008. Quando iniciou o tratamento psicológico, fazia acompanhamento psiquiátrico há 
anos, com uso de medicação. No passado, já tinha sido afastada de seu trabalho 
temporariamente e com o tratamento psicofarmacológico tinha diminuído as crises. Por 
volta de seis meses antes do início da psicoterapia, os sintomas de pânico tinham voltado 
“com mais força”. Seu médico a encaminhou para psicoterapia. Lia relatava os seguintes 
sintomas nas crises: ansiedade intensa, mal estar, tremores, taquicardia, sensação de 
desmaio, falta de ar, desconforto abdominal, medo de morrer e “sensação de estar fora 
de seu corpo”. Dizia que suas crises vinham “do nada” e relatava não conseguir se sentir 
bem: “hoje, lugar nenhum e ninguém me fazem me sentir bem”, “tenho vontade de 
morrer, de sumir”. Por conta das crises, Lia parou de sair, de dirigir, não conseguia ir a 
lugares com muitas pessoas, como supermercados, tinha medo de viajar e ficar longe de 
casa. No início do processo psicoterapêutico, a cliente foi instruída a como se comportar 
durante as crises de pânico (aprender a respirar, por exemplo); foi instruída a 
automonitorar seu corpo (observar e registrar as ocorrências de sintomas de pânico). 
Foram usados procedimentos de autoexposição (exposição gradual às situações que 
tendia a evitar) e exposição a estímulos interoceptivos (exercícios feitos em casa, nos 
quais Lia provocava sintomas semelhantes aos das crises de pânico e em seguida 
controlava tais sintomas). Durante a psicoterapia, ficou claro que alguns episódios de sua 
história de vida estavam relacionadas ao pânico, o que dava ensejo aos sintomas de 
ansiedade, como situações de bastante medo e incontrolabilidade do ambiente na 
infância. Lia era vista pelos familiares como “frágil”, que a poupavam de muitas maneiras. 
Na ocasião em que buscou terapia estava enfrentando desafios profissionais que exigiam 
repertórios comportamentais que ela não tinha bem desenvolvidos. Lia tinha grandes 
dificuldades em identificar e se engajar em atividades reforçadoras positivas, tinha um 
repertório comportamental mantido, predominantemente, por reforçamento negativo, 
inclusive com as pessoas mais próximas e familiares. Como resultados, as crises de 
pânico de Lia diminuíram consideravelmente, voltou a dirigir, passou a discriminar melhor 
os antecedentes que desencadeavam sentimentos de ansiedade, começou a identificar e 
se engajar em atividades mantidas por reforçamento positivo (atividades físicas, 
artesanato, viagens), a relatar sentimentos de autoconfiança e reduziu a medicação 
consideravelmente. O acompanhamento de Lia, atualmente, é feito com caráter de 
manutenção, com encontros terapêuticos a cada um ou dois meses. 
 
Palavras-chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); Transtorno de 
Pânico; automonitoramento. 
 
 


