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RESUMO 

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é demonstrar a interface existente 
entre a Medicina Comportamental e a metodologia denominada Reprogramação 
Mental em 10 Sessões com PNL e Hipnose. Demonstrar, ainda, a eficácia que a 
técnica tem apresentado no manejo eficaz do Transtorno de Pânico. 

O Transtorno de Pânico configura-se, atualmente, como uma das psicopatologias 
mais incapacitantes. Alguns até o mencionam como o mal do século. 

A Medicina Comportamental é um campo interdisciplinar no qual se busca integrar   
conhecimentos de vários ramos, como ciências biológicas, psicológicas e sociais, 
gerando conhecimentos que podem ser úteis aos processos de manejo e/ou  da 
saúde/doença, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. 

A "Reprogramação Mental em 10 Sessões com PNL e Hipnose" é uma metodologia 
desenvolvida pelo psicólogo Valdecy Carneiro no ano de 2008. O processo acontece 
em 10 sessões, com duração aproximada de 60 a 90 minutos cada. 

Concluímos, por fim, que os elementos comuns à metodologia denominada 
Reprogramação Mental em 10 Sessões com PNL e Hipnose e à Medicina 
Comportamental evidenciam as interfaces existentes entre as mesmas e ficou 
demonstrado, através dos casos clínicos relatados, a eficácia da Reprogramação 
Mental em 10 Sessões com PNL e Hipnose no manejo do Transtorno de Pânico. 

Palavras-chave: Transtorno de Pânico, Síndrome do Pânico, Transtornos de 
Ansiedade, PNL, Hipnose, Reprogramação Mental. 
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ABSTRACT 

The objective of this Course Completion Work is to demonstrate an interface 
between the Medicine and the methodology of denomination Mind Reprogramming in 
10 Sessions with NLP and Hypnosis. Demonstrate, furthermore, that he has no 
effective management of Panic Disorder. 

Panic Disorder is currently one of the most disabling psychopathologies. Some even 
mention it as the evil of the century. 

Behavioral Medicine is an interdisciplinary field in which it seeks to integrate 
knowledge from various branches, such as biological, psychological and social 
sciences, generating knowledge that may be useful to management of health/disease 
processes, with the aim of contributing to Quality of People's lives. 

"Mind Reprogramming in 10 Sessions with NLP and Hypnosis" is a methodology 
developed by the psychologist Valdecy Carneiro in 2008. The process takes place in 
10 sessions, with a duration of approximately 60 to 90 minutes each. 

We conclude that the elements common to the methodology of denomination Mind 
Reprogramming in 10 sessions with NLP and Hypnosis and Behavioral Medicine 
show the existing interfaces between how it has been demonstrated, through the 
clinical cases reported, the efficacy of Mind Reprogramming in 10 Sessions With NLP 
and Hypnosis in the management of Panic Disorder. 

Key words: Panic Disorder, Panic Syndrome, Anxiety Disorders, NLP, Hypnosis, 
Mind Reprogramming. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Como psicólogo atuante. me valendo de metodologias como  Hipnose, 

Programação Neurolinguística  e  Coaching, tenho tido a oportunidade de presenciar 

mudanças significativas nas vidas das pessoas. Obviamente, para presenciar tais 

mudanças, primeiramente presenciei estados intensos de desvalia e desespero. 

Na prática clínica pude aplicar técnicas e mais técnicas e, dia após dia, 

perceber quais técnicas surtiam melhores resultados na atuação junto aos e com os 

pacientes/clientes. Assim, um arsenal de técnicas e ferramentas foi se desenhando 

e, na aplicação clínica, os resultados foram se evidenciando cada vez mais e 

melhor, o que levou ao aperfeiçoamento de técnicas e atualização do arsenal 

utilizado clinicamente. Surge, assim, a metodologia denominada "Reprogramação 

Mental em 10 Sessões com PNL e Hipnose", como fruto da prática clínica constante 

e da percepção ou acuidade gerada por tal prática. 

Clinica e socialmente, um dos males que mais chama a atenção é o 

Transtorno de Pânico, pois a situação de desvalia e desespero demonstrados neste 

transtorno levam não somente à comoção individual mas também a uma comoção 

social. 

A OMS - Organização Mundial de Saúde estima, neste ano de 2017, que 

aproximadamente 4% da população mundial sofra com este mal, o que totaliza a 

cifra de 280 milhões de pessoas. 

 

2. OBJETO 

Descrever as técnicas de Reprogramação Mental em 10 Sessões Com 

PNL e Hipnose e sua efetividade no tratamento dos Transtornos de Ansiedade, mais 

especificamente no Transtorno de Pânico. 
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3. OBJETIVO 

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é demonstrar a 

interface existente entre a Medicina Comportamental e a metodologia denominada 

Reprogramação Mental em 10 Sessões com PNL e Hipnose. Demonstrar, ainda, a 

eficácia que a técnica tem apresentado no manejo eficaz do Transtorno de Pânico. 

 

4. TRANSTORNO DE PÂNICO 

O Transtorno de Pânico configura-se, atualmente, como uma das 

psicopatologias mais incapacitantes. Alguns até o mencionam como o mal do 

século. Abaixo a descrição do Transtorno, conforme o CID-10 (Classificação 

Internacional de Doenças): 

"F41.0 Transtorno de pânico [ansiedade paroxística 

episódica] 

A característica essencial deste transtorno são os ataques 

recorrentes de uma ansiedade grave (ataques de pânico), que 

não ocorrem exclusivamente numa situação ou em 

circunstâncias determinadas mas de fato são imprevisíveis. 

Como em outros transtornos ansiosos, os sintomas essenciais 

comportam a ocorrência brutal de palpitação e dores torácicas, 

sensações de asfixia, tonturas e sentimentos de irrealidade 

(despersonalização ou desrrealização). Existe, além disso, 

freqüentemente um medo secundário de morrer, de perder o 

autocontrole ou de ficar louco. Não se deve fazer um 

diagnóstico principal de transtorno de pânico quando o sujeito 

apresenta um transtorno depressivo no momento da ocorrência 

de um ataque de pânico, uma vez que os ataques de pânico 

são provavelmente secundários à depressão neste caso." 

 

5. MEDICINA COMPORTAMENTAL  
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Vejamos a definição de Medicina Comportamental proposta pelo Prof. Dr. 

José Roberto Leite, professor Livre Docente do Departamento de Psicobiologia da 

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo.  

A Medicina Comportamental é um campo interdisciplinar no qual se busca 

integrar   conhecimentos de vários ramos, como ciências biológicas, psicológicas e 

sociais, gerando conhecimentos que podem ser úteis aos processos de manejo e/ou  

da saúde/doença, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas, bem como alívio dos sofrimentos padecidos. (Leite) 

 

Leite é criador e coordenador do curso de Especialização em Medicina 

Comportamental da UNIFESP e fundador do Centro de Estudos de Medicina 

Comportamental. 

"Campo interdisciplinar relacionado com o desenvolvimento e a 

integração da ciência comportamental e biomédica; corpo de 

conhecimento e conjunto de técnicas relevantes para a saúde e 

a doença, bem como para aplicação na profilaxia, no 

diagnóstico, no tratamento e reabilitação." (Leite) 

Entre as técnicas utilizadas pela Medicina Comportamental destacam-se:  

- Técnicas de Meditação e Relaxamento, 

- Técnicas de Biofeedback; 

- Técnicas de Estados Alterados ou Alternativos de Consciência, como: 

 - Hipnose 

 - Meditação 

- Treinamentos e Terapias Cognitivo-Comportamentais, como: 

 - TREC - Terapia Racional Emotivo Comportamental 

 - Programação Neurolinguística (PNL); 
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- Técnicas e Processos de Coaching; 

- Técnicas e Conceitos de Psicologia Positiva; 

- etc... 

  

6. NEUROCIÊNCIA E NEUROPLASTICIDADE 

Podemos definir a neurociência como uma ciência interdisciplinar, cujo 

campo de atuação gera interfaces com os mais diversos saberes como a educação, 

a medicina, a psicologia, antropologia, linguística, matemática, etc... O objeto de 

estudo das neurociências são o sistema nervoso, suas funcionalidades e suas 

correlações e interações com o meio ambiente.  

Roberto Lent, professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que o que é chamado de 

Neurociência melhor poderia ser definido como Neurociências, justamente devido à 

essa interdisciplinaridade, e esclarece: 

"A Neurociência comportamental dedica-se a estudar as 

estruturas neurais que produzem comportamentos e outros 

fenômenos psicológicos como o sono, os comportamentos 

sexuais, emocionais, e muitos outros. É às vezes conhecida 

também como Psicofisiologia ou Psicobiologia." (Lent, 2010, p. 

6) 

Neuroplasticidade ou plasticidade neural é a condição ou capacidade de 

adaptabilidade que os neurônios tem, respondendo a estímulos ambientais. O 

fenômeno da Neuroplasticidade acontece através da criação de novas conexões 

sinápticas, enfim, podemos inferir daí que o cérebro é mutante, ou seja, ele não é 

estático. Os estímulos ambientais podem gerar respostas funcionais imediatas e 

também alterações duradouras e até mesmo permanentes. (Lent, 2011) 

"A neuroplasticidade implica mudanças na transmissão de 

informações entre os neurônios, tornando alguns mais ativos, 
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outros menos, de acordo com as necessidades impostas pelo 

ambiente externo e pelas próprias operações mentais. 

(...) 

Fenômenos neuroplásticos mais duradouros ocorrem com o 

treinamento e a aprendizagem. Nesses casos, os circuitos 

neurais envolvidos tornam-se fortes e permanentes. O 

hardware cerebral se modifica, com a emergência de novos 

circuitos entre os neurônios e o fortalecimento daqueles mais 

utilizados. A informação obtida persistirá durante muito tempo, 

às vezes durante toda uma vida. " (Lent, 2011, pp. 139 e 140) 

Um Pouco de História Sobre Neuroplasticidade 

Até os anos 90 era aceito, universalmente, que o cérebro não 

desenvolvia novas células. Todos os pesquisadores 

acreditavam que as células cerebrais, à diferença das outras 

células do corpo, não aumentavam sua quantidade depois do 

nascimento. 

Porém, essa parte da sabedoria convencional foi abandonada 

quando os cientistas, finalmente, resolveram o mistério do 

"golpe dos canários". 

Essa era uma fraude comum, perpetrada nos anos 30, quando 

donos de lojas de animais inescrupulosos injetavam o 

hormônio testosterona nas canárias, que são incapazes de 

cantar. Quando isso era feito, elas, apenas durante algum 

tempo, desenvolviam a habilidade de cantar. 

Pesquisando esse fenômeno durante os últimos anos, os 

neurologistas descobriram que ao injetar hormônios nas 

canárias, produziam-se mais células cerebrais, ou seja mais 

neurônios. As canárias desenvolviam mais neurônios em 

partes do cérebro onde a habilidade de cantar se origina." 

(Khalsa e Stauth, 1997, p.105)  

 

7. MARCADORES-SOMÁTICOS X ÂNCORAS 
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7.1. ÂNCORAS 

Uma âncora é algo que serve para ligar ou fixar uma coisa em outra ou, 

mais especificamente, em PNL são modos de se eliciar estados emocionais ou de 

recursos vinculando-os a estímulos visuais, cinestésicos, auditivos, gustativos e 

olfativos. (O,Connor, 2014) 

Poderíamos explicar as âncoras, ainda, valendo-nos dos exemplos de 

condicionamento clássico pavloviano. 

Para se criar uma âncora é necessário associar o estímulo: 

  - No “pico” da intensidade do estado eliciado; 

  - De maneira precisa, ou seja, que possa reproduzir o estímulo; 

  - De forma exata, precisa e inconfundível. (Carneiro, 2007) 

 

7.1.1. Ancoragem de Recursos 

É possível ancorar recursos, sentimentos, sensações ou emoções que se 

pretenda ter disponibilidade, através da associação de estímulos visuais, auditivos, 

cinestésicos, olfativos e/ou gustativos. (O'Connor, 2014; Carneiro, 2007) 

7.1.2. Empilhamento  ou Pilha de Âncoras 

O empilhamento de âncoras é um processo muito simples: ao ser eliciado 

um estado emocional (amor, por exemplo) toca-se um ponto do corpo da pessoa 

(cotovelo direito, por exemplo). Na sequência, ao se eliciar outros 

sentimentos/sensações/emoções efetua-se o toque no mesmo local (cotovelo 

direito). A intenção é que se crie um emparelhamento de estímulos sensoriais que 

ficarão neurologicamente associados aos sentimentos/sensações/emoções 

ancorados. (O'Connor, 2014; Carneiro, 2007) 
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7.1.3. Desintegração ou Colapso de Âncoras 

Vamos exemplificar, sucintamente,  o procedimento de desintegração ou 

colapso de âncoras:   

a) Elicie uma sensação desagradável ou estado negativo e ancore (no 

joelho direito, por exemplo): 

b) Elicie uma sensação agradável ou estado positivo e ancore em outro 

lugar (joelho esquerdo, por exemplo); 

c) Acione agora as duas âncoras ao mesmo tempo, provocando um 

colapso ou choque entre as mesmas; 

d) No começo a fisiologia da pessoa que passa pelo processo é de quem 

está confusa, mas aos poucos vai passando para uma sensação de neutralidade, 

isto é, quando as duas âncoras são acionadas ao mesmo tempo elas se 

desintegram e se tornam neutras. (O'Connor, 2014; Carneiro, 2007) 

 

"Uma memória no cérebro pode ser acessada de qualquer de 

seus constituintes; essa é a chamada "propriedade de 

'conteúdo acessível' do sistema de memória do cérebro. O odor 

de perfume de uma ex-namorada pode ser suficiente para que 

toda a memória dessa pessoa volte: imagens, pensamentos e 

palavras. E mais, ao contrário dos computadores que precisam 

de equivalentes exatos, a recuperação da memória no sistema 

nervoso procede por analogia, portanto, qualquer coisa que 

possa, mesmo que vagamente, nos lembrar de algo que 

saibamos pode trazer de volta a memória. Essa característica 

tem  consequências importantes para as memórias 

traumáticas. Isso significa que qualquer imagem, som, cheiro, 

emoção, pensamento, ou uma sensação física que lembre o 

que aconteceu à época do evento, pode trazer de volta toda a 

experiência de uma memória disfuncional guardada." (Servan-

Schreiber, pp. 93, 94) 
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7.2. MARCADORES SOMÁTICOS 

Abaixo a conceituação de marcadores somáticos, conforme o criador do 

termo, o neurocientista Antonio R. Damásio: 

"Quando lhe surge um mau resultado associado a uma dada 

opção de resposta, por mais fugaz que seja, você sente uma 

sensação visceral desagradável. Como a sensação é corporal, 

atribuí ao fenômeno o termo técnico de estado somático (em 

grego, soma quer dizer corpo); e, porque o estado ”marca” uma 

imagem, chamo-lhe marcador. Repare mais uma vez que uso 

somático na acepção mais genérica (aquilo que pertence ao 

corpo) e incluo tanto as sensações viscerais como as não 

viscerais quando me refiro aos marcadores-somáticos." 

(Damásio, 1996, p. 205) 

Fica fácil perceber a similaridade do conceito damasiano de marcadores-

somáticos com o conceito de âncoras da Programação Neurolinguística. O trecho 

destacado a seguir, reforça a percepção de tal semelhança, principalmente quando 

falamos de âncoras negativas e positivas: 

"Quando um marcador-somático negativo é justaposto a um 

determinado resultado futuro, a combinação funciona como 

uma campainha de alarme. Quando, ao contrário, é justaposto 

um marcador-somático positivo, o resultado é um incentivo. 

(...)por vezes, os marcadores-somáticos funcionam de forma 

velada, ou seja, sem surgir na consciência, e podem utilizar o 

circuito emocional a que chamei ”como se”.(...) imagine-os 

como um mecanismo de predisposição.(...) A simbiose entre os 

chamados processos cognitivos e os processos geralmente 

designados por ”emocionais” torna-se evidente. (Damásio, 

1996, pp. 206, 207) 

 

E mais adiante, falando da origem dos marcadores-somáticos e da 

continuidade do processo de aprendizagem: 

"No nível neural, os marcadores-somáticos dependem da 

aprendizagem dentro de um sistema que possa associar 
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determinados tipos de entidades ou fenômenos à produção de 

um estado do corpo, agradável ou desagradável. (...)os 

marcadores-somáticos podem atuar de forma oculta (não é 

necessária a sua percepção consciente) e podem 

desempenhar outras funções úteis, além da de enviar sinais de 

”Perigo!” ou ”Avançar!”.(p. 212) 

 

E, para finalizar a correlação entre âncoras e marcadores-somáticos, 

deixemos o próprio Damásio esclarecer: 

"É preciso não esquecer que a idéia do marcador-somático 

abrange uma alteração integral do estado do corpo, a qual 

inclui modificações, tanto nas vísceras como no sistema 

músculo-esquelético, induzidas quer por informações neurais 

quer por informações químicas, ainda que o componente 

visceral se afigure um pouco mais crítico que o músculo-

esquelético na criação de estados de fundo e estados 

emocionais." (Damásio, 1996, p. 238). 

 

8. PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA (PNL) 

Carneiro (2007), define da seguinte maneira o termo Programação 

Neurolinguística: 

Programação: Como ordenamos nossos pensamentos e ações para 

chegar aos resultados que chegamos. 

Neuro: Como a nossa neurologia estrutura a nossa vivência e lhe atribui 

significados sensoriais. 

Linguística: De que maneira a linguagem que utilizamos afeta o nosso 

complexo corpo-mente e como usar a linguagem de forma que ela crie uma 

realidade melhor para nós e para os outros. 
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8.1. PRESSUPOSTOS BÁSICOS 

Um pressuposto ou pressuposição não pretende ser uma verdade 

absoluta ou universal. São modelos observáveis e podem tornar-se crenças úteis  

para o nosso desempenho ou crescimento pessoal. (Carneiro, 2007) 

O mapa não é o território.  

As pessoas respondem à sua representação interna da realidade e não à 

própria realidade. 

Mente e corpo formam um único sistema. 

As pessoas fazem sempre as melhores escolhas que possuem no 

momento. 

Todo comportamento possui uma intenção positiva. 

Todo comportamento é útil em algum contexto. 

É impossível não se comunicar. 

Não existem pessoas sem recursos. O que existem são estados sem 

recursos. 

Possuímos dentro de nós todos os recursos dos quais precisamos. Se 

não dispusermos, podemos criá-los. 

O significado de uma comunicação é a resposta que você obtém. 

Se uma pessoa pode fazer alguma coisa, qualquer pessoa pode. 

O fracasso não existe. Existem retornos de informações de como fazer e 

como não fazer. 

Se você quer entender, aja. 

Ter uma escolha é melhor do que não ter escolha alguma. 
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O elemento mais flexível e mais versátil controla o sistema. 

Modelar comportamentos de sucesso leva ao sucesso. 

Se o que você estiver fazendo não está dando o resultado esperado faça 

outra coisa.  

 

8.2. REPRESENTAÇÃO INTERNA 

 “As pessoas respondem à sua representação interna da realidade e não 

à própria realidade.” 

A realidade externa ou evento externo é decodificado pelos nosso 

sentidos: visão, audição, tato, olfato ou paladar. Processamos as informações 

recebidas utilizando filtros de Omissão (Eliminação), Generalização ou Distorção. 

Fazemos uma representação interna das informações recebidas, que se 

refletirá em nosso estado emocional e, por conseguinte, estará refletida também em 

nossa fisiologia (postura corporal, gestos, respiração, tônus muscular etc.).(Carneiro, 

2007) 

“Experiência não é aquilo que acontece a você e sim o que você faz com 

o que lhe acontece.” Aldous Huxley 

 

8.3. ESTADO EMOCIONAL 

“Mente e corpo formam um único sistema.” 

Nossos estados mental e fisiológico dependem mútua e reciprocamente 

um do outro. Mudando o nosso estado mental mudamos o nosso estado fisiológico e 

mudando a nossa fisiologia, naturalmente, mudamos o nosso estado mental.  
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8.3.1. Congruência e Incongruência 

Ser congruente é estar com o nosso estado fisiológico e nosso estado 

emocional na mesma sintonia, na mesma freqüência.  

Imagine-se dizendo que está “muito feliz” com uma cara séria, fria, sisuda. 

Não parecerá congruente. 

 

8.3.2. Associado 

Estar associado em uma experiência é senti-la como se estivesse 

acontecendo no presente, vendo o que se viu, sentindo o que se sentiu e ouvindo o 

que se ouviu quando a experiência ocorria.  

Geralmente, a pessoa associada relata em tempo verbal no presente. 

 

8.3.3. Dissociado 

Estar dissociado é ver a experiência como quem assiste a um filme ou a 

uma cena que acontece em separado. 

A pessoa dissociada relata em tempo verbal no passado ou no futuro; 

A experiência  demonstra que pessoas fóbicas ou traumatizadas relatam 

suas experiências de forma associada, como se o evento ou momento traumatizante 

estivesse se repetindo agora. (Bandler e Grinder, 1977) 

 

8.3.4. Calibragem 

Calibrar é perceber as sutis (ou não muito) mudanças que ocorrem com a  

outra pessoa no decorrer de uma experiência ou situação.  
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Quanto mais se desenvolve a acuidade sensorial mais se aumenta a 

capacidade de calibrar o estado de outra pessoa. 

Pode-se calibrar os vários elementos da fisiologia, como por exemplo: 

respiração, tônus muscular, dilatação das pupilas, sorriso, ritmo da voz, quietude ou 

inquietude corporal, movimentos dos olhos etc. 

Em PNL calibra-se o estado de uma pessoa ao ser eliciada uma situação  

X e após proceder-se às intervenções é verificado novamente se os mesmos 

padrões calibrados estão presentes quando se elicia novamente a mesma situação 

X. Se estiverem, a mudança não ocorreu, isto é, a intervenção pode não ter sido 

bem sucedida. (O'Connor, 2014; Carneiro, 2007) 

 

8.4. PONTE AO FUTURO 

A ponte ao futuro está presente em praticamente todas as aplicações da 

PNL. 

É a experiência de pensar em uma mudança qualquer que se queira fazer 

na vida e imaginar-se no futuro com essa mudança já realizada. Acredita-se que um 

dos grandes avanços da PNL no estudo da experiência subjetiva é o uso da 

capacidade imaginativa. Infere-se que, se podemos pensar, podemos pensar 

qualquer coisa. E se podemos imaginar, podemos imaginar qualquer coisa. Portanto, 

podemos agir “como se” as coisas já tivessem acontecido, “como se” a mudança já 

tivesse sido implementada e, dessa forma, testar como será a nossa reação no 

futuro.  

Dessa maneira, acredita-se que é possível tomar uma precaução 

importantíssima relacionada à mudança pretendida, seja ela terapêutica ou 

comportamental: supõe-se que fazer uma ponte ao futuro possibilita saber se a 

mudança será ecológica ou não, testar quais serão as suas reações sobre o 

indivíduo e também se ele quer realmente fazer a mudança. (O'Connor, 2014; 

Carneiro, 2007) 
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9. EPIGENÉTICA 

Segundo o seu fundador, o conceituado biólogo molecular Bruce H. 

Lipton, a Epigenética é o estudo dos mecanismos moleculares pelos quais o meio 

ambiente controla a atividade genética. Ainda segundo Lipton (2007), não somos 

vítimas de nossos genes ou padrões genéticos, mas sim senhores de nossos 

destinos e com capacidade para criarmos uma vida plena de amor, felicidade e paz. 

 

10. REPROGRAMAÇÃO MENTAL EM 10 SESSÕES 

A "Reprogramação Mental em 10 Sessões com PNL e Hipnose" é uma 

metodologia desenvolvida pelo psicólogo Valdecy Carneiro no ano de 2008. O 

processo acontece em 10 sessões, com duração aproximada de 60 a 90 minutos 

cada. São sessões temáticas, nas quais se trabalham as demandas apresentadas 

pelos pacientes/clientes. (Carneiro, 2016) 

"Problemas emocionais resultam de disfunções no cérebro 

emocional. Para muitas pessoas, essas disfunções originam-se 

de experiências dolorosas do passado - que não tem nenhuma 

relação com o presente - e que, no entanto, continuam a 

controlar seu comportamento. 

A principal meta do tratamento é 'reprogramar' o cérebro 

emocional para que ele se adapte ao presente em vez de 

continuar a reagir às experiências passadas." (Servan-

Schreiber, 2004) 

 

10.1. Avaliação e Recodificação do Sistema de Crenças 

O objetivo da aplicação dessa técnica é detectar e desinstalar crenças 

limitantes e, aproveitando a oportunidade, instalar crenças capacitantes, 
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fortalecedoras, que conduzam o indivíduo a maiores e mais relevantes realizações 

pessoais. (Carneiro, 2016) 

 

 "Nossas respostas aos estímulos do ambiente são controladas 

pela percepção: no entanto, nem todas as formas de 

percepção que temos são precisas, assim como nem todas as 

cobras são perigosas! Sim, a percepção "controla" a biologia, 

mas como já vimos, ela nem sempre é precisa. Um sinônimo 

adequado para esse tipo de percepção que controla o 

comportamento é a palavra crença." (Lipton,2007, p. 160) 

 

"O fato de a membrana de uma célula e um chip de 

computador serem homólogos nos permite estudar e entender 

melhor a estrutura das células comparando-as aos dos 

microcomputadores. Além disso, leva-nos a concluir que elas 

são programáveis. A segunda descoberta é que o programador 

está fora da célula/computador. O comportamento biológico e a 

atividade genética estão dinamicamente ligados às 

informações do ambiente, que podem ser descarregadas 

(como um download) no interior da célula." (Lipton, 2007, 

p.110) 

Lipton (2007) ainda afirma taxativamente: "Não são nossos genes, mas 

sim nossas crenças que controlam nossa vida" (p. 172) 

 

10.2. Técnica do Perdão (Esvaziando a Cesta de Lixo) 

A "Técnica do Perdão - Esvaziando a Cesta do Lixo" é utilizada para 

eliminar cargas emocionais negativas de experiências passadas,através da 

associação de estímulos (âncoras), e do uso apropriado da linguística,“esvaziando a 

cesta de lixos emocionais”, ou seja, aqui o perdão utilizado não é o perdão racional, 

teórico ou teológico. É uma técnica que gera o perdão de maneira sentida 

(sensorialmente) e consentida (pela verbalização, nas relações de causa e efeito). 
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Na "Técnica do Perdão - Esvaziando a Cesta do Lixo" utiliza-se um empilhamento de 

âncoras cinestésicas, com as sensações de Amor, Gratidão, Segurança, Alegria e 

Vitória/Superação. (Carneiro 2012; Carneiro, 2016) 

Seligman (2011) afirma que a gratidão pode tornar as vidas das pessoas 

mais satisfatórias e felizes, além de aumentar a sensação de bem-estar e diminuir a 

depressão. 

A neurocientista cognitiva Sophie Scott, da Universidade de Londres, 

aprofundou seus conhecimentos e compreensões sobre as emoções positivas 

através de sinais neurais da força de contágio do riso. 

"Estimular o cérebro emocional por meio de processos naturais 

também inflama o sistema imunológico. Ele promove a 

proliferação das assim chamadas células " assassinas 

naturais", tornando-as mais agressivas contra infecções e 

células cancerígenas" (Servan-Schreiber, 2004, p. 172) 

Estudo do British Medical Journal demonstrou que idosos viúvos tem um 

tempo de sobrevivência menor do que idosos da mesma faixa etária cujas esposas 

ainda vivem. Também um outro estudo demonstrou que homens que "responderam 

sim" à simples pergunta "sua mulher demonstra amor por você/" apresentaram 

metade dos sintomas de doenças cardiovasculares que os demais homens 

entrevistados. Em outro estudo desenvolvido por cinco anos os homens que se 

identificaram com a frase "minha mulher não me ama" tiveram três vezes mais 

úlceras que os demais homens pesquisados. (Servan-Schreiber, 2004)  

Ainda Servan-Schreiber (2004) relata que mulheres que se sentem 

"desprezadas" por seus maridos têm muito mais problemas de cistite e distúrbios 

intestinais, além de resfriados, do que as que julgam possuir uma vida conjugal com 

harmonia.  

"Outra descoberta importante foi que as emoções não se 

originam apenas de respostas do corpo ao ambiente. Por meio 

da autoconsciência, a mente pode usar o cérebro para gerar 

"moléculas de emoção" e agir sobre todo o sistema. Enquanto 

o uso apropriado da consciência pode tornar um corpo doente 
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mais saudável, o controle inconsciente inapropriado das 

emoções podem causar muitas doenças (...)" (Lipton, 2007, 

p.156) 

 

10.3. Regressão na Linha do Tempo 

O indivíduo é conduzido – metaforicamente – às suas experiências 

passadas: juventude, adolescência, infância, momento do parto, acordo pré-

concepção e contato com seu mentor para essa encarnação. Valendo-nos de alguns 

estímulos positivos (âncora) gerados previamente, com boas sensações/emoções, 

tais como amor, gratidão, segurança, alegria, superação, etc., dessensibilizamos e 

imprimimos novo significado (ressignificação) à História de Vida da pessoa. 

(Carneiro, 2016) 

 

10.4. Regressão À Vida Intrauterina 

Dessensibilização e eliminação de traumas codificados durante a vida 

intrauterina, pela simbiose gestante-feto e dessensibilização e ressignificação de 

possíveis traumas e eventos relativos ao parto... 

Na atualidade, já sabemos que praticamente tudo que é vivenciado pela 

mãe durante a gestação é armazenado pelo feto, de maneira acrítica (sem juízo de 

valor), o que pode levar o indivíduo a incorporar em sua vida de relação padrões 

aprendidos durante a vida intrauterina, gerados por fortes emoções ou por frases 

pronunciadas pela mãe ou ouvidas e emocionalizadas por esta... (Carneiro, 2016; 

Verny e Kelly, 1998) 

Verny e Kelly (1998) mencionam o caso de uma criança de nove anos 

que tinha pesadelos horríveis, com gritos, uma luz forte, xingamentos e, inclusive, 

falando uma língua estranha durante o pesadelo. A mãe da criança, ao ouvir em um 

programa de rádio uma psicoterapeuta falando sobre sonhos, pesadelos e seus 

significados possivelmente estarem atrelados à memória do parto pela criança, 

passou em revista a própria memória relativa ao parto de seu filho e percebeu que 
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tais elementos estavam presentes no momento do parto, incluindo uma visita de um 

padre para lhe dar a extrema unção:  

"De repente, todos os elementos do quebra-cabeça se 

encaixaram. Os pesadelos de Ricky eram uma lembrança do 

nascimento, seus xingamentos, os que ele havia escutado dos 

médicos, a língua aparentemente estrangeira, as palavras do 

padre em latim. Tudo parecia lógico (...)" (Verny e Kelly, 1998, 

p.96) 

Os estudos apontaram ainda a associação de problemas psicológicos, - 

como a esquizofrenia, psicoses e condutas antissociais e criminosas - às 

dificuldades surgidas no momento do parto, como cordão umbilical preso ao 

pescoço, eclâmpsia, etc. (Verny e Kelly, 1998) 

"(...) num estudo que enfocou trinta e três jovens 

esquizofrênicos, os pesquisadores apuraram em 40% dos 

casos uma taxa de complicações diversas no nascimento. 

Entre seus irmãos e irmãs, mentalmente sadios, essa taxa era 

de 10% somente." (Verny e Kelly, 1998, p. 97) 

Um outro estudo realizado no Instituto de Psicologia de Copenhague 

estudou dezesseis homens que haviam cometido crimes violentos. Quinze desses 

homens tiveram partos anormalmente difíceis. (Verny e Kelly, 1998) 

"(...) a transmissão de sinais que indiquem a existência de um 

ambiente materno de afeto e compreensão, propiciará a 

seleção de programas genéticos que estimulem o 

crescimento." (Verny e Weintraub, 2004, p. 17) 

"Estes sinais decisivos de amor ou medo são transmitidos ao 

feto através de moléculas que viajam no sangue e que são 

produzidas como resposta à percepção materna de seu 

ambiente." (Lipton, apud Verny e Weintraub, 2004, p. 17) 

 

10.5. Recodificação Ancestral 
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Utiliza-se do poder criador do cérebro e da mente humana para “instalar” 

novas qualidades que o indivíduo necessite em seu dia a dia. Em seguida, valendo-

nos de recursos especiais de ancoragem (associação de estímulos), validamos tais 

qualidades desde as linhas ascendentes da pessoa: avós maternos e paternos. 

(Carneiro, 2016) 

Lipton (2007) relata que as experiências das vidas dos pais podem moldar 

o perfil genético de seus filhos. E que a ciência da epigenética demonstra que os 

organismos podem transmitir informações hereditárias de duas maneiras distintas: 

através dos genes (genética) ou do aprendizado (epigenética), além de enfatizar que 

as pesquisas epigenéticas estabeleceram que os genes não comandam nossos 

destinos. 

Lipton e Bhaerman (2013) concluíram que são os nossos pensamentos, 

muito mais que as características que herdamos de nossos antepassados, que 

manifestam as nossas realidades.  

"As células também são capazes de aprender com as 

experiências que vivenciam em seu ambiente e de criar uma 

espécie de memória que é passada aos seus descendentes." 

(Lipton, 2007, p. 47) 

A importância e do aprendizado intrauterino ressalta-se no estudo de 

pesquisadores alemães e franceses, que conduzem à conclusão de que o choro é 

uma parte integrante da fala. Tal estudo foi realizado através da gravação do choro 

de 60 bebês, de três a cinco dias de vida: 30 franceses e 30 alemães. 

"Os resultados do trabalho mostraram que os bebês franceses 

choram parecido com a fala dos franceses adultos, acentuando 

a intensidade e o tom mais no final de um ciclo. Em contraste, 

os bebês alemães choram "em alemão": aumentam o tom no 

início do ciclo, e vão diminuindo aos poucos. (...) 

A conclusão mais importante do trabalho das pesquisadoras 

franco-alemãs não se refere à nacionalidade do choro ou da 

fala, mas ao fato de que, sendo característico da língua nativa, 

o padrão básico do choro deve ter sido aprendido durante a 

gestação." (Lent, 2011, p. 167) 
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10.6. Regressão a Vivências Passadas e/ou Padrões Ancestrais 

- Aqui o indivíduo é conduzido, em transe leve, a experiências de 

Vivências Passadas (dessa ou de outras vidas, se isso fizer parte de seu sistema de 

crenças) ou a experiências registradas em sua Memória Genética (Padrões 

Ancestrais). Utilizamos essa sessão tanto para realizar o desbloqueio e 

ressignificação de eventuais traumas,quanto para buscar recursos, vivenciados no 

passado ou impressos na Memória Genética, e que possam auxiliar a pessoa a viver 

melhor. (Carneiro, 2016; Lipton, 2007) 

10.7. Avaliação e Reprogramação da Identidade 

- Através de uma técnica denominada Matriz da Identidade, alinhamos e 

construímos o entendimento entre as “várias partes” do indivíduo: Essência, 

Potencial, Limitação,Proteção, Defeitos e Sombra. Desse entendimento, surge a 

Reestruturação do Autoconceito, da Autoimagem e da Autoestima da pessoa. 

(Carneiro, 2016) 

 

É como se você fosse uma empresa, na qual os vários departamentos 

estão falando uma linguagem própria, todos acreditando que estão fazendo o melhor 

pela empresa,entretanto, estão levando a empresa à falência ou baixa 

produtividade. Uma vez que todos comecem a se entender, falando a mesma 

linguagem, a empresa volta acrescer, firmando a sua marca (Identidade) no 

mercado... 

Ao início dessa técnica, é instalada, por ancoragem, a qualidade de ser 

resiliente no cliente/paciente, através de uma técnica chamada "Centramento 

Resiliente".  

O enunciado abaixo, emitido pelo neurocientista Eagleman (2012), 

encaixa-se perfeitamente na visão e conceituação teórico-prática da Programação 
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Neurolinguística (PNL) sobre "Conceito de Partes" (Carneiro et al, 2012; O'Connor, 

2014; Carneiro,2008) 

"Os cérebros são como democracias representativas. São 

formados de especialistas múltiplos e sobrepostos que 

ponderam e competem sobre diferentes decisões. (...) somos 

grandes e abrigamos multidões. E essas multidões estão 

presas a uma batalha crônica. (...) Devido a essas multidões 

interiores, as criaturas biológicas podem ser conflituadas." 

 

10.8. Despertar do Herói Interior 

Fortalecimento da autoimagem e da autoestima através da recriação 

lúdica da Jornada ou Saga do Herói, levando o indivíduo a experienciar-se como seu 

próprio herói... 

Através de estudos de religiões e mitologias comparadas, Joseph 

Campbell constatou que a saga ou jornada de todos heróis (reais, fictícios ou 

mitológicos) possuem uma mesma estrutura: todo herói ouve um chamado; rompe 

ou transpõe um portal; enfrenta demônios; recebe recursos através de Mentores ou 

Guardiões (aqui o indivíduo entra em contato com os Mentores/Guardiões de sua 

jornada); cumpre sua jornada e volta para os seus... Esta técnica tem se revelado 

como potente reestruturadora da capacidade dos indivíduos assumirem a condição 

de Protagonistas da Própria História, ou metaforicamente, “assumir a direção do 

carro da própria vida”. (Campbell, 1990; Carneiro, 2016) 

 

10.9. Revisão da Linha do Tempo 

Nessa sessão, leva-se o indivíduo a revisar e lançar imaginativamente 

Luz em sua Linha do Tempo, metaforicamente purificando e equilibrando o Passado 

(eliminado raiva, mágoa, culpa, ressentimento, impotência, etc.) o Presente e Futuro 

(eliminando medo, ansiedade, preocupação, etc.). Aproveitamos a ida ao futuro 

(progressão de memória) para visitar um objetivo já realizado. 
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Os estudos das neurociências tem enveredado não pelo estudo das 

memórias passadas do indivíduo, mas também por algo que podemos chamas de 

"memórias de futuro". Em nossos cérebros as áreas ativadas pelas lembranças e 

pelas previsões são as mesmas. (Lent, 2011) 

"O mecanismo foi chamado muito apropriadamente de viagem 

mental no tempo, e as regiões cerebrais envolvidas passaram 

a constituir um sistema de viagem no tempo de que dispõem 

nossos cérebros. (...) 

(...) a capacidade de imaginar o futuro é uma propriedade 

cognitiva importante dos seres humanos, capaz de lhes 

propiciar a construção da civilização tal como a conhecemos 

atualmente." (Lent, 2011, p. 206)  

 

10.10. (Re)Encontrando O Mestre Interior 

- A Sabedoria Interior, Ancestral pode ser resgatada e revivida através de 

práticas especiais. O propósito desta etapa, através de técnica lúdica de 

visualização e meditação, é levar o indivíduo ao reencontro de sua intuição e de seu 

crescimento pessoal... 

 

11. TRÊS CASOS CLÍNICOS DE SÍNDROME DO PÂNICO 

Os dois casos clínicos abaixo foram escolhidos pelo seguinte critério: 

ambos tem mais de cinco anos de terminados os tratamentos, portanto, passado um 

considerável período de tempo da atuação terapêutica. Coincidentemente, ambas as 

pessoas tratadas possuem formação acadêmica na área de saúde.  

11.1. CASO CLÍNICO 1 - L. S. M 
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Bancária, 48 anos, Graduada em Literatura e em Fisioterapia. Poucos 

meses antes de iniciar o tratamento psicoterapêutico com a "Reprogramação Mental 

em 10 Sessões com PNL e Hipnose" manifestou sintomas do Transtorno de Pânico. 

Depressão e Fobias Específicas manifestadas há pelo menos cinco anos.  

Fazia acompanhamento psiquiátrico e tinha relatório médico atestando o 

Transtorno de Pânico. 

11.1.1. Depoimento Após as 10 Sessões 

"Após a hipnoterapia realizada no período de dezembro de 

2011 à março de 2012 não tenho tido mais crises de depressão 

e pânico. Aliás, desde a primeira sessão já pude observar uma 

grande diferença em minha vida. Na ida para a primeira 

sessão, mal consegui ficar dentro do trem/metrô. Desci em 

cada uma das estações até chegar no consultório do terapeuta. 

Porém, após a primeira sessão de hipnose, voltei para casa 

tranquilamente utilizando, sem sentir incomodo algum, o 

mesmo meio de transporte da ida ou seja,o trem/metrô. 

A terapia utilizando os recursos da hipnose me ajudou a 

superar sintomas que há muito tempo alteravam totalmente a 

minha qualidade de vida. Eu não conseguia ficar dentro de 

locais estreitos, fechados, em meio às multidões, em 

determinadas posições durante o sono, no escuro e, sozinha 

dentro da minha própria casa. 

É claro que como em tudo na vida, é preciso se valer de 

indicações para sempre se relacionar com profissionais 

competentes e confiáveis.  Para mim, a indicação do psicólogo 

Valdecy Carneiro por uma amiga foi de grande valia. Por isso, 

atribuo a ele o sucesso dos resultados no meu caso em 

específico. Em apenas tão pouco tempo, os sintomas 

desapareceram e a necessidade de tratamento medicamentoso 

pôde ser suprimida sem recidivas, o que caracteriza grande 

resultado terapêutico. 

Quando penso que sofri tanto tempo…  Fico pensando a 

respeito dos motivos pelo qual uma abordagem terapêutica tão 
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antiga ser ainda tão pouco utilizada (analogia realizada aos 

tratamentos de longa duração mais utilizados e que nem 

sempre surtem efeitos tão satisfatórios)." 

Uma semana depois do relato anterior, recebi novo email, com o seguinte 

conteúdo: 

"Quero compartilhar minha mais recente vitória: Após alguns 

anos (aproximadamente 5), no último sábado à noite (dia 

24/03/2012) entrei em um elevador. E o melhor de tudo:  

SENTI-ME BEM. 

Agora, só posso lhes agradecer: XXXXX (a amiga), por ter me 

indicado a terapia com hipnose e ao Valdecy, por ter me 

conduzido à cura através dessa terapêutica.  

Confesso que quando entrei no elevador, fiquei esperando o 

mal estar (tão bem conhecido por mim) me dominar. Acreditem! 

Eu até já sabia como seria, pois passei por isso tantas vezes: 

visualizei a dispnéia, a taquicardia, visão turva... Porem, 

nenhum desses sinais se manifestou. Então, só posso concluir 

ousadamente que para algumas sintomatologias, não basta 

apenas mudar o pensamento de negativo para o positivo. O 

botão do pânico é mais rápido e o indivíduo sequer tem tempo 

para se recompor através do pensamento positivo, ou seja lá o 

que for. Não que eu ache que não devemos pensar positivo. O 

que acontece é que às vezes não dá tempo e se dá, não 

acredito que resolva nos casos muito grave de pânicos e é isso 

que muitos terapeutas não entendem." 

Em ambos os relatos acima, o texto foi mantido conforme enviado pela 

paciente. 

 

11.2. CASO CLÍNICO 2 - V. R. V. 

Funcionária de conceituada Instituição de Saúde Mental na capital 

paulista, 26 anos, graduada em Enfermagem, pós-graduada em Auditoria de 

Enfermagem, recém-casada. 
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Sintomas manifestaram-se após o casamento dela, poucos meses antes 

de iniciar o processo psicoterapêutico com a "Reprogramação Mental em 10 

Sessões com PNL e Hipnose". Possuía relatório médico atestando o Transtorno de 

Pânico. 

11.2.1. Depoimento Após as 10 Sessões 

"Há sete anos quando eu me casei eu tive Síndrome do 

Pânico. Eu fiz o tratamento com o Valdecy, terapia breve em 

dez sessões, e foi transformador e decisivo pra minha cura. Eu 

já vinha tratando com homeopatia, com acupuntura, mas o 

tratamento com ele, de hipnose e regressão, foi realmente 

transformador. Eu consegui entender várias coisas... entender 

o porque de ter despertado naquele momento de saída da casa 

dos meus pais,... de uma mudança de vida...  

Entendi o que tinha acontecido lá atrás pra poder desencadear 

isso (o pânico) naquele momento... foi transformador... um 

tratamento maravilhoso que eu já indiquei pra diversos amigos 

e esses amigos fizeram e também foi transformador na vida 

deles.  

Só tenho a agradecer ao Valdecy e dizer que o tratamento é 

maravilhoso, mexe mesmo com a gente, transforma a gente 

como pessoa. Eu era uma pessoa antes desse tratamento e 

sou outra hoje, consigo entender coisas que aconteceram no 

meu passado e trazer isso para o que eu vivo hoje, para o que 

sinto e para o modo como eu interpreto o mundo e o meu dia a 

dia." 

O relato acima foi gravado em vídeo, na segunda quinzena de abril/2017. 

O relato somente sofreu o ajuste de formatação para fins de leitura compreensiva. 

11.3. CASO CLÍNICO 3 - F. E. S. 

Relatório anexo. 

 

12. CONCLUSÕES 
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Percebe-se na metodologia denominada "Reprogramação Mental em 10 

Sessões com PNL e Hipnose" diversos elementos e pressupostos comuns com a 

Medicina Comportamental, tais como:  

- A utilização e valorização de emoções e sentimentos positivos como  

Amor, Gratidão, Perdão, além da qualidade de Resiliência (presentes nos 

pressupostos e práticas da Psicologia Positiva); 

- Utilização de técnicas de base Cognitivo-comportamental, como as 

técnicas de ancoragem da Programação Neurolinguística; 

- O uso e treino dos pacientes/clientes em Estados Alterados de 

Consciência;  

- Abordagem semelhante às práticas de Coaching, no tocante aos 

questionamentos, estabelecimento de número de sessões e envolvimento do 

cliente/paciente através da conscientização e responsabilização no processo de 

mudanças. 

 Concluímos, por fim, que os elementos comuns à metodologia 

denominada Reprogramação Mental em 10 Sessões com PNL e Hipnose e à 

Medicina Comportamental evidenciam as interfaces existentes entre as mesmas. 
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Anexo  - Relatório Final Caso Clínico 3 

RELATORIO FINAL DE CASO 

 

Relatório de Atendimento com Supervisão. 

Curso – Medicina Comportamental – turma 2014 a 2016 

Caso supervisionado pelo Prof. Dr. José Roberto Leite 

 

Identificação do terapeuta 

Nome: Valdecy de Araújo Carneiro 

CRP: 06/97926 

Endereço consultório: Rua Amaral  Gama, 76 - Santana -– São Paulo - SP.  

Fone consultório: (11) 2362-6620 

 

Identificação do paciente 

Nome: F.E.S 

Sexo: Feminino 

Data de nascimento:15/03/1963 

Idade: 52 anos 

Estado civil: casada 

Escolaridade: nível médio 

Profissão:  do lar 

 

Início do atendimento: 18.02.2016 

Encerramento do atendimento: 06/07/2016 

Datas: 18 de fevereiro de 2016;16 e 30 de março de 2016; 20 e 27 de abril de 2016; 

18 e 25 de maio de 2016; 

08 e 15 de junho de 2016; 06 de julho. (10 sessões) 

 

Queixa inicial 

- A paciente não consegue sair de casa por medo das pessoas, medo de morrer, 

medo de assaltos e porque passa mal fisicamente. 

- Está em tratamento psiquiátrico e já passou por inúmeros trabalhos terapêuticos. 

- Considera a Reprogramação Mental a sua última tentativa. 
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Identificação do problema central 

Há mais de quinze anos, começou a sentir-se depressiva, na sequência, medo 

terrível de morte. 

 

Sensações de: 

-Sensação constante de morte, 

- Cansaço físico, 

- Ansiedade alta, 

- Náuseas, suor e formigamento (pés e mãos),  

- Insônia, sensação de que morreria ao dormir, 

- Aceleração no coração e tonturas, 

- Irritação constante, 

- Medo de sair de casa, 

- Não queria ser ela, necessidade de ser outra pessoa. 

 

Diagnostico Psiquiátrico 

- Transtorno de Pânico, 

- Depressão, 

- Fobia social, 

- Transtorno de personalidade. 

 

Problemas e Funcionamento Atual 

- O medo lhe traz limitações e fortes sintomas físicos e emocionais, não se locomove 

sozinha, sempre acompanhada. 

- Não consegue realizar nenhum tipo de trabalho, pois não suporta o comércio com 

pessoas. 

- Atrapalha a vida profissional do marido; pois o chama o tempo todo no trabalho por 

medo de morrer. 

- Tem ciúme excessivo dos que ama, atrapalhando os relacionamentos. 

- Sofre muito com mal estar físico e com sufocamento pela falta de ar e angustias. 

 

Perfil de desenvolvimento 
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História 

- F.E.S. casada há 24 anos, sem filho, no 9º ano de casada teve um aborto 

espontâneo, foi quando se deu início a depressão.  

- Queria demais ser mãe e nunca conseguiu 

- Possui 7 irmãos e 4 mulheres e três homens. 

- Os pais faleceram há 6 e 8 anos atrás. Isto que causou imensa tristeza. 

- Mesmo para ver o irmão precisa estar acompanhada do marido, não sai de casa 

sem o marido. 

- Fazia pinturas e artesanatos mas parou; não tem mais vontade de fazer nada. 

- Só espera pela morte; que parece que chegará a qualquer momento. 

- Faz uso de Rivotril; tomou paroxetina. 

 

Relacionamento  

- É ciumenta em excesso com o marido, irmãs, médicos, etc 

- O relacionamento sexual com seu marido está afetado há alguns meses 

- em meio à crise de ansiedade pediu o divórcio 

 

Eventos significativos e traumas 

- O aborto aos 9 (nove) anos de casada foi onde iniciou a depressão. 

- Um assalto sofrido há 5 (cinco) anos atrás. 

Perfil cognitivo  

 

Situações problemáticas atuais típicas 

- F.E.S. é demasiadamente ciumenta, tem ciúmes do marido, irmãos e até do seu 

médico. 

- Sente que para ela não dá certo nenhum tratamento. 

- Sente que quer ser outra pessoa. Ao fingir ser outra se torna menos sofrida; não 

gosta de ser F.E.S. 

 

Pontos positivos a serem resgatados. 

- Tem força de vontade. 

- Acredita que pode voltar a trabalhar, quer se sentir útil. 

- Tem consciência do quanto se prejudicou e à sua família, em especial o esposo. 
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Pensamentos automáticos, afeto e comportamento típico nas situações 

problemas. 

“Eu quero sempre meu marido perto, porque acho que vou morrer”. 

- Erro Cognitivo: Adivinhação; Catastrofização. 

- Afeto: dependência, medo, ansiedade. 

- Comportamento: Chama o marido no trabalho a qualquer hora. 

 

“Se estiver longe de casa, posso morrer”. 

- Erro Cognitivo: Adivinhação. 

- Afeto: Ansiedade, medo, tristeza. 

- Comportamento: Não quer sair de casa, choro, desanimo. 

 

“Não pude ter filhos, sou incapaz”. 

- Erro Cognitivo – Rotulação. 

- Afeto: Tristeza, choro, vergonha e raiva. 

- Comportamento: Não cuida da casa, lamenta-se, choro. 

 

“Se for assaltada, morro, não vou suportar”. 

- Erro cognitivo: Catastrofização. 

- Afeto: Medo, ansiedade. 

- Comportamento: Não sai de casa. 

 

“Sou azarada”. 

- Erro Cognitivo: Rotulação. 

- Afeto: Raiva, tristeza, vergonha. 

- Comportamento: Não quer ver ninguém, não cuida das suas coisas, não procura 

mais ajuda. 

 

“Porque sou ciumenta ninguém liga para o que falo”. 

- Erro Cognitivo: Leitura mental. 

- Afeto: Raiva e vergonha. 

- Comportamento: Se sente mal junto as pessoas e prefere se isolar, se culpar. 

 

Crenças centrais 
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“Não consigo sair de casa sozinha”. Desamparo 

“Minhas irmãs têm filhos, são mais felizes que eu”. Desvalor 

“Sou ciumenta, não sou adequada ou querida”. Desamor 

 

Regras  

“Quero e tenho que morrer perto do meu marido”. 

“Não saio de casa porque posso morrer”. 

“Tenho ciúmes, então afasto as pessoas”. 

“Se eu for assaltada, não suportarei, então fico em casa”. 

 

Integração e conceituação de perfis cognitivos e desenvolvimento  

.  

Formulação de autoconceito e conceito de outros 

- F.E.S. aprendeu, quando criança, que não tinha condições de ter o que desejava 

(comida, vestimenta, estudo). 

- Não tinha liberdade de falar o que pensava na adolescência, isto lhe nutria a 

vontade de ser outra pessoa, para ser ouvida. 

- Em seu casamento não houve festa, isto foi uma grande decepção, queria uma 

linda festa, sonhou com isso, mas não houve condição financeira, isso foi  uma 

grande tristeza. 

- Teve o aborto, isto a fez se sentir incapaz, e a única na família sem filho. 

- Não acredita em si, nem no futuro. 

 

Integração de eventos de vida e vulnerabilidade cognitiva 

- Se sentia uma criança sem perspectiva de ter o que era bom; parecia impossível. 

- Não poder se comunicar diante dos outros a fez se sentir sem capacidade. 

- O casamento sem festa foi a decepção onde constatou que não pode ter o que 

deseja. 

Estas e outras situações levaram a F.E.S. a desejar ser outra pessoa, a desacreditar 

e temer sua vida futuramente, gerando a situação em que se encontra. 

 

Estratégias compensatórias e de enfrentamento 

- F.E.S. evita encontrar pessoas. 

- Fica em casa por medo do mundo. 
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- Quer o marido sempre perto por medo de morrer. 

 

Desenvolvimento e manutenção do transtorno atual 

- Mesmo sabendo da possibilidade de adotar uma criança, se sente muito incapaz.  

- Embora saiba que se o marido continuar saindo do trabalho para estar com ela irá 

prejudicá-los, ela continua o chamando para perto. 

- Com a sobrinha que a ajuda lhe explicando sobre o risco de fingir ser outra pessoa 

nas redes sociais, continua com esta tendência. 
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Implicações para a terapia 

 

Adequação para Intervenções Cognitivas. 

 

- Após a Psicoeducação, os sintomas de ansiedade e físicos foram mudados em sua 

vida. F.E.S. aceitou o modelo cognitivo e participou com interesse do processo. 

- A Psicoeducação tornou F.E.S. com compreensão de seu quadro e passou a 

conviver com qualidade. 

- Esta percepção fez com que o F.E.S. tenha interesse em cada sessão terapêutica. 

 

Metas da Paciente  

- Ser capaz de gostar de si mesma. 

- Se locomover sem a dependência de alguém (meta escolhida para iniciar o 

tratamento). 

- Ser capaz de conviver com pessoas. 

- Melhorar a relação com o esposo. 

 

Metas do Terapeuta 

- Desenvolver a autoestima. 

- Trabalhar a identidade. 

- Diminuir a ansiedade e culpa. 

- Identificar e questionar as crenças (pensamentos). 

 

Técnicas utilizadas  

 

- Técnica do Perdão. 

- Barreira de Crenças (remodelagem de crenças). 

- Regressão à Vida Intrauterina. 

- Recodificação Ancestral. 

- Regressão e Progressão na Linha do Tempo. 

- Regressão à Vivencias Passadas/Padrões Ancestrais. 

- Revisão da Linha do Tempo. 

- Remodelagem de Identidade. 

- Jornada do Herói (Despertar do Herói Interior). 
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- Reencontrando o Mestre Interior 

 

Numero de sessões previstas  

10 

Numero de sessões realizadas 

10 

 

Faltas do Paciente 

Nenhuma 

 

Faltas do terapeuta 

Nenhuma 

 

Resultado após 10 sessões 

 

Metas atingidas: 

- F.E.S. está completamente reprogramada. 

- Não atrapalha mais o trabalho do esposo. 

- Voltou a fazer artesanatos e está vendendo.  

- Fez uma viagem com as irmãs sem o esposo e foi tudo tranquilo. 

- Acabaram os estados físicos que a limitavam. 

- Consegue dormir durante toda a noite e acordar disposta. 

- Mudou a cor dos cabelos e a maneira de se vestir. 

- Adora sorrir e possui aspecto saudável. 

- Está se comunicando muito melhor e se aceitando 

- Sente-se reprogramada e com muita clareza.mental 

- Recebeu elogios das pessoas com quem convive. 

 

Concluo que o sucesso no tratamento está garantido em seu modo novo de viver. 

      

São Paulo,15 de Agosto de 2016. 

 

 


