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CONFERÊNCIAS  

 

Process-Based Therapy   

Stefan Hofmann (Psychotherapy & Emotion Research Laboratory, Boston University)  

For decades, evidence-based therapy has been defined in terms of scientifically validated 
protocols focused on syndromes. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) has historically been 
identified with that approach, but it is rapidly changing. CBT has been an enormous empirical and 
practical success over its more than 50+ year history. The situation surrounding evidence-based 
care has dramatically changed, however, and it is important for CBT to change as well. A process-
focus is now emerging for a number of methods within the family of CBT as the era of “protocols 
for syndromes” passes away. This workshop will feature didactic presentations, demonstration 
of practical strategies, “real plays,” and exercises focused on how to utilize the core 
competencies of CBT more generally in a pragmatic way that honors the behavioral, cognitive, 
and acceptance and mindfulness wings of the tradition. The approach that results represents a 
new form of idiographic functional analysis guided by models that integrate a coherent set of 
change processes. This workshop will feature process-based therapy (PBT). PBT is not a new 
therapy – it is a new model of evidence-based therapy more generally that alters how we thing 
about all existing forms of evidence-based intervention. Attendees will leave the workshop better 
able to apply evidence-based work from any competing model, and to apply a broader range of 
change processes to their cases nested under the consilience provided by a functional contextual 
evolutionary account. The workshop will feature didactic presentations, demonstration of 
practical strategies and exercises how to utilize the core competencies of CBT in a pragmatic way 
that honors the behavioral, cognitive, and acceptance and mindfulness wings of the tradition in 
a new form of process-based CBT. Additional goals include gaining an up-to-date understanding 
of the transdiagnostic core processes; using a functional diagnostic system that has treatment 
utility; and establishing more progressive models and theories in clinical practice. 

 

 

 

Jelouse and Envy: an emotional schema approach  

Robert Leahy (American Institute for Cognitive Therapy, NYC)  

The Emotional Schema Model proposes that all emotions are based on evolutionary adaptation 
in a world where competition for resources, power, or procreation determine ultimate “fitness”. 
In this Keynote I describe how we can understand two sometimes overwhelming emotions—
jealousy and envy. Jealousy is always about three people—where the third person is viewed as a 
threat to a valued relationship. Envy is about fears of losing status, where another person’s 
success is viewed as a threat to one’s own self-esteem. Jealousy will be discussed in terms of 
evolutionary theory (parental investment model), universal patterns of defense against threat to 
attachment, core beliefs about self, maladaptive coping (reassurance-seeking, testing, 
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withdrawing, punishing, interrogating, restraining), intolerance of uncertainty, and thought-
action fusion. We will review a case conceptualization, normalize this intense emotion, link 
jealousy to values, examine how jealous behavior interferes with a valued relationship, 
distinguish between productive and unproductive worry and jealousy, use detached mindfulness 
to accept intrusive thoughts while not acting on them, evaluate how personal schemas are 
related to jealousy, and enhance independence and self-care. Finally, we will examine how to 
decatastrophize loss, relinquish safety behaviors, embrace acceptance and elaborate multiple 
meanings in life. Individuals are more likely to experience envy when the target behavior is valued 
by them, they believe it is possible that they might achieve these goals, they view the target of 
envy as “undeserving”, and they value status and recognition. Envy is associated with depression, 
anger, anxiety, rumination, and interpersonal hostility. We will review the evolutionary adaptive 
value of envy (dominance hierarchies, social rank theory), the fundamental concern for fairness, 
schemas related to status, maladaptive “coping” (undermining the “competition” and avoidance 
of competitors), rumination, complaining, and self-critical thinking. The integrative clinical model 
includes the following: normalizing envy, validating envy to decrease shame and guilt, relating 
envy to positive values, focusing on turning envy into admiration and emulation, differentiating 
the self-concept beyond a focus on one dimension, and acceptance of envy while acting on 
valued goals. In addition, we will examine how we can modify dysfunctional beliefs about social 
comparison (Labeling (“He’s a winner, I am a loser”); Fortune-telling (“She will continue to 
advance, I will fall behind”); Dichotomous thinking (“You either win or lose”); Discounting 
positives (“The only thing that counts is getting ahead”); and Catastrophizing (“It’s awful not to 
be ahead of others”). Finally, we will review a case conceptualization of a case of depressive and 
anxious envy. 

 

 

 

The origins and development of compassion focused therapy  

Paul Gilbert (Compassionate Mind Foundation; University of Derby) 

This talk will look at some of the origins and developments of compassion focused therapy in 
relationship to 

•  clinical experience 

•  evolutionary analysis of mental health problems 

•  integration of contemplated practises 

•  research on the nature and function of compassion 

This talk will briefly look at the differences between compassion focused therapy and 
compassionate mind training . It will consider how and why stimulating compassion motives can 
have physiological as well as psychological effects that can impact on many different types of 
intervention.  The talk will also look at some of the recent applications of CFT. 

 



3 
 

 

Avances en la TCC para el TOC 

Amparo Belloch (University of Valencia, Spain)  

El TOC es uno de los trastornos mentales peor conocidos por la población en general, a pesar de 
que la Organización Mundial de la Salud lo incluye entre las 10 causas principales de malestar y 
sufrimiento. Aunque hasta los años ochenta del pasado siglo se consideraba un trastorno poco 
frecuente, hoy sabemos que lo padece cerca del 3% de la población. En muchos casos los 
primeros síntomas aparecen en la infancia o en la primera adolescencia y, a pesar de la 
interferencia que provoca en la vida cotidiana de quienes lo padecen, y de ser a menudo la causa 
de otros trastornos y problemas (i.e., depresión, trastornos de ansiedad graves, entre otros), las 
personas tienden a ocultarlo, es decir, a no comunicarlo a sus allegados o a los especialistas, 
hasta el punto de retrasar entre 5 y 7 años la solicitud de ayuda. El miedo al estigma o a ser objeto 
de burlas, junto con el temor a no encontrar la ayuda profesional necesaria, es una de las 
principales razones que se esconden tras esa ocultación y ese retraso. Sin embargo, el TOC puede 
remitir con el tratamiento psicológico adecuado, combinado cuando es necesario con 
psicofármacos, como recomiendan las guías clínicas de mayor prestigio. En esta conferencia se 
presentan las principales aportaciones que ha hecho la TCC para el tratamiento del TOC, junto a 
sus debilidades y problemas aun no resueltos. Para ello, nos centraremos en las estrategias de 
tratamiento para el TOC resistente que han demostrado ser eficaces a medio y largo plazo, y 
analizaremos las aportaciones reales de las denominadas “terapias de tercera generación” para 
este trastorno. 

 

 

 

Intervención psicológica en los trastornos psicóticos: Estado del arte  

Eduardo Fonseca (Universidad de La Rioja, UR)  

El propósito de este conferencia es realizar una introducción a los principales tratamientos 
psicológicos con apoyo empírico para la psicosis. En primer lugar, se realiza un breve bosquejo 
histórico de los abordajes terapéuticos y se barruntan algunas cuestiones de fondo sobre la 
naturaleza del fenómeno objetivo de estudio. En segundo lugar, se introducen los principales 
tratamientos psicológicos empíricamente validados. Se exponen en función de la evidencia 
empírica disponible, en particular, se focaliza el discurso en el modelo cognitivo-conductual. 
También se abordan nuevas formas de intervención, como la prevención en psicosis, donde la 
psicoterapia cognitivo-conductual tiene rol esencial. Se concluye mencionando los retos y 
direcciones futuras de estudio. 
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Why Therapists should Take a Good Look at Themselves: and How?  

James Bennett-Levy (University of Sydney, University Centre for Rural Health, North Coast) 

Personal practice has been a core part of therapist skill development in many traditions of 
psychotherapy since the time of Freud. Mostly, personal practice has meant personal therapy or 
in some cases experiential groups. However, neither personal therapy nor experiential groups 
have been a core part of the training of CBT therapists. So is there a place for personal practice 
in CBT training - or not? If yes, what form should it take?  

Based on 20 years empirical research on the self-practice/self-reflection (SP/SR) approach to 
training and a recent analysis of the impact of other personal practices such as personal therapy 
and meditation programs, Prof. Bennett-Levy has developed a Personal Practice model (Bennett-
Levy, 2019; Bennett-Levy & Finlay-Jones, 2018). He suggests that the time has come for CBT 
therapists to take a good look at themselves, and argues that personal practice may have a 
specific and unique impact on therapist skilfulness. Furthermore, his analysis suggests that the 
skills developed through personal practice are central to achieving better client outcomes.  

The questions that then arise are: What type(s) of personal practice? For whom? At what stage 
in training or professional development?  Although we are at an early stage in answering these 
questions, the Personal Practice model provides some testable hypotheses that will be illustrated 
through several examples of recent personal practice studies.  
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SESSÕES ESPECIAIS  

 

SESSÃO TCC, CIÊNCIA E ARTE 

Delírio ou Realidade? O Ciúme de Bentinho em Dom Casmurro recebe intervenção da TCP  

Irismar Reis (Universidade Federal da Bahia) 

A Terapia Cognitiva Processual (TCP), desenvolvida há mais de uma década na Universidade 
Federal da Bahia, facilita a reestruturação de crenças nucleares negativas disfuncionais. A 
literatura é pródiga em exemplos de comportamentos decorrentes de sistemas de crenças 
nucleares disfuncionais, a exemplo do que parece acontecer com o personagem de Machado de 
Assis, Bentinho, na manifestação de seu ciúme em relação a Capitu, no romance Dom Casmurro. 
As atribuições persistentes, negativas, globais e pessoais a respeito dos eventos de vida e 
acontecimentos adversos constituem fatores de risco para a recorrência de muitos transtornos 
psiquiátricos, envolvendo dificuldades dos pacientes de regular suas emoções. A TCP demonstra 
ser mais efetiva na reestruturação de sistemas de crenças do que os registros de pensamentos 
convencionais e as confrontações lógicas da TCC convencional. Isto afeta direta e positivamente 
a regulação das emoções. Ademais, a TCP é uma abordagem com base na formulação de caso, 
em três níveis e em três fases, cujas bases encontram-se na terapia cognitiva convencional de 
Aaron Beck; contudo, possui conceituação e técnicas próprias que a tornam distinta no que diz 
respeito à modificação das diferentes cognições, especialmente das crenças nucleares 
disfuncionais. Duas de suas técnicas, o Registro de Pensamentos Baseado no Processo (RPBP) e 
a Consciência Metacognitiva Baseada no Processo (CMBP), são estratégias estruturadas que se 
apresentam como analogias da Lei, nas quais o terapeuta engaja o cliente em simulações de 
processos jurídicos. A TCP é uma abordagem validada empiricamente, com estudos publicados 
demonstrando sua eficácia na depressão, no transtorno de ansiedade social, no estresse pós-
traumático e no transtorno obsessivo-compulsivo. O objetivo desta atividade teatral é 
demonstrar a ação da TCP no ciúme, possivelmente patológico, apresentado por Bentinho. Com 
a orientação do terapeuta, Bentinho colocará sua acusação a Capitu em julgamento, havendo 
deliberação final quanto a sua “culpa” ou ausência desta. 

Terapia Cognitiva Processual; ciúme; intervenção 

 

 

SESSÃO IN REAL LIFE  

 

Sessão Especial de um atendimento infantil baseado na TRI 

Renato Caminha (InTCC e Instituto TRI)  

O protocolo TRI clínico, terapia de regulação infantil, foi desenvolvido por Caminha & Caminha 
(2012), para o tratamento de crianças com transtornos de humor e ansiedade. De acordo com as 
pesquisas que estão sendo feitas com o protocolo em diferentes centros do Brasil e do exterior, 
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ele tem se mostrado, com pequenas variações em sua estrutura, com características 
transdiagnósticas o que é altamente desejável aos modelos de saúde mental da atualidade. Outra 
característica importante, advinda da sua aplicabilidade é um baixíssimo índice de desistência 
dos atendimentos. A adesão ao tratamento é favorecida pela linguagem lúdica e interativa do 
protocolo, tanto para a criança como para os seus familiares. Devido a ênfase do protocolo estar 
centrada na Regulação Emocional, todo o suporte teórico dos exercícios nele contidos vem das 
neurociências e da Biologia das emoções, o que lhe adiciona elementos epistemológicos por nós 
denominados de darwiniano-cognitivo. A presente sessão apresentará uma sessão de terapia 
baseada com uma criança no protocolo TRI, sendo que algumas técnicas de regulação emocional, 
empatia e autocontrole serão apresentadas e discutidas de modo interativo com o público. O 
fator norteador da sessão que será apresentada é o modelo de regulação emocional do protocolo 
TRI, descrendo-se os quinze passos desenvolvidos por seus autores, através do vídeo 
apresentado, tendo como objetivo final a proficiência emocional.  

Regulação emocional, saúde mental infantil, protocolo TRI 

 

 

 

Terapia Comportamental Dialética  

Wilson Vieira Melo (ITC-RS - Instituto de Terapia Cognitiva do Rio Grande do Sul)  

Desenvolvida pela psicóloga americana Marsha Linehan, PhD (1991) e embasada em expressivo 
número de estudos, a Terapia Comportamental Dialética (DBT) utiliza-se de estratégias cognitivas 
e, principalmente comportamentais, associadas a filosofia dialética e práticas 
zen/contemplativas. A DBT consiste em um tratamento estruturado, inicialmente desenvolvido 
na década de 1990 para o tratamento de mulheres suicidas. Como o comportamento suicida 
ocorre frequentemente em pacientes com o diagnóstico de Transtornos da Personalidade 
Borderline, tal modelo de intervenção acabou se caracterizando como o tratamento utilizado em 
diversos estudos para pacientes com este diagnóstico, em especial os casos mais graves. Nas 
últimas duas décadas, entretanto, o modelo começou a ser testado para pacientes com 
Transtornos Depressivos, Bipolares, de Ansiedade e Alimentares, além de indivíduos suicidas de 
um modo geral e casais com problemas comportamentais complexos. O objetivo da 
apresentação será o de apresentar a DBT como ferramenta para o tratamento de casos graves e 
complexos, onde a desregulação emocional leva o indivíduo a se comportar de modo 
desadaptativo. Crises suicidas, internações repetidas, comportamentos automutilatórios e uso 
de substâncias, são alguns dos comportamentos observados no funcionamento de pacientes 
graves e com múltiplas comorbidades psiquiátricas. Partindo do princípio de que a desregulação 
emocional é ponto-chave para a desregulação cognitiva, comportamental e interpessoal, tal 
modelo de tratamento visa promover habilidades como o autocontrole, a atenção plena 
(mindfulness), o aprimoramento das relações interpessoais e a tolerância ao estresse. O modelo 
de tratamento estrutura a intervenção em uma fase pré-tratamento, e posteriormente, em 
quatro fases distintas, com objetivos terapêuticos específicos e bem definidos. Abrangente, 
integrativa e amparada em resultados, a DBT tem despertado grande interesse entre 
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psicoterapeutas da atualidade, sendo uma das principais práticas de psicoterapia baseada em 
evidências na atualidade.  

Terapia Comportamental Dialética, comorbidades psiquiátricas graves, casos complexos. 

 

 

 

Aportes de la Terapia de Activación 0mocional para los Trastornos Borderline de Personalidad 

Ileana Caputto (SUAMOC – ALAPCCO)  

Parafraseando a Millon: La personalidad es un patrón complejo de características psicológicas 
profundamente enraizadas, que se expresan de forma automática en casi todas las áreas de la 
actividad psicológica y que configura la constelación completa de la persona” (Millon y Davis, 
2001). A su vez, en el DSM, hace énfasis en que cuando los rasgos de personalidad son inflexibles 
y desadaptativos y causan un malestar subjetivo y deterioro funcional significativo, nos 
encontramos ante un Trastorno de Personalidad. Tal es el caso del trastorno de personalidad 
borderline, el cual está caracterizado por su impulsividad,ira inapropiada, inestabilidad afectiva, 
alteración de la identidad, relacionamiento interpersonal inestable, amenazas suicidas y 
automutilación, sensación crónica de vacío, entre otros. Aspectos que generan un deterioro 
funcional significativo y siendo un desafío real a la hora de intervenir terapéuticamente. Los 
aportes de la DBT, realizados por Marshal Linehan (Linehan, 2007) tanto em su reorganización 
de los criterios diagnósticos, como en su propuesta de hacer énfasis a la hora de intervenir en la 
alta vulnerabilidad emocional y en el ambiente invalidante como causa de la inestabilidad 
emocional, centrando su intervención en el reconocimiento y validación de la vulnerabilidad 
emocional y en proporcionarle las habilidades necesarias para la regulación emocional, 
habilidades interpersonales y la tolerancia al malestar. Habilidades y técnicas muy efectivas en 
dichos trastornos. No obstante, una de las características de éstos pacientes es la dificultad de 
identificar sus emociones, lo cual les dificulta aún más regularlas. En éste sentido, la Terapia de 
Activación Emocional (Hauke, Dall´Occhio, 2014), proporciona uma herramienta muy valiosa 
tanto para la identificación de sus emociones como para la regulación de las mismas. Se 
desarrollará, por lo tanto, como integrar de forma individual la intervención en los Trastornos 
Border de Personalidad utilizando además de las herramientas proporcionadas por la DBT, la 
Terapia de Activación Emocional. El objetivo de la presentación constará de iniciar con los 
conceptos básicos de la Terapia e Activación Emocional y su forma de intervenir, para luego 
compartir a través de un video la representación de una intervención propiamente dicha, 
desplegando el campo emocional y así poder observar los participantes, la activación e 
identificación de emociones a través del cuerpo. Para tal fin se usará un actor, que representará 
un caso clínico.  

Emociones, identificación, regulación 
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SESSÃO FEEL THE POWER 

 

Cuidando da criança vulnerável: o uso de técnicas experienciais na Terapia do Esquema  

Aline Reis (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)  

O modo criança vulnerável é considerado na Terapia do Esquema (TE) um modo 
criança inato. Na vida adulta, ele é ativado quando necessidades emocionais 
fundamentais não são atendidas. Quando este modo está ativado, a pessoa acredita que 
ninguém irá satisfazer suas necessidades e que pode ser abandonada. Desconfia dos 
outros e de que poderá ser abusada de alguma maneira. Sente-se sem valor e pensa que 
será rejeitada. Tem vergonha de si mesma e se sente excluída. Sente-se sozinha e 
percebe perigo em diversas situações. A apresentação desse modo é diferente para cada 
pessoa, em razão das necessidades não atendidas subjacentes. Um dos objetivos 
terapêuticos da TE é ativar esse modo na sessão e fora dela, de maneira que tanto o/a 
terapeuta como o/a paciente, a partir do modo adulto saudável, possam reparentalizá-lo, 
fornecendo a ele as necessidades emocionas das quais carece. Sendo assim, busca-se 
nessa exposição apresentar duas técnicas experienciais para o trabalho com o modo 
criança vulnerável: técnica de imagem mental e técnica da cadeira transformacional. Na 
primeira, por meio da indução de uma imagem mental, o/a terapeuta valida e conforta a 
criança vulnerável do/da paciente em uma situação emocionalmente aflitiva. Na 
sequência, o modo criança vulnerável é colocado em uma cadeira e, a partir desse lugar, 
o/a paciente expressa suas necessidades emocionais não atendidas. Finalmente, o/a 
paciente muda-se de cadeira e, no papel de adulto saudável cuida e reparentaliza o modo 
criança vulnerável. Novamente retorna ao papel de criança vulnerável, diz como foi a 
interação e se há algo mais que o modo adulto saudável possa fazer por ela naquele 
momento. A técnica se encerra com a análise da experiência. A partir de vivências 
repetidas como essa, acredita-se que o/a paciente internalize o cuidado parental amoroso 
e possa atender às necessidades emocionais fundamentais do modo criança vulnerável 
quando ele surgir. 

Terapia do esquema; modo criança vulnerável; adulto saudável;imagens mentais; cadeira  
transformacional. 

 

 

As emoções do terapeuta a favor do processo do cliente  

Marco Aurélio (Instituto Brasileiro de Terapia Focada nas Emoções e Psicoterapias Integrativas, 
TFE Brasil, Rio de Janeiro, RJ) 

As formações em psicoterapia tendem a realçar o aspecto teórico e técnico. Estes parecem ser 
suficientes para que o terapeuta compreenda e auxilie o cliente, ocupando o lugar do expert que 
sabe como o outro precisa pensar, sentir ou agir para alcançar a mudança desejada. Não há 
ênfase no processo experiencial e emocional dos próprios terapeutas como parte do processo de 
mudança dos clientes. A ênfase em aspectos mais racionais, lógicos e interpretativos no 



9 
 

posicionamento dos terapeutas, é consequência desta visão, não restrita apenas aos modelos 
cognitivos, mas também psicanalíticos. Nas últimas décadas, porém, observa-se uma mudança 
de paradigma na psicoterapia, saindo do racionalismo e da interpretação para a valorização das 
emoções, dos processos emocionais na sessão e do 
contexto em que estas ocorrem. Até mesmo o próprio Aaron Beck, propôs a revisão do modelo 
cognitivo, destacando a importância do processamento automático e da possibilidade de 
utilização de experiências emocionais corretivas para driblar a rigidez dos esquemas do 
cliente que não consegue se beneficiar dos processos tradicionais de intervenção. Este 
redirecionamento em direção aos aspectos emocionais e relacionais, envolve vários desafios. 
Dentre eles, destacam-se: o uso de intervenções que facilitem a chegada e permanência do 
contato do cliente com suas emoções (1), a identificação do tipo de emoção ativada e sua 
produtividade no contexto da terapia (2), o uso de intervenções que facilitem a transformação 
das emoções do cliente e seu processo de mudança (3) e o desenvolvimento pessoal do terapeuta 
e a sua capacidade de suportar emoções dolorosas (4). O objetivo desta 
apresentação é enfatizar a importância dos aspectos emocionais no psicoterapeuta, utilizando 
como referencial o modelo da Terapia Focada nas Emoções (TFE), desenvolvida por Les 
Greenberg. Na TFE, o profissional não apenas ouve a estória, mas se oferece para senti- 
la junto com o cliente, facilitando um estado ampliado de foco nas reações corporais e não-
verbais do cliente e nas reações do próprio terapeuta. Na perspectiva da TFE, chamamos este 
foco ampliado de sintonia empática (empathic attunement) e o ressoar 
da experiência do cliente no terapeuta de ressonância empática (empathic ressonance). A 
ressonância empática, auxilia em um tipo de compreensão que transcende a linguagem, 
facilitando a compreensão do significado daquilo que o cliente procura comunicar, bem como 
daquilo que ainda é difícil sentir. É neste sentido que a empatia é entendida como um fenômeno 
corporificado na TFE, como uma simulação corporal compartilhada que permite ao terapeuta 
compreender a experiência do cliente, incluindo aí as sensações, 
emoções e intenções. Conclui-se que além da necessidade do desenvolvimento pessoal do 
terapeuta, a dialética entre o conhecimento teórico e o experiencial, entre a lógica e a emoção, 
deve ser considerada como parte importante do trabalho do terapeuta na facilitação 
dos processos de mudança do cliente. 

Terapia focada nas emoções; empatia; relação terapêutica. 

 

 

 

El poder de la imaginación sobre las emociones  

Maria Celeste Sensorium (Centro de terapia racional emotiva e cognitiva comportamental; 
Universidad de Palermo, Buenos Aires) 

La terapia racional emotiva conductual (TREC) es una psicoterapia de abordaje cognitivo 
conductual multimodal, que emplea recursos cognitivos, conductuales y emotivos para ayudar a 
las personas a tener una mejor calidad de vida. Una de las técnicas más conocidas de la TREC es 
la imaginación racional emotiva, la cual ayuda, no solo a identificar las emociones cuando el 
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paciente no logra ponerle nombre a lo que siente, sino también (y principalmente), tiene la 
función de ayudar a regular la emoción no saludable, para que pueda ser experimentada de 
forma más funcional. En esta sesión, realizaremos una demostración en vivo de la técnica de 
imaginación racional emotiva, y seguidamente haremos un análisis de los pasos para aplicarla de 
forma efectiva, entendiendo la teoría que la sustenta. Los participantes tendrán que estar 
dispuestos a conectarse con sus propias emociones no saludables, para que así experimenten el 
poder de la imaginación sobre las emociones. 

Terapia racional emotiva conductual; imaginación racional emotiva; empatia. 

 

 

 

Autocompasion en la Práctica Clínica: Una pequeña muestra   

Marta Alonso (Universidad de California-San Diego) 

La autocompasión (self-compassion) es un mecanismo subyacente, clave en la psicoterapia. Las 
investigaciones recientes muestran que la autocompasión está asociada consistentemente al 
bienestar emocional y a la disminución de la ansiedad y la depresión. Es un antídoto directo para 
la vergüenza, que es omnipresente en la terapia y, además, protege a los terapeutas de la fatiga 
del cuidador y del agotamiento. La autocompasión es un avance en las fronteras de tratamientos 
basados en Mindfulness (atención plena), que se centra en la aceptación radical del "yo que 
sufre" como un preludio para el cambio. La autocompasión puede ser integrada en la psicoterapia 
en: 1. cómo los terapeutas se relacionan consigo mismos (presencia compasiva) 2. cómo los 
terapeutas se relacionan con sus clientes (relación compasiva) 3. cómo los clientes se relacionan 
consigo mismos (práctica personalizada de autocuidado). Cada uno de estos niveles de práctica 
implica un conjunto particular de habilidades que se pueden entrenar a través de las prácticas 
del programa estandarizado de 8 semanas de Chris Germer y Kristin Neff, a saber, el MSC 
(Mindful Self Compassion Program). En esta intervención se dirigirá una de las prácticas básicas 
de autocompasión aplicable tanto al psicoterapeuta como al paciente, para ayudar a la regulación 
emocional mediante la activación del sistema afiliativo. 

Autocompasión; Mindfulness; regulación emocional. 

 

 

 

Motivando para mudança dos comportamentos exagerados  

Renata Brasil Araujo (Hospital Psiquiátrico São Pedro) 

Os comportamentos exagerados são aqueles que envolvem um prazer de realizar um 
determinado desejo e, ao mesmo tempo, um prejuízo decorrente de seu descontrole. Fazem 
parte desse espectro: o uso de substâncias psicoativas, o comer e o sexo compulsivo,  o jogo 
patológico, o uso excessivo da internet, entre outros. O objetivo desta atividade será aplicar, na 
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platéia, alguma técnicas utilizadas na Entrevista Motivacional com o objetivo de motivar para a 
mudança dos comportamentos exagerados. A desenvolvedora da atividade  irá propor que os 
participantes pensem em um comportamento que estejam fazendo de forma exagerada na 
quarentena e que estejam na dúvida se modificam e aplicará técnicas que ajudem a refletir a 
respeito disso. Posteriormente, os terapeutas cognitivo-comportamentais poderão utilizá-las 
com mais segurança com seus próprios pacientes no seu dia-a-dia na clínica, tanto de forma 
presencial quanto online. 

Entrevista Motivacional; comportamento exagerado; terapia cognitivo comportamental 
 
 
 
 
SESSÃO OUTSIDE THE BOX... 

 

A TCC saiu do consultório e foi parar... na vida das pessoas  

Carmem Beatriz Neufeld (Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental 
(LaPICC-USP), Departamento de Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil). 

Quando falamos sobre promoção de protagonismo social, necessariamente estamos falando de 
intervenções que visam o desenvolvimento de competências e habilidades que impactam não 
apenas o indivíduo, mas também sua comunidade. Fomentar protagonismo é empoderar 
pessoas, comunidades, grupos de minorias raciais, de gênero, religiosos, socioculturais que 
historicamente tem tido seus direitos negados, relegados ou usurpados. A psicologia clínica, e 
em específico as TCCs têm se voltado pouco para estas realidades, esquecendo que pessoas que 
recebem atendimento clínico estão necessariamente inseridas em uma realidade sociocultural 
específica que as impacta definitivamente. Neste sentido, quando nossa prática se aliena destas 
reflexões ela natureza uma enormidade de acontecimentos que atravessam as relações e a vida 
das pessoas. Para tanto, o conceito de clínica ampliada preconiza que o profissional de saúde 
deve orientar seu trabalho na atenção primária, secundária e terciária. Nela, entende-se o sujeito 
para além de um ser passivo sofrendo um processo de adoecimento, desgarrado de suas 
particularidades e contextos sociais. Busca-se compreender o seu contexto social, fortalecer suas 
potencialidades e promover autonomia, inclusive na elaboração de seu projeto terapêutico. É 
uma diretriz interdisciplinar, que converge saberes de diversas áreas para uma atenção integral 
à saúde e ao contexto social. No contexto da clínica ampliada, e principalmente na atenção 
primária, intervenções de prevenção e promoção de saúde tem destacada importância. Um olhar 
da clínica ampliada pode integrar intervenções terapêuticas, de prevenção e de promoção de 
saúde, saindo da dicotomia de que o psicólogo clínico apenas pode atuar fazendo psicoterapia 
individual. Neste sentido, diferentes intervenções com impacto e intensidade distintas podem 
ser ofertadas pelos psicólogos clínicos em uma visão moderna e revisitada da clínica ampliada. 
Trata-se de uma mudança de paradigma na forma de compreender a psicologia clínica e 
sobretudo as TCCs, sendo que inclusive se pode pensar em falar em Abordagens Cognitivo-
Comportamentais (ACCs) para superar a ideia de que a única intervenção de qualidade é a 
psicoterapia. O ponto mais importante desta discussão é o compromisso das ACCs (e as TCCs) 



12 
 

com o desenvolvimento da autonomia, da qualidade de vida e a facilitação do desenvolvimento 
do protagonismo social nas pessoas que nos procuram. Esta mudança pode ser fomentada nos 
atendimentos clínicos, mas sobretudo, trata-se de um convite a focar-se mais na população em 
geral, saindo do conforto dos consultórios e indo para onde as pessoas estão, ou seja, na 
comunidade. 

Protagonismo social;Terapia Cognitivo-comportamental; responsabilidade social. 

 

 

 

SESSÃO FUTURO DAS TERAPIAS COGNITIVO COMPORTAMENTAIS      

 

O Futuro das TCCs: novos rumos ou ampliação de fronteiras?  

Paulo Knapp  

Ricardo Wainer (PUCRS; Wainer Psicologia Cognitiva) 

A história recente das Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais é marcada por um ritmo muito 
forte de inovações técnicas e validações empíricas de sua eficácia para amplo espectro de 
transtornos mentais em diversos segmentos da população. Quando de seu surgimentos, as TCCs 
demarcaram o primado da cognição sobre a gênese e desenvolvimento das manifestações 
emocionais e comportamentais do indivíduo, sendo um importante contraponto a outras escolas 
teóricas da área clínica. Na medida que as TCCs se firmaram como psicoterapia, ou mesmo 
enquanto técnicas específicas com resultados baseados em evidências sólidas, há um 
direcionamento dos clínicos e pesquisadores da área em definir quais são os reais processos de 
mudança subjacentes às diferentes dificuldades a serem tratadas. Assim, pode-se identificar 
algumas tendências na evolução atual das TCCs, quais sejam: a) serem mais vinculadas a 
entendimentos transdiagnósticos; b) baseadas mais em processos do que em terapêuticas 
específicas e c) ter um caráter eminentemente integrativo com outras concepções terapêuticas 
e com dados de pesquisas experimentais de inúmeras ciências de fronteira. 

Psicoterapia; terapias cognitivos comportamentais; cognição. 

 

 

Poner fin a la batalla de los acrónimos. El futuro del campo  

Eduardo Keegan (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Juan Sevilla (Centro de Terapia de Conducta, Valencia, España) 

Nuestra presentación tiene por objetivo el reflexionar sobre el estado del arte en nuestro campo 
y, a la vez, intentar precisar las líneas directrices que, intuimos, tendrá el desarrollo de nuestra 
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teoría y nuestra clínica en el futuro cercano. La era centrada en la exitosa creación de protocolos 
para trastornos específicos, definidos por sistemas categoriales, se vio seguida de un fuerte 
debate sobre algunas cuestiones centrales de la terapia cognitivo-conductual. Este ha sido un 
proceso algo crispado, controvertidamente denominado “tercera ola de la terapia cognitivo-
conductual”, que se extendió desde mediados de la década de los 90 hasta el final de la década 
de los 2000. En los últimos años, se há desarrollado un enfoque menos beligerante, más centrado 
en la búsqueda de consensos, dando lugar a la emergencia de las denominadas “terapias 
contextuales” y “terapias basadas en procesos”. Los reclamos de superioridad global en la 
eficacia de cada enfoque parecen haber dado lugar a una mayor preocupación por comprender 
con mayor claridad los procesos responsables del cambio terapéutico, con respeto por las 
diferencias filosóficas y epistemológicas que dan sustento a cada programa de investigación y 
tratamiento. Creemos que el futuro privilegiará tanto la investigación como las intervenciones 
centradas em procesos, en detrimento de las terapias “de marca”. Así, la revisión, por ejemplo, 
de la concepción dominante acerca de los procesos de mediación y moderación podrá dar lugar 
a considerables cambios en nuestra comprensión de qué es lo que produce el cambio 
terapéutico, y cómo activarlo de modo más intenso y eficiente. Una perspectiva de largo plazo 
permite comprender, a nuestro juicio, que los factores que determinan la mayor diseminación o 
popularidad de un enfoque suelen relacionarse com intereses de los terapeutas noveles, y que 
esto mantendrá con vida a la que Steve Hayes denominó “batalla de los acrónimos”. A esto debe 
sumarse, también, algunos factores propios de la diseminación de las psicoterapias en 
Latinoamérica y en todos aquellos países que son más periféricos a los centros de investigación 
y desarrollo. 
 
Protocolos y acrónimos; terapia basada en procesos; estudios de mediación y moderación. 
 
 
 
 
SESSÃO DIÁLOGOS DE INTEGRAÇÃO EM TCC´S     
 
 
Integrando a Terapia Cognitiva e a Terapia do Esquema na conceitualização e na interação com 
clientes narcisistas 
Eliane Falcone (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

A integração das psicoterapias representa um dos movimentos mais promissores surgido 
nos anos 1970, com o objetivo de ampliar os recursos técnicos de atendimento a 
demanda de cada cliente. Desde a sua origem, a Terapia Cognitivo-Comportamental 
(TCC) caracteriza-se como uma abordagem que integra diferentes modelos, os quais 
compartilham o foco nas estruturas de significado e nos processos de elaboração da 
informação. As diferenças entre esses modelos são identificadas pela ênfase no 
comportamento, na emoção ou na cognição. Uma vez que os clientes que procuram 
tratamento diferenciam-se quanto às suas demandas, a utilização de técnicas extraídas 
de diferentes modelos de TCC tende a ser mais eficaz, em certos clientes, do que 
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procedimentos oriundos de uma única abordagem. A partir de uma integração entre os 
modelos da Terapia Cognitiva e da Terapia de Esquema, será apresentada uma 
conceitualização dos padrões disfuncionais de clientes com Transtorno da Personalidade 
Narcisista (TPN), além de alternativas de intervenção, por meio da relação terapêutica. 
Indivíduos com TPN possuem um senso exagerado da própria importância e esperam 
privilégios pessoais, manifestando atitudes arrogantes, competitivas e de desconforto 
quando não admirados, exploração das outras pessoas, além de sentimentos frequentes 
de inveja e ausência de empatia. Tais reações correspondem a estratégias 
compensatórias para lidar com um padrão elevado de vulnerabilidade, caracterizado por 
sentimentos de desamparo, inadequação, vergonha, sofrimento e ansiedade frente a 
ameaças do self. As crenças compensatórias externalizantes desses clientes (“Sou uma 
pessoa rara”; “sou superior aos outros”) são subjacentes a uma rede de esquemas 
iniciais desadaptativos supercompensatórios (Arrogo, Autocontrole Insuficiente e 
Padrões Inflexíveis). Já as crenças centrais internalizantes (“sou inferior, inadequado, 
fraco”) subjazem aos esquemas de Privação Emocional e Defectividade. Uma vez que 
as crenças internalizantes e os esquemas correspondentes dos clientes narcisistas 
raramente se manifestam na sessão, estes costumam se comportar de forma arrogante, 
desafiadora, auto elogiosa etc., provocando em seus terapeutas sentimentos negativos 
como raiva, insegurança, tédio etc., o que pode comprometer o tratamento. Dentre as 
estratégias utilizadas, a mais importante parece ocorrer quando os padrões interacionais 
desadaptativos do cliente são identificados e abordados durante a sessão, através do 
feedback relacional, permitindo o incremento da autoconsciência e estabelecendo 
limites aos modos de grandiosidade e arrogo. Os padrões interacionais disfuncionais dos 
clientes narcisistas afetam as emoções do terapeuta, ativando os seus esquemas e 
vulnerabilidades pessoais. Assim, é recomendável que este busque supervisão e terapia 
pessoal, além de práticas de autocuidado. 

Integração; Terapia Cognitiva; Terapia do Esquema; Transtorno Narcisista 
 
 
 
 

É possível uma integração entre TCC e ACT no tratamento de pacientes com transtorno de 
ansiedade generalizada? Prática privada 

Bernard Rangé 

Em 1985, Beck e Emery publicaram um livro sobre transtornos de ansiedade 
que me auxiliou no trabalho desses quadros. Me senti satisfeito de constatar 
que o conceito de vulnerabilidade que eu usava nos meus atendimentos era 
descrito por eles como o esquema central dos transtornos de ansiedade e que 
a principal distorção cognitiva era a catastrofização. Dada a efetividade de 
métodos comportamentais e cognitivos de forma complementar houve uma 
tendência de se passar a referir à terapia comportamental e à terapia cognitiva 
como TCC. Com o advento do progresso da internet foi ficando progressivamente mais fácil 
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acompanhar a evolução do conhecimento científico. Minhas leituras e 
experiências me favoreceram eu me tornar cada vez mais qualificado em tratar 
transtorno de pânico, fobia social e transtorno obsessivo-compulsivo. No que 
dizia respeito ao transtorno de ansiedade generalizada (TAG) comecei a 
estudar as pesquisas de Borkovec, que era a referência em TAG no início dos 
anos 90. Pouco depois, começou a aparecer o trabalho de Robert Lacouceur e 
seu grupo de pesquisadores canadenses, principalmente Michel Dugas, que 
desenvolveram o modelo de intolerância à incerteza para o tratamento do TAG. 
No final da década começou a surgir o trabalho de Adrian Wells sobre terapia 
metacognitiva (TM). E em 1999, Stephen Hayes e seus colaboradores 
lançaram o livro que concebia a terapia de aceitação e compromisso (ACT) 
como uma terceira onda, depois das ondas comportamental e cognitiva. No 
Programa de Pós-graduação em Psicologia, vários cursos e pesquisas geraram 
produtos relacionados a estas três últimas abordagens. Várias publicações as 
comparavam e havia indícios de que todas eram efetivas mas com um grau de 
eficácia menor do que para outros quadros de ansiedade. 
Depois de me aposentar comecei a me perguntar: será que TCC e ACT são 
mesmo incompatíveis? A primeira recomenda refletir sobre as interpretações, 
enquanto a segunda recomenda não fazer isso, apenas aceitar os 
acontecimentos internos, como sensações, sentimentos e pensamentos e se 
manter comprometido com o que for importante e significativo na vida de cada 
um. Concebi então um modo de tratar o TAG que começa com TCC e depois 
evolui para ACT e TM. Nesta apresentação vou apresentar um modelo que 
integra as duas abordagens e que vem se mostrando bastante eficaz. 
 
Terapia cognitivo-comportamental; terapia de aceitação de compromisso; terapia 
metacognitiva; transtorno de ansiedade generalizada. 

 

 

¿Es posible la integracion em las terapias cogntivas?  

Augusto Zagmut (FACSO Universidad de Chile) 

Tempranamente la psicología ha intentado establecerse como una ciencia natural la 
cual se caracteriza por centrarse en la predictibilidad. De ese esfuerzo nace el conductismo y 
dadas sus limitaciones metodológicas surgen 
posteriormente las revoluciones cognitivas. Cada revolución abre una nueva mirada y un nuevo 
modo de intervención. Beck y Ellis la inician y se focalizan en las modalidades adaptativas o des 
adaptativas de conocimiento propias de la psicopatología. Jeffrey Young abre un nuevo espacio 
con la terapia de esquemas que apunta a la raíz 
profunda de las disfunciones cognitivas. Mahoney establece las bases del constructivismo y muy 
próximo a él Vittorio Guidano refunda el cognitivismo con la terapia cognitiva post racionalista 
poniendo el protagonismo en la experiencia inmediata la cual es el insumo fundamental de la 
cognición y abre el camino hacia investigar la experiencia viva. 
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Pero… ¿por que ha sido necesario que el cognitivismo haya hecho y siga haciendo 
revoluciones? Podemos responder que lo que hay, lo establecido no ha funcionado como 
esperábamos ya que los resultados terapéuticos no son explicables por los modelos 
aplicados a pesar del rigor científico de estos. 
El problema de la falta de predictibilidad puede conducir a los terapeutas a asumir, en 
la practica una actitud ecléctica (como podría ser la actual tendencia a psicoterapias 
basadas en la evidencia) la cual paradójicamente aleja aun mas a nuestra disciplina del 
camino a ser una ciencia natural quedando atrapada en una actitud tecnocrática 
cuando la predictibilidad se nos escurre de las manos. 
Surgen la desconformidad y las preguntas. ¿Como puedo hacerlo mejor? ¿Como 
puedo sentir que tengo control respecto a lo que hago? ¿Como puedo ser realmente 
efectivo y predecir? El enfoque integrativo surge en este contexto de desconformidad con la 
incompletud de los modelos propuestos al mismo tiempo del respeto y reconocimiento por toda 
la enorme masa de conocimientos acumulados por la investigación seria en el campo de 
los fenómenos de la mente. Así es como surge la necesidad de una nueva revolución. La cual se 
alimenta desde dos fuentes: una es la experiencia discrepante del terapeuta al sentir a menudo 
lo inasible de aquello que afecta a su paciente. La otra son los datos que nos entrega el mundo 
de las ideas y los nuevos conocimientos. Por ejemplo, el hallazgo de las. Neuronas Espejo que 
destruyo nuestra noción de lectura de la mente como fundamento de la intersubjetividad, los 
hallazgos en Cognición Situada y Corporizada, los estudios en Affordance por dar algunos 
ejemplos nos dan señales de que el rumbo teórico y sus aplicaciones deben ser revisados. 
La palabra revolución viene del latín: revolutio y revolvere. Ambas son maneras de 
referirse a la actitud de volver sobre los propios pasos. La psicología, como hace toda 
disciplina científica cuando está en crisis debe volver a revisar el camino recorrido para 
refundarse. Haciendo esa ruta Guidano y Arciero proponen que las ciencias naturales son 
insuficientes para comprender e intervenir sobre la experiencia humana y proponen 
refundar el objeto de estudio de la psicología para desde su propio positum dialogar 
con las primeras. 

Enfoque integrativo; revolución; intervención 
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SIMPÓSIOS CONVIDADOS INTERNACIONAIS  

 

SIMPÓSIO 1 

Desafíos de la pandemia por COVID-19 en el desarrollo de las psicoterapias cognitivas, 
experiencias de Perú, Chile y Argentina. 
El presente simposio pretende abordar algunos desafíos para las terapias cognitivo-conductuales 
que emergen en la pandemia por COVID-19, en especial asociado a sus efectos psicológicos y la 
manera de abordarlos. En primer lugar, se abordará el desafío del duelo durante la pandemia 
desde la terapia racional emotiva, incluyendo aquellos estresores que se estiman más 
prevalentes en el actual contexto. Luego, y dado el prevalente espacio que han tomado las 
tecnologías digitales, se abordará a través de un estudio empírico longitudinal el impacto de un 
uso descontrolado de internet en depresión. Se darán luces de cómo adaptar esta información 
empírica en la clínica. La tercera ponencia pondrá de relieve la necesidad de uma 
conceptualización histórica y fenomenológico-hermenéutica de los procesos cognitivos para 
entender el impacto de la pandemia en los proyectos vitales de una persona, de la mano de la 
perspectiva posracionalista. Se discutirán implicancias clínicas y futuras áreas de trabajo. 
 

Encerrados y mirando el mundo desde una pantalla: Los efectos en salud mental de un uso 
problemático de internet durante la pandemia. 

Cristóbal Hernández C. cO-AUTORES: Alex Behn B.; Marianne Cottin A.; Nicolás Labbé A.; Catalina 
Núñez B.; Yamil Quevedo L.; & Antonella Davanzo (Instituto Milenio para la Investigación en 
Depresión y Personalidad, MIDAP, Santiago, Chile.) 

El presente simposio pretende abordar algunos desafíos para las terapias cognitivo-conductuales 
que emergen en la pandemia por COVID-19, en especial asociado a sus efectos psicológicos y la 
manera de abordarlos. En primer lugar, se abordará el desafío del duelo durante la pandemia 
desde la terapia racional emotiva, incluyendo aquellos estresores que se estiman más 
prevalentes en el actual contexto. Luego, y dado el prevalente espacio que han tomado las 
tecnologías digitales, se abordará a través de un estudio empírico longitudinal el impacto de un 
uso descontrolado de internet en depresión. Se darán luces de cómo adaptar esta información 
empírica en la clínica. La tercera ponencia pondrá de relieve la necesidad de uma 
conceptualización histórica y fenomenológico-hermenéutica de los procesos cognitivos para 
entender el impacto de la pandemia en los proyectos vitales de una persona, de la mano de la 
perspectiva posracionalista. Se discutirán implicancias clínicas y futuras áreas de trabajo. 
financiamiento: Este trabajo fue financiado por ANID - Inciativa Científica Milenio / Instituto 
Milenio para el Estudio en Depresión y Personalidad. 

Uso problemático de internet, depresión, COVID-19, longitudinal. 
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El Desafío del Duelo durante la pandemia; conceptualización y consideraciones desde la TREC. 

Lic. Natalia Ferrero (Psicotrec, Centro de Terapia Racional Emotiva y Cognitiva Conductual, 
afiliado al Albert Ellis Institute de Nueva York. Lima – Perú) 

El duelo es una experiencia humana normal y universal frente a la pérdida de un ser querido. 
Cómo las personas experimentan este proceso depende de una serie de factores, desde las 
características de personalidad y la relación con el fallecido, hasta las creencias y circunstancias 
asociadas a la muerte de nuestros seres queridos. Si bien la mayoría de las personas 
experimentan este proceso con sentimientos de dolor y tristeza esperables y de una forma 
adaptada, en el contexto de la actual Pandemia del Covid-19 se vuelve aún más desafiante para 
la salud mental de las personas. Las particularidades que representa a nivel global una realidad 
estresante de esta naturaleza conducen a que se den una serie de factores que favorecen la 
presencia de un nivel de estrés significativo y un posible duelo complicado. El Covid-19 involucra 
múltiples pérdidas no solo asociadas a la pérdida de salud o de la vida, sino a la interrupción de 
las normas, rituales y prácticas de duelo que dificultan la conexión con el fallecido, antes y 
después de su muerte. Todos estos estresores son vividos con incertidumbre para las personas, 
afectando su sentido de control y adaptación. Desde el modelo cognitivo conductual y en 
particular el enfoque TREC, se presentará la conceptualización del proceso de duelo, las creencias 
y actitudes más prevalentes que podrían favorecer un duelo complicado y las emociones más 
comunes presentes en este proceso. Se presentan la ansiedad frente a la incertidumbre, la 
depresión asociada a las pérdidas y restricciones que supone la pandemia en el acompañamiento 
de los seres queridos y en los rituales, la ansiedad respecto al futuro, los sentimientos de culpa 
vinculados a atribución de responsabilidad personal frente a los contagios, entre otras. Alcances 
sobre los objetivos de tratamiento a considerar, así como el estado de la investigación actual 
sobre el impacto de la actual pandemia y las consideraciones en este proceso para favorecer un 
proceso de duelo adaptado serán presentadas.  

duelo, terapia cognitiva conductual, pandemia, COVID-19. 

 

Cambio de Cognición. Aumento de Autoconciencia. Cambio de Posición. ¿Qué buscan los 
psicoterapeutas en este contexto? 

Lic. Andrés Sánches (Serasir -Centro de Psicoterapia Cognitiva Posracionalista - y Asociación 
Argentina de Terapia Cognitiva. Buenos Aires, Argentina) 

La historia parece colocar a la Pandemia del Covid-19 como un hecho que se recordara por 
siempre ya que afecta la salud de la población mundial. Salud en su concepto más amplio 
involucra bienestar, y ha generado notables cambios en la vida de la población mundial. Las 
Terapias Cognitivas desde ya hace 60 años están en constante evolución para integrar 
progresivamente el conocimiento. El concepto de Self ha cambiado y pierde sentido si lo 
consideramos sólo nuclear, o si nos aferramos a un patrón mental para comprender quienes 
somos a partir de un mecanismo. Este contexto actual, nos ayuda a pensar nuevamente en un 
Self que es en el mundo y con los otros, lejos de la escisión Sujeto-Objeto. Desde la Terapia 
Cognitiva Posracionalista con enfoque fenomenológico se mostrará con ejemplos clínicos la 
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importancia de una terapia centrada en la persona más allá de las estadísticas existentes. La 
respuesta de muchos gobiernos ante el virus ha generado una condición de vida que nos obliga 
a cambiar, y esto en cada quien ha generado sufrimiento, síntomas. alivio, bienestar o malestar. 
El objetivo de esta presentación es bien psicoterapéutico, y es mostrar a partir de las evidencias 
que marca la evolución de nuestra práctica profesional, que la cognición debió complejizarse y 
ampliarse, y ya no se remite a una idea o representación. Hay muchos datos objetivos que los 
pacientes son conscientes, y pese a las fuentes de información que son válidas y validadas por 
ellos, no se genera un verdadero cambio. El virus, el encierro, las limitaciones de esta época nos 
inclina a preguntar siempre acerca de la dimensión subjetiva de cada paciente en relación con su 
historia y su contexto, pero cómo hacer para que ese saber que genera sufrimiento sea funcional 
a la continuidad de su Self, coherente con lo que se proyecta en la vida. O cómo lograr que el 
cambio que se anhela se ponga en práctica con la vida misma. Desde el modelo, se mostrará 
porque la terapia cognitiva profundizó la cognición en un concepto más abarcativo, con uma 
pretensión indispensable de ser encarnada, situada, extendida y dinámica.  

Cognición encarnada, self, psicoterapia cognitiva posracionalista



20 
 

SIMPÓSIO 2 

El tratamiento de la dependencia química en Latinoamerica: epidemiología, tratamientos 
presenciales e intervenciones basadas en internet. 
El crecimiento en los porcentajes de personas involucradas en comportamientos adictivos ha 
aumentado de manera alarmante. La evaluación e intervención para conductas adictivas es el 
foco de numerosas investigaciones y aún no presenta conclusiones sobre el tema. La 
dependencia de un comportamiento puede ser física o psicológica y trae innumerables pérdidas 
en la vida de una persona y su familia. Los comportamientos como el uso de drogas han generado 
numerosas preguntas para los investigadores, que profundizan en los problemas etiológicos y de 
mantenimiento de cada comportamiento. Mejores formas de entender el fenómeno, así como 
formas de evaluación y tratamiento son esenciales para mejorar el bienestar y la calidad de vida 
de los involucrados. El objetivo de este simposio es presentar datos epidemiológicos sobre 
consumo e investigación sobre tratamientos presencial y online para la dependencia química. 
Además, los datos presentados se obtuvieron de diferentes países de América Latina. 
 

 

Prevención por internet del uso de alcoohol 

Karen Priscila Del Rio Szupzynski (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 

El uso de drogas lícitas e ilícitas ha aumentado en todo el mundo. El enfoque de los estudios 
relacionados con la dependencia química se ha centrado cada vez más em formas efectivas de 
tratamiento o programas de prevención. Entre las drogas con mayor crecimiento de consumo 
entre los jóvenes, está el consumo de alcohol. Frente a los tratamientos que aún no son muy 
adherentes, los gastos con el tratamiento de los dependientes químicos han afectado en gran 
medida el sistema de salud pública em Brasil, así como en varios países. Por lo tanto, se han 
estudiado breves intervenciones, por teléfono o por Internet, como métodos alternativos y se ha 
demostrado su eficacia entre los no adictos, reduciendo la cantidad de consumo y aumentando 
la conciencia sobre los posibles problemas que puede traer el uso continuo. Entre los modelos 
más utilizados para el tratamiento de la dependencia química, los métodos más citados han sido 
los modelos motivacionales, el feedback normativo y el feedback normativo personalizada. El 
objetivo de este estudio fue analizar el perfil del consumo de alcohol entre los estudiantes 
universitarios brasileños que participaron en una intervención de feedback normativo 
personalizado a través de Internet y la presencia de un efecto boomerang después de la 
intervención. La muestra consistió en 4631 estudiantes universitarios que fueron sometidos a 
evaluación, intervención y tres follow up (1, 3 y 6 meses). La mayoría de los participantes eran 
mujeres (52.34%), estudiantes de instituciones privadas (79.94%) y el 73.53% de los investigados 
informaron haber bebido en exceso al menos una vez en su vida. Según los análisis estadísticos, 
la intervención propuesta demostró una disminución en el número de dosis típicas consumidas 
después de 3 meses (p = 0.001, IC 95%). Los resultados mostraron que la intervención propuesta 
por Internet (a través de uma página web) puede traer resultados positivos. El estudio también 
evaluó un posible efecto boomerang entre los estudiantes universitarios que tenían bajo 
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consumo de alcohol en la evaluación. Sin embargo, los datos no confirman la existencia de este 
fenómeno entre la población estudiada y enfatizan la importancia de considerar el nivel de 
motivación del participante para realizar la intervención. Se concluye que el consumo de alcohol 
ha ampliado la discusión entre los investigadores sobre formas efectivas de prevenir abuso o 
dependencia y las intervenciones en Internet pueden ser bastante efectivas.  

dependencia química; feedback normativo personalizado; internet 

 

Rasgos de personalidad en poblaciones con diagnóstico de consumo problemático y nuevas 
aportes de la psicoterapia cognitiva en el diseño de tratamientos para las drogodependencias 

Mg Esteban Ricaurte (Universidad Internacional Sek Ecuador (UISEK)) 

La psicoterapia de grupo es un modelo de intervención con alta efectividad en el ámbito empírico 
y es aplicable a una gran variedad de condiciones clínicas. Es uma intervención fácilmente 
administrable en distintas fases del desarrollo evolutivo (niñez, adolescencia, adultez, adultos 
mayores). Sin embargo, el terapeuta de grupo debe tener en cuenta que esta modalidad requiere 
cambiar de rol al momento de trabajar. Esto implica que el clínico debe articular la interpretación 
o aplicación de técnicas con la interacción entre los participantes del grupo. El factor terapéutico 
más significativo em este formato es la relación interpersonal entre los participantes. La función 
del terapeuta es coordinar la interacción entre los participantes de forma que tenga un valor 
terapéutico para todos ellos. En este sentido, los terapeutas de grupo deben focalizar su trabajo 
en la relación entre los integrantes más que en las dimensiones problemáticas individuales. A 
partir de ahí, se puede intervenir a mayor profundidad cuando el grupo sea fuertemente 
cohesionado y con una buena relación terapéutica grupal. Se puede decir que la relación 
terapéutica tiene un papel esencial en la terapia grupal. La psicoterapia de grupos es aplicada en 
la Asociación de psicoterapia cognitiva del Ecuador (APCE) con la colabrocación de Aysana que 
es un centro de psicoterapia. Actualmente se está realizando una investigación de la efectividad 
de la psicoterapia de grupos en conjunto con el departamento de investigación de la Universidad 
Internacional Sek Ecuador (UISEK). En la UISEK ya existe muchas investigaciones sobre 
psicoterapia grupal. El objetivo es ampliar el alcance de la investigación y obtener resultados con 
mayor impacto. Entre las investigaciones que se llevan a cabo, hay um enfoque para la 
investigación relacionada con la dependencia química. El objetivo es comprender modelos 
efectivos para el tratamiento grupal para el uso de alcohol y otras drogas, tales como, por 
ejemplo, tratamientos integrales destinados a la drogodependencia. 

psicoterapia de grupo; dependencia química; drogodependencia 

 

Consumo de drogas en Urugauy y América Del Sur durante la pandemia por COVID-19 

Dr Paul Ruiz (Universidad de la República, Uruguay Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación 
de la Conducta, Uruguay) 

La pandemia mundial generada por COVID-19 es algo nuevo para nuestra región. Si bien han 
existido otras pandemias en el mundo donde se vio reflejado un aumento de consumo de 
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sustâncias psicoactivas para América del Sur es algo novedoso. En el caso de Uruguay nuestro 
grupo de trabajo organizó una intervención basada en tres etapas; en la primera aplicamos una 
encuesta virtual indagando específicamente sobre consumo de psicoactivos luego de instaurada 
la emergencia sanitaria por la llegada de COVID-19 al país, en una segunda etapa realizamos um 
segundo relevamiento donde sumamos escalas que indagan estado de ánimo, ansiedad, rasgos 
de personalidad, entre otras variables asociadas al consumo, y en la última etapa en un abordaje 
cualitativo entrevistamos a personas que hayan estado en tratamiento para adicciones con el fin 
de estudiar como el aislamiento impacto sobre la abstinencia/recaída. Los resultados tienen 
diferentes dimensiones, por un lado un 29% de las personas declaran haber aumentado el 
volumen de consumo de su principal droga, además de aumentar la frecuencia. A su vez quienes 
aumentaron el volumen manifiestan mayor sintomatología vinculada a la ansiedad, depresión y 
malestar psicológico. Las drogas más consumidas durante el aislamiento fueron el alcohol, 
tabaco, marihuana y psicofármacos. Estos datos fueron similares a los encontrados en otros 
países de la región, trabajos preliminares muestran que en Argentina un 33% aumento el 
volumen de consumo y las drogas más consumidas fueron el alcohol, el tabaco, marihuana y 
psicofármacos. Mientras tanto em Brasil el 38,4% de la población aumento el consumo de drogas, 
en Chile 21,4% aumento consumo de alcohol, 33,3% el de marihuana, y 45% psicofármacos, y em 
Colombia el 23% aumento el consumo. No hay datos publicados de Paraguay, Bolivia, Ecuador ni 
Venezuela. Los resultados son contundentes en todos los países de América del Sur donde fue 
estudiado el consumo de drogas durante la pandemia por COVID-19, se hace muy necesario tener 
estos datos presentes dado el impacto en la salud pública que tienen las drogas durante el 
aislamiento, y todos los efectos posteriores asociados al consumo que se prolongarán al finalizar 
la pandemia. 

drogas; COVID-19; intervención
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SIMPÓSIO 3 

El papel de la terapia cognitivo-conductual en condiciones contextuales adversas: Condiciones 
sociales, víctimas de conflicto armado y condiciones de pandemia. 
 
Las necesidades en salud mental a nivel global, y en particular en los países de medianosingresos  
constituyen un problema de salud pública. A pesar de los altos índices de prevalencia de 
problemas como depresión, ansiedad y abuso de sustancias, especcialmente en Latinoamérica, 
muy pocas personas tienen acceso a intervenciones psicológicas eficaces de salud mental 
basados en evidencia. En poblaciones vulnerables, los problemas de salud mental no solamente 
afectan el bienestar y la calidad de vida sino que impiden responder a las condiciones adversas 
contextuales, sociales y económicas e incrementan la severidad de los problemas. Además, en 
las condiciones actuales de pandemia, las principales medidas de bioseguridad para prevenir 
contagio dependen fundamentalmente del comportamiento de las personas. Las intervenciones 
dirigidas a modificar los comportamientos de riesgo de las personas contribuyen 
fundamentalmente a disminuir las posibilidades de contagio y la expansión del virus. La terapia 
cognitivo-conductual, TCC, comprende un conjunto de intervenciones basadas en la evidencia de 
investigación en ciencias de la conducta y del cerebro, que están comprometidas con la 
metodología científica y que hacen énfasis en las relaciones de los indivíduos y su contexto. 
Múltiples investigaciones controladas en distintos contextos culturales han demostrado que la 
TCC es la intervención de mayor eficacia y el tratamiento de elección en una diversidad de 
trastornos (Norton y Price, 2007; Hoffmann y col., 2013). Las intervenciones basadas en evidencia 
constituyen una alternativa eficaz que contribuye a proporcionar a las personas herramientas 
eficaces para responder a las condiciones de adversidad que tienen que enfrentar. En este 
Simposio se ilustran tres ejemplos de intervenciones de TCC aplicados a problemas en distintos 
contextos. En la primera presentación, (Bregman), se ilustrará la forma en la que la consideración 
de factores contextuales y socio-económicos dirigidos a fortalecer recursos personales em 
población económicamente vulnerable contribuyen a los efectos de la aplicación de um modelo 
coginitivo integrativo en población de bajos recursos en Argentina. En la segunda presentación, 
(Castro Camacho) se describe la metodología de la adaptación de uma intervención cognitivo-
conductual: el protocolo unificado para el tratamiento transdiagnòstico de problemas 
emocionaes (Barlow y col. 2013) al contexto y a la cultura de personas desplazadas por el 
conflicto armado en Colombia, que han sido sometidas a contextos de violencia y traumas 
múltiples. Se presentarán los resultados de un ensayo clìnico aleatorizado en el que se compara 
la eficacia del PU con lista de espera en 100 víctimas del conflicto armado. Finalmente, en la 
tercera presentación (Villalobos), se ilustra la aplicación de principios de la ciencia de la conducta 
y las metacontingencias a la modificación de las conductas de riesgo asociadas con las 
probabilidades de contagio y la expansión del virus en la pandemia del Covid y sus implicaciones 
en la salud pública. 
 

Adaptación contextual del Protocolo Unificado para el tratamiento transdiagnóstico de 
problemas emocionales en víctimas del conflicto armado en Colombia 
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Dr Leonidas Castro. CO-AUTORES: David H. Barlow, Julián David Moreno, Iona Naismith 
(Universidad de los Andes, Bogotá; Universidad de Boston) 

Más de 60 años de conflicto armado en Colombia, han dejado más de 8 millones de víctimas y 
más de 6 millones de personas desplazadas de sus tierras y su contexto cultural que además han 
sufrido múltiples traumas y viven en condiciones socio-económicas adversas. Estas personas 
presentan alta incidencia de múltiples trastornos emocionales comórbidos, como trastornos de 
estrés post-traumático, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, síntomas 
somáticos, trastorno depresivo mayor y abuso de sustancias, entre otros, que interfieren con su 
bienestar y con su capacidad de responder a estresores diarios, como búsqueda de empleo, 
relaciones familiares y establecimiento de tejido social. En las últimas décadas se han 
desarrollado múltiples protocolos estandarizados de terapia cognitivo-conductual que han 
demostrado alta eficacia para los distintos trastornos emocionales. Sin embargo, el Protocolo 
Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de Trastornos Emocionales (PU) (Barlow y col., 
2013), es una intervención que ha logrado destilar las principales intervenciones de la terapia 
cognitivo-conductual que han demostrado eficacia en trastornos específicos, em una sola 
intervención dirigida a procesos comunes a distintas categorías diagnósticas. El PU se ajusta a las 
características de esta población ya que , al estar dirigido a procesos transdiagnósticos comunes 
a distintos trastornos y no a trastornos específicos, responde a las comorbilidades presentes en 
esta población. En esta presentación se describirá el procedimiento que se diseñó para adaptar 
el PU al contexto de la población de víctimas del conflicto armado en Colombia a través de las 
siguientes fases. Primero, recolección de la información sobre las características particulares de 
la población y su contexto, sus necesidades particulares y las intervenciones basadas en evidencia 
aplicables a tales necesidades. Segundo, la selección de la intervención que mejor se ajusta a las 
necesidades. En este caso, el PU. Tercero, identificación de los elementos centrales del protocolo 
original y las principales discrepancias con las características de la población. Cuarto, adaptación 
preliminar, traducción y modificaciones ajustadas al contexto. Evaluación de panel de expertos, 
desarrolladores del protocolo original y profesionales y miembros de la comunidad. Quinto, 
pilotaje inicial de la versión adaptada. Sexto, realización de un ensayo clínico aleatorizado para 
evaluar su efectividad. Finalmente, se presentarán los resultados del estudio. Los resultados 
demostraron altos niveles de eficacia de esta adaptación contextual. 

Adaptación cultural, Protocolo Unificado, Trastornos emocionales, Conflicto armado 

 

Contextos sociales y psicoterapia: sus desafíos 

Lic Claudia Bregman (Fundación Aiglé) 

Las poblaciones vulnerables en comunidades con recursos limitados son un fenómeno social y 
económico complejo, que tiene múltiples facetas y causas determinantes. Se está de acuerdo en 
la naturaleza relativa de este fenómeno (relatividad en el tiempo y en el espacio). Es decir, una 
persona puede ser considerada pobre en un momento determinado y no en otro y esto se debe 
a la movilidad social. Llegan a esta circunstancia por la pérdida de empleo estable, migración de 
países limítrofes o de otras provincias del país con acceso a empleos precarios, con salarios 
insuficientes para atender a sus necesidades vitales, experiencia de desarraigo, entre otras. Es 
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claro que el vínculo entre la vulnerabilidad social y trastornos mentales comunes constituye un 
círculo vicioso, ya que la pérdida de productividad y los costos de salud mental afectan la posición 
económica de una persona y la de su familia, manteniendo o empeorando sus déficits. La falta 
de empleo en personas adultas, asociada a esta condición, favorece el desarrollo de deterioro 
significativo tanto en la autoestima y en las relaciones interpersonales, como así también en el 
equilibrio emocional, en el polo de la internalización (ansiedad, depresión, autolesiones, 
distorsiones perceptuales) y de la externalización (violencia, agresividad hacia el exterior, déficit 
en el control de los impulsos). Ambas reacciones dificultan la reinserción laboral. En la Asamblea 
General de Naciones Unidas del 12 de abril de 2019 se declaró que la buena salud mental y el 
bienestar no pueden definirse por la ausencia de una condición de salud mental, pero debe 
definirse en cambio por lo social, entorno psicosocial, político, económico y físico, que permite a 
las personas y poblaciones vivir uma vida digna, con pleno disfrute de sus derechos y en la 
búsqueda de su potencial. La Fundación Aiglé desarrolla desde hace más de 25 años un Programa 
de Atención Psicológica a Personas en Situación de Escasos Recursos – PATER. Su objetivo es 
favorecer el desarrollo de recursos personales que permitan afrontar situaciones críticas de 
vulnerabilidad social (Fernández-Alvarez, 2015). Este programa busca considerar los factores 
socioeconómicos en los diseños terapéuticos, propiciando una práctica clínica desde un modelo 
cognitivo integrativo. En esta presentación se expondrán las características de la población que 
participa de este programa, así como la variedad de desafíos que implican para el clínico la 
asistencia a esta población.  

Psicoterapia, Contexto social, Integración 

 

Aportes de la ciencia de la conducta en el control de conductas de riesgo asociadas a 
enfermedades infectocontagiosas: COVID-19 

Mg Alfonso Villalobos (Universidad de Iberoamérica (UNIBE) y Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)) 

Las Ciencias de la Conducta (CC) son un campo interdisciplinario de acción, en el que confluyen 
diversos ámbitos del conocimiento sanitario y del comportamiento. En este sentido las CC tienen 
como núcleo teórico el análisis de la conducta, y utilizan como referente los modelos funcionales 
del comportamiento skinnerianos y los de tercera generación. De esta manera, la tradición 
académica ha estudiado el peso que tiene los enunciados relacionados con las 
metacontingencias, como contigencias culturales que han demostrado su valor en el 
mantenimiento o reducción de conductas sanitarias que pueden incrementar o disminuir el 
riesgo sanitario en enfermedades infecto-contagiosas como el COVID-19. En este sentido, 
diversos autores asociados a la CC y a procesos terapéuticos, han descrito como las conductas 
verbales privadas, las públicas, la modulación emocional y las mismas topografías de la conducta, 
pueden ser variables útiles para lidiar con la salud o la enfermedad, según sea el estadio en el 
que se ubique el estado de intervención de los procesos sanitarios bajo análisis. En esta 
oportunidad, se realiza un análisis funcional de la varias conductas asociadas a comportamientos 
de éxito o de fallo sanitario: lavar las manos, evitar el contacto público, mantener la distancia 
social, usar mascarillas y atender las instrucciones sanitarias públicas (según la Organización 
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Mundial de la Salud – [OMS]), en relación con la prevención, control y mitigación del COVID-19, 
se exponen algunos ejemplos sobre los manejos mediáticos y públicos, incluso de corte 
académico que se han realizado y se proponen mecanismos de inserción social, sanitaria y 
académica para mejorar las habilidades de los profesionales del ramo en la mejora de los 
procesos de intervención sanitario de tipo primario y secundario ante la Pandemia por COVID-
19; el éxito de estas estrategias, en materia conductual pueden tener un efecto de disminución 
o atenuación de las secuelas psicológicas disfuncionales durante y posteriores a la crisis sanitaria 
mundial por COVID-19. 

análisis funcional, metacontingencias y salud.
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SIMPÓSIO 4 

Terapias cognitivas y conductuales para parejas y sus desafíos 
La psicoterapia de pareja se encuentra históricamente en desarrollo. En la primera ponencia será 
abordado el papel de las Operaciones Motivadoras dentro de origen y el mantenimiento de la 
problemática de la pareja, esencial dentro de la Terapia Conductual Integrativa de Parejas (IBCT) 
La segunda ponencia será sobre la Terapia de Esquemas para Parejas Desafiantes, que tiene por 
objetivo el de ayudar a que la pareja conozca sus necesidades emocionales básicas para sanar los 
esquemas o patrones disfuncionales que mantienen los problemas, así como reducir los estilos 
de afrontamiento destructivos, utilizando el concepto de los modos. Por último la 
“Psicoeducación en la prevención de la violencia de pareja desde el modelo cognitivo&quot; 
abordando la violencia entre las parejas que tiene que ver con un sistema de apegos, el cuál se 
origina en la relación vincular insana en las familias, creando esquemas maladaptativos 
tempranos relacionados con la dependencia y la inseguridad emocional. 
 

El análisis funcional en la Terapia Integrativa Conductual  IBCT: El papel de las operaciones 
motivadoras  para el diseño de intervenciones dentro del proceso terapéutico. 

Dra Olivia Gamarra (Sensorium. Centro Especializado en Psicología.) 

La IBCT es considerada como la psicoterapia con mayor efectividad en el tratamiento del distrés 
de pareja. Por su parte, el concepto de operaciones motivadoras permite clasificar, explicar y 
efectuar modificaciones comportamentales de manera más profunda y completa. Las 
operaciones motivadoras constituyen funciones de deprivación y de saciedad de los estímulos, 
generando el aumento del poder reforzante de diversos estímulos, y el aumento concomitante 
de las conductas relacionadas (deprivación), y la disminución o abatimiento del poder reforzante 
de ciertos estímulos, y la reducción consiguiente de las conductas vinculadas a los mismos 
(saciedad). El análisis funcional implícito en la IBCT no considera las operaciones motivadoras 
como un elemento del mismo. El objetivo de este trabajo es argumentar que es posible y 
beneficioso integrar al análisis funcional de la IBCT las operaciones motivadoras, como también 
a sus hipótesis etiológicas del distrés de pareja. Desde el punto de vista etiológico, el distrés de 
pareja puede explicarse de manera más completa por los procesos de saciedad de las 
interacciones con la pareja, y de deprivación producidos por las diferencias de comportamientos 
entre los miembros de la pareja (el tema), los cuales permiten configurar con mayor completud 
los procesos de polarización y de trampa mutua, y explicar por qué conductas que son 
permanentemente castigadas persisten. A su vez, los componentes de la aceptación y de la 
tolerancia, las novedades de la IBCT con respecto a la terapia tradicional comportamental de 
pareja, constituyen operaciones motivadoras de establecimiento de reforzadores y evocación de 
conductas de comunicación asertiva, empatía, y colaboración, mientras que tienen funciones de 
abolición reforzadores de conductas de comunicación agresiva, comunicación pasiva, vilificación 
y polarización. Se sostiene que la reducción de las conductas implicadas em la trampa mutua y 
en el proceso de polarización no pueden ser explicadas íntegramente sin la apelación a las 
operaciones motivadoras, y que considerarlas aumenta la consciencia de los procesos del distrés 
de pareja, y de aquellos que permiten su reducción. Se concluye que las operaciones motivadoras 
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permiten una explicación más completa de la etiología del distrés de pareja, y un tratamiento 
más completo y específico. 

IBCT, Operaciones motivadoras, Aceptación, Tolerancia. 

 

Terapia de Esquemas para Parejas Desafiantes 

Dr Sergio Morales (Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas) 

La Terapia de Esquemas para Parejas es un enfoque integrativo que retoma las partes 
importantes de la Terapia Focalizada en las emociones de Leslie Greenberg que tiene el objetivo 
de ayudar a que la pareja conozca sus necesidades emocionales básicas para sanar los esquemas 
o patrones disfuncionales que mantienen los problemas, así como reducir los estilos de 
afrontamiento destructivos. Trabajaremos el concepto de los modos, o sea, que la pareja pueda 
acceder a los modos conectados con su vulnerabilidad y emociones (infantiles) y aprender a 
responder adecuadamente al compañero, así como satisfacer las necesidades de su pareja 
(reparentalizando) desde su parte saludable o sana llamada en esta terapia el modo “Adulto 
Sano”. El terapeuta aprenderá a evaluar la dinámica de los esquemas y modos en las interacción 
de pareja y los educará para que ellos entiendan ese proceso y reparentalizar sin interlocutores. 
Se aplica a casos difíciles o donde uno o ambos tienen un Trastorno de Personalidad. Se trabaja 
sobre el concepto de “Química de Pareja” que se refiere a la atracción mutua en una relación de 
amor romántico; esta implica vulnerabilidad por lo tanto busca activar de este modo en los 
integrantes para que el compañero cubra las necesidades emocionales. Se establecen metas 
concretas. Identificar los modos disfuncionales, las necesidades emocionales insatisfechas, 
fortalecer al “Adulto Sano”, conectarlos con sus historias del pasado. Se trabajarán las etapas del 
tratamiento: -Compromiso empático. Consiste en conectarse emocionalmente con la pareja y ver 
los problemas “a través de los ojos de ambos”. -Permite demostrar el mal funcionamiento de 
pareja. -Acuerdo Inicial para la alianza y la terapia. -Establecer compromisos a trabajar y las 
conductas disfuncionales  -Evaluación. Compresión del origen de los problemas que vienen de la 
infancia y se reflejan en la relación adulta. (Genograma y Diagrama de Modos). -Formulación. 
Clarificar la comprensión de los problemas en términos de química de parejas. -Establecer plan 
de trabajo con modos.  

Terapia de Esquemas, Parejas Difíciles, Parejas Desafiantes 

 

Psicoeducación en la prevención de la violencia de pareja desde el modelo cognitivo 

Mg Fredy Alexander Romero Guzmán (Institución Universitaria De Envigado (IUE)) 

La violencia de género en una relación de pareja es uno de los flagelos más presentes en 
Latinoamérica (Cardenas, 2020) y han aumentado aún más en la pandemia originada por el Covid-
19 (Alonso, 2020; Ruiz-Pérez; Pastor-Moreno, 2020). Desde el modelo cognitivo, además de la 
intervención psicoterapéutica (Riojas &amp; Cisneros, 2013; Montolío, Moreno; Robles, 2013; 
Santandreu; Ferrer, 2014; García 2020), se realiza bastante trabajo en psicoeducación (De 
Alencar-Rodrigues &amp; Cantera, 2012, Montolío Moreno, &amp; Robles, 2013, García 2020), 
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y con el modelo cognitivo conductual en la intervención de pareja se han obtenido grandes logros 
(Higuera, 2002), pero aún más en la prevención, y la mejor intervención es la prevención, si se 
trabaja desde la infancia y se educa desde la autoestima, el valor propio y la empatía, así se 
evitaría la violencia de género (Robledo-Ramón &amp; García, 2008; Luna, &amp; Molero, 2013, 
Nuñez &amp; Villamil, 2017). En esta ponencia quiero plantear desde la experticia en mi clínica 
privada y en los trabajos realizados en la Universidad donde actualmente trabajo (Institución 
Universitaria de Envigado - IUE) con mis estudiantes, que el aumento de violencia entre las 
parejas sin duda tiene que ver con un sistema de apegos el cuál se origina en la relación vincular 
insana en las familias, creando esquemas maladaptativos tempranos relacionados con la 
dependencia y la inseguridad emocional, el aumento de violencia entre las parejas sin duda tiene 
que ver con un sistema de apegos el cuál se origina en la relación vincular insana en las familias, 
creando esquemas maladaptativos tempranos relacionados con la dependencia y la inseguridad 
emocional. Por lo anterior, desde la intervención se trabaja la autoestima, la modificación de 
creencias irracionales, la resignificación de esquemas maldadaptivos, la autorregulación 
emocional, la educación emocional y la modificación de conductas orientadas en la toma de 
decisiones en pro de la salud mental y emocional, pero sería aún más efectivo, si estos elementos 
se trabajan desde la misma infancia como elemento preventivo para evitar dichos actos de 
violencia permisibles en personas que desde su formación los han dotado de información en su 
procesamiento cognitivo basado en la dependencia e inseguridad emocional. 

Violencia de pareja, Terapia Cognitiva, Autoestima.
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SIMPÓSIO 5  

Prevenir, tratar y conceptualizar. Tres investigaciones para una terapia basada en procesos 
Los tratamientos cognitivo-conductuales, inicialmente pensados como protocolos para 
trastornos específicos, han virado crecientemente hacia intervenciones basadas en 
conceptualizaciones que toman por blanco ciertos procesos considerados cruciales en el 
desarrollo y/o mantenimiento de esa psicopatología. La investigación se centra crecientemente 
en esos procesos, y en cómo median o moderan la psicopatología. Este enfoque da respuesta a 
problemas clínicamente relevantes como la comorbilidad, proveyendo un modelo para 
comprender las relaciones entre síntomas o problemas, y sugiriendo intervenciones 
potencialmente más eficaces o eficientes que las tradicionales. En este simposio ilustraremos 
esta perspectiva presentando tres ejemplos de intervenciones y/o investigaciones en el campo 
de los trastornos de la conducta alimentaria, el perfeccionismo y la rumiación, y el enfoque de 
red causal compleja. En nuestra presentación apuntaremos a ilustrar la naturaleza 
transdiagnóstica de las intervenciones contemporáneas para estas psicopatologías, y, a la vez, 
cómo estos modelos e intervenciones pueden conceptualizarse sobre la base del modelo de red 
causal compleja. 
 

 

Trastornos alimentarios: una perspectiva transdiagnóstica 

Dra Guillermina Rutsztein (Universidad de Buenos Aires) 

Los trastornos alimentarios presentan graves consecuencias tanto para la salud física como 
psicológica, además de un impacto significativo en la calidad de vida. En sus inicios, los 
tratamientos cognitivo-conductuales para los trastornos alimentarios fueron diseñados para 
cada una de las categorías diagnósticas, teniendo en cuenta las diferencias en cuanto los 
síntomas y el peso. Así, la mayoría de los protocolos se diseñaron para el tratamiento de la 
bulimia nerviosa y muy pocos para el tratamiento de la anorexia nerviosa y los síndromes 
subclínicos, considerando que cada trastorno alimentario requería su tratamiento específico. Sin 
embargo, diversos estudios dan cuenta de las limitaciones de este enfoque. La migración entre 
los diferentes trastornos alimentarios es una característica bastante común (excepto trastorno 
por atracón). Aproximadamente la mitad de los pacientes que inicialmente recibieron 
diagnóstico de anorexia nerviosa cumplieron posteriormente los criterios de diagnóstico para la 
bulimia nerviosa. El hecho que un trastorno alimentario persista aunque pueda ir cambiando su 
presentación clínica a otro trastorno alimentario, sugiere que los mecanismos transdiagnósticos 
juegan un papel importante en el mantenimiento de la psicopatología de estos trastornos. Así, la 
perspectiva transdiagnóstica destaca los procesos de mantenimiento que deben abordarse 
centrándose en lo que tienen en común los trastornos alimentarios, en lugar de lo que los 
diferencia. El tratamiento cognitivo-conductual mejorado (CBT-E) considera que los trastornos 
alimentarios son esencialmente “trastornos cognitivos” que comparten una psicopatología 
central: la sobrevaloración de la figura, el peso y su control. Esta psicopatología central es 
fundamental para el mantenimiento de los trastornos alimentarios y se refiere a la tendencia de 
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los pacientes a juzgarse en gran parte o exclusivamente en términos de la figura, el peso y su 
capacidad para controlarlos. Este tratamiento desarrollado desde la perspectiva transdiagnóstica 
para abordar los procesos de mantenimiento, fue diseñado para tratar el espectro completo de 
los trastornos alimentarios. La versión focalizada se centra exclusivamente en la psicopatología 
central de los trastornos alimentarios. La versión ampliada aborda, además, procesos “externos” 
al trastorno alimentario que pueden contribuir al mantenimiento del trastorno alimentario y 
conformar obstáculos adicionales para el cambio, tales como: perfeccionismo clínico, baja 
autoestima y dificultades interpersonales. Con el fin de abordar estos mecanismos de 
mantenimiento, se diseñó y evaluó un programa de prevención de trastornos alimentarios, 
basado en el enfoque de la alfabetización en medios y los principios de disonancia cognitiva. 
Ochenta y ocho mujeres entre 12 y 17 años de Argentina participaron en un programa de 3 
sesiones. Las participantes completaron cuestionarios de autoinforme en tres tiempos: pre-
intervención, post-intervención y seguimiento a los 6 meses. Se encontró una disminución 
significativa de la internalización del ideal de delgadez, la preocupación por la imagen corporal, 
la influencia de los medios, la búsqueda de delgadez y actitudes bulímicas en postintervención. 
Además, el número de participantes con actitudes y conductas alimentarias disfuncionales 
también disminuyó postintervención. Los resultados en la preocupación por la imagen corporal 
y la búsqueda de delgadez se mantuvieron en el seguimiento. 

trastornos alimentarios – cognitivo conductual – transdiagnóstico 

FINANCIACIÓN Y / O APOYO: Proyecto UBACyT 20020160100043BA – Universidad de Buenos 
Aires; Proyecto PICT-2016-1765. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Fondo 
para la Investigación Científica y Tecnológica (FonCyT) - Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. 
 

 

Síntomas psicológicos durante la pandemia de covid-19 en Argentina 

Dr Cristian Garay (Universidad de Buenos Aires) 

Los trastornos mentales pueden ser considerados entidades claras y diferenciadas, de acuerdo a 
un modelo de psicopatología categorial. Si bien la definición de entidades diagnósticas es 
relevante para la investigación, la docencia y la clínica, se observan claras dificultades y 
limitaciones, como la frecuente comorbilidad, la falta de consenso a nivel explicativo y la visión 
biomédica de enfermedad latente a los síntomas que conforman el trastorno. Recientemente, se 
han enfatizado los aspectos comunes a las diferentes categorías dando lugar a perspectivas 
transdiagnósticas en la concepción psicopatológica y la identificación de procesos terapéuticos 
comunes a diferentes categorías, sentando las bases de protocolos unificados y terapias basadas 
en procesos. En este contexto, la propuesta de una psicopatología como red de síntomas se 
centra en las interacciones dinámicas y causales entre los síntomas. Los síntomas son 
considerados constitutivos del problema clínico y las conexiones entre los mismos pueden ser de 
varios niveles: biológicas, psicológicas y/o sociales, culturales. Este enfoque permite además 



32 
 

integrar dentro de las redes de síntomas a otros elementos que pueden tener un rol relevante 
en su formación y mantenimiento, por ejemplo, conductas saludables o problemáticas que 
utilicen las personas para manejar el malestar emocional y que pueden disminuir o incrementar 
dicho malestar en el corto, mediano y largo plazo. Así, el consumo de alcohol puede reducir la 
ansiedad durante una situación estresante determinada pero su uso repetido para manejar el 
estrés se convierte en un nuevo problema dando lugar a una red de relaciones entre el 
desencadenante (estresor), los síntomas de ansiedad, por ejemplo, social (el trastorno) y su 
intento problemático de resolución (el abuso de alcohol). Por otro lado, la misma situación puede 
llevar a resolver el malestar mediante la actividad física, dando lugar a una red más saludable 
dado que el uso de dicha conducta para reducir la ansiedad acarrea una serie de beneficios para 
la salud que se sostienen en el mediano y largo plazo, protegiendo a la persona de desarrollar 
síntomas depresivos, mejorando la autopercepción y atenuando los síntomas de ansiedad. 
Durante la pandemia y las medidas tomadas en Argentina, la cuarentena obligatoria, se estudió 
la relación entre los síntomas (medidos con la SCL-27) y determinadas conductas potencialmente 
problemáticas (consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales) así como conductas 
potencialmente saludables (actividad física, meditación, yoga, prácticas religiosas). La muestra 
estuvo conformada por 7140 participantes reclutados en tres períodos: 1) 24-28 días del primer 
caso confirmado de Covid-19 en Argentina (7-11 días de cuarentena obligatoria); 2) 67-72 días 
del primer caso confirmado de Covid-19 en Argentina (50-55 días de cuarentena obligatoria); 3) 
132-141 días del primer caso confirmado de Covid-19 en Argentina (115-124 días de cuarentena 
obligatoria). Los datos fueron analizados y el modelo de red se estimó a través del modelo de 
gráficos mixtos y los cambios de la red a través de los diferentes períodos se realizaron con el 
Network Comparison Test en el paquete NCT de R. Se presentan algunos de los resultados 
observados y las redes de síntomas y conductas analizadas 

psicopatología – red causal compleja – pandemia covid-19 

 

Perfeccionismo y rumiación en los trastornos depresivos. De los diagnósticos a los procesos 

Dr Mariana Carolina Miracco (Universidad de Buenos Aires) 

Si bien desde hace tiempo se ha postulado alguna relación entre la depresión y el perfeccionismo 
clínico, sólo recientemente se ha investigado en profundidad el tema. El perfeccionismo en su 
vertiente desadaptativa ha sido postulado como un proceso transdiagnóstico, que puede cumplir 
el rol de factor de riesgo y de mantenimiento para la depresión. Por ende, resulta relevante 
conocer su relación con los mecanismos de regulación emocional desadaptativos que cumplen 
un papel en el desarrollo, mantenimiento y recurrencia de la depresión. El objetivo de nuestro 
estudio fue investigar la relación entre perfeccionismo, rumiación y severidad de la depresión 
tanto en población clínica como no clínica. A tal fin, una muestra de 151 estudiantes argentinos 
(v.gr., la muestra no clínica) y una muestra de 42 pacientes ambulatorios argentinos en 
tratamiento cognitivo-conductual por algún trastorno depresivo (v.gr., la muestra clínica) 
completaron la Almost Perfect Scale, el Inventario de Beck y el Cuestionario Rumiación-Reflexión. 
Las hipótesis fueron: 1) existe una asociación entre perfeccionismo desadaptativo, rumiación y 
sintomatología depresiva tanto en la muestra clínica como en la no clínica; 2) existen diferencias 
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entre los perfiles de perfeccionismo (adaptativo, desadaptativo y no perfeccionista) para las 
variables de rumiación y depresión (controlando efecto por muestra); 3) la rumiación media la 
relación entre perfeccionismo desadaptativo y la depresión; 4) el nivel de adhesión a las 
metacreencias positivas modera el efecto indirecto del PD sobre la depresión a partir de la 
rumiación. Las hipótesis recibieron apoyo. Se halló una asociación entre el perfeccionismo 
desadaptativo, la rumiación y la sintomatología depresiva en ambas muestras. El estudio también 
arrojó diferencias entre los perfiles de perfeccionismo para las variables rumiación, y 
sintomatología depresiva. La rumiación medió la relación entre el perfeccionismo desadaptativo 
y la depresión. Por último, hallamos que el grado de adhesión a las creencias positivas acerca de 
rumiar moderaba el efecto indirecto del perfeccionismo desadaptativo en la depresión. Estos 
hallazgos permiten comprender mejor la relación entre diversos procesos transdiagnósticos, y 
también dan apoyo a algunas intervenciones, tales como el cuestionamiento de las creencias 
positivas acerca del rumiar en terapia metacognitiva, que han sido postuladas como modos más 
eficientes de lidiar con psicopatología. FINANCIACIÓN Y / O APOYO: Proyecto UBACyT 
20020130100863BA, Universidad de Buenos Aires 

Perfeccionismo – rumiación - depresión
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SIMPÓSIO 6 

Aplicaciones clínicas de las intervenciones positivas 
Las intervenciones positivas se han ido incorporando al ámbito clínico mostrando resultados 
prometedores en el abordaje de los problemas de salud mental y de la promoción del bienestar. 
Sin embargo, es preciso seguir indagando acerca de cuáles de estas intervenciones cuentan con 
suficiente apoyo empírico para considerarse um tratamiento de elección frente a las 
intervenciones cognitivo-conductuales (TCC) o emplearlas como tratamiento coadyuvante. Se 
presenta una revisión sobre intervenciones positivas destinadas a la promoción del optimismo 
como mecanismo para promover el ajuste personal y el bienestar. Seguidamente, se compara la 
eficacia de un programa de intervención positiva con un programa TCC para mujeres com 
depresión. Por último, se analiza la eficacia de un programa de TCC con mindfulness destinado a 
padres de jóvenes con TEA, con el propósito de mejorar su adaptación a la nueva situación de 
crianza y promover el bienestar. 
 

Intervenciones positivas entradas en promover el optimismo: Aplicaciones prácticas 

Dra Rosario J. Marrero Quevedo.- (Universidad de La Laguna (España)) 

Introducción: El optimismo ha mostrado ser un importante predictor de ajuste psicológico 
asociándose a mejor estado de salud física y mental, mayor crecimiento personal, menor riesgo 
de mortalidad y mayor bienestar. Diversas estrategias se han diseñado para promover el 
optimismo. La terapia cognitivo-conductual (TCC) há focalizado su atención en la 
reestructuración de pensamientos con el objetivo de reemplazar los pensamientos negativos o 
desadaptativos por pensamientos más racionales o ajustados. Sin embargo, desde la Psicología 
Positiva se proponen otras intervenciones centradas en generar, no solo pensamientos positivos, 
sino además um tono emocional positivo y unas metas u objetivos más ajustados a los valores 
del individuo. Método: Se revisan algunas de las intervenciones positivas, basadas en la 
evidencia, que han sido aplicadas con el propósito de incrementar el optimismo. Asimismo, se 
describen las distintas técnicas y sus implicaciones a nivel clínico. Resultados: Las intervenciones 
positivas destinadas a promover el optimismo principalmente han empleado la técnica de “El 
mejor yo posible” que consiste em visualizar el mejor yo posible futuro, después del individuo 
haber cumplido con su propósito en la vida. Este ejercicio ha demostrado tener distintos 
beneficios: permite identificar las principales motivaciones, prioridades, valores y emociones; 
mejora la auto-regulación; clarifica y reestructura las prioridades; reduce el conflicto de metas; 
permite integrar experiencias vitales significativas y tener mayor sentimiento de control; 
contribuye a incrementar y sostener las emociones positivas, el bienestar y previene de 
enfermedades. Además, otras estrategias de intervención que han mostrado su eficacia en 
incrementar el optimismo han sido el entrenamiento en autocompasión, el establecimiento de 
metas vitales, el entrenamiento en autoeficacia, la promoción y re-experimentación de 
emociones positivas, la atención plena y la meditación. Se identifican tamaños del efecto de bajos 
a moderados en las intervenciones sobre optimismo. Conclusión: Las intervenciones positivas 
centradas en el optimismo han mostrado resultados similares a la TCC. Sin embargo, se precisa 
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de mayor investigación que analice la eficacia a medio y largo plazo de este tipo de 
intervenciones. 

optimismo, mejor yo, emociones positivas. 
 

 

Terapia Cognitivo-Conductual con Mindfulness integrado (TCCMi) en el tratamiento del estrés 
parental en familias con hijos con Trastornos del Espectro del Autismo en los Centros de 
Atención Temprana 

Dra Yurena Alonso Esteban y Dr Francisco Alcantud Marín (Universitat de València (España)) 

Introducción: Los programas de intervención temprana para niños con Trastornos del Espectro 
del Autismo (TEA) desarrollados en los centros comunitarios de Atención Temprana en España, 
suelen incluir la atención a la familia, pero entendida como orientación, coordinación y 
acompañamiento. Los padres de niños con TEA sufren un alto nivel de estrés debido a que se ven 
sobrepasados por las demandas del niño/a. El estrés suele estar presente en menor o mayor 
intensidad desde las primeras señales de alerta. Existen experiencias y trayectorias vitales de 
padres en las que se narra de forma positiva su experiencia de crianza. El desarrollo de resiliencia, 
flexibilidad y adaptación a los cambios, junto con el desarrollo de una crianza más responsiva son 
entre otros, factores que inciden en la calidad de vida de las familias con niños con TEA. Método: 
Se aplica un programa de TCC con mindfulness integrado (TCCMi) con el objetivo de ayudar a los 
padres a reestructurar cognitivamente la percepción del estigma del diagnóstico, mejorar su 
adaptación a la nueva situación de crianza y promover el bienestar psicológico personal. 
Resultados: El desarrollo de ejercicios de atención plena y compasión, permite controlar 
pensamientos rumiantes y sentimientos de culpa y generar respuestas más adaptativas a la 
demanda de sus hijos. Como consecuencia, los padres se convierten con más facilidad en 
colaboradores de los terapeutas y profesionales que atienden a sus hijos. Se há observado como 
una crianza más responsiva, más comprensiva sobre las reacciones del niño con TEA genera una 
mejora en los efectos del tratamiento psicoeducativo que los niños reciben. Conclusión: Los 
programas de TCCMi se deberían ofrecer a todos los padres y em particular a aquellos que se 
deben enfrentar a la crianza de niños con trastornos del desarrollo. Estos programas deben 
contemplarse de forma preventiva en los Centros de Atención Temprana o unidades encargadas 
de la atención e intervención psicoeducativa temprana a niños y niñas con TEA. 

Trastornos del Espectro del Autismo(TEA); TCCMi; Estrés parental 

 

Hacia la personalización de tratamientos: Comparación de una intervención positiva y un 
tratamiento cognitivo-conductual para depresión 

Dra Covadonga Chavez (Universidad Complutense de Madrid (España)) 
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Introducción. Los recientes estudios sobre programas de intervenciones psicológicas positivas en 
la depresión sugieren que son eficaces en la reducción de los síntomas y aumento del bienestar. 
Más allá de conocer su eficacia, es importante identificar diferencias en la respuesta clínica según 
el tipo de tratamiento proporcionado. El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia de un 
protocolo de intervenciones psicológicas positivas con un protocolo estándar de intervención 
cognitivo-conductual para depresión clínica, e identificar moderadores de la eficacia diferencial 
de estas dos intervenciones psicológicas. Método. 128 mujeres adultas con un diagnóstico DSM 
IV-TR de depresión mayor o distimia fueron asignadas a uno de los dos programas grupales de 
intervención de 10 sesiones. Se evaluaron tanto medidas clínicas como de bienestar antes y 
después de las intervenciones, así como en seguimientos de 6 meses y 2 años. Resultados. Los 
resultados muestran que hay diferencias significativas en función del tiempo tanto para las 
medidas clínicas como para el bienestar, pero no se muestra significativa la interacción entre el 
grupo de intervención y el tiempo para ninguna de las medidas. Además, se calculó el Índice de 
Ventaja Personalizada (PAI) para identificar qué intervención genera un mejor resultado según 
las características del paciente. La intervención positiva resultó ser el tratamiento óptimo para 
aquellas pacientes con mayor comorbilidad física y mental, aquellas con medicación 
antidepresiva previa, y aquellas con un mayor nivel de pensamientos negativos. Discusión. Estos 
resultados revelan que ambas intervenciones fueron eficaces en la reducción de síntomas y en el 
aumento del bienestar en depresión, y que la mejora alcanzada al final de ambas intervenciones 
se mantuvo en el seguimiento. Además, este estudio subraya la existencia de variables 
moderadoras que predicen un mejor resultado según el tipo de intervención, sentando así las 
bases para la personalización de tratamientos. 

Depresión, bienestar, TCC
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SIMPÓSIO 7 

 

Programas de apoyo a la crianza y la evaluación de su eficacia. 
Cada vez se cuenta con más evidencia empírica que apoya la realización de intervenciones con 
padres y cuidadores, para fortalecer sus prácticas de crianza, lo que se ha demostrado genera 
notorios efectos en ellas y en los comportamientos de sus hijos. Si bien se cuenta con un 
significativo número de estos programas, son pocos los que explícitamente dan cuenta de las 
razones del logro de sus objetivos, y reconocen las técnicas concretas vinculadas a las actividades 
que los conforman. El presente simposio da cuenta de dos de esas intervenciones, evidenciando 
su soporte teórico y metodológico en el Modelo Cognitivo Conductual, y en evidencia científica 
disponible, pretendiendo con una de ellas, fortalecer la auto-regulación emocional en padres y 
cuidadores, asumiéndola como insumo esencial para la crianza eficaz. La otra intervención, 
muestra un trabajo de entrenamiento con padres para el aumento, reducción y/o mantenimiento 
de conductas en especial problemáticas de sus hijos, lo que además de promueve un clima 
familiar positivo. La ponencia final tiene como objetivo abordar cómo evaluar la eficacia de los 
programas de apoyo a la crianza, mostrando qué nos dice la literatura en relación con las 
estrategias metodológicas pertinentes, a fin de que con ello se logre la detección clara de qué 
intervenciones funcionan y por qué, aumentando así la replicabilidad de estas, logrando una 
aproximación para el apoyo a la crianza basado en evidencia. 
 

Fortaleciendo la auto regulación como competencia esencial en la crianza y el cuidado. 

Dra María Clara Cuevas Jaramillo (Universidad Javeriana Cali y Colegio Colombiano de Psicólogos, 
Colombia.) 

La auto-regulación, entendida como capacidad individual para regular cogniciones, emociones y 
acciones, es considerada una de las habilidades para la vida, asociada con mejores resultados en 
salud, educación, trabajo, y relaciones. Asumiendo la crianza y el cuidado como una relación 
entre padres y cuidadores con sus hijos o niños a su cargo, la auto regulación se convierte en una 
habilidad imprescindible para la crianza y el cuidado responsivos, sensibles y eficaces, con los que 
se media el logro del desarrollo infantil óptimo. La capacidad parental o de cuidadores, para 
anticipar, planear, llevar a cabo los planes proyectados, resolver eficazmente situaciones y 
problemas, flexibilizando sus ideas para adaptarlas tanto a los niños como a dichas situaciones, 
controlando sus comportamientos impulsivos, son requeridas en las interacciones cotidianas de 
crianza y cuidado. Cuando padres y cuidadores se auto-regulan, es menos probable que ocurran 
interacciones coercitivas, hostiles y violentas con sus hijos; así mismo, es más probable que a 
pesar de los conflictos entre unos y otros, se preserve la calidad afectiva de las relaciones 
paterno-filiales, con lo cual se logra además el aumento de la autoeficacia del cuidador. 
Adicionalmente, padres o cuidadores auto-regulados, son condición para propiciar el desarrollo 
de dichas capacidades auto-regulatorias en los hijos, obrando como modelos de rol, instigando y 
moldeando esas mismas competencias en ellos. En aras de fortalecer en padres y cuidadores sus 
competencias parentales y de cuidado, resulta entonces urgente vincular a los programas 
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diseñados con tal propósito, el propio desarrollo y fortalecimiento de competencias auto-
regulatorias. El objetivo de esta ponencia es presentar la experiencia que se lleva a cabo en 
Colombia, el Taller de Auto-regulación emocional para padres y cuidadores que está apoyado en 
evidencia científica sobre emociones y principios de aprendizaje, y utiliza estrategias cognitivo- 
conductuales, para el logro de sus propósitos. Metodológicamente se usa el modelo RECE 
(Cuevas, 2017, 2019, 2020), que facilita el reconocimiento, explicación y comprensión, control y 
expresión de las emociones, vinculando a ello, la solución de problemas. Se ha desarrollado en 
formato grupal, con sesiones de 4 horas de duración. Las evaluaciones realizadas han evidenciado 
en los participantes, reducción de pérdida de control en situaciones de crianza, fortalecimiento 
de su auto-eficacia como cuidadores y mejora en las relaciones con los hijos. 

habilidades parentales, auto-regulacion parental, auto-regulación emocional. 
 

 

Entrenamiento a madres, padres y cuidadores: Aprendizaje colaborativo con enfoque TREC 
para el manejo de conductas problemáticas en niños de 2 a 12 años. 

 

Mg Carmen Barrón (Centro de Psicoterapia y Desarrollo Humano – KAIRÓS. 

Cochabamba, Bolivia.) 

La presencia de conductas problemáticas en niños y niñas es uno de los principales motivos de 
consulta, a su vez, es bien sabido que muchas de las conductas problemáticas tienen una relación 
directa con la falta de habilidades de los padres para aplicar estrategias de crianza positiva, es 
decir que carecen de habilidades para fomentar la conducta prosocial y para controlar las 
conductas problemáticas, haciendo uso de técnicas hostiles e inadecuadas para lidiar con ellas. 
Existe evidencia que indica que los programas de entrenamiento para padres son más efectivos 
en la reducción de conductas problemáticas, en comparación con otros programas en los que los 
padres no participan. Desarrollar estos programas de entrenamiento, como herramienta clínica, 
podría no ser tan fácil, pues el enfoque que se plantea incluye la participación total y activa de 
los padres, algo que tal vez podría no ser reconocido o valorado en un contexto donde las 
condiciones sociales, económicas y culturales no son las mejores. El propósito es exponer la 
experiencia de trabajo en el entrenamiento de padres que há estado desarrollando el Centro de 
Psicoterapia KAIRÓS en Bolivia. Dicha experiencia tiene el objetivo de favorecer la aplicación de 
procedimientos cognitivo conductuales para el aumento, reducción y/o mantenimiento de 
conductas, además de promover um clima familiar positivo. Para ello se trabaja con base en dos 
ejes, el primero relacionado con la preparación específica en crianza positiva, donde se entrena 
a los padres en la aplicación de técnicas conductuales específicas, como ser reforzamiento 
positivo y diferencial, modelado, contratos conductuales y economía de fichas, entre otros; el 
segundo eje está relacionado con el desarrollo personal de los padres, donde se interviene con 
base en los postulados de la TREC, poniendo énfasis en el autoanálisis de la relación entre eventos 
activadores, creencias y consecuencias (ABC), conversaciones mentales racionales e irracionales, 
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exigencias y preferencias, además de ejercicios de relajación. La metodología empleada en el 
trabajo con los padres se lleva a cabo em formato grupal, con ocho encuentros y tiene su base 
en el aprendizaje colaborativo basado en problemas, además se toman en cuenta diferentes 
técnicas como son el modelamiento, el role playing, cuestionarios y tareas para la casa. Los 
resultados obtenidos han sido prometedores, se realiza un seguimiento por cuatro meses y se há 
podido evidenciar que los cambios positivos en la conducta de los niños se han mantenido, la 
comunicación ha mejorado y el estrés parental ha disminuido. 

Programas conductuales. Aprendizaje colaborativo. Conductas problemáticas. 

 

 

¿Por qué funcionan nuestros programas de intervención?: un acercamiento metodológico. 

Dr Moisés Betancort (Universidad de La Laguna. Departamento de Psicología Clínica, 
Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Tenerife, España.) 

Si llevamos a cabo una sencilla búsqueda en science direct teniendo como términos claves 
“randomize control psychology” o “intervention randomize control psychology” en los últimos 5 
años en artículos de investigación encontramos alrededor de 3676. Si hacemos la misma 
búsqueda en pubmed encontramos alrededor de 23598 artículos de investigación. Si acotamos 
la búsqueda a revistas del ámbito de la terapia cognitiva em tres revistas indexadas en Journal 
Citation Report, encontramos que en la revista Internacional Journal of Cognitive Therapy 
encontramos 16 artículos. Si la búsqueda se hace en Cognitive Therapy and Research 
encontramos 152 artículos de investigación y si la hacemos en Journal of Behavioral and Cognitive 
Therapy encontramos 17 estudios siendo uno de revisión. El avance del conocimiento científico 
se asienta en la replicabilidad de los fenómenos que estudiamos. En el ámbito psicológico, 
necesitamos tener la certeza de que cuando decidimos aplicar una intervención, ésta se ha 
mostrado efectiva y por tanto tenemos garantías de éxito. Es decir, buscamos evidencias 
científicas para dicha intervención. Em el año 2006 la APA publicó un documento elaborado por 
un grupo de trabajo en el que entre otros aspectos como la expertise clínica y las características 
del paciente, diferencias culturales, etc; dejaba patente que un pilar fundamental era la evidencia 
científica disponible. Es ahí donde la psicología decidió en gran medida, sólo hay que ver las 
revistas de impacto en el ámbito de investigación psicológica, que la efectividad de las 
intervenciones tiene que ver con el uso de diseños de investigación que permitan explicar por 
qué y cómo funciona dicha intervención. Los estudios de investigación que nos permiten 
acercarnos con ciertas garantías de validez no sólo interna sino externa son aquellos que ponen 
a prueba la eficacia de las intervenciones a través de RCT o diseños cuasiexperimentales antes-
después. Siendo preferente el uso de diseños randomizados en el que la asignación aleatoria de 
los participantes a los grupos de investigación se lleva a cabo de manera aleatoria, lo que en 
cierto modo nos permite manipular com solvencia la o las variables independientes y ver su 
efecto sobre la variable dependiente, al mismo tiempo que podemos controlar posibles variables 
que pueden confundir o sesgar los hallazgos. El propósito es poder alcanzar una idea de una 
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“práctica terapéutica” basada en la evidencia científica sobre la efectividad de las intervenciones 
en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. 

RTC; TCC; conocimiento científico
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SIMPÓSIO 8 

 

Terapias Cognitivas COnductuales para niños y adolescentes 
Se bordan los principales retos y desafios que han tenido que enfrentar niños, adolescentes, 
familias y terapuetas cognitivo conductuales infantiles a partir del aislamiento para disminuir los 
casos de contagio en Panamá, Argentina y México. Se presenta el papel de la terapia cogitivo 
conductual para el manejo de problemas por asilamiento en niños utilizando herramientas como 
el entrenamiento conductual a padres y la activación conductual. También se presentan los datos 
de 1056 adolescentes argentinos, las áreas que reportan con mayor afectación, y se resalta que 
la mayoria de los prticipantes no recibe apoyo emocional a pesar de los desajustes, remarcando 
el papel de la familia como factor protector o de riesgo. Finalmente se describe el proceso para 
el desarrollo de un material psicoeducativo de divulgación para padres, niños y terapeutas que 
puedan beneficiarse de actividades estructuradas que apoyen la regulación emocional para 
establecer estrategias saludables ante el aburrimiento por COVID-19. 
 

 

Material de divulgación cognitivo-conductual para niños y padres en tiempo de asilamiento por 
covid-19 

Dra Andrómeda VIvette Valencia Ortiz (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO) 

Debido a la situación, de confinamiento que se ha presentado a nivel mundial como estrategia 
para disminuir los contagios y la propagación del virus SARS-COV-2, también conocido como 
COVID-19, se han tenido que generar diversas estrategias que apoyen la regulación emocional 
de niños y padres especialmente durante el periodo de confinamiento. Los retos al interior de las 
familias incluyen el temor por el contagio, el ajuste de las rutinas, la convivencia entre distintos 
integrantes de la familia, el tomar clases desde casa y por supuesto el trabajo a distancia por 
parte de algunos padres o cuidadores. La combinación de los factores de ajuste reprsentan uma 
constante fuente de estrés y ponen a prueba los elementos de adaptación y afrontamiento de 
los niños y sus padres. En algunas familias el aislamiento representó la oportunidad de mejorar 
las relaciones interpersonales y fortalecer la convivencia entre padres e hijos, sin embargo, para 
otras familias no solo se ha presentado como un desafío de adaptación, sino que también 
representa las condiciones necesarias para que las alteraciones emocionales o de interacción 
salgan a flote, aumentando los factores de estrés en la crianza o la vulnerabilidad a presentar 
alteraciones emocionales y conductuales. Por tal motivo, se desarrolló el Manual para Combatir 
el Aburrimiento: Acciones divertidas ante el COVID-19, publicado por la editorial Manual 
Moderno el 31 de marzo del 2020, dentro de su colección de compromiso social, ya que el 
documento es de distribución gratuita y digital. Para su desarrollo participaron dos Doctoras en 
Psicología de la Salud, un Psicólogo con experiencia en capacitación y entrenamiento lúdico, una 
psicóloga com Maestría en Salud Pública, todos los profesionistas con orientación cognitivo-
conductual. Así como dos adolescentes entre 14 y 16 años y una menor de 11 años de edad 
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quienes validaban y proponian también actividades. El documento cuenta con una sección de 
psicoeducación enfocada a presentar la importancia d quedarse en casa, así como una 
explicación del desajuste emocional que puede acompañar al aburrimiento, así como la 
importancia de las rutinas. La siguiente sección enfatiza las actividades que los niños y niñás 
pueden realizar de forma individual, para cerrar con las actividades que se pueden realizar en 
familia. En esta exposición se describen las actividades y sus objetivos, vistos desde el modelo 
cognitivo-conductual. Por lo que se presenta como un material que pueden utilizar padres, niños 
y terapéutas. 

Confinamiento, niños, divulgación. 
 

 

Estrategias conductuales para el estado de ánimo en niños durante el período de cuarentena 
por COVID-19 

Mg Ricardo Turner (INSTITUTO PANAMEÑO DE TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL) 

Durante el estado de pandemia por covid-19 la mayoría de nuestros países han optado por 
medidas de confinamiento y suspensión de actividades. Las actividades escolares, recreativas y 
de socialización, han quedado suspendidas y esto ha tenido un impacto en la población, en 
especial la población infantil. Al reducirse las actividades de disfrute y de dominio, los estados de 
ánimo pueden verse afectados al perder refuerzos del ambiente. Tomando en cuenta que la 
disposición de reforzadores es limitada, se ha visto la necesidad de adaptar estrategias para 
ayudar a regular los estados anímicos durante el estado actual de pandemia. Estrategias 
conjuntas basadas en el entrenamiento conductual a padres (ECP) y las intervenciones de 
activación conductual (AC) son herramientas que en contextos clínicos han mostrado efectividad 
para los problemas de comportamiento disruptivo) y problemas relacionados al estado de ánimo. 
Considerando el contexto actual se ha mostrado la imperiosa necesidad de brindar un abordaje 
para ayudar a los niños y niñas en conjunto con sus padres y/o cuidadores a tratar los problemas 
anímicos, los cuales pueden repercutir a futuro en problemas más graves. UNICEF ha lanzado un 
comunicado sobre la vulnerabilidad de niños y niñas durante el estado de pandemia, se ha 
destacado puntos como la nutrición, higiene, aprendizaje y protección en contra de abusos; 
ciertamente es necesario también abordar el bienestar psicológico. Las intervenciones 
propuestas de AC y ECP han sido utilizadas para poder brindar a los padres estrategias efectivas 
para el bienestar psicológico de sus hijos e hijas, entendiendo el contexto actual y las limitaciones 
que este implica, ofreciendo asesoramiento y ayuda a los padres y madres de familia o los 
cuidadores para promover conductas saludables. Adicional se ha trabajado con psicoeducación 
y estrategias preventivas así como divulgación de información para la prevención de contagio del 
covid-19. 

Activación Conductual, Entrenamiento Comportamental, Terapia con niños 
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Asolescencia y confinamiento: aportes para el trabajo psicoterapeutico familiar 

Dra Mariana Maristany (Fundación Aiglé, Buenos Aires, Argentina) 

El confinamiento obligatorio durante estos cinco meses de pandemia ha generado un impacto 
negativo en diferentes áreas del desarrollo adolescente. Sobre una muestra de 1056 
adolescentes entre 12 y 18 años se observa un deterioro en áreas como el sueño, el estado de 
ánimo, la actividad física. La mayoría de los adolescentes no se encuentra en tratamiento 
psicoterapéutico o abandonó la psicoterapia durante este periodo de confinamiento. Asimismo, 
el no poder socializar y el “detenimiento” de proyectos personales ha impactado generando 
signos de depresión y ansiedad. Por otro lado, existen cambios que, de modo indirecto, han sido 
positivos para los adolescentes y sus familias. Dichas modificaciones implican un mejoramiento 
de las relaciones familiares tanto con padres como con hermanos. Poder tener más tiempo para 
compartir y reflexionar ha estimulado otro modo de vinculación. Las relaciones familiares sin 
duda, son um facilitador u obstaculizador en el desarrollo adolescente. Compartir más tiempo 
durante la cuarentena “obligó” a replantear la convivencia familiar, disminuyendo el contacto 
con los pares de modo presencial. Se reformuló el desarrollo de la autonomía. Estos datos hacen 
evidente que a pesar de los aspectos negativos del confinamiento, el cambio contextual pudo 
beneficiar más que empeorar las relaciones familiares. Los datos obtenidos no conducen a 
considerar enfáticamente la involucración de la familia en el contexto terapéutico con 
adolescentes. Aunque la investigación ha crecido significativamente, todavía no contamos con 
evidencia suficiente acerca de la incidencia de la familia en el proceso terapéutico con 
adolescentes. La investigación ha aportado datos en los que el trabajo familiar favorece la 
adherencia a tratamientos especialmente com adolescentes externalizadores o que padecen de 
cuadros clínicos severos. El Modelo Aiglé de psicoterapia considera tres niveles de involucración 
familiar aumentando el grado de complejidad del diseño según diferentes criterios clínicos. El 
objetivo de la presentación, basándonos en los datos obtenidos durante el confinamiento, es 
exponer los criterios clínicos de trabajo familiar y el desarrollo funcional de los significados en 
torno a la autonomía. 

adolescencia, familia y psicoterapia
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SIMPÓSIO 9 

Avances en Terapias Contextuales: Terapia Basada en la Compasión, Psicoterapia Analítico 
Funcional y Terapia de Aceptación y Compromiso. 
El presente simposio reúne tres presentaciones sobre sendas terapias contextuales. Em la 
primera ponencia se presenta el concepto de motivación compasiva procedente de la Terapia 
Centrada en la Compasión (CFT). La presentación explorará cómo la motivación compasiva 
cumple un papel importante en la regulación emocional y el malestar generado por la autocrítica 
y la vergüenza. La segunda ponencia presentará un análisis de los principios y procesos 
implicados en la Psicoterapia Analítico Funcional (FAP). Esta terapia contextual tiene la 
particularidad de realizar un análisis conductual de la interacción terapéutica con el fin de 
promover las condiciones necesarias para que se produzcan avances clínicamente relevantes. 
Finalmente, la tercera ponencia presentará un modelo de intervención basado en la Terapia de 
Aceptación y Compromiso (ACT) centrado en desmantelar patrones disfuncionales rumia y 
preocupación. Tras ello, se revisará brevemente la evidencia empírica acumulada con este 
modelo de intervención. 
 

 

Terapia de Aceptación y Compromiso centrada en desmantelar patrones disfuncionales de 
rumia y preocupación 

Dr Francisco Ruiz (Fundación Universitaria Konrad Lorenz) 

En los últimos cinco años se ha venido desarrollando un modelo de intervención basado en la 
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y centrado en desmantelar patrones disfuncionales 
de pensamiento negativo repetitivo (ACT centrado en PNR). Este modelo pretende afianzar y 
profundizar el lazo entre la ACT y la Teoría del Marco Relacional (RFT), una aproximación 
contextual funcional del lenguaje y la cognición. Esta presentación revisará brevemente las ideas 
fundamentales de ACT centrado em PNR y la quincena de estudios clínicos realizados hasta el 
momento. Entre las ideas fundamentales de ACT centrado en PNR cabe resaltar las siguientes: 
(a) la conceptuación de flexibilidad psicológica en términos de la RFT; (b) la conceptualización de 
valores y disparadores de PNR como jerarquía de reforzadores positivos y negativos; (c) la 
especificación temporal de los ciclos de evitación experiencial, en los que el PNR suele ser la 
primera estrategia puesta en práctica em presencia de pensamientos y emociones con función 
aversiva; (d) un análisis de PNR basado en la RFT; (e) análisis teóricos y empíricos de los procesos 
relacionales implicados en los principales componentes de la terapia. En un estudio inicial, com 
metodología de diseño experimental de caso único, se mostró que un protocolo de una única 
sesión fue suficiente para reducir significativamente medidas de PNR. Este estudio fue seguido 
de tres estudios similares que evaluaron la eficacia de protocolos breves (2 o 3 sesiones) en 
depresión y trastorno de ansiedad generalizada. Tras encontrar un alto grado de eficacia, se 
condujo un ensayo clínico aleatorizado para probar el efecto de un protocolo de dos sesiones en 
el tratamiento de depresión y ansiedad generalizada. Los resultados mostraron tamaños del 
efecto muy grandes em la reducción de sintomatología emocional. Tras estos estudios iniciales, 
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se analizó la eficacia de protocolos breves en la prevención del desajuste emocional en 
practicantes de psicología clínica, duelo por ruptura de pareja, trastorno por pánico, fibromialgia, 
bulimia y pacientes en hemodiálisis con síntomas emocionales elevados. Estudios clínicos 
adicionales han probado la eficacia de protocolos breves en problemas de la infancia y 
adolescencia: depresión infantil, adolescentes con problemas de adaptación escolar y social, y 
niños con altas capacidades con problemas de adaptación escolar. Em general, los estudios 
clínicos realizados han mostrado un alto grado de eficacia de protocolos breves de ACT centrados 
en PNR. 

Terapia de Aceptación y Compromiso; Teoría del Marco Relacional; Pensamiento negativo 
repetitivo 
 

 

La motivación compasiva como eje organizador de la mente 

Dr Gonzalo Brito (https://cultivarlamente.com/) 

En Terapia Centrada en la Compasión (CFT), la compasión se entiende como una sensibilidad al 
sufrimiento propio y ajeno unido a la motivación auténtica de aliviarlo y prevenirlo, e involucra 
dos aspectos o ‘psicologías’ interdependientes: La primera es la sensibilidad hacia el sufrimiento, 
es decir, la capacidad de ser consciente y estar presente con el sufrimiento de una manera no 
enjuiciadora y con capacidad de tolerar la angustia que produce el sufrimiento. La segunda 
psicología de la compasión involucra la motivación y la intención genuina de comprometerse con 
el sufrimiento percibido y tratar de aliviarlo o prevenirlo. Por lo tanto, la compasión es la 
conciencia del sufrimiento en uno mismo y en los demás unida a la motivación para aliviarlo o 
prevenirlo. En esta ponencia exploraremos de qué manera la motivación compasiva tiene la 
capacidad de reestructurar la mente y la conducta de las personas en la dirección de la salud y la 
integración. En particular, nos enfocaremos en la manera en que la compasión cumple un rol 
fundamental en la regulación emocional y en disminuir el sufrimiento producido por la autocrítica 
y la vergüenza. 

CFT; Compasión; sufrimiento 

 

 

Un recurso potente y eficaz en psicoterapia (FAP) 

Mg Julio Hernadéz (Instituto de Terapias Cognitivo Conductuales (Gro., México)) 

El conocimiento de los principios y procesos psicológicos básicos es fundamental, en la psicología 
en general, y concretamente, para la práctica clínica; las conductas (privadas o públicas) se 
adquieren, desarrollan y mantienen por las contingencias, o sea, por las funciones de dichas 
conductas. En la Psicoterapia Analítico Funcional esas contingencias se usan en la interacción 
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terapeuta-cliente para facilitar y potenciar los cambios en su comportamiento dentro del 
contexto de terapia (clínica/consultorio) y que beneficiarán la vida del usuario de terapia, ya que 
aumenta la probabilidad de que las conductas entren en contacto con las contingencias naturales 
que las desarrollarán y mantendrán. 

Psicoterapia Analítico Funcional; Interacción terapéutica; Contingencias
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SIMPÓSIO 10 

 

Desafios y posibilidades de intervención y formación de terapeutas y las tecnologias 
En un contexto de inuscitados cambios a nivel global, la práctica de la psicoterapia está 
indefectiblemente atravesando transformaciones cuyo alcance todavía resulta difícil de avisorar. 
Por lo pronto, es un hecho que millones de terapeutas y supervisores han comenzado a utilizar 
medios remotos para continuar con los procesos en curso dadas las limitaciones que supone la 
irrupción de la pandemia. Por ello, este simposio busca presentar distintas miradas de este 
fenómeno transversal en una disciplina que, si bien venía incoporando progresivamente las 
tecnologías a su práctica habitual, sus principales desarrollos se cimentaron sobre la base de un 
vínculo relacional en um espacio compartido. Por ello, se presentarán tres trabajos que versan 
sobre los desafíos y posibilidades de la práctica y la formación de terapeutas, en particular con el 
uso de las tecnologías. Por un lado, el simposio contará con un trabajo sobre la situación actual 
a partir de una encuesta que se realizó en más de 3000 terapeutas iberoamericanos, en la que se 
indaga el uso y las actitudes de las tecnologías, así como el impacto emocional y profesional en 
un escenario sin precedentes. Asimismo, por último, Los tres trabajos servirán como plataforma 
para discutir el estado actual y los principales desafíos en la formación de terapeutas y el uso de 
tecnologías. 
 

 

Psicoterapia en tiempos de pandemia: uso de la tecnología e impacto emocional y profesional 
en terapeutas iberoamericanos 

Mg. Javier Fernandez Alvarez (Asociación Aiglé Valencia) 

De manera súbita e inesperada, la práctica de la psicoterapia se ha visto forzada a cerrar los 
espacios tradicionales de presencialidad para continuar los procesos de manera remota. Si bien 
la videoconferencia y otros medios a distancia habían comenzado a ser incorporados 
crecientemente por muchos terapeutas, el inicio de la pandemia en marzo de 2020 generó una 
transición masiva que no tenía antecedentes previos. Además, como producto de las 
circunstancias sanitarias y de las restricciones al trabajo habitual, es razonable suponer que la 
situación actual está teniendo un impacto signitificativo en los terapeutas tanto a nivel 
profesional como emocional. Por ello, la presente investigación busca explorar cómo es la 
situación actual de los terapeutas en los países iberoamericanos, tanto desde un punto de vista 
emocional como profesional. Asimismo, se indagan las actitudes que poseen los terapeutas en 
relación a la psicoterapia a través de internet y la percepción que tienen los terapeutas respecto 
a cómo el cambio en el dispositivo terapéutico puede estar impactando el proceso terapéutico. 
Con tal fin, 3000 terapeutas iberoamericanos respondieron a una encuesta que fue difundida 
durante el mes de mayo de 2020, en la que respondieron preguntas acerca de cinco grandes 
áreas: impacto personal de la situación de confinamiento en la práctica terapéutica (depresión, 
ansiedad, estrés y áreas posibles de afectación); áreas del proceso terapéutico que se pueden 
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haber visto alteradas; estrategias de autocuidado; actitudes frente a la tecnología; y satisfacción 
percibida por parte de los pacientes. En este simposio se discutirán algunos de los principales 
hallazgos con el objetivo de discutir implicancias en la práctica de la psicoterapia, la formación 
de terapeutas y líneas futuras de investigación. 

psicoterapia; internet; pandemia 
 

 

La Psicoterapia desde la Virtualidad y el uso de herramientas que favorecen la interacción con 
el paciente 

Dra Veronica Jimenez; Gylda Moreno y Diego Roberto Porras Silva (Centro de Formación 
Continua Poliestudios) 

Desde el 2020 se ha presentado un cambio acelerado en torno al contexto de la pandemia por 
covid-19, muchas profesiones han terminado cediendo espacios por otras de mayor importancia, 
entre ellas las de la salud. El enfrentarse a procesos en la primera línea, a generado dificultades 
en la interacción con los pacientes. La telesalud y en el contexto primario la tele psicología 
necesitó cambios para abordar de manera eficiente, una nueva realidad,a la que muchos de los 
profesionales, no se vieron en la posibilidad de enfrentarse debido a un profundo 
desconocimiento en torno al uso de herramientas digitales así como también de mecanismos de 
computación que permitieran en una adecuada interacción con el usuario. Un primer espacio de 
esta investigación buscó entender qué herramientas son útiles para el manejo del paciente 
mediante procesos virtualizados y una segunda etapa buscó descubrir mediante evidencia cuán 
efectivo había sido el tratamiento psicoterapéutico en torno al uso de la telemedicina o tele salud 
a partir de la encuesta realizada a 750 profesionales de la rama de la psicología en el Ecuador. 
Hemos podido obtener resultados concluyentes en torno a tres áreas o aspectos importantes 
dentro de los cuales se debe trabajar en el país : 1 Acceso adecuado a herramientas tecnológicas 
para el tratamiento de la telesalud. 2 Vinculación de la comunidad profesional de psicólogos con 
herramientas tecnológicas robustas que permitan una integración adecuada para el 
fortalecimiento de su ejercicio profesional. 3 Capacitación y formación vinculada a la tecnología 
para el fortalecimiento de la interacción paciente - profesional, usuario- profesional y viceversa. 
Dentro de la investigación en torno al manejo de la psicoterapia y la efectividad de su tratamiento 
se buscó vincular tres espacios importantes: 

● El primero aliado a la comunicación con el paciente 

● El segundo a la interacción visual con el paciente y; 

● El tercero entendido como el manejo o el uso de una herramienta tecnológica que facilita la 
comunicación en momentos de crisis. Los datos concluyentes en estas áreas, demuestran que la 
mayoría de los profesionales no sintieron que la tele psicología podría fortalecer el tratamiento 
psicoterapéutico y tuvieron problemas con el uso de las herramientas tecnológicas, sin embargo 
todos suponen que la tele psicología se convertirá en su nueva forma de atención. 
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virtualidade; manejo; interación 

 

 

El lugar de la supervision y el autonococimento en la formación y el ejercicio profesional del 
psicoterapeuta cognitivo conductual 

Lic Maria Esther Lagos (SUAMOC) 

La formación de un terapeuta cognitivo conductual implica necesariamente un profundo 
conocimiento de las bases epistemológicas y conceptuales del modelo asi como de los modelos 
de aprendizaje que lo sustentan. Esta perspectiva de formacion otorga una vision y una 
comprension determinada del acontecer y de los problemas, una manera particular de entender 
el mundo sobre la cual construye su practica clinica. Es entonces, y a partir de estos 
conocimientos, que comienza el proceso de convertirse en psicoterapeuta. El psicoterapeuta en 
tanto que persona, atraviesa las mismas situaciones generales que sus propios consultantes. 
Asimismo se ve enfrentado a diferentes problemáticas en su vida personal que lo perturban 
emocionalmente y muchas veces afectan su desempeño profesional, del cual es su propia 
herramienta. En este proceso la figura del supervisor juega un rol muy importante. Su vison, su 
guia, su experiência lo convierte en un modelo que influye em el supervisndo. Mas alla de esto 
es tambien tarea del supervisor incentivar la reflexion autocritica de sus supervisandos a fin de 
facilitar la toma de consciência tanto de sus fortalezas y debilidades como de sus propias 
caracteristicas y de como estas son activadas en el set terapêutico y pueden interferir con los 
objetivos teapeuticos planteados. En la fase de la supervision se aprende a construir las hipotesis, 
hisorica y de mantenimiento, que fundamentan la intervencion terapêutica. Aspecto este 
fundamental dado que, permite concepturalizar cada caso y permite al terapeuta dejar de 
pensarse y ser pensado, erroneamente, como lo que no es: un aplicador de técnicas En esta 
ponencia se desarrollara esta vision de la supervision desde el rol central que le otorgamos en 
este postgrado y como, debido a la pandemia, hemos cambiado la modalidade presencia a la 
modalidad virtual. 

Formacion, Supervision, terapeuta 
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SIMPÓSIOS CONVIDADOS NACIONAIS   

 

SIMPÓSIO 1  

A reinvenção das terapias cognitivo-comportamentais com o uso das novas tecnologias  

O presente simpósio busca refletir sobre as diferentes possibilidades do uso da tecnologia no 
cenário das terapias cognitivo-comportamentais. A primeira fala aborda a temática do uso das 
tecnologias na mudança de comportamento sedentário. Nessa interface fica evidente o potencial 
de se trabalhar com cognições e pensamentos distorcidos referentes ao desenvolvimento de um 
estilo de vida saudável. A segunda aborda o uso das tecnologias da informação e da comunicação 
como prática da psicologia clínica. Mais especificamente, analisa o desenvolvimento da aliança 
entre cliente e terapeuta por videoconferência. A terceira fala discuti a análise do suporte 
psicológico online que foi disponibilizado para profissionais de saúde que estavam atendendo a 
linha de frente da pandemia em um hospital público. Estratégias de suporte para os profissionais 
foram vitais diante do contexto que exigiu adaptação e manejo do estresse e suporte para lidar 
com perdas. Tais considerações evidenciam a potencialidade das tecnologias para as terapias 
cognitivo-comportamentais.   

 

O uso de aplicativos de smartphone como ferramenta para mudança do comportamento 

sedentário  

Ricardo da Costa Padovani, Phd, BRA (Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada 
Santista, Santos, Brasil)  

Os benefícios da prática de atividade física regular para saúde física e mental estão bem 
documentados na literatura científica. Evidências apontam que a adoção de um estilo de vida 
ativo está associada à redução da incidência de doenças cardiovasculares e coronárias, à 
prevenção e controle do sobrepeso e obesidade, à melhora da disposição e do desempenho 
cognitivo, além de constituir importante variável na prevenção e no tratamento de transtornos 
mentais. Apesar dos diferentes benefícios, é expressivo o número de indivíduos 
insuficientemente ativos fisicamente e sedentários na população. Diante do exposto, o objetivo 
do presente estudo é refletir sobre os benefícios do uso de aplicativos de smartphone 
direcionados para a prática da atividade física na mudança do comportamento sedentário para 
o fisicamente ativo. Considerando que a falta de conhecimento sobre os benefícios da atividade 
física regular não é fator preponderante para o sedentarismo, a hipótese que se levanta, a partir 
da perspectiva da abordagem cognitivo-comportamental, é que crenças e pensamentos 
distorcidos referentes ao desenvolvimento de um estilo de vida ativo e saudável podem 
contribuir para o sedentarismo e a prática de atividade irregular. Soma-se ainda o fato de que os 
principais prejuízos associados ao baixo nível de atividade física tendem a ocorrer a longo prazo. 
Nessa perspectiva, a evitação, tanto cognitiva quanto comportamental, revela efeito importante 
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no nível de atividade física e na forma como o indivíduo percebe seu bem- estar e qualidade de 
vida. Diante desse cenário, o smartphone, que tem sido um item cada vez comum na vida 
cotidiana, pode se apresentar como uma importante ferramenta no auxílio da mudança do 
comportamento sedentário para o fisicamente ativo. A crescente disponibilidade de aplicativos 
de diferentes funcionalidades para smartphone possibilitou o desenvolvimento de aplicativos 
direcionados especificamente para a aquisição e promoção de comportamento saudável. Nessa 
categoria, verifica-se a presença de aplicativos que têm como objetivo estimular a prática da 
atividade física. Nessa perspectiva, estudos apontam efeitos positivos do uso de aplicativos de 
smartphone que estimulam a prática da atividade física na mudança de comportamento. Ampliar 
o entendimento dos possíveis efeitos de natureza psicológica do uso de aplicativos de 
smartphone na mudança do comportamento sedentário pode trazer importante contribuição à 
saúde bem como favorecer o desenvolvimento de novos dispositivos que sejam mais sensíveis 
as diferentes características e demandas de seus usuários. Acredita-se que o desenvolvimento 
de aplicativos personalizados possa contribuir para mudanças cognitivas e comportamentais 
relacionadas à prática da atividade física mais duradouras.  

psicologia do esporte; saúde; terapia cognitivo-comportamental.   

 

Suporte psicológico online para profissionais de saúde na linha de frente da pandemia COVID-

19  

Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa - Phd, BRA (Faculdade Pernambucana de Saúde, Recife, 

Brasil)  

O suporte psicológico online não é nenhuma novidade, entretanto, o uso desse tipo de 
tecnologia, perpassado por mitos e preconceitos, ainda era pouco utilizado no Brasil até a 
pandemia COVID-19 que afetou todo o mundo no início de 2020. Entre as medidas de prevenção 
da transmissão, o isolamento social e de quarentena foram recomendadas e todos os postos de 
trabalhos passaram a ser redimensionados, inclusive nos serviços de saúde. Esse relato de 
experiência, envolve a análise do suporte psicológico online que foi disponibilizado para 
profissionais de saúde que estavam atendendo a linha de frente da pandemia em um hospital 
público. As estratégias de suporte para os profissionais foram vitais diante do contexto que exigiu 
adaptação sem planejamento adequado, manejo do estresse e suporte para lidar com perdas. 
Além disso, como resultado deste trabalho, medidas de suporte aos familiares de pacientes em 
isolamento no hospital também puderam ser experimentadas através do contato através de 
videochamadas. Nesse contexto, a psicoterapia cognitivo comportamental foi uma medida de 
alcance que propiciou a utilização de estratégias de manejo do estresse entre outros recursos 
que visaram o suporte emocional desses profissionais do cuidado. As equipes de psicologia e 
psiquiatria utilizaram como recursos plataformas gratuitas pois essas poderiam ser acessadas por 
qualquer dos profissionais sem ônus. As sessões de orientação tinham duração variada e na 
maioria das vezes constituíam-se de um único encontro. O apoio e a comunicação entre os 
profissionais da saúde mental também favoreceram encaminhamentos entre os serviços e desta 
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forma, quando necessárias, outras consultas já eram previamente agendadas. Essa experiência 
propiciou o desenvolvimento de suporte emocional online e esse recurso pode contribuir para a 
ampliação do tipo de serviço que pode ser ofertado a população. Tais achados evidenciam o 
potencial do uso das tecnologias no acolhimento do sofrimento psicológico e na promoção da 
saúde.  

suporte psicológico; Covid-19; Terapia cognitivo comportamental.   

 

O desenvolvimento de aliança terapêutica, de qualidade, em ambiente virtual  

Conceição Reis de Sousa, Phd, BRA (Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista, 
Santos, Brasil)  

O uso das tecnologias da informação e da comunicação como prática da psicologia clínica está 
presente mundialmente, há pelo menos 20 anos. As pesquisas apontam bons resultados destas 
intervenções no tratamento de transtornos mentais de ansiedade, humor, alimentação e 
distúrbios do sono. No Brasil, a partir da Resolução n o 011/2018 do Conselho Federal de 
Psicologia, houve a ampliação da oferta destes serviços. Gradativamente, ocorreu o aumento do 
número de terapeutas atendendo em ambiente virtual e no contexto da pandemia de COVID-19 
esta modalidade tornou-se o meio mais viável para a realização dos atendimentos psicoterápicos. 
As intervenções online também devem ser sustentadas por evidências científicas e assegurar 
cuidados éticos, como a garantia do sigilo. Há poucas pesquisas sobre o desenvolvimento da 
aliança terapêutica nas intervenções psicológicas por videoconferência, mas seus resultados 
indicam que a qualidade é comparável à psicoterapia presencial. O objetivo deste estudo é 
refletir sobre o desenvolvimento da aliança entre cliente e terapeuta nas Terapias Cognitivo-
comportamentais por videoconferência. O vínculo terapêutico depende do desenvolvimento de 
sentimentos positivos recíprocos e da concordância quanto aos objetivos terapêuticos e às 
tarefas necessárias para atingi-los. O estabelecimento de afetos positivos pode ser impactado 
por percepções, do cliente e/ou do terapeuta, sobre: o caráter genuíno das relações 
interpessoais mesmo na ausência de contato presencial, a manutenção da confidencialidade das 
informações, o desconforto de se ver na câmera e outras representações sobre o novo setting. 
Cabe ao terapeuta identificar, questionar e relacionar tais interpretações com as principais 
crenças do cliente. O planejamento das mudanças desejadas e dos meios para alcançá-las é outro 
elemento importante para a constituição do vínculo terapêutico. No contexto da pandemia 
grande parte da população teve acesso, via internet, a muitas informações, mas esta busca não 
exigia uma postura ativa; diversamente a terapia cognitiva-comportamental demanda 
colaboração e trabalho conjunto. Por outro lado, a socialização ao modelo e à adequada 
conceitualização permitem que o cliente compreenda seus problemas a partir de uma nova lente; 
o que produz alívio de seu sofrimento e fortalecimento do trabalho colaborativo. Portanto, a 
qualidade da aliança terapêutica nos atendimentos psicoterápicos por videoconferência é 
assegurada não apenas pelo empatia e interesse genuíno do terapeuta, mas também por sua 
competência para ensinar o cliente a reconhecer, questionar e responder a seus pensamentos e 
crenças disfuncionais.  
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aliança terapêutica, psicoterapia online, terapia cognitivo-comportamental.  
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SIMPÓSIO 2  

TCC em contextos de Educação e Trabalho: Desafios e Tendências  

O objetivo do simpósio é discutir como a Terapia Cognitiva e Comportamental (TCC) está sendo 
utilizada em contextos de Educação e Trabalho. Norteia-se pelos eixos: importância de 
implementar e avaliar de forma sistemática as intervenções baseadas em pressupostos da TCC 
em tais contextos; relato, análise e discussão dos resultados de pesquisas nacionais e 
internacionais sobre as principais variáveis dos referidos programas; discussão das implicações 
teóricas, metodológicas e empíricas futuras e proposta de uma agenda de pesquisa. É composto 
por três objetivos: 1) Identificar as características de programas de intervenção voltados para a 
Síndrome de Burnout e os resultados obtidos; 2) Apresentar a viabilidade da promoção da 
autorregulação da aprendizagem em programas educacionais aplicados em larga escala; e 3) 
Abordar os principais desafios da avaliação e efetividade de programas de intervenção, 
apontando para a importância desse tipo de avaliação e apresentando uma síntese dos 
resultados de pesquisa e de tendências para a área.   

 

Avaliação e Efetividade de Programas de Intervenção em Contextos de Educação e Trabalho: 
Importância, Resultados de Pesquisa e Tendências  

Thais Zerbini, Phd, BRA (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil)  

Apesar do aperfeiçoamento do ensino de graduação e pós-graduação em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho (POT) e na ciência de Treinamento, Desenvolvimento e Educação 
de Pessoas (TDE), políticas fundamentadas pela abordagem tecnicista e prescritiva perpetuam-
se na prática em contextos diversos, aqui, em destaque, os de Educação e Trabalho. Um dos 
desafios e propostas do presente trabalho é levantar questões, além das sugestões teóricas e 
metodológicas, de como superar os desafios da Transferência de Conhecimento produzido, mais 
especificamente na área de avaliação e efetividade de Programas de Intervenções que se utilizam 
de abordagem cognitivista. Outro ponto importante consiste no principal objetivo de um sistema 
de TDE, bem como em um programa de intervenção em contexto escolar ou de trabalho diverso: 
a Aprendizagem Humana. Muitos profissionais da área, por atuarem de forma exclusivamente 
prescritiva e orientado por questões mercadológicas, deixam de considerar que o processo de 
aprendizagem é o eixo condutor de todo o sistema. Discussões sobre possibilidades de adaptação 
de medidas e modelos já existentes e de transferir o aprendido para tais ambientes são 
apresentadas. Portanto, os principais objetivos do trabalho consistem em: a) destacar a 
importância de analisar e avaliar de forma sistemática as intervenções em constextos de 
Educação e Trabalho; b) relatar, analisar e discutir os resultados de pesquisas nacionais e 
estrangeiras sobre as principais variáveis envolvidas nos modelos de avaliação e efetividade, com 
ênfase nos últimos quinze anos; c) discutir as implicações teóricas, metodológicas e práticas 
atuais e futuras sobre avaliação e efetividade de tais ações nos referidos contextos e propor uma 
agenda de pesquisa a partir das lacunas verificadas. Trata-se de análise crítica do estado da arte 
sobre o tema, alinhada aos relatos de pesquisa publicados ao longo da trajetória acadêmica da 
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autora do presente trabalho nos últimos quinze anos em artigos científicos, livros e capítulos de 
livro. A partir desta análise, propõe-se objetivos e métodos de pesquisa necessários para o 
aperfeiçoamento da área em questão. Finaliza-se com um resumo dos achados empíricos sobre 
predição de avaliação e efetividade até o momento; as principais implicações teóricas, 
metodológicas e práticas para a área; bem como são sugeridas recomendações para as pesquisas 
futuras, ao detalhar uma agenda de pesquisa.  

Programas de Intervenção; Avaliação; Efetividade.   

 

Programas Educacionais em larga escala e as contribuições da Teoria Social Cognitiva  

Fabiana Versuti, Phd, BRA, e Juliana de Lima e Silva (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

Brasil)  

Estudos nacionais e internacionais acerca do construto da aprendizagem autorregulada vem 
ganhando destaque, uma vez que integra variáveis fundamentais ao desenvolvimento dos 
processos de ensino e aprendizagem, tais como, formulação de metas, autosupervisão, uso de 
estratégias, autoavaliação e autorreações. Tomando-se como referência as contribuições da 
Teoria Social Cognitiva, objetiva-se apresentar a viabilidade da promoção da autorregulação da 
aprendizagem em programas educacionais aplicados em larga escala, tal como o programa 
Aprender a Estudar Textos. Visa-se evidenciar como o processo de implementação do programa, 
por meio de um fluxograma baseado nos pressupostos da Teoria de Mudança mostra-se como 
estratégia metodológica adequada para o encadeamento dos eventos na seguinte sequência: 
identificação do problema que o programa pretende solucionar, recursos necessários para sua 
implementação, atividades propostas, produtos gerados diretamente a partir da implementação, 
resultados intermediários e resultados finais. Correlacionando os níveis de influência entre as 
categorias, para evidenciar a relação de causa e efeito entre elas, levando em consideração o 
contexto onde o programa será implementado, isto é, quais premissas e riscos são pertinentes à 
implementação. Além disso, descrever como tal delineamento contribuiu para o desenho de 
estudo de viabilidade acerca da promoção da autorregulação da aprendizagem em programas 
educacionais. Por fim, com base nas investigações, compreender como se dá o processo de 
promoção da autorregulação da aprendizagem, promovendo de forma implícita as três 
subfunções necessárias para alcançá-la: a auto-observação por meio de atividades onde o aluno 
pode dar a sua resposta de forma individual, o julgamento com discussões em sala sobre os 
exercícios feitos na semana e a autoreação, por meio de análise de seu desempenho ao longo da 
aplicação do programa. Espera-se discutir mecanismos efetivos para o monitoramento e a 
avaliação de programas educacionais, a partir da teoria social cognitiva, a fim de compreender 
critérios, objetivos, práticas e resultados esperados, que possam integrar um conjunto de dados 
que permitem verificar se os objetivos definidos foram de fato alcançados, justificando o 
financiamento de programas educacionais em larga escala e fomentando a formulação de 
políticas públicas baseada em evidências no âmbito educacional.  

Teoria Social Cognitiva, Aprendizagem Autorregulada, Teoria de Mudança.    
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Burnout: práticas de intervenção e prevenção no contexto organizacional  

Marina Greghi, Phd, BRA, e Tammy Yuki Damasceno (Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

Brasil)  

Verifica-se um aumento do número de pesquisas sobre saúde do trabalhador na área de 
psicologia organizacional e do trabalho com utilização de pressupostos da abordagem cognitivo 
comportamental. Neste contexto, pesquisadores têm procurado entender, explicar e definir as 
variáveis associadas ao burnout. Além disso, verifica-se uma ampliação de estudos sobre 
intervenção, visando à prevenção, redução ou erradicação da Síndrome de Burnout (SB). Os 
programas de intervenção se propõem a atuar no nível estratégico, individual e organizacional 
ou na combinação de ambos, sendo que esta opção tem se mostrado mais efetiva. As 
intervenções individuais incluem treinamento cognitivo-comportamental, psicoterapia, 
aconselhamento, treinamento em habilidades adaptativas e de comunicação, suporte social, 
exercícios de relaxamento, desenvolvimento de estratégias de coping, entre outros. Enquanto as 
intervenções voltadas para o nível organizacional englobam processos como reestruturação do 
processo de trabalho, ajustes no sistema de turnos e mudanças no desenho do cargo e 
atribuições. O objetivo do trabalho é identificar as características de programas de intervenção 
voltados para a SB e os resultados obtidos, bem como de que forma a terapia cognitivo 
comportamental tem sido utilizada nestas intervenções. Foram utilizadas as bases de dados 
eletrônicas Scielo, Pepsic, Lilacs, PubMed e Web of Science, no período de 2015 a 2020, utilizando 
as palavras-chave com os seguintes descritores: burnout e intervenção. Foram encontrados 26 
artigos que atenderam os objetivos e compuseram a revisão final. Verificou-se que a maioria dos 
estudos tem como amostra professores e profissionais da área da saúde. Em relação as 
características das intervenções, os estudos realizam pré e pós-teste com grupo controle e 
follow-up que varia de 3 a 12 meses. Das 26 intervenções encontradas, 24 eram voltadas para o 
nível individual, 1 para o nível organizacional e 1 para o nível organizacional e individual. 
Verificou-se que são utilizadas técnicas cognitivo comportamentais, como: reestruturação 
cognitiva, treino em resolução de problemas, treino assertivo, relaxamento. Em relação aos 
resultados, verificou-se na maioria dos artigos melhoras na dimensão relacionada à exaustão 
emocional após as intervenções.  

Síndrome de Burnout; Intervenção; Organizações.  
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SIMPÓSIO 3  

Práticas psicoterápicas e temas emergentes a serem pesquisados e trabalhados: psicologia 
positiva e inteligência emocional  

A Psicologia Positiva (PP) é um movimento científico, surgido mais fortemente nos Estados 
Unidos no final da década de 1990. Liderado por Martin Seligman, o objetivo era o 
desenvolvimento de pesquisas científicas que abordassem construtos psicológicos menos 
desenvolvidos na ciência psicológica até aquele momento, que tratassem de aspectos virtuosos 
dos indivíduos. Pesquisadores passaram a se envolver em investigações sobre as temáticas 
intituladas ‘positivas’ e alavancaram um rol importante de resultados. Investigações sobre 
associações entre caraterísticas positivas e desfechos foram realizadas. É nesse ensejo que se 
localiza a presente apresentação. A primeira parte abordará uma das forças pessoais, intitulada 
inteligência emocional, e a segunda, fará a aproximação entre a PP e a prática clínica.  
FINANCIAMENTO: CNPq   

 

Práticas psicoterápicas e temas emergentes a serem pesquisados e trabalhados: psicologia 
positiva e inteligência emocional  

Ana Paula Noronha, Phd, BRA (Universidade São Francisco, Campinas, Brasil)  

A Psicologia Positiva (PP) é um movimento científico, surgido mais fortemente nos Estados 
Unidos no final da década de 1990. Liderado por Martin Seligman, o objetivo era o 
desenvolvimento de pesquisas científicas que abordassem construtos psicológicos menos 
desenvolvidos na ciência psicológica até aquele momento, que tratassem de aspectos virtuosos 
dos indivíduos. Pesquisadores passaram a se envolver em investigações sobre as temáticas 
intituladas ‘positivas’ e alavancaram um rol importante de resultados. Investigações sobre 
associações entre caraterísticas positivas e desfechos foram realizadas. É nesse ensejo que se 
localiza a presente apresentação. A primeira parte abordará uma das forças pessoais, intitulada 
inteligência emocional, e a segunda, fará a aproximação entre a PP e a prática clínica.  

Psicologia Positiva; inteligência emocional; prática clínica  

 

A importância da inteligência emocional para um desenvolvimento intra e interpessoal 

saudável  

Monalisa Muniz, Phd, BRA (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil)  

A Inteligência Emocional (IE) é um construto relativamente novo na literatura científica, proposto 
em 1990 por John Mayer e Peter Salovey. Ao longo desses 30 anos a IE vem sendo estudada por 
diversos autores que também propuseram variadas conceituações. Atualmente há 
predominância de dois modelos teóricos, um que compreende a IE como um processo cognitivo 
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(como foi inicialmente proposta) e outro que a entende como um traço de personalidade. 
Independente de modelo, a IE é pode ser resumida como a habilidade do indivíduo perceber, 
compreender e gerenciar as emoções em si e nos outros, característica demandada nas relações 
intra e interpessoais. O objetivo dessa fala é discutir a importância da IE para as relações intra e 
interpessoais mais saudáveis e considerando as intervenções psicoterápicas processos valiosos 
para o desenvolvimento da IE. Aliás, as emoções e o lidar com elas, estão presentes em todas as 
intervenções psicoterápicas, sendo muitas vezes o objetivo principal a ser atingido, e a teoria da 
IE pode contribuir significativamente para o sucesso dessa meta. A IE é estudada empiricamente 
para se saber quais são as habilidades para lidar com as emoções, sentimentos e humor; como 
ocorre o desenvolvimento e a relação da IE com outras variáveis importantes para a vida 
(qualidade de vida, bem-estar, entre outras); e como ela pode ser mais bem desenvolvida, 
inclusive, nesse quesito há evidências positivas que intervenções para o desenvolvimento da IE 
são efetivas. No Brasil as pesquisas com a IE são escassas, em especial as intervenções, mas 
alguns pesquisadores estão desenvolvendo, além de pesquisas correlacionais, instrumentos para 
mensurar esse construto na população brasileira. Os instrumentos construídos ou adaptados 
com qualidade para uma determinada população são fundamentais para que o construto possa 
ser avaliado com maior precisão e confiança das informações obtidas sobre a habilidade da IE em 
um determinado indivíduo e assim propiciar intervenções mais adequadas. Diante do exposto, 
espera-se que a IE no Brasil seja compreendida, dentro das intervenções psicoterápicas, como 
uma variável importante podendo ser vinculada ao campo das Habilidades para a Vida, recursos 
que auxiliam o indivíduo a lidar com as demandas da vida, e propostas pela Organização Mundial 
da Saúde que inclui os construtos: autoconhecimento, comunicação eficaz, manejo de emoções, 
manejo de estresse, empatia, pensamento criativo, pensamento crítico, relacionamento 
interpessoal, resolução de problemas e tomada de decisão. A IE englobaria o manejo das 
emoções, e ampliaria para a percepção e a compreensão das emoções. FINANCIAMENTO: CAPES 

Inteligência Emocional; Emoções; Intervenções Psicoterápicas   

 

Integrando a psicologia positiva na prática psicoterápica  

Daniela S. Zanini, Phd, BRA (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Brasil)  

A Psicologia Positiva (PP) surge no início do último século como uma proposta de resgatar à 
ciência psicológica o interesse pelo estudo de atributos que contribuem para que as pessoas 
tenham uma vida mais saudável, feliz e realizada. Rapidamente se difundiu entre os diferentes 
públicos, em parte pela crescente preocupação da busca de qualidade de vida e aspirações de 
bem-estar presentes na sociedade ocidental contemporânea. Essa grande difusão pode ser 
observada por meio do aumento no número de publicações, pesquisas, cursos e especializações 
relacionados a PP, embora alguns deles sem grandes preocupações científicas. Nesse contexto, 
as práticas psicoterápicas não ficaram imunes a esse movimento e difusão. Prontamente se 
observou a incorporação de discussões e métodos da psicologia positiva à prática psicoterápica 
em geral e em específico a abordagem Cognitiva Comportamental. De fato, alguns conceitos da 
PP encontram-se diretamente relacionados a conceitos fundamentais da Terapia Cognitiva 
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Comportamental (TCC), como por exemplo o de crenças. Apesar disso, e em que pese sua 
importante contribuição para a ciência e a sociedade em geral o trabalho com a PP e sua 
consequente extrapolação para o contexto psicoterápico demanda ponderações e forte 
fundamentação científica na aplicação de seus construtos nos diferentes contextos e para 
diferentes públicos. Há a necessidade de estudos que avaliem a eficácia e efetividade de suas 
intervenções, a validade consequencial assim como os efeitos de elevados índices de construtos 
da PP na vida e saúde das pessoas, sobretudo, em contexto ecológico ou “da vida real”. A 
presente apresentação pretende, portanto, trazer à discussão as aproximações entre essas duas 
áreas da psicologia, a saber: Psicologia Positiva e Prática psicoterápica, discutindo evidências 
científicas da aplicação da PP na prática psicoterápica, assim como alguns dados de validade 
consequencial de sua aplicação e, inclusive, possíveis efeitos deletérios quando trabalhado em 
contextos ou com perfis psicológicos específicos.  

Psicologia Positiva; Práticas Psicoterápicas, Crenças 
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SIMPÓSIO 4  

Transtorno Obsessivo-Compulsivo: Pesquisa e prática clínica  

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é um transtorno mental grave e altamente 
incapacitante que pode levar a prejuízos significativos ao indivíduo. É o quarto transtorno 
psiquiátrico mais frequente. As obsessões e as compulsões geram um grande prejuízo por 
ocuparem muito tempo do indivíduo e por atrapalharem na rotina profissional, familiar e social, 
gerando sofrimento intenso e mesmo assim, a procura por tratamento é reduzida, tardia ou 
muitas vezes não é diagnosticado. O tratamento pode incluir apenas tratamento psicoterápico, 
apenas tratamento farmacológico ou uma combinação de ambos. Na abordagem Cognitivo-
Comportamental são utilizadas várias técnicas para auxiliar no manejo do TOC, tais como 
psicoeducação, técnicas de relaxamento, exposição com prevenção de resposta à itens da 
hierarquia construída com o cliente, treino assertivo, treino de habilidades sociais, 
reestruturação cognitiva. Além disso, realizar uma conceitualização cognitiva do caso é 
fundamental para compreendermos os pensamentos disfuncionais e assim auxiliar o paciente a 
reestruturar seus pensamentos.   

 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo: uma revisão integrativa  

Neide Aparecida Micelli Domingos, Caroline Cangane Kadri; Edilaine Aparecida Gomes Aguera; 
Julia Vicente Galli; Monise Ule Belotti Castilheri; Tais de Freitas Rizzo; Thaís Eliana Roque Barba 
Araújo. (FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/FAMERP E ATC-PAULISTA)  

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é o quarto transtorno psiquiátrico mais frequente, 
ficando atrás somente da depressão, fobia social e abuso de substâncias. As obsessões e as 
compulsões geram um grande prejuízo por ocuparem muito tempo do indivíduo e por 
atrapalharem na rotina profissional, familiar e social, gerando sofrimento intenso e mesmo 
assim, a procura por tratamento é reduzida, tardia ou muitas vezes não é diagnosticado. O 
tratamento pode ser apenas medicamentoso, apenas psicológico ou ambos. O objetivo do estudo 
foi analisar crítica e sistematicamente artigos publicados em base de dado nacional (BVS), no 
período entre 2002 e 2016, sobre transtorno obsessivo-compulsivo, o tratamento e suas 
implicações, assim como a eficácia das abordagens utilizadas. Método: foi realizada uma revisão 
integrativa, utilizando-se de artigos publicados em Periódicos Científicos Nacionais, 
especificamente a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão dos artigos foram: 
(a) artigos cujos títulos continham o termo transtorno obsessivo- compulsivo, independente da 
abordagem teórica; (b) artigos em português; (c) palavra- chave utilizada para a busca foi 
transtorno obsessivo-compulsivo. Foram encontrados 13.447 artigos; após seleção, apenas 15 
artigos atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Resultados: a maioria dos estudos foi 
realizada com pacientes adultos, prevalecendo o estudo de caso; as abordagens mais citadas 
foram Análise do Comportamento (7 artigos), sendo dois das Terapias Contextuais (FAP E ACT) e 
cinco da Análise do Comportamento (Behaviorismo), e três da terapia cognitivo- 
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comportamental. Os instrumentos mais utilizados para coleta foram bem diversificados, desde 
entrevistas, escalas para TOC, ansiedade e depressão e a Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale 
foi o instrumento mais utilizado. Conclusão: existe um número elevado de estudos sobre TOC 
nas mais diversas abordagens terapêuticas. Neste levantamento, poucos salientaram a 
efetividade dos tratamentos psicológicos. Em revisões sistemáticas, a abordagem mais utilizada 
foi a TCC. Estudos com delineamentos mais sofisticados, utilizando randomização de 
participantes são necessárias nos próximos estudos para que possamos definir qual o padrão 
ouro de tratamento para o TOC.  

Terapia Cognitiva-Comportamental; Transtorno obsessivo-compulsivo; Revisão integrativa.   

Terapia Cognitivo Comportamental aplicada ao tratamento do transtorno obsessivo 
compulsivo: relato de caso  

Roseli Lage de Oliveira (CONSCIENTIA E ATC-PAULISTA, SÃO PAULO-SP, BRASIL)  

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é um transtorno mental grave e altamente 
incapacitante que pode levar a prejuízos significativos ao indivíduo. A dimensão da simetria é 
uma das mais comuns, estando relacionada com início precoce, maior gravidade, menos 
obsessões claramente estruturadas e pior resposta terapêutica. O objetivo desse estudo é 
apresentar um relato de caso de um paciente do sexo masculino, 56 anos, casado, com duas 
filhas, jornalista, revisor publicitário, com TOC crônico e com prevalência da dimensão de 
simetria. Apresenta histórico da doença há mais de 25 anos, com recaídas e recorrências. 
Mantém diversos rituais de ordem e simetria como arrumar a cama e estender a toalha 
perfeitamente, posicionar objetos sobre a mesa de forma organizada, simetricamente e longe 
das bordas, alinhamento dos óculos e do nariz à página do papel, escrever com perfeição, 
identificar se é o tique ou taque do relógio, alinhar a chave que fica pendurada na gaveta, checar 
todas as pendências mentalmente antes de sair do trabalho, tanto no almoço quanto na hora da 
saída e a leitura de textos. Este último item é o que mais lhe acarreta sofrimento, seja pelo foco 
do trabalho como revisor, seja pelo prazer que tinha em ler, pois ficou cinco anos sem conseguir 
ler qualquer livro devido aos rituais de voltar na leitura, pois sempre acreditava que não 
compreendia claramente as ideias implícitas do autor. Junto com paciente foi desenvolvida uma 
compreensão ampla do problema e a crença de perfeccionismo foi identificada como um fator 
perpetuador. Associado a isso, a comorbidade com traços da personalidade obsessivo-
compulsiva dificulta a evolução do tratamento desenvolvida. Foram realizadas 150 sessões 
individuais, semanalmente, com duração de 50 minutos e diversas estratégias foram utilizadas: 
psicoeducação, respiração diafragmática, técnicas de relaxamento, exposição com prevenção de 
resposta à itens da hierarquia construída com o cliente, treino assertivo, treino de habilidades 
sociais, reestruturação cognitiva, entre outros. Os resultados demonstraram melhora importante 
dos sintomas obsessivo- compulsivos, em média de 75%, no entanto, o paciente mantém-se com 
sintomas residuais, constituindo em forte fator de risco para recaída. Voltou a ler livros, realizou 
a leitura de 30 livros completos durante os últimos cinco anos e a produção de textos, como 
crônicas. A continuidade do acompanhamento em Terapia Cognitivo-Comportamental pode ser 
um importante fator protetor em casos mais graves de TOC, além de contribuir com a construção 
de uma vida significativa e de propósito para o indivíduo, redefinindo objetivos e valores.  
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transtorno obsessivo-compulsivo; terapia cognitivo-comportamental; transtorno da 
personalidade obsessivo-compulsiva.    

 

Conceitualização Cognitiva de um caso de Transtorno Obsessivo COmpulsivo em Adolescente  

Ana Paula Justo (CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO - UNISAL, AMERICANA, 
BRASIL E ATC-PAULISTA)  

A elaboração da conceitualização cognitiva é um processo contínuo e essencial para a 
intervenção cognitivo-comportamental, sendo que a sua ausência impede o uso adequado e 
eficiente dos diversos recursos psicoterapêuticos. O objetivo deste trabalho é apresentar a 
conceitualização cognitiva de um adolescente (B) de 13 anos, sexo masculino, encaminhado pelo 
psiquiatra com o diagnóstico de transtorno obsessivo- compulsivo (TOC), e analisar a importância 
dessa estratégia para a eficácia do tratamento. B apresentava sintomas obsessivos-compulsivos 
(SOCs) associados a contaminação e limpeza, no entanto, uma das suas principais preocupações 
era “pegar” tique. Grande parte do seu tempo era gasto com os comportamentos compulsivos 
de limpeza, como tomar banhos demorados e lavar as mãos. Com o agravamento dos SOCs B 
tornou-se ainda mais dependente de sua mãe, que o ajudava em seus rituais, e o isolamento 
social foi intensificado. Considerando o modelo de crenças disfuncionais do TOC, B apresentava 
avaliações disfuncionais envolvendo uma responsabilidade excessiva (“Se eu pegar tique a culpa 
é minha.”; “Se eu pegar tique vou prejudicar a minha família.”), intolerância a incerteza (“Eu 
preciso ter certeza sobre o que causa tique.”), avaliação exagerada do risco e de suas 
consequências (“Se eu pegar tique minha vida acabou.”) e perfeccionismo (“Um pequeno 
descuido pode arruinar a minha vida.”). Para B, contrair alguma doença mental, como a síndrome 
de Tourette, representava uma das piores coisas que poderia acontecer com uma pessoa, pois a 
impediria de alcançar seus objetivos de vida, além de estar exposta a avaliação negativa das 
pessoas. B agia de acordo com a seguinte condição: “Se eu não falhar, nada de ruim vai acontecer 
comigo!”, sendo sua estratégia compensadora o perfeccionismo. Em síntese, os pensamentos 
disfuncionais de B desencadeavam medo e comportamentos compulsivos e evitativos, a curto 
prazo seus comportamentos proporcionavam alívio emocional, no entanto, a longo prazo seu 
comportamento agia na manutenção dos seus pensamentos disfuncionais (“Eu não peguei tique 
porque tomei um banho demorado e lavei as mãos!”) e dos SOCs. A conceitualização cognitiva 
foi realizada em parceria com o cliente, que pode compreender suas próprias dificuldades e os 
mecanismos que as mantinham, entre seus benefícios destaca-se: a promoção do engajamento 
do cliente, o fortalecimento da aliança terapêutica, a normalização e validação do problema, a 
percepção de que os problemas são passíveis de serem manejados, a orientação do processo de 
escolha e da sequência das intervenções.  

conceitualização cognitiva; transtorno obsessivo-compulsivo; adolescência.
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SIMPÓSIO 6  

Aplicação de diferentes estratégias pedagógicas para fomentar o desenvolvimento de 
competências do terapeuta cognitivo-comportamental  

A supervisão baseada em evidências fortalece a busca por métodos de aprendizagem que 
proporcionem o aumento de competências clínicas. Somado a isso, nos últimos anos a demanda 
por profissionais treinados em terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem aumentado, o que, 
por sua vez, impacta na preocupação sobre a qualidade do treinamento. O modelo Declarativo-
Procedural-Reflexivo (DPR) de desenvolvimento de competências do terapeuta fortalece a 
importância do uso de diferentes ferramentas e estratégias pedagógicas para oportunizar a 
ampliação de habilidades clínica gerais e específicas da TCC. Este simpósio tem por objetivo 
apresentar três diferentes recursos pedagógicos e formas como podem ser utilizados no 
treinamento e supervisão de TCC para o desenvolvimento profissional: a gravação e transcrição 
da sessão clínica, a Escala de Terapia Cognitiva Revisada (Revised Cognitive Therapy Scale - CTS-
R) e os aplicativos móveis. O simpósio será pautado na literatura específica, em evidências 
científicas e na expertise e prática de supervisão das apresentadoras.    

 

Como potencializar o uso da gravação em áudio e transcrição de sessão para o 
desenvolvimento de competências clínicas em TCC.  

Janaína Bianca Barletta e Carmem Beatriz Neufeld (Laboratório de Pesquisa e Intervenção 
Cognitivo- Comportamental da Universidade de São Paulo (LaPICC-USP), Ribeirão Preto/SP.)  

A supervisão baseada no desenvolvimento de competências em TCC propõe uma mudança de 
foco, incluindo alternância de aspectos, como: a) relação interpessoal do supervisor e terapeuta 
em treinamento, b) os papéis, posturas e funções a serem desempenhadas, c) estabelecimento 
de metas educativas, d) fortalecimento de valores e pressupostos teóricos, e) habilidades clínicas 
gerais e especificas a serem promovidas, e) uso de diferentes estratégias pedagógicas e, f) 
avaliação de competências. Partindo do entendimento de que a competência clínica não é 
dicotômica nem absoluta, mas relativa ao estágio de desenvolvimento do terapeuta e do 
contexto profissional, o uso da gravação e transcrição de sessão é um recurso que pode ser 
adaptado e utilizado de acordo com as necessidades de desenvolvimento estabelecidas em cada 
supervisão. A literatura aponta alguns benefícios dessa estratégia: a) menor viés no relato do 
atendimento, b) uso do feedback imediato de forma clara e objetiva e, c) avaliação de habilidades 
clínicas. Para o uso desse recurso é importante que o supervisor possa contextualizar a 
ferramenta junto aos terapeutas em treinamento. Portanto, alguns passos iniciais são 
necessários, incluindo os cuidados éticos como a autorização expressa do paciente, o cuidado 
com a guarda e acesso do arquivo. Além disso, seu uso não deve invalidar o terapeuta ou focar 
exclusivamente nas dificuldades, mas sim capacitá-lo, favorecendo desenvolvimento do 
raciocínio clínico e o refinamento de competências. A experiência prática e pesquisas têm 
elencado diversas formas do uso da gravação e transcrição: a) ouvir partes específicas ou toda a 
sessão em supervisão, b) fazer role-play com base no áudio, aumentando a conexão com a 
vivência do terapeuta e possibilitando a aprendizagem experiencial, c) reelaborar perguntas e 
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falas das transcrições, desenvolvendo o diálogo socrático e descoberta guiada, d) uso do 
feedback escrito na transcrição, com fácil acesso sempre que necessário, e) uso do debriefing 
para reflexão da sessão revisada, fortalecendo tomada de decisão clínica, escolhas de 
intervenção, aprofundamento da formulação de caso e, f) uso do debriefing para autorreflexão 
do terapeuta, favorecendo a autoconsciência dos pensamentos e emoções eliciados na sessão e 
comportamentos emitidos no processo psicoterápico. Dentre as dificuldades mais aparentes 
estão a pouca abertura para exposição e reflexão do terapeuta, o medo da avaliação por parte 
do terapeuta, o preparo do terapeuta para o uso desse recurso e o tempo gasto na transcrição. 
Como maiores ganhos identifica-se o aumento de competências clínicas e o impacto na condução 
da terapia e da supervisão.  

Competência clínica, gravação em áudio, transcrição de sessão.   

 

Como usar o CTS-R como estratégia de treinamento  

Fabiana Gauy (Instituto Brasiliense de Terapia Cognitivo-Comportamental (IBTcc), Brasília/DF)  

Uma preocupação central das intervenções psicológicos é de se oferecer o melhor tratamento 
possível, considerando os tratamentos baseados em evidências, entregues aos pacientes com 
competência. Segundo a literatura, os programas de treinamento de terapeutas cognitivo-
comportamentais têm que se preocupar com o desenvolvimento de algumas habilidades 
essenciais, a saber: conceitualização cognitiva do caso clínico nos diferentes transtornos, vínculo 
terapêutico, postura ativa e colaborativa, avaliar continuamente o progresso do paciente, auxiliar 
o paciente a resolver e/ou enfrentar os problemas referentes a meta terapêutica, domínio das 
técnicas, identificar e modificar as distorções cognitivas, eliciar mudanças comportamentais, 
trabalhar a adesão ao tratamento e a prevenção de recaídas. Um dos grandes desafios é como 
monitorar e avaliar estas habilidades ao longo do treinamento, sendo isso essencial para orientar 
o supervisor sobre a habilidades/competências a serem treinadas, e sobre o impacto do 
treinamento na prática clínica e nos resultados terapêuticos. Com o objetivo de criar um 
instrumento para avaliar habilidades gerais e específicas, Young e Beck, em 1980, desenvolveram 
uma escala (Cognitive Therapy Rating Scale – CTS), com onze itens, e seis níveis de competência, 
podendo ser preenchida pelo terapeuta, observadores e supervisores. Em 2001 Blackburn, 
James, Milne, Baker, Standart, Garland e Reichelt revisaram esta escala, denominando-a por 
Revised Cognitive Therapy Scale (CTS-R), mantendo a pontuação de 6 níveis de competência de 
Dreyfus (não competente, iniciante, iniciante avançado, competente e expert). Nesta revisão 
passaram a considerar 12 habilidades, distribuídas em gerais e específicas. São consideradas 
como habilidades gerais: Feedback, Colaboração, Ritmo e uso eficiente do tempo e Efetividade 
interpessoal; e habilidades específicas: Eliciando Expressão Emocional Apropriada, Eliciando 
Cognições-Chave, Identificando Comportamentos, Descoberta Guiada, Conceitualização 
Integrada e Plano de ação. A habilidade Agenda é pontuada nos dois agrupamentos de 
habilidades. Atualmente, o CTS-R é a ferramenta mais usada para medir a competência da TCC 
no atendimento individual de adultos. O uso de medidas válidas que avaliam habilidades e 
competências tem sido citado com uma estratégia de ensino que contribui no treino de 
terapeutas e na disseminação de procedimentos efetivos.  
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treinamento, habilidades clínicas, CTS-R   

 

O uso de aplicativos móveis na supervisão clínica em Terapia Cognitivo-Comportamental.  

Michella Lopes Velasquez (Consultório particular, Salvador/BA.)  

O modelo de supervisão baseado em competências consolida a atividade do supervisor clínico 
como uma prática de expressiva complexidade, uma vez que cabe a esse profissional um papel 
bastante ativo na promoção da aprendizagem do terapeuta em formação. Isso requer 
investimento contínuo no conhecimento sobre teorias da aprendizagem e na familiaridade com 
ferramentas de metodologia ativa, uma vez que a construção de competências terapêuticas ao 
longo do processo de supervisão é proporcional à variedade do repertório pedagógico do 
supervisor clínico. Com o avanço das tecnologias móveis e, especialmente, a crescente utilização 
de aparelhos celulares pela população brasileira, o uso de aplicativos dotados das mais diversas 
funcionalidades também passou a integrar contextos terapêuticos, contribuindo para a 
realização das metas terapêuticas, construção de habilidades, psicoeducação, monitoramento 
de cognições, emoções e comportamentos, planejamento de atividades, realização de planos de 
ação e registros em geral, planejamento e realização de experimentos comportamentais, entre 
outros. Semelhantemente, a incorporação do uso de aplicativos móveis como recurso 
pedagógico adicional pode ampliar as oportunidades de construção dos conhecimentos 
declarativo, procedimental e reflexivo, dentro e fora da sessão de supervisão clínica, além de 
viabilizar estratégias criativas de ensino e aprendizagem menos dispendiosas em termos de 
tempo, deslocamento e recursos materiais. A utilização de aplicativos móveis na formação de 
terapeutas cognitivo-comportamentais permite ainda o treino personalizado de habilidades 
específicas em formato 24/7, com maior privacidade, acessibilidade e conveniência, 
potencializando a aprendizagem e o intercâmbio no contexto de supervisão em grupo. A partir 
do levantamento bibliográfico e de dados coletados no exercício da supervisão clínica em Terapia 
Cognitivo-Comportamental, intervenções potencialmente relevantes e suas aplicações no 
desenvolvimento de competências terapêuticas em supervisão baseadas no uso complementar 
de aplicativos móveis serão apresentadas. Alternativas para a atualização constante do 
repertório pedagógico do supervisor clínico também serão discutidas.  

capacitação profissional, tecnologia móvel, treinamento. 
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SIMPÓSIO 7  

Intervenções psicológicas “bem-intencionadas” são suficientes? A segurança na prática da 
psicologia baseada em evidências.  

A Terapia Cognitivo-Comportamental é considerada uma prática da psicologia baseada em 
evidências: utiliza as melhores evidências científicas disponíveis para a tomada de decisão clínica, 
considerando também as características e preferências dos clientes e a expertise clínica do 
psicólogo. Porém, pouca ênfase tem sido dada à verificação de intervenções que possam causar 
prejuízos ao cliente, que comprometam o aspecto de segurança da psicoterapia, o que é 
fundamental em saúde mental. Sabe-se que atualmente boa parte dos psicoterapeutas baseiam 
suas escolhas clínicas em preferências pessoais ou baseadas em opiniões de especialistas. Podem 
dedicar-se à sua prática com “boa intenção”, mas resta a pergunta se esta seria suficiente para 
atingir efeitos favoráveis, seguros e duradouros. O conhecimento sobre efeitos indesejáveis em 
psicoterapia pode contribuir para sua prevenção, manejo e para a formação de profissionais 
qualificados. Este Simpósio visa oferecer um panorama acerca de possíveis efeitos negativos em 
psicoterapia, das falhas comuns que podem ser cometidas por psicoterapeutas e da importância 
de tratamentos seguros serem oferecidos no campo da psicoterapia. A prática psicológica bem 
embasada cumpre a ética profissional e preserva a connfiabilidade e respeitabilidade da 
Psicologia.   

 

Possíveis efeitos negativos em psicoterapia  

Marcele Regine de Carvalho (Instituto de Psicologia (IP) e Instituto de Psiquiatria (IPUB) da UFRJ) 

A prática da psicologia baseada em evidências (PPBE) visa considerar, além das características e 
preferências dos clientes e da expertise clínica do psicólogo, as melhores evidências científicas 
disponíveis, de forma a basear a prática da psicologia em um determinado momento. A 
segurança é um dos fatores a serem investigados em uma PPBE, e diz respeito aos efeitos 
confiáveis que dificultem ou impossibilitem a ocorrência de efeitos indesejáveis ou negativos 
(EN) para o cliente. Atualmente pouca ênfase tem sido dada à necessidade de verificação de 
possíveis intervenções que sejam prejudiciais, o que pode comprometer a segurança e qualidade 
do atendimento psicoterapêutico e o cumprimento dos padrões de ética profissional. Os EN da 
psicoterapia podem ser definidos, de forma geral, como todas as mudanças que ocorrem durante 
ou após a psicoterapia, experienciadas como negativas pelo cliente e consideradas por ele como 
associadas ao tratamento. Os EN têm sido reportados na literatura como piora de sintomas, 
aparecimento de novos sintomas, maior preocupação com sintomas existentes, dependência 
excessiva do terapeuta, relutância em buscar tratamento futuro e até dano físico, entre outros. 
O presente estudo teve como objetivo investigar os EN em psicoterapia através da revisão de 
artigos científicos que reportaram estes desfechos. Estudos relataram índices de 3 a 15% de piora 
após tratamento psicológico. Um estudo verificou que o autorrelato de efeitos negativos foi de 
4% para a Terapia Cognitivo-Comportamental. Verificou-se também que informação insuficiente 
acerca da natureza da terapia ou lógica para as intervenções foi associada com experiências 
negativas de terapia. Verifica-se que o conhecimento sobre EN em psicoterapia pode ajudar 
psicoterapeutas a evitar prejuízos aos seus clientes através de intervenções que podem ser bem-
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intencionadas, mas também deletérias em seu desfecho. É necessário, então, o investimento na 
investigação sobre os EN de tratamento, o que pode auxiliar na identificação de clientes em risco, 
no conhecimento acerca dos mediadores subjacentes aos prejuízos para o cliente, visando seu 
manejo e prevenção, e no treinamento de psicoterapeutas. Porém, cabe ressaltar que esta 
investigação apresenta importantes limitações na atualidade, tais como definir, classificar e 
avaliar os efeitos adversos da psicoterapia, além da questão ética que envolve a replicação dos 
achados.  

prática da psicologia baseada em evidências, efeitos negativos, psicoterapia   

 

Errar é humano, mas e o terapeuta? Pode falhar?  

Cristiane Figueiredo (Clínica Particular, Rio de Janeiro, Rj)  

Quando alguma coisa vai mal no processo terapêutico, a maior parte dos terapeutas tende a 
atribuir a responsabilidade aos clientes e as suas dificuldades de adesão, comprometimento ou 
personalidade. O que fazemos quando nossos maiores esforços esbarram em resultados 
negativos ou muito abaixo do esperado? De que vale falar de nossas falhas e esmiuçar nossos 
sombrios medos na relação terapêutica se não for para encontrar o que pode ser aprendido a 
partir desses tropeços e deslizes? O campo da prática clínica em TCC e da capacitação de 
terapeutas é, em geral, repleto de orientações teóricas e práticas sobre como fazer avaliações 
diagnósticas, planejar intervenções, implementá-las e atingir os resultados esperados. A 
literatura sobre como atuar para dirimir sintomas e superar transtornos psiquiátricos é bastante 
ampla e tende a oferecer ao terapeuta, tanto iniciante quanto mais experiente, uma fonte de 
segurança para a condução da psicoterapia. No entanto, o mesmo não ocorre quando se trata 
das características da relação terapêutica e das dificuldades vivenciadas pelos profissionais no 
contato regular com seus clientes. A eficácia da terapia pode ficar comprometida por fatores 
alheios aos protocolos, provocando entre outras coisas o abandono precoce do tratamento e a 
desconfiança dos serviços de saúde mental. Alguns temas como dúvidas ou falhas dos terapeutas 
contam com um número bem menor de publicações e de oportunidades de troca com colegas 
em eventos científicos. Tomando por base uma revisão narrativa da literatura sobre os erros mais 
comuns cometidos por terapeutas, a proposta dessa apresentação é enumerar e discutir algumas 
das falhas encontradas na prática clínica e no comportamento dos terapeutas. Dentre essas, 
encontram-se erros relativos à fase inicial do contato com o cliente, a realização de avaliações 
incompletas, a ignorar os dados científicos, a estabelecer limites equivocados entre o terapeuta 
e o cliente, a não envolver o cliente no processo de mudança, a não abordar as questões do 
término da terapia e a não considerar os limites e o bem-estar do próprio terapeuta. O objetivo 
é promover a reflexão e o debate sobre um aspecto da prática clínica que pode gerar efeitos 
adversos no cliente e interferir diretamente nos resultados da terapia. De tal modo que esse 
tema seja levado em conta tanto na formação de novos terapeutas quanto na prática de 
terapeutas experientes que se defrontam com desafios clínicos.  

Terapia cognitivo-comportamental, Relação terapêutica, Efeitos adversos em psicoterapia.  
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 Prejuízos decorrentes de terapias de reorientação sexual: uma revisão sistemática  

Fernanda de Oliveira Paveltchuk e Marcele Regine de Carvalho (Instituto de Psicologia (IP) da 
UFRJ) 

A tomada de decisões baseadas na melhor evidência disponível para o cuidado com o cliente é 
uma premissa da Psicologia Baseada em Evidências (PBE). Eficácia, eficiência, efetividade e 
segurança são os fatores a serem considerados ao definir a melhor evidência disponível. A 
segurança é o aspecto referente aos efeitos confiáveis que tornam improvável a ocorrência de 
um efeito indesejável derivado das intervenções psicoterapêuticas para o cliente. Minorias 
sexuais tendem a reportar maiores prejuízos derivados de intervenções psicoterapêuticas. 
Terapias de reorientação sexual (TRS) são oferecidas em diversos países, apesar de a 
homossexualidade ter sido retirada do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-III) em 1973. No Brasil, as TRS são proibidas pelo código de ética profissional do 
psicólogo, uma vez que a orientação sexual em si não é considerada como uma problemática a 
ser tratada. O objetivo deste trabalho é investigar as evidências empíricas e os prejuízos gerados 
pelas intervenções psicoterapêuticas cujo foco é modificar a orientação sexual do cliente. Para 
tanto, foi realizada uma revisão sistemática de literatura. Foi realizada uma busca nas bases de 
dados: PsycInfo, Pubmed e Wiley. Foi utilizada a busca (negative effects; OR malpractice OR 
harmful; OR adverse effects; OR security; OR risk; OR iatrogeny) AND conversion therapies; OR 
conversion therapy OR sexual reorientation therapy OR gay cure) AND lgbt OR lgb OR gay OR 
lesbian OR bisexual). Foram incluídos todos os estudos referentes a possíveis efeitos indesejáveis 
e prejuízos associados a práticas de TRS. Não foram definidos critérios de exclusão. Foram 
encontrados 137 artigos, dos quais foram selecionados 9. As TRS parecem não possuir evidências 
de eficácia, efetividade e segurança para serem consideradas tratamentos empiricamente 
sustentados. Além disso, estão relacionadas ao reporte de prejuízos e efeitos deletérios por 
clientes a elas submetidos. Compreende-se que intervenções que buscam modificar a orientação 
sexual de um cliente podem ignorar as condições de vulnerabilidade psicossocial e os estressores 
específicos derivados de seu status de minoria sexual, como a homonegatividade internalizada, 
as expectativas de rejeição e a construção de crenças negativas sobre si, que justificariam a 
procura pela TRS. Neste sentido, intervenções em Terapia Cognitivo-Comportamental que se 
baseiem no tratamento do EM e na modificação de crenças disfuncionais a respeito da orientação 
sexual podem ser compreendidas não apenas escolhas éticas, mas também como escolhas 
empiricamente embasadas.  

psicologia baseada em evidências, prejuízos, terapias de reorientação sexual  
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SIMPÓSIO 9  

Gênero: o que todo terapeuta precisa saber?  

Pesquisas relacionados a gênero e suas repercussões clínicas e psíquicas abundam entre os 
acadêmicos dedicados aos estudos da sexualidade, igualdade de gênero e minorias. Ao 
entendermos gênero enquanto a expressão social e psíquica do sexo biológico, ficam evidentes 
as repercussões deste conceito na construção da subjetividade. Se os indivíduos se desenvolvem 
pertencendo a um ou outro gênero, existe um exercício constante de adequação das vivências, 
crenças e necessidades individuais às exigências de pertinência a uma destas categorias. Estudos 
vem sendo propostos no sentido de refletir sobre o próprio conceito de gênero, bem como de 
orientar a prática psicológica nesse sentido, destacando a ideia de masculino ou feminino 
enquanto base para o desenvolvimento de uma série de queixas que levam as pessoas a 
buscarem a psicoterapia. Nesse simpósio serão apresentadas evidências e reflexões, 
relacionando o conceito de gênero às diversas demandas clínicas que vivenciamos no cotidiano 
da clínica.   

 

Compreendendo a demanda clínica em psicoterapia à luz do marcador social de gênero  

Aline Sardinha, Phd, BRA (Sardinha (Núcleo de Disfunção Sexual. Programa de Pós- Graduação 
em Psiquiatria e Saúde Mental, Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(NUDS/PROPSAM/IPUB/UFRJ). Rio de Janeiro, RJ.)  

No último século, muito conhecimento foi produzido pelas ciências sociais e pela psicologia social 
acerca do marcador social de gênero e suas repercussões políticas, econômicas, sociais, históricas 
e relacionais. Entretanto, a maior parte das teorias que embasam a clínica tendem desconsiderar 
o marcador de gênero como aspecto relevante da construção da subjetividade em seus 
pressupostos epistemológicos. O século XXI coloca para as psicoterapias a necessidade de 
aprofundar as possibilidades de articulação teórica e de integração entre os diferentes campos 
de saber, suas teorias e metodologias. Nesse sentido, é importante que as Terapias Cognitivo 
Comportamentais passem a considerar as repercussões psíquicas, sociais e relacionais do 
marcador social de gênero e suas interseccionalidades como elemento relevante no contexto de 
desenvolvimento do indivíduo. Além disso, o olhar para o contexto nos permite compreender 
como diversas demandas clínicas e apresentações psicopatológicas podem ser resultado de 
processos adaptativos do indivíduo aos desafios vividos em seu meio e/ou podem atuar como 
elemento importante no ciclo de manutenção destas queixas. Este olhar nos permite 
compreender que a naturalização do entendimento de gênero por parte dos psicólogos pode 
configurar, muitas vezes, na repetição iatrogênica, dentro do setting terapêutico, das violências 
e dos enquadres rígidos que estão na base da própria queixa apresentada. Diversas teorias e 
diretrizes para a prática clínica e a supervisão vem sendo propostas nos últimos anos visando 
promover tal entendimento. Nessa apresentação, serão apresentados tais conceitos, à luz de 
exemplos clínicos, de modo a permitir a reflexão sobre as possibilidades de integração desses 
saberes na prática em psicoterapia.  

gênero, iatrogenia, psicologia social, articulação teórica   
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Intervenção cognitivo comportamental em casos de violência contra a mulher por parceiro 
íntimo.  

Luísa Fernanda Habigzang, Phd, BRA (Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Coordenadora do Grupo de Pesquisa 
Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas. Pesquisadora Bolsista Produtividade CNPq- 
Nível 1D).)  

A violência contra mulher por parceiro íntimo é uma grave expressão da desigualdade de gênero, 
ainda legitimada por nossa cultura machista e patriarcal. Dados epidemiológicos sobre casos de 
feminicídio e notificações de violência contra a mulher sustentam a compreensão deste 
fenômeno como um problema de saúde pública no Brasil. As mulheres com histórico de violência 
por parceiro íntimo podem apresentar sintomas de depressão, ansiedade, transtorno do estresse 
pós-traumático, ideação ou tentativa de suicídio e reportam baixos níveis de qualidade e 
satisfação com a vida. Neste contexto, intervenções cognitivo-comportamentais baseadas em 
evidências se mostram importante dispositivo para reduzir o impacto da experiência de violência 
e contribuir para minimizar fatores que podem atuar como risco de revitimização. O objetivo 
deste trabalho será apresentar estudo de processo e impacto de um protocolo de psicoterapia 
para mulheres com histórico de violência por parceiro íntimo. Estudo de processo, por meio de 
estudos de casos clínicos, indicou bons índices de aliança terapêutica e que as técnicas utilizadas 
geraram ciclos de mudança significativos em todas as sessões de psicoterapia. Estudo de 
impacto, por meio de delineamento quasi experimental com 24 mulheres, evidenciou a redução 
de sintomas de depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, trauma complexo 
e aumento nos níveis de satisfação com a vida. O protocolo baseado em técnicas para 
flexibilização de estereótipos de gênero, psicoeducação sobre violência de gênero e treino de 
regulação emocional e resolução de problemas apresenta evidências iniciais de efetividade.  

Violência de gênero, Violência por parceiro íntimo, Psicoterapia Cognitivo-Comportamental. 
Práticas baseadas em evidências   

 

 

Disputas e impasses no treinamento de competências clínicas multiculturais para o manejo de 
pacientes LGBT.  

Ramiro Catelan (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)  

O objetivo dessa apresentação é refletir sobre o estado atual da capacitação de psicoterapeutas 
para trabalhar com pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros (LGBT) no Brasil. 
As comunidades LGBT encontram-se vulneráveis a agravos psicossociais associados à vivência de 
discriminação e exposição recorrente à violência. Os problemas apresentados encontram-se bem 
documentados na literatura internacional e envolvem risco elevado para desenvolvimento de 
transtornos mentais (e.g., depressão, ansiedade, uso excessivo de substâncias), taxas elevadas 
de ideação suicida e tentativas de suicídio, rejeição familiar e falta de apoio social, dificuldade de 
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inserção no mercado de trabalho, maior exposição ao HIV e outras infecções sexualmente 
transmissíveis, barreiras no acesso à saúde, risco de violência física e assassinato, entre outros 
prejuízos. A literatura brasileira é incipiente e escassa na produção de dados epidemiológicos que 
possam informar políticas públicas para combater as iniquidades enfrentadas por essas 
comunidades. Paradoxalmente, grassam estudos sobre diversidade sexual e de gênero na 
psicologia, muitas vezes sem conexão direta com ações pragmáticas contra os efeitos deletérios 
do preconceito sobre a vida de pessoas LGBT. Em descompasso com programas de pesquisa e 
intervenção em outros países, a psicologia brasileira não tem se debruçado suficientemente 
sobre a relevância das competências multiculturais para trabalhar com diversidade sexual e de 
gênero na clínica. O modelo das competências clínicas multiculturais pressupõe a capacitação de 
psicoterapeutas em três pilares: 1) consciência dos próprios valores, crenças, vieses e 
preconceitos; 2) conhecimento sobre os contextos socioculturais dos grupos minoritários aos 
quais pertencem as/os pacientes; e 3) desenvolvimento de tecnologias terapêuticas e técnicas 
culturalmente adequadas para demandas específicas apresentadas por esses indivíduos. Essa 
perspectiva é pouco discutida em cursos de graduação e pós- graduação, restringindo-se a 
iniciativas pontuais. A partir do cotejo entre evidência científica, experiência clínica e prática 
docente, proponho que a consolidação de um treinamento adequado para acolher a população 
LGBT precisa enfrentar cinco grandes desafios: 1) o mito da universalidade da psicoterapia; 2) o 
preconceito pessoal de psicoterapeutas; 3) a concepção equivocada de que diversidade sexual e 
de gênero é um tema restrito à psicologia social e não precisa ser abordado por outras áreas da 
psicologia; 4) a relutância do corpo hegemônico dos programas de pesquisa sobre diversidade 
sexual e de gênero em se desvincular de arcabouços teóricos alheios à psicologia e adotar 
modelos baseados em evidências; e 5) a adaptação e desenvolvimento de tratamentos 
empiricamente sustentados para necessidades específicas das comunidades LGBT.  

Diversidade sexual e de gênero, preconceito, saúde LGBT.  
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SIMPÓSIO 10  

Será que vamos bagunçar tudo na clínica em TCC? Perfeccionismo, Autocriticismo e 
desregulação emocional como processos transdiagnósticos  

A existência de interesse por processos cognitivos, emocionais e comportamentais comuns a 
muitos transtornos mentais (ou transdiagnósticos) não é recente. No entanto, o movimento de 
construção e publicação da quinta edição do DSM reacendeu essa discussão, uma vez que 
escancara as limitações da nosologia psiquiátrica. Nesse sentido, um corpo consistente de 
pesquisas tem apontado que olhar para os processos subjacentes a várias psicopatologias pode 
ser mais parcimonioso, mais econômico e tão eficaz quanto a forma tradicional de se pensar em 
intervenções baseadas em diagnósticos. Emergem, pois, processos como perfeccionismo, 
autocriticismo e desregulação emocional como tendo papeis cruciais no desenvolvimento e 
manutenção de vários transtornos psicológicos e apontando para a necessidade de investigar as 
contribuições desses processos para resposta ao tratamento psicológico. Assim, pois, esse 
simpósio visa apresentar a complementariedade e as especificidades desses três processos 
transdiagnósticos na compreensão dos transtornos mentais, promovendo reflexões teórico- 
conceituais e trazendo evidências de pesquisa atuais.    FINANCIAMENTO E OU APOIO: CNPq   

 

 

Perfeccionismo é bom, é ruim ou é as duas coisas? Aspectos conceituais e empíricos da busca 
pela perfeição  

Marcela Mansur Alves (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS)  

O perfeccionismo pode ser definido pelo estabelecimento de padrões elevados de desempenho, 
associados à crítica excessiva sobre o próprio desempenho, dúvida sobre a qualidade da atividade 
realizada e autovalor atrelado ao desempenho. São vários os modelos teóricos utilizados para 
descrever a estrutura do perfeccionismo, entretanto, todos eles compreendem o perfeccionismo 
como multidimensional. Mais recentemente, o perfeccionismo vem sendo estudado a partir de 
duas dimensões mais gerais, conhecidas como esforço perfeccionista e preocupações 
perfeccionistas, sendo que a primeira parece estar associada a desfechos adaptativos e a segunda 
a desfechos mais negativos, em diferentes contextos. As investigações acerca da estrutura, 
desenvolvimento e rede nomológica do perfeccionismo ganharam força nos últimos 15 anos, 
uma vez que diferentes grupos de pesquisa vêm apontando para seu importante papel no 
desenvolvimento e na manutenção de diferentes psicopatologias, bem como destacando a 
necessidade de que o perfeccionismo receba a devida atenção nos programas de intervenção, já 
que colabora no sentido de reduzir a adesão e eficácia do tratamento. Assim, pois, o 
perfeccionismo é processo transdiagnóstico e aparece associado a transtornos de ansiedade, de 
humor, do espectro obsessivo-compulsivo, alimentares, além de ser visto com frequência em 
pessoas com fadiga crônica, que experimentam burnout e ideação suicida. Nesse sentido, o 
presente trabalho vem propor algumas reflexões conceituais acerca do papel transdiagnóstico 
do perfeccionismo, associando seus dois componentes mais gerais a desfechos mais ou menos 
adaptativos, além de problematizar a importância da consideração do perfeccionismo na clínica 
a fim de melhorar a aliança terapêutica e efetividade do tratamento. Mais especificamente, 
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pretende-se apresentar os resultados de um estudo realizado com estudantes universitários, de 
pós- graduação, de todas as unidades da federação, visando associar o perfeccionismo a sintomas 
de ansiedade e depressão. Participaram 3434 discentes, com média de idade de 30,67 anos 
(DP=6,19 anos), sendo 70,7% de mulheres e 93,5% provenientes de instituições públicas. Foram 
aplicadas escalas de perfeccionismo, questionários de ruminação e preocupação, além da DASS-
21 para mensuração de sintomas de ansiedade e depressão. Os principais resultados apontam 
que as preocupações perfeccionistas são os melhores preditores tanto de sintomas de ansiedade 
quanto de depressão. No entanto, ruminação prediz apenas sintomas de depressão enquanto 
preocupação prediz apenas sintomas de ansiedade. Os resultados apontam para dois aspectos 
importantes dos modelos transdiagnósticos - multifinalidade e trajetória divergente – que 
aparecem na relação entre perfeccionismo, ansiedade e depressão. Implicações funcionais 
desses resultados serão discutidas.  

perfeccionismo, abordagem transdiagnóstica, ansiedade, depressão   

 

Autocriticismo enquanto processo psicológico humano e seu papel transdiagnóstico: 
implicações para a clínica psicológica  

Paola Lucena-Santos, José Pinto-Gouveia e Marina Cunha (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 
COIMBRA, PORTUGAL)  

O autocriticismo pode ser entendido como um processo psicológico caracterizado por uma 
maneira hostil, crítica, punitiva e/ou acusatória de se relacionar consigo próprio diante de 
situações de falhas/desapontamentos/desconfortos. Apesar de frequentemente ser considerado 
como desejável, em virtude de uma aparente função “automotivadora”, na prática tem se 
mostrado associado a maior sofrimento psicológico em uma ampla gama de problemáticas 
humanas, assim como a piores resultados psicoterápicos. Assim, este corpo de evidências parece 
sugerir que tornar o autocriticismo um dos targets terapêuticos pode ser relevante para o 
tratamento de diferentes quadros. Neste sentido, realizamos uma revisão crítica de literatura, 
através de buscas de artigos empíricos, de revisão crítica, sistemática e metanálises em diversas 
bases de dados internacionais, com o objetivo de compreender melhor o estado atual do 
conhecimento na área, buscando verificar a quais variáveis o autocriticismo tem sido 
consistentemente associado, de que maneira este processo poderia interagir com outras 
variáveis para predizer piores resultados terapêuticos e se há diferenças substanciais nos 
resultados entre pacientes que apresentam diferentes problemáticas. O autocriticismo tem sido 
sistematicamente associado a transtornos alimentares, episódios depressivos, ansiedade social, 
estresse pós-traumático, insatisfação corporal, transtorno de personalidade borderline, risco de 
suicídio, vergonha, comparações sociais desfavoráveis, transtorno de humor bipolar, 
desesperança, ruminação, dentre outros. Ainda, estudos têm confirmado o seu papel preditivo 
para o agravamento de sintomatologia psicopatológica. O autocriticismo é considerado um fator 
de risco transdiagnóstico, onde pacientes muito autocríticos frequentemente experienciam 
piores resultados no processo psicoterapêutico. Contudo, a magnitude da relação entre os níveis 
de autocriticismo e a resposta terapêutica parece depender das diferentes condições de saúde 
mental que os pacientes apresentam, sendo que aqueles com transtornos alimentares 
(especialmente Anorexia Nervosa) apresentam correlações negativas mais fortes, talvez pelo fato 
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da maior parte deles verem alguma “utilidade” em sua autocrítica (e.g., por associá-la à perda de 
peso). Apesar de mais estudos serem necessários, acredita-se que os dados disponíveis apontam 
a necessidade de desenvolver uma maneira mais autocompassiva de se relacionar consigo 
mesmo diante de situações desconfortáveis/difíceis/indesejadas, já que isso parece diminuir os 
impactos nocivos do autocriticismo, potencialmente melhorando os resultados 
psicoterapêuticos. FINANCIAMENTO E OU APOIO: Fundação para a Ciência e a Tecnologia  

autocriticismo, psicopatologia, tratamento e prevenção psicológica.  

 

 

Desregulação emocional: reflexões teóricas e avanços em pesquisa  

Margareth da Silva Oliveira, Lucas André Schuster de Souza, Ana Carolina Maciel Cancian e Paola 
Lucena dos Santos, PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL)  

A capacidade de regular as emoções tem sido entendida como uma função que envolve 
capacidades múltiplas, como as de estar consciente, compreender e aceitar as emoções, 
juntamente com a habilidade de modular comportamentos impulsivos enquanto age nas 
direções desejadas (mesmo enquanto experiencia emoções negativas). A ausência de uma ou 
mais das habilidades supramencionadas indicaria dificuldades na regulação emocional, ou 
“desregulação emocional”. No entanto, apesar da utilidade clínica de instrumentos capazes de 
avaliar déficits na regulação emocional, muitos deles apenas avaliam construtos próximos, o que 
não parece ser o caso da Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) que, apesar do seu 
potencial clínico e de pesquisa, ainda não se encontrava validada no Brasil. Além da avaliação da 
desregulação emocional, faz-se necessário que sejam adaptadas e testadas em amostras 
brasileiras intervenções que busquem promover maior regulação emocional. Assim, este 
trabalho visa: (1) Apresentar a validação psicométrica da DERS; (2) Verificar os efeitos de uma 
intervenção baseada na Terapia Comportamental Dialética para redução do comportamento 
alimentar desajustado e a manutenção de seus resultados após três e oito meses. No estudo 
transversal de validação, 377 adultos da população geral (selecionados por conveniência) 
responderam a DERS e a Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21), e foram analisadas a 
estrutura fatorial, consistência interna e validade concorrente. Já no estudo longitudinal, foram 
aplicadas medidas de autorrelato para avaliar a compulsão alimentar, comer emocional, comer 
intuitivo e comer mindful em 121 participantes, cujos dados foram analisados através de modelos 
de medidas repetidas e análises de trajetórias com mediadores. Como resultados, observou-se 
que estrutura de seis fatores da DERS foi confirmada, onde todos apresentaram adequada 
consistência interna e se relacionaram positivamente com as subescalas de ansiedade, depressão 
e estresse da DASS-21, indicando evidências de validade concorrente. No estudo de intervenção, 
observou-se aumento nos escores de comer intuitivo e comer mindful entre o pré e o pós-
tratamento, e diminuição do comer emocional e compulsão alimentar. Tais resultados se 
mantiveram estáveis durante o seguimento, porém com flutuações menores e alguma tendência 
de retorno aos valores do baseline nas medidas de compulsão alimentar e comer emocional. 
Além disso, o comer mindful mediou parcialmente as melhoras em todos os desfechos. A partir 
destes dados, pode-se concluir que a versão brasileira da DARS é um instrumento que pode ser 
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usado com confiança em amostras da população geral. Implicações teóricas e clínicas dos 
resultados do estudo de intervenção serão discutidas. FINANCIAMENTO E OU APOIO: Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

desregulação emocional, DERS, tratamento e prevenção psicológica.  
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SIMPÓSIO 11   

Infidelidade, violência conjugal e tratamento: o que há de novo? 

Amor e intimidade numa relação íntima conjugal criam um cenário para todo o espectro de 
emoções e condutas. É neste terreno que são revelados os melhores e piores padrões de 
funcionamento das pessoas, independentemente do contexto em que se está vivendo. Por 
exemplo, situações conjugais problemáticas, tais como a infidelidade e a violência ainda ocorrem 
nos tempos atuais. O que há de novo, então? O presente simpósio propõe um olhar atualizado 
sobre a infidelidade, a qual se apresenta numa versão tecnológica, ganhando espaço no mundo 
virtual. Aborda a inovação de uma intervenção para mulheres que sofreram violência conjugal, 
incluindo as novas práticas de mindfulness como recurso terapêutico. Por fim, apresenta uma 
nova abordagem de terapia conjugal, que se baseia nas terapias contextuais, revelando 
estratégias e técnicas que possam ser mais ou menos efetivas. Os principais resultados dos três 
estudos reportam a importância da atualização e aproximação entre clínica e pesquisa.   

 

Terapia comportamental integrativa de casal: estudo de casos contrastantes  

Mara Regina Soares Wanderley Lins; Denise Falcke (Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS), São Leopoldo, Brasil)  

A Terapia Comportamental Integrativa de Casal (Integrative Behavioral Couple Therapy-IBCT), é 
a terapia de casal com base nas Terapias Comportamentais Contextuais, cujo elemento central é 
o conceito de Aceitação, considerado o elo perdido que faltava nas tradicionais terapias de casal. 
Não é aceitar situações abusivas ou violentas, mas uma classe de respostas diante de situações 
aversivas, isto é, cada cônjuge fazer o que lhe direciona aos seus valores, mesmo sentindo o que 
não gostaria de sentir em relação ao parceiro, ou seja, ser a pessoa que quer ser na relação. A 
IBCT compreende que os casais possuem diferenças, as quais, num primeiro momento, são 
percebidas como intoleráveis, e, geralmente, as tentativas de mudança das mesmas focam no 
outro. Para a IBCT, o que dificulta a resolução de um problema conjugal é a maneira do casal lidar 
com a situação, por exemplo, com coerção, controle, culpabilização ou evitação. Estes 
comportamentos teriam a função de evitar ou resolver um problema, porém, podem ser mais 
danosos para a relação. O presente estudo realizou uma investigação do processo terapêutico 
com dois casais em atendimento nesta abordagem psicoterápica, descriminando os fatores 
comuns da terapia de casal e os fatores específicos desta abordagem, além de avaliar dois 
desfechos diferentes, no intuito de aprofundar a análise de estratégias e técnicas que foram mais 
efetivas. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o processo terapêutico (adesão do 
terapeuta, itens mais e menos característicos no tratamento e estruturas de interação) ao longo 
da terapia de casal de dois casos contrastantes de terapia de casal conforme o modelo da Terapia 
Comportamental Integrativa de Casal, um com mudança clínica significativa positiva e outro com 
mudança clínica significativa negativa, na avaliação do casal. Os participantes responderam aos 
instrumentos para avaliar resultados antes, no final da terapia conjugal e num follow-up de seis 
meses, além de instrumentos para avaliar o processo durante o tratamento. As sessões foram 
filmadas e os terapeutas também foram avaliados, assim como cada sessão selecionada. O 
método utilizado foi um estudo de casos contrastantes. Foram discutidas as semelhanças e 
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diferenças entre os casos, concluindo-se que há aspectos do casal, do terapeuta, da relação 
terapêutica e do contexto que podem ter contribuído para os diferentes desfechos.  

terapia comportamental integrativa de casal, terapias contextuais, processo terapêutico 

 

 

Relacionamentos amorosos na era digital: como lidar com infidelidade?  

Maria Amélia Penido (Pontifícia Universidade Católica PUC-RJ, RJ, Brasil)  

O uso da internet é uma preocupação crescente em um mundo cada vez mais conectado. O 
número de pesquisas sobre o tema aumentou nos últimos anos. A ciência tenta entender o 
impacto dessa mudança para a humanidade em diferentes esferas. Buscar a melhor evidência 
científica ajuda a compreender esse fenômeno complexo e tem por objetivo encontrar soluções 
práticas e efetivas, além de pensar na prevenção. A internet abriu muitas possibilidades, com 
reflexos em diferentes áreas, assim como favoreceu um novo mundo para comportamentos de 
infidelidade, sem ter que sair de casa, via celular, e com menos risco, uma vez que é possível 
apagar rapidamente o rastro da comunicação. O ambiente virtual, além de impactar na própria 
definição do que pode ser considerado infidelidade, traz também dúvidas sobre qual o limite do 
uso das redes sociais nos relacionamentos amorosos, atuando, igualmente, como pivô de ciúmes 
e desgaste nas relações. A possibilidade de cybersexo, e troca de intimidade via internet, abre 
também novas maneira para a infidelidade on-line. Algumas pesquisas correlacionam o uso de 
mídias sociais e o ciúme gerado pelas mesmas a maiores índices de conflito, brigas e divórcio. O 
uso do Facebook, por exemplo, é citado em um terço dos divórcios nos Estados Unidos. Em suma, 
pesquisas indicam que o ambiente virtual é um campo fértil para o aparecimento de 
comportamentos de infidelidade on-line, como cybersexo, busca de parceiros românticos e 
sexuais e de flerte via transmissão de dados por internet. É objetivo deste trabalho apresentar 
dados da literatura sobre infidelidade online, seu impacto nos relacionamentos, apontando 
possíveis caminhos para uma comunicação mais eficaz entre os casais. O maior uso da internet 
aumentou gradualmente seu impacto nos relacionamentos amorosos, desde o ciúme até a 
infidelidade na modalidade on-line, que muitas vezes é a porta de entrada para a traição não 
virtual. Isso traz novos desafios aos casais na contemporaneidade, uma vez que no repertório 
comportamental da espécie humana temos mecanismos de respostas emocionais automáticos e 
ancestrais à infidelidade, travestida, nos tempos atuais, de formas variadas e multiplicadas. 
Avalia-se que o impacto disso seja negativo no relacionamento. Fortalecer o relacionamento 
primário é uma boa estratégia para a promoção de um relacionamento saudável. A terapia de 
casal pode ser uma boa escolha para aqueles que sofrem com esses problemas.  

infidelidade, casal, terapia cognitivo-comportamental   

 

 

Avaliação de uma intervenção de Psicoeducação sobre violência por parceiro íntimo e 
Mindfulness para mulheres  
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Sabrina Mazo d’Affonseca; Amanda Soares Dantas (Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), 
São Carlos, Brasil)  

A violência perpetrada contra as mulheres, em especial a violência por parceiros íntimos (VPI) e 
a violência sexual, consiste em um problema de saúde pública e de violação dos direitos humanos 
das mulheres, comum ao redor do mundo. A intervenção com as mulheres em situação de VPI 
deve, por um lado, ter ações para minimizar o impacto do abuso sofrido na saúde física, social e 
emocional da mulher, e, por outro, fortalecê-la para que consiga interromper o ciclo de violência 
vivenciado em seu relacionamento. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar os 
efeitos de um programa multidimensional baseado em psicoeduação sobre a VPI e mindfulness 
para mulheres com histórico de VPI. Participaram da pesquisa quatro mulheres com idade 
variando entre 33-43 anos (M=38,25; DP=4,11), com histórico atual ou passado de VPI, 
recrutadas na comunidade. Todas as participantes realizaram uma entrevista clínica inicial e 
responderam em diferentes momentos da intervenção ao Inventário de Beck de Ansiedade – BAI, 
Inventário de Beck de Depressão – BDI-II e a Escala Filadelfia de Mindfulness- EFM, a qual avalia 
dois componentes – aceitação e awareness. O programa consistiu em dois módulos consecutivos: 
(1) psicoeducação sobre VPI – 4 sessões semanais de cerca de uma hora, e (2) mindfulness oito 
encontros semanais de 50 minutos. Todas as sessões foram gravadas e transcritas. Apenas uma 
participante não completou os dois módulos da intervenção, tendo se desligado na segunda 
sessão do módulo dois. Para determinar a Significância Clínica dos resultados de intervenções 
(relacionada à validade externa da intervenção), bem como um Índice de Mudança Confiável 
(relacionado à validade interna da intervenção), foi utilizado o método JT. Os resultados obtidos 
indicaram que das três participantes que completaram os dois módulos, não houve mudança 
clínica significativa em relação aos sintomas de depressão. Em relação aos sintomas de 
ansiedade, duas participantes (P1 e P4) apresentaram mudança positiva confiável. Todas as 
participantes apresentaram mudanças positivas confiáveis em relação à escala de midfulness. 
Discute-se a relevância e necessidade de se atentar para os efeitos da violência em mulheres 
vítimas de violência, em especial para os sintomas de depressão, uma vez que é comum que as 
mulheres em contexto de VPI apresentem sintomas de culpa e desesperança. Destaca-se a 
potencialidade terapêutica de um programa de mindfulness em mulheres que sofreram VPI. O 
presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001  

mulheres, violência entre parceiros íntimos; midfulness.  
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SIMPÓSIO 12  

O manejo das emoções na prática clínica: enfoques contextualistas  

O contextualismo considera emoções, pensamentos e sentimentos como dicas das contingências 
que os geram. O sofrimento psicológico é um sinal de que as contingências devem mudar. Para 
tanto, deve-se auxiliar o cliente a comprometer-se em atividades que possam fazê-lo entrar em 
contato com reforçadores naturais com ênfase nas contingências naturais mais do que no 
comportamento governado por regras. Neste simpósio iremos discorrer sobre ACT enfoque na 
esquiva experiencial, DBT na validação de emoções e na FAP nos sentimentos presentes na 
relação terapêutica.   

 

 

Relação terapêutica – um caso de amor? o entendimento da FAP  

Mariangela Gentil Saboia, Phd, BRA (PROGRAMA DE ANSIEDADE (AMBAN) e NÚCLEO 
CONSCIENTIA)  

A Psicoterapia Analítico Funcional (FAP) se fundamenta na análise e na modelagem do 
comportamento verbal do cliente em tempo real durante as sessões. A FAP concentra especial 
atenção à relação terapêutica, por ser considerada um modelo de relação pessoal para o cliente 
e que poderá ser generalizada para o ambiente natural do indivíduo. A relação interpessoal entre 
cliente e terapeuta é um poderoso instrumento de atuação nos processos de mudança. A FAP 
emprega os conceitos freudianos de transferência e contratransferência de forma anti-
mentalista ao explicitar que a relação interpessoal entre cliente e terapeuta é um poderoso 
instrumento de atuação nos processos de mudança. Por isso, as subjetividades (sentimentos, 
emoções, etc.) do cliente e do terapeuta são centrais no manejo terapêutico. Neste sentido, a 
relação terapêutica pode ser compreendida como uma dinâmica de transferência e 
contratransferência. A transferência não é compreendida como um processo inconsciente que 
ocorre dentro da mente do cliente, mas é vista como a ocorrência de Comportamentos 
Clinicamente Relevantes – CRBs. Os Comportamentos Clinicamente Relevantes (ou CRBs) são os 
comportamentos problema e os comportamentos finais desejados que ocorrem durante a 
sessão. Isto quer dizer que os padrões de interação do cliente com seu mundo cotidiano 
certamente repetir-se-ão de forma muito semelhante no ambiente clínico. Os CRBs são de três 
tipos: a) os comportamentos referentes aos problemas vigentes do cliente e cuja freqüência 
deveria ser reduzida ao longo da terapia b) as melhoras ao vivo da problemática que ocorrem 
dentro da sessão e que podem ser generalizadas para os ambientes extra-consultório onde os 
problemas do cliente ocorrem c) a análise funcional que o cliente faz das contingências 
mantenedoras dos seus padrões de interação com o mundo ou, dito de outra forma, é a 
observação e interpretação que ele faz dos seus próprios comportamentos. A 
contratransferência, por sua vez, também não é conceituada como algo que ocorre na mente do 
psicólogo, mas é compreendida como os efeitos que os CRBs têm sobre a pessoa do terapeuta. 
Desta forma, é fundamental que o terapeuta observe seus sentimentos em relação ao cliente, 
uma vez que estes sentimentos são subprodutos da interação que ocorre durante a sessão. Na 
medida em que o profissional tenha identificado a relação entre o que o cliente faz com o que 
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ele sente, este pode fazer uma comparação com os efeitos que o cliente tem sobre outras 
pessoas em sua vida cotidiana, o que é um poderoso instrumento de atuação. O objetivo dessa 
apresentação é discutir a dinâmica desta relação com foco nas respostas emocionais da díade 
terapêutica e seu manejo.  

Psicoterapia Analítico Funcional (FAP); Comportamentos Clinicamente Relevantes; manejo   

 

 

Para que serve a validação na prática clínica?  

Silvia Sztamfater, Phd, BRA (PROGRAMA ANSIEDADE (AMBAN) DO IPQ - HC -FMUSP.)  

A Terapia Dialética Comportamental (Dialectical Behavior Therapy - DBT), desenvolvida por 
Marsha Linehan nas décadas de 70 e 80, tem como fundamentos a ciência comportamental 
(mudança), a prática Zen/contemplativa (aceitação) e a filosofia dialética. Utiliza o modelo 
biosocial para explicar o porquê determinadas pessoas têm tanta dificuldade para controlar suas 
emoções e ações. Tal modelo parte do princípio que a desregulação emocional resulta da 
interação entre vulnerabilidade biológica às emoções e invalidação ao longo do tempo. A 
vulnerabilidade emocional é uma predisposição inata caracterizada pela alta sensibilidade, hiper 
reatividade e lento retorno à linha de base e quando combinada com um ambiente invalidante, 
resulta na desregulação emocional crônica. A validação é um conjunto de estratégias de 
aceitação e envolve uma atitude não julgadora e a busca contínua pela validade essencial das 
respostas de cada paciente. Assim, funciona como o polo oposto aos ambientes invalidantes 
vivenciados por indivíduos com desregulação emocional. É esperado que o terapeuta ouça e 
observe o que os pacientes estão dizendo, sentindo e fazendo (nível 1), repitam com exatidão o 
que ouviram (nível 2), articulem o não verbalizado, ou seja, comuniquem a compreensão do que 
não foi dito diretamente (nível 3), validem o comportamento do paciente no que diz respeito às 
suas causas (nível 4), reconheçam as respostas válidas porque se encaixam com os atuais fatos, 
ou são compreensíveis porque compõem uma resposta lógica aos fatos presentes e, finalmente, 
demonstrem igualdade (nível 6). Portanto, é através da validação que o terapeuta é capaz 
acompanhar o indivíduo no desenvolvimento do autoconhecimento e, como consequência, 
oportunizar o desafio de construir uma vida valiosa. Levando em conta tais considerações, o 
objetivo desta apresentação é discutir o papel da validação na prática clínica para que o 
terapeuta seja capaz de aceitar os pacientes como são, no contexto de ensiná-los a mudar.  

Terapia Dialética Comportamental; aceitação; validação   

 

 

Aceitação: aprendendo a sentir  

Michaele Saban-Bernauer; Msc, BRA (Consultório particular; Escola de Educação Permanente da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Brasil)  

O principal propósito da Terapia de Aceitação e Compromisso é construir uma vida mais valorosa. 
Isto muitas vezes implica em mudanças que trazem à tona eventos emocionais intensos. A forma 
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como a ACT propõe o manejo dos sentimentos é vivenciá-los de forma aberta e empática. O 
modelo de psicopatologia da ACT constitui-se na tentativa de esquivar ou fugir de sensações, 
memórias, pensamentos e sentimentos desagradáveis. Em outras palavras, fugir do sofrimento 
é o que concorre com ações realmente importantes, gerando restrições no repertório do 
indivíduo. Para a ACT, o sofrimento é inerente a vida, e o processo de transformação em busca 
de valores implica numa postura de abertura para vivenciar os eventos internos que forem 
decorrentes. Este processo é chamado de Aceitação e constitui junto com a clarificação dos 
valores o eixo principal de atuação desta abordagem. O comportamento de evitar o sofrimento 
é algo inerente aos seres vivos. O que torna a condição humana particular é a linguagem e 
cognição. Nossa capacidade de relacionar eventos que constitui a base da linguagem e cognição, 
possibilitou nossa sobrevivência, mas também uma série de sofrimentos exclusivamente 
humanos. O sofrimento advindo da vivência é comum nas diversas espécies de animais e 
extremamente adaptativo para o ser humano evitá-lo. Porém ao vivenciar a dor, o ser humano 
passa a querer se esquivar da situação que gerou a dor e da própria dor. A Aceitação diz respeito 
a sentir a dor que já está presente, ou que pode surgir como riscos ao agir na direção que é 
valorosa para a pessoa. A proposta de Aceitação é tanto inovadora como desafiadora na prática 
clínica. Tecnicamente, a Aceitação é uma exposição à sentimentos, pensamentos, sensações e 
memórias com algumas peculiaridades: não tem como objetivo diminuir as sensações 
desagradáveis, seu propósito é diminuir a função de esquiva de eventos internos aversivos, é 
proposto uma postura de autocompaixão ao vivenciar os eventos internos aversivos e busca uma 
regulação desses processos emocionais. Em termos práticos, é aprender a sentir e acolher-se. 
Nesta apresentação será especificado o conceito e demonstrado com uma pequena prática.  

Terapia de Aceitação e Compromisso; Aceitação; sofrimento.  
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SIMPÓSIO 13  

Desafios e possibilidades em psicoterapia para crianças e adolescentes na modalidade online  

Restrições físicas e sociais introduziram novos e urgentes desafios à saúde mental na infância e 
na adolescência. Essa situação tem levado ao aumento de ansiedade, medo, tristeza e outras 
expressões de sofrimento. O suporte a esses públicos tem requerido abordagens inovadoras de 
intervenção. Neste cenário, o presente Simpósio tem por objetivo apresentar três experiências 
voltadas para o desenvolvimento de intervenções online com crianças, adolescentes e famílias. 
Os trabalhos apresentarão ferramentas de atendimento em terapia do esquema online para 
crianças e adolescentes; o protocolo Terapia de Regulação Infantil, para intervir com crianças 
com sintomatologia ou transtornos de ansiedade e humor; por último serão discutidas 
intervenções, na modalidade online, de outros países que se mostram eficazes para reduzir a 
ansiedade na infância por meio de ações dirigidas a profissionais e famílias. Essas experiências 
mostram que as terapias apresentadas podem ser adaptadas para a modalidade virtual, 
buscando contribuir para a saúde mental de crianças e adolescentes.   

 

 

Escuta à infância na modalidade online: caminhos possíveis?  

Marcia H. S. Melo (Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil)  

Questões de saúde mental na infância e adolescência, como ansiedade, tem sido foco de vários 
programas preventivos e de tratamento, que costumam ter a escola como parceira desse 
trabalho. O fechamento temporário da escola, reduziu o acesso a oportunidades de 
implementação de programas escolares, que tem se apresentado como importante forma de 
apoio às crianças, adolescentes e famílias. Pesquisadores, profissionais e gestores públicos têm 
sido convocados a adaptar e desenvolver medidas de intervenção inovadoras. Nesse contexto, o 
presente trabalho, apoiado em um estudo de revisão canadense publicado em junho do ano 
corrente, tem como objetivo apresentar intervenções eficazes para reduzir ansiedade na 
infância. Foram identificadas intervenções autodirigidas para crianças e famílias e virtuais 
conduzidas por profissionais. Dentre as autodirigidas, que usam manuais e arquivos de áudio, as 
recomendadas são o programa preventivo “MoodGYM”, para adolescentes de 12 a 17 anos, e os 
programas para tratamento“Turnaround”, para crianças de cinco a 11 anos, e “Helping Your 
Anxious Child”, para a faixa de seis a 12 anos de idade. O “MoodGYM” consiste de cinco módulos 
que ensinam, online, jovens a usar técnicas da terapia cognitivo comportamental para mudar o 
pensamento disfuncional, melhorar a auto- estima e o relacionamento interpessoal. O programa 
“Turnaround” é constituído de 10 aulas, em áudio, para crianças e famílias. Os materiais 
destinados aos responsáveis fornecem orientações, dentre as quais, sobre o uso de elogios e 
resolução de problemas para auxiliar na redução da ansiedade das crianças. O “Helping Your 
Anxious Child”, por sua vez, está disponível no formato de livro, e ensina o responsável a usare 
ferramentas da terapia cognitivo-comportamental para lidar com a ansiedade e desenvolver o 
repertório de habilidades sociais das crianças. Quanto às intervenções virtuais, os componentes 
da terapia cognitivo-comportamental podem ser adaptados para serem realizados por telefone 
ou plataformas digitais, quais sejam: (1) materiais educacionais, incluindo o modelo de ansiedade 
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da TCC; (2) técnicas para lidar com os sintomas físicos da ansiedade; (3) desafio ao pensamento 
ansioso e (4) enfrentamento de situações que provocam ansiedade. A literatura da área indica 
medidas bem-sucedidas de intervenções online, em contexto de pandemia, sinalizando 
possibilidades reais de enfrentamento às questões de saúde mental na infância e na 
adolescência, para além do ambiente escolar. Nesse sentido, se reconfiguram os modos de 
interação social que necessitam de mediações de acolhimento outras que desafiam a todos nós.  

terapia cognitivo-comportamental; atendimento online; crianças e adolescentes   

 

 

Quebrando a parede virtual e acessando a criança vulnerável em nossos pacientes: o desafio 
de fazer Terapia do Esquema online com crianças e adolescentes  

Veruska Santos (Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil)  

A terapia do esquema surge nos anos 90 quando Jeffrey Young propõe integrar tratamentos 
cognitivo-comportamentais utilizando estratégias das terapias cognitivo- comportamentais, 
gestalt terapia, teoria do apego, construtivismo e psicanálise. Essa abordagem mapeia esquemas 
iniciais desadaptativos que quando acionados trazem sofrimento. A psicoeducação e o 
entendimento do funcionamento dos esquemas iniciais desadaptativos, são importantes nessa 
abordagem que tem como objetivos buscar quais são as necessidades emocionais básicas não 
atendidas da criança vulnerável do paciente a fim de atendê-las, acolher a criança vulnerável e 
desenvolver e fortalecer o modo criança competente. Estabelecer um modo criança competente 
é importante para diminuir a ativação dos esquemas desadaptativos e modos disfuncionais. O 
grande desafio é como fazer isso online? Em função do COVID 19 e da necessidade de isolamento 
social precisamos nos reinventar e criar ferramentas para esse processo acontecer online. Como 
dar continuidade aos nossos atendimentos virtualmente? O objetivo do presente trabalho é 
apresentar ferramentas de atendimento psicoterápico em terapia do esquema para crianças e 
adolescentes online. O terapeuta começa produzindo estabilidade através da terapia virtual 
atendendo as necessidades de estabilidade, consistência e proteção nas mudanças do estilo de 
vida e da rotina escolar. Trabalhamos as ativações esquemáticas que surgem de gatilhos como a 
queda ou a instabilidade da internet, falta de privacidade com a tecnologia ou com muitas 
pessoas em casa e quartos divididos, a possibilidade de os pacientes verem suas próprias 
ativações esquemáticas na tela, exposição do seu ambiente de casa. Os modos pais críticos 
internalizados, os modos criança impulsiva, indisciplinada, raivosa, medrosa e alguns modos de 
enfrentamento como o modo protetor desligado que surgirem ao longo do dia a dia da criança 
devem ser analisados em um diagrama de conceitualização que montamos com a criança em 
uma tela compartilhada que facilita o entendimento e o engajamento na terapia online. Diversas 
estratégias de imagem mental podem ser utilizadas online sem nenhum prejuízo, dentre elas a 
construção do lugar seguro ou lugar das forças. Podemos utilizar os bonecos do paciente para 
montar seu próprio time de modos esquemáticos e fazer as representações das interações e 
conversas entre modos. Outra estratégia que foi adaptada com sucesso para o atendimento 
online é o diálogo entre cadeiras onde conversamos com os modos esquemáticos usando 
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imagens ou representações. A terapia online pode ser uma forma de tratamento efetiva para 
crianças e adolescentes que estão receptivos às por novidades tecnológicas.  

Terapia do Esquema, Atendimento online, Crianças e Adolescentes.   

 

 

Adaptações do protocolo TRI (Terapia de Regulação Infantil) para a modalidade online  

Marina  Gusmão Caminha (InTCC, Porto Alegre, RS, Brasil)  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar rapidamente o protocolo TRI – Terapia de 
Regulação Infantil, desenvolvido para intervir com crianças com sintomatologia ou transtornos 
de ansiedade e humor, através de suas três etapas: T (trabalhe suas emoções), R (recicle seus 
pensamentos) e I (inove seus comportamentos). A partir da apresentação de resultados de 
pesquisa que indicam a etapa T, voltada para a regulação emocional, como o principal ponto do 
protocolo a trazer resultados clínicos, pretende-se distinguir quais são os quinze passos desta 
intervenção. Diante do cenário mundial atual de pandemia, com todas suas limitações, onde 
crianças tiveram que seguir em atendimento online, ou mesmo iniciar um processo terapêutico, 
a proposta desta fala seria justamente com o intuito de compartilhar ideias de como adaptar 
esses quinze passos para um formato de atendimento online. Entende-se que esse seja um dos 
grandes desafios dos profissionais da área da psicologia nesse momento, de buscar integrar 
técnicas das terapias cognitivo-comportamentais e estratégias terapêuticas criativas e capazes 
de ajudar a aliviar o sofrimento de crianças e seus familiares decorrentes de seus quadros 
clínicos. Apesar desta adaptação ser recente e ainda sem resultados científicos apresentados, já 
existem evidencias de que algumas crianças estejam se beneficiando dos resultados terapêuticos 
desta intervenção. Além dos próprios autores, diversos psicólogos treinados com a ferramenta, 
já trazem seus positivos resultados, o que também será apresentado no presente simpósio.  

protocolo TRI, clínica infantil, atendimento online.  
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SIMPÓSIO 14 Contribuições da TCC para a área da saúde  

A TCC é um dos componentes da avaliação e do tratamento de diversas doenças. Problemas 
frequentemente presentes em pacientes com diagnósticos médicos estão associados a sintomas 
ou transtornos mentais (ex. câncer e depressão; asma e ansiedade) para os quais existem amplas 
evidências da efetividade da TCC. A necessidade de um envolvimento ativo e colaborativo do 
paciente e frequentemente de seus familiares com a equipe de saúde, bem como o 
desenvolvimento de habilidades para lidar com problemas, são também aspectos da TCC que 
auxiliam no manejo de problemas de saúde (ex. adesão ao tratamento, dor crônica). Este 
simpósio visa apresentar dados de pesquisas e discutir a prática da TCC em relação a três 
questões relevantes e atuais em contextos de saúde: espiritualidade, comportamento suicida e 
cuidadores informais de pacientes atendidos no sistema de saúde.   

 

 

Cuidadores informais de pacientes com doenças crônicas  

Maria Cristina Miyazaki (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), SP)  

O termo cuidador é utilizado para designar a pessoa que atende as necessidades de outra (ex. 
um bebê, um idoso) e/ou se envolve no processo de cuidar e auxiliar no tratamento de um 
paciente. Cuidadores informais são familiares que assumem os cuidados de um ente significativo 
(ex. pai, marido) enfermo e, em função desse processo, frequentemente sofrem um impacto 
negativo sobre sua vida familiar, social e ocupacional. Dados de pesquisas indicam que 
cuidadores informais são habitualmente mulheres, com algum grau de parentesco com o 
paciente (ex. mães, filhas, esposas), expostas a inúmeros estressores que podem afetar sua 
saúde. Estudos indicam ainda que mães cujo filho tem uma doença crônica, podem abandonar a 
sua profissão para cuidar da criança e, em função dos inúmeros estressores envolvidos nesse 
processo (ex. adesão rigorosa a regimes medicamentosos e alimentares, internações, consultas 
e exames frequentes) tem uma vulnerabilidade aumentada para transtornos mentais como a 
depressão. A TCC pode contribuir de forma significativa na avaliação de necessidades e no 
delineamento de intervenções para cuidadores. Serão apresentados dados de pesquisas sobre o 
perfil de cuidadores, suas dificuldades, estratégias de intervenção baseadas na TCC e a sua 
efetividade.  

Cuidadores; Psicologia da Saúde; Terapia Cognitivo-Comportamental   

 

 

O profissional de saúde frente à religiosidade e a espiritualidade: pesquisa e prática clínica  

Lucia Emmanoel Novaes Malagris (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ)  

O profissional de saúde se vê frequentemente frente a pacientes em que a religiosidade e a 
espiritualidade (R/E) se revelam proeminentes no entendimento, aceitação e adesão ao 
tratamento. No entanto, observa-se que o tema ainda não é de domínio de muitos desses 
profissionais. Mostra-se necessário que os profissionais de saúde se aprofundem na temática 
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para o desenvolvimento de modos de lidar que, além de éticos, valorizem essa área da vida 
daqueles que procuram o tratamento para uma doença. Objetiva-se esclarecer conceitos, 
apresentar resultados de pesquisas sobre R/E e oferecer possibilidades de intervenção para 
profissionais de saúde no que se refere à R/E. Quanto ao método, inicialmente serão esclarecidos 
os conceitos e suas definições e a seguir resultados de pesquisas nacionais e internacionais serão 
apresentados. Propostas de intervenção relacionadas à R/E baseadas em evidências científicas 
serão oferecidas e discutidas como contribuição para a prática dos profissionais de saúde. Os 
resultados dos estudos na área indicam que maiores níveis de envolvimento religioso estão 
associados positivamente a indicadores de bem-estar psicológico e inversamente relacionado à 
depressão, pensamentos e comportamentos suicidas, uso e abuso de álcool e outras drogas. 
Estudiosos da área orientam que o tema deve ser abordado quando as metas do paciente 
incluem questões relacionadas à R/E; as crenças ou práticas de R/E do paciente podem ser úteis 
como estratégias de coping; o paciente possui conflitos religiosos que levam a 
disfuncionalidades; o paciente possui crenças de R/E que levam a sofrimento, culpa e punição e 
quando o paciente tem como demanda falar/trazer questões referentes à sua vivência 
religiosa/espiritual. São aspectos básicos para o profissional frente à questão da R/E, o respeito 
aos valores e crenças dos pacientes sem se manifestar sobre suas próprias crenças e convicções 
religiosas/espirituais; não deixar de abordar a questão ou propor a postura silenciosa sobre tais 
aspectos aos pacientes e ficar atento na observação das relações existentes entre o âmbito 
psicológico e o religioso ou espiritual. Diretrizes de como lidar com a R/E do paciente devem 
considerar preconceitos, falta de compreensão de aspectos éticos, despreparo do profissional, 
carência da literatura direcionada para modos de atuação e carência de ações concretas. Conclui-
se quanto à importância do conhecimento sobre R/E por parte dos profissionais e da valorização 
desses aspectos no processo saúde-doença. Respeito aos valores do paciente e postura ética 
devem estar na base das intervenções dos profissionais, assim como o domínio de estratégias 
apropriadas para lidar com o tema.  

religiosidade, espiritualidade, profissionais de saúde   

 

 

Contribuições da Terapia Cognitiva para a compreensão do comportamento suicida  

Maycoln Teodoro (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, 
BRASIL)  

Estimativas internacionais apontam que as taxas de suicídio chegaram a quase 800.000 casos em 
todo o mundo em 2016, com uma frequência de 10,50 para 100.000 pessoas. Apesar de elevadas, 
os números são maiores para determinados grupos, como os homens, e são fortemente 
influenciados por fatores de risco, como a presença de transtornos mentais e do uso de drogas. 
O suicídio é o ato final de um longo caminho que se inicia pela ideação suicida, passando pelo 
planejamento e tentativa. Para cada uma destas etapas deve haver uma avaliação e intervenção 
específica, de modo que o clínico e profissional da área de saúde necessitam saber identificar e 
intervir para reduzir as cognições suicidas e o risco de morte. Neste trabalho serão discutidas as 
contribuições teóricas da Terapia Cognitiva para compreensão das cognições suicidas e de sua 
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relação com a desesperança, o desespero e o desamparo. Pretende-se abordar o uso de 
estratégias clínicas para o trabalho na área da saúde como a identificação e fortalecimento dos 
fatores protetivos e o desenvolvimento de habilidades frente aos fatores estressores, além da 
reestruturação cognitiva e da prevenção de recaída. Finalmente, serão abordados os aspectos de 
efetividade e eficácia de intervenções baseadas nas Terapias Cognitivas para o comportamento 
suicida. FINANCIAMENTO: CNPq  

Terapia Cognitiva, Comportamento Suicida. 
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SIMPÓSIO 15  

Responsabilidade social e práticas cognitivo comportamentais  

As Terapias Cognitivo-Comportamentais (TCCs) têm expandido seu foco para a promoção da 
saúde, prevenção e tratamento, para intervenções individuais e grupais, em uma diversidade de 
contextos. Na atualidade, atingem certa maturidade e nos provocam a reavaliar o alcance de 
nossas contribuições teóricas e práticas. Hoje, atuar em TCC é ousar combinações e nos desafiar 
ainda mais, buscando práticas extensivas ao coletivo, que propiciem uma inclusão social mais 
ampliada, respeitando as nuances e diversidades advindas dos subgrupos sociais, étnico-raciais 
e de gênero, que compõem as várias populações ao redor do mundo. No Brasil, temos 
implementado ações em programas e projetos institucionais de extensão que vão 
disponibilizando recursos terapêuticos baseados em evidências a uma parcela mais ampliada da 
população. Aos poucos, ao longo desses 40 anos, vamos avançando em fazeres que, passo a 
passo, consolidam-se como essenciais e contributivos ao alcance de melhores condições de vida, 
bem-estar e saúde mental das populações.   

 

 

Prática cognitivo-comportamental, inclusão social e melhoria da qualidade de vida  

Suely Santana, Phd, BRA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO – UNICAP, RECIFE-PE, 
BRASIL)  

Para falar de inclusão social na prática clínica cabe trazer à tona a implementação de um Serviço 
de Intervenção Cognitivo-Comportamental (SICC) numa instituição comunitária, integrando-se a 
uma oferta de serviços de atenção e cuidado em saúde mental que tanto promova uma melhor 
formação quanto alcance e atenda gratuitamente uma parcela da das “minorias sociais” que 
carece de recursos estruturais que as permita desfrutar de uma melhor qualidade de vida e bem-
estar. O SICC desenvolve atividades de pesquisa e intervenção com foco na promoção, prevenção 
e tratamento em saúde mental, pautadas no referencial da Terapia Cognitivo-Comportamental - 
TCC. A interdisciplinaridade do projeto, interligando as áreas de psicologia, medicina (psiquiatria) 
e outras áreas da saúde (fisioterapia) e educação, tem como meta desenvolver ações em saúde 
mental, visando uma contribuição social pautada no respeito aos direitos e deveres humanos 
básicos, que contribuam para a saúde e bem- estar das pessoas e para a aperfeiçoamento 
profissional dos voluntários envolvidos no projeto. Conta com 16 voluntários, sendo um 
psiquiatra, sete psicólogos e oito estudantes de psicologia. Em 2019 desenvolveu sete 
subprojetos, beneficiando 420 pessoas: 1) Relaxamento para comunidade (62 participantes), 2) 
Atendimento psicoterápico individual para estudantes e população geral (25 pessoas), 3) Grupo 
de apoio estudantil (08 estudantes), 4) Atividade grupal integrando alunos novatos e concluintes 
de psicologia - De psi para psi (43 estudantes), 5) Apoio materno- infantil/grupo para gestantes 
(04 participantes), 6) Roda de conversa e 7) Encontro com especialistas (278 participantes). No 
primeiro semestre de 2020, em função da pandemia, as ações planejadas tiveram de ser 
temporariamente suspensas e/ou adaptadas à modalidade online. Foi desenvolvido um novo 
subprojeto de plantão psicológico para atender a uma demanda específica com foco na 
pandemia do CoVid-19 (no geral 212 pessoas do projeto Psi Co-vida Unicap contactadas e 28 
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atendidas) e as rodas de conversas online (63 pessoas). Uma leitura sistêmica permite identificar 
que muitos desafios foram superados e as limitações evidenciadas indicam a necessidade de 
ajustes e aprimoramentos. Conclui-se que em um ano e meio de atuação, de fato, o SICC tem 
conseguido atender a uma diversidade de demandas acadêmicas e sociais, contribuindo para 
atender à responsabilidade social a que se propõe, consolidando-se enquanto um espaço 
dinâmico de práticas baseadas em evidências que se dedica majoritariamente ao 
desenvolvimento de um prática clínica que contribua para a inclusão social de pessoas e grupos 
em direção a uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população recifense. 
FINANCIAMENTO: Universidade Católica de Pernambuco – Instituto Humanitas.  

Responsabilidade Social, Inclusão Social, Cognitivo-Comportamental.   

 

 

Terapia Cognitivo Comportamental (TCC):  Políticas Públicas e institucionais na promoção da 
saúde e qualidade de vida  

Tânia Gaspar, Phd, POR (UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA, LISBOA, PORTUGAL)  

A promoção da saúde e qualidade de vida deve ser compreendida e abordada numa perspectiva 
sistémica e ecológica. Contribuem para o seu desenvolvimento fatores de ordem política, 
institucional, interpessoal e individual. A sociedade e as organizações deparam-se com 
crescentes desafios internos e externos, complexos e multidimensionais. Confrontam-se com 
diversas alterações demográficas, comportamentais, sociais, económicas, e com barreiras 
internas, nomeadamente, fragilidades ao nível da gestão, precariedade, insatisfação, burnout e 
turnover dos profissionais. A intervenção ao nível societal e organizacional deve ser realizada a 
diferentes níveis: de forma universal preventiva, integrada nas políticas pública de modo a chegar 
a um grupo abrangente da população e sensibilizar e promover literacia na população. A 
intervenção também deverá ser dirigida a grupos específicos de risco permitindo a estes grupos 
um maior autoconhecimento e gestão do risco, e focada em indivíduos que apresentem maiores 
dificuldades ou perturbações ao nível da saúde mental, permitindo o desenvolvimento de 
autoconhecimento, auto-regulação e promoção de pensamento e emoções adaptativas e 
promotoras de qualidade de vida e bem-estar. A Psicologia aos olhos da sociedade e os psicólogos 
nas organizações têm um papel fundamental na promoção de saúde, segurança, bem-estar e 
qualidade de vida. A adaptação às mudanças e gestão de novos desafios da sociedade e das 
organizações pode passar pela psicologia da saúde numa perspectiva positiva e de prevenção 
primária, focada nas forças e nas oportunidades, otimizando competências, promovendo bem-
estar e qualidade de vida e agindo, preferencialmente, antes dos problemas surgirem ou se 
instalarem, assim como na gestão das oportunidades e barreiras promovendo o potencial das 
sociedades, das organizações e das pessoas.  

Promoção de saúde, qualidade de vida e bem-estar, perspectiva ecológica.   
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O uso de rede social para ampliação de impactos de projetos de extensão: experiência do 
PROMENTE  

Tatiana Bertulio (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – GARANHUNS-PE, BRASIL)  

Dos transtornos mentais, a ansiedade é a mais comum no mundo com taxas variando entre 2,4% 
a 18,2% da população, dependendo do país pesquisado. Com a extensão a universidade integra 
seu conhecimento com outros setores da sociedade, sendo essa troca essencial quando há o 
envolvimento da comunidade acadêmica com comunidades de baixa renda. A partir dessas 
premissas foi construído o PROMENTE, projeto de extensão com o objetivo de promover saúde 
mental a partir de grupos de psicoeducação, facilitados por estudantes de psicologia para 
pessoas que se autorrelatavam ansiosas. Além do grupo de psicoeducação foi criado um perfil na 
rede social Instagram®, por proposta dos discentes. No perfil do PROMENTE, além das postagens 
com informações sobre o grupo, também havia postagens sobre sintomas de ansiedade e formas 
de regulação da emoção. Nesta apresentação o objetivo será demonstrar o aumento do impacto 
do projeto de extensão com a inserção de informações nas redes sociais. No último ano o projeto 
recebeu 104 inscrições para os grupos de psicoeducação. Com o Instagram®, as publicações sobre 
a ansiedade alcançaram, no período de um ano, 8.812 contas. Atualmente a conta possui 381 
seguidores, porém seu engajamento é significativo, pois obteve até 14.447 impressões a partir 
de informação de qualidade compartilhadas. O expressivo número de compartilhados pode ser 
explicado pelo fato do Brasil ser o terceiro país com o maior número de contas ativas no 
Instagram® e a ansiedade ser o transtorno mental mais comum no mundo. Grande parcela da 
população mundial que é acometida por transtornos mentais não recebe tratamento adequado, 
sendo que essa parcela é ainda maior nos países em desenvolvimento. Assim, essas pessoas ao 
seguirem o perfil do projeto, fruto de conhecimento acadêmico, receberam informações 
relevantes sobre ansiedade e formas de lidar com seus sintomas. A utilização de redes sociais 
promove maior intercâmbio de informações entre sociedade e academia, pois alguns dos posts 
do projeto foram desenvolvidos a partir de dúvidas recebidas por meio da interação entre 
extensionistas e comunidade. Conclui-se que a construção do conhecimento perpassa pela sua 
inclusão da academia no meio eletrônico, principalmente pelas redes sociais. Assim ocorrerá 
maior democratização das informações, aumentando o alcance da promoção de saúde mental 
promovida pela extensão. FINANCIAMENTO OU APOIO: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  

Responsabilidade Social, Ansiedade, Psicoeducação.   
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COMUNICAÇÃO ORAL 1 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Fatores associados a regulação emocional de pais de crianças e adolescentes com doença crônica de 

pele 

Prisla Ücker Calvetti 
Juliana Gervasio Burin, Magda Weber 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA 

A Dermatite Atópica (DA) é uma doença crônica dermatológica que caracteriza-se por inflamação e 
vermelhidão da pele e apresenta impacto psicossocial e econômico e acaba por alterar a rotina familiar e 
impactar na qualidade de vida. Dentre estas condições pode-se destacar as restrições alimentares e de 
atividades sociais, alterações na rotina da família, manejo de condições especiais para uso de 
medicamentos e dificuldades de sono, devido à coceira noturna da criança. Frente ao exposto, é 
necessário considerar o sistema familiar e a autorregulação emocional dos pais para com a criança e 
adolescente no processo saúde-doença. O presente estudo trata-se de uma pesquisa interdisciplinar que 
investigou os fatores associados à autorregulação emocional de pais e familiares de crianças e 
adolescentes com dermatite atópica. Trata-se de um estudo transversal analítico. A amostra foi de 45 pais 
e familiares de crianças e adolescentes com dermatite atópica. Os instrumentos foram questionário 
biopsicossocial, Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), Mindful Attention Awareness Scale 
(MAAS) e Escala de Autorregulação Emocional (EARE). A coleta foi realizada em um ambulatório de 
hospital da cidade de Porto Alegre. Os resultados mostraram que altos escores de regulação emocional 
dos pais e familiares estão associados a elevados níveis de afetos positivos e baixos níveis de afetos 
negativos, bem como, maior é o nível de mindfulness. Além disso, que o lazer está associado a 
autorregulação emocional dos pais e familiares de crianças e adolescentes de dermatite atópica. 
Momentos de convívio prazeirosos estimulam estar presente com a atenção plena e no desenvolvimento 
da regulação emocional. Portanto, faz-se necessário pensar em estratégias de intervenção que incluam a 
psicoeducação emocional e o estímulo ao desenvolvimento de atividades sociais como&nbsp;lazer com 
os filhos para a promoção da autorregulação emocional de pais e familiares de crianças e adolescentes 
com a doença crônica de pele, a dermatite atópica. A partir deste estudo, novas estratégias de promoção 
e prevenção à saúde podem ser incluídas em tratamento de processo saúde-doença, e além deste 
contexto, o educacional. 

Regulação emocional; parentalidade; saúde
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COMUNICAÇÃO ORAL 2 

Eixo temático: Fundamentos teóricos 

DA EMPATIA À COMPETÊNCIA CLÍNICA EM TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL: O MODELO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM TCC DA PUC-RIO 

Everton Poubel Santana 
Maria Amélia Penido Sampaio 

Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

A competência é entendida como a junção dos conhecimentos, habilidades e atitudes que uma pessoa 
desenvolve em uma determinada prática. Em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), a competência 
clínica atravessa essas variáveis, em que os conhecimentos são entendidos como os saberes teóricos da 
abordagem, as habilidades se conectam com a utilização das técnicas em terapia e a atitude se relaciona 
com o fazer clínico do terapeuta como, por exemplo, a empatia. Esse trabalho teve o objetivo de avaliar 
se haveria diferença significativa na competência clínica e empatia dos alunos do curso de especialização 
em TCC da PUC-Rio antes e depois da participação destes. O curso lato sensu utilizou algumas técnicas de 
metodologias ativas de ensino e focou na supervisão como meio de treinamento, havendo supervisão 
semanal com os alunos a partir do segundo semestre do curso. Os sujeitos que aceitaram participar da 
pesquisa responderam no início e ao final do curso de especialização a Escala Multidimensional de 
Reatividade Interpessoal de Davis (EMRI) que mede a empatia geral (EG) e que também é subdividida em 
componentes afetivos (CE), cognitivos (CG) e comportamentais (CC) da empatia e também a uma escala 
de competência em TCC que se divide em conhecimentos, habilidades e atitudes na prática clínica. Em 
vista do número pequeno de participantes (n= 12), utilizou-se o teste não-paramétrico de postos 
sinalizados de Wilcoxon de amostras relacionadas com α= 0,05 e IC de 95%. A análise estatística foi feita 
no software IBM Statistical Package Social Sciences (IBM-SPSS®) para Windows. Com os participantes 
tendo idade média de 30,42 (DP ± 8,75) e 83,3% sendo do sexo feminino, foram observadas diferenças 
significativas nos índices de CE (Z = -2,331; p < 0,05) e em conhecimentos (Z = -1,961; p < 0,05), habilidades 
(Z = -2,909; p < 0,05) e atitudes (Z = -2,172; p < 0,05) em TCC. Com esses resultados, os participantes 
tiveram alterações importantes no CE e na competência em geral, com maior destaque as habilidades 
técnicas. Já a EG e a CG apresentaram aumento em seu escore médio, porém não suficiente para afirmar 
ser uma diferença significativa, enquanto a CC apresentou uma diminuição em seu escore médio, o que 
pode ter ocorrido pela limitação de tempo do curso ou ainda pelo maior autoconhecimento dos 
terapeutas. Dessa forma, a utilização de metodologias ativas de ensino e supervisão semanal no curso de 
especialização apresentou-se como uma contribuição importante na formação destes terapeutas. 

Terapia Cognitivo-Comportamental; Treinamento de Terapeutas; Supervisão
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COMUNICAÇÃO ORAL 3 

Eixo temático: Foco em instituições 

Habilidades sociais educativas do professor e promoção de comportamentos pró-sociais na escola 

Iara Da Silva Freitas 
Márcia Helena da Silva Melo 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

Comportamentos pró-sociais se referem a comportamentos voluntários, direcionados a beneficiar outros 
indivíduos, e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e colaborativa, sendo 
considerados fatores de proteção para agressividade, problemas de comportamento e vitimização por 
pares. A literatura aponta a infância como um período crucial para sua promoção e indica que professores 
com um repertório elaborado de habilidades sociais educativas (HSE) podem contribuir para o 
desenvolvimento de comportamentos pró-sociais na escola, dado que este possibilitaria a seleção e 
utilização de estratégias educativas mais adequadas e eficazes. A presente pesquisa, recorte de um estudo 
de Mestrado concluído, teve como objetivo identificar o repertório de HSE de professoras, a ocorrência 
de práticas potencialmente promotoras de comportamentos pró-sociais nas interações professor-criança 
e a de comportamentos pró-sociais nas interações entre crianças. Foi desenvolvido um estudo descritivo 
transversal, que abrangeu uma amostra de quatro professoras e suas turmas de uma escola pública de 
educação infantil localizada no sudeste paulista. Para a coleta de dados foram utilizados: inventário de 
habilidades sociais educativas (IHSE-Prof), formulário de registro de observação das práticas docentes 
potencialmente promotoras de comportamentos pró-sociais e formulário de registro de observação de 
comportamentos pró-sociais nas interações entre crianças. Para a análise dos dados, foram seguidas as 
recomendações específicas do manual do inventário, e aqueles provenientes das observações foram 
categorizados, separadamente, e então calculadas as frequências de registros. As categorias estabelecidas 
para as práticas docentes foram: aprovação de comportamento pró-social, desenvolvimento de 
relacionamento positivo professor-criança, manejo de comportamento agressivo, oferecimento de 
modelos de comportamento pró-social, orientação de valores pró-sociais, promoção de competência 
emocional e promoção de oportunidades para a prática de comportamento pró-social. Para os 
comportamentos das crianças, as categorias foram: ajudar, compartilhar, cooperar, dar afeto, defender e 
reconfortar. Os resultados apontaram que a frequência absoluta de práticas registradas variou entre 15 e 
34, a de comportamentos pró-sociais das crianças variou entre 12 e 37, e os repertórios de HSE foram 
classificados entre deficitário e mediano superior. Os dados evidenciaram que as turmas que 
apresentaram maior frequência de comportamentos pró-sociais foram aquelas cujas professoras 
apresentaram maior número e variedade de práticas potencialmente promotoras nas interações com as 
crianças e repertório mais elaborado de HSE. Os achados indicam que educadores podem promover 
estratégias para beneficiar as interações na escola, contribuindo para a prevenção da violência em longo 
prazo, mas intervenções formativas se mostram necessárias, sendo as HSE conteúdos essenciais a serem 
abordados no processo. 

Habilidades sociais educativas; Comportamento pró-social; Educação infantil
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COMUNICAÇÃO ORAL 4 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Grupos Transdiagnósticos na Atenção Primária: Desenvolvendo Habilidades Sócio Emocionais 

Ludmila Minarini Alalvesves 
Universidade Federal de Uberlândia 

Os psicólogos que atuam nas unidades de atenção primária recebem demandas de pacientes com 
diagnósticos bastante variados para acompanhamento. Diante disso foi pensada a criação de um de 
modelo de grupo transdiagnóstico denonimado “Grupo de Habilidades Sócio-Emocionais” (GHSE). Este 
tipo de grupo visa intervir em aspectos de Regulação Emocional (RE) e Habilidades Sociais (HS). A 
abordagem transdiagnóstica pode ser mais rentável e eficiente do que realizar múltiplas intervenções de 
diagnósticos específicos. Além disso, ao abordar os mecanismos subjacentes das disfunções em vez de 
sintomas específicos, as intervenções transdiagnósticas têm o potencial de levar a efeitos mais 
duradouros. Este trabalho visa apresentar como são conduzidos os GHSE em uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS). Inicialmente, a psicóloga da unidade identifica, através de avaliação prévia dos usuários que 
já fazem acompanhamento, candidatos que apresentam desregulação emocional associado a algum 
déficit em habilidade sociais. A cada grupo 12 pacientes são convidados a participar. Os grupos são 
fechados e realizados durante um ano, mensalmente, na sala de reuniões da unidade, totalizando 12 
encontros. Cada encontro visa trabalhar através de técnicas cognitivo-comportamentais e contextuais, 
aspectos referentes á regulação emocional e/ou habilidades sociais. Alguns temas são: psicoeducação 
sobre ansiedade, identificação de técnicas de enfrentamento assertivas, ativação comportamental, 
comportamentos passivo, agressivo e assertivo, mindfulness, desfusão, identificação e readequação de 
crenças disfuncionais, promoção da aceitação da realidade. Os usuários que permanecem até o fim do 
grupo relatam melhora do humor e do sono, redução da ansiedade e do uso de medicações psiquiátricas, 
retorno a atividades de trabalho e lazer, melhora da socialização e aumento de vínculos. Necessita-se, 
para melhor triagem dos candidatos e avaliação da eficácia da&nbsp;intervenção, que sejam utilizados 
instrumentos psicométricos. Porém, isto ainda é um desafio considerando os recursos da saúde pública 
brasileira. Existem poucos estudos sobre condução de grupos transdiagnósticos utilizando a abordagem 
cognitivo comportamental na saúde pública, daí a importância de criar protocolos que possam ser 
generalizáveis. 

Transdiagnóstico; Habilidades sociais; Regulação Emocional
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COMUNICAÇÃO ORAL 5 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Análise do repertório de Habilidades Sociais Conjugais de casais em relacionamento heterossexual e 

homossexual 

Bruno Luiz Avelino Cardoso 
Zilda Aparecida Pereira Del Prette, Sheila Giardini Murta 

Universidade Federal de São Carlos 

Os estudos têm apontado que existem diferenças entre homens e mulheres quanto ao repertório de 
habilidades sociais (HS) gerais e habilidades sociais conjugais (HSC). Ao considerar a orientação sexual, os 
autores discutem sobre similaridades e diferenças entre estas formas de relacionamento. Contudo, pouco 
tem sido discutido sobre especificidades de repertório de HS ou HSC nestes casais. Desta forma, são 
objetivos deste estudo: (a) caracterizar o repertório de HSC de casais em relação heterossexuais e 
homossexuais e (b) identificar recursos e necessidades em termos de aperfeiçoamento de HSC. 596 
indivíduos participaram deste estudo, dos quais 210 estavam em uma relação homossexual e 386, em um 
relacionamento heterossexual. Foi utilizado o Inventário de Habilidades Sociais Conjugais como medida 
avaliativa e os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas (frequências, Médias e DP para 
escores gerais e fatoriais de HSC) e inferenciais (Student test) para avaliar diferenças entre as subamostras 
conforme orientação sexual e do tamanho de efeito (Cohen’s d test). Os resultados do Student test para 
amostras independentes mostrou que, em média, os casais em relacionamento homossexual 
apresentaram escore maior no repertório geral de HSC comparados aos casais em relacionamento 
heterossexual (t=6,585, p< .001, d=0,56). Este resultado também foi identificado nas classes de 
Reciprocidade Assertiva (t<=4,737, p< .001, d=0,34), Autoafirmação Assertiva (t=2,335, p<.020, d=0,17) e 
Afetividade/Empatia (t=9,659, p<.001, d=0,77). Ao comparar as médias entre gays e lésbicas não foram 
identificadas diferenças estatisticamente significativas no repertório de HSC (t=0,408, p=.68, d=.29), 
exceto para a classe de Autocontrole Emocional, que os casais de gays tiveram média maior (M=19,76; 
DP=4,33) do que os casais de lésbicas (M=18,47; DP=4,60). Os resultados deste estudo auxiliam na 
compreensão das relações e sinalizam indicadores quanto as (a) especificidades nos formatos das 
intervenções, (b) postura do terapeuta/facilitador, (c) exemplos práticos aplicáveis aos diferentes tipos 
de relacionamento e (d) classes de habilidades que devem ser levadas em consideração na estrutura de 
possíveis programas de intervenção. 

Habilidades sociais conjugais; Casais heterossexuais; Casais homossexuais
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COMUNICAÇÃO ORAL 6 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Terapia cognitivo comportamental em grupo e promoção de saúde mental em estudantes de 
Enfermagem 

Deise Coelho De Souza 
Lucas Rossato, Daniela Brava Favarin, Fabio Scorsolini-Comin 

Universidade de São Paulo 

A saúde mental dos estudantes universitários tem sido uma temática abordada em estudos científicos, 
devido o aumento do adoecimento desta população e a relevância de cuidados para a promoção de saúde 
e prevenção de doenças. Uma possibilidade de investimento em promoção de saúde é a Terapia Cognitivo 
Comportamental em Grupo (TCCG), modalidade que tem apresentado efetividade para este contexto. O 
presente trabalho objetiva apresentar intervenções de promoção de saúde mental em estudantes 
universitários de um curso de Enfermagem. As atividades foram desenvolvidas entre outubro e dezembro 
de 2019 por meio de seis encontros, com duração aproximada de uma hora e trinta minutos com cinco 
universitárias e coordenadas por terapeuta, co-terapeuta e observador. Os encontros foram 
audiogravados e transcritos na íntegra para análise qualitativa. As temáticas trabalhadas nos encontros 
foram: 1) desafios da transição para o ensino superior; 2) autocuidados e estratégias de enfrentamento; 
3) relações familiares e entre pares; 4) habilidades sociais e 5) amadurecimento e expectativas para 
mercado de trabalho e feedback das participantes. Os resultados foram analisados pela análise do 
conteúdo de Braun e Clark. sendo criadas três categorias temáticas: 1) desafios do contexto do ensino 
superior e suas nuances; 2) dificuldades nas relações familiares e interpessoais e seus reflexos na 
academia; 3) investimento no processo de ensino e expectativas para o mercado de trabalho. As 
participantes verbalizaram os desafios enfrentados no ensino superior desde a mudança de perfil de 
ensino e aprendizagem, as expectativas dos professores referentes a postura das graduandas e a 
competições existentes entre os universitários. As relações familiares e as dificuldades das vivências 
acadêmicas e a necessidade de pertencimento entre os pares também foram descritas como elementos 
presentes. As dificuldade com o comprometimento do processo de ensino, as ansiedades e angústias em 
relação ao mercado de trabalho foram levantadas como sendo dificultadores do processo de adaptação. 
Por meio do feedback observou-se que os grupos mostram-se ações relevantes no processo de 
acolhimento e escuta das angústias das vivências adaptativas ao ensino superior. Assim, a partir do 
feedback e da reflexão sobre o processo psicoterápico vivenciado, conclui-se que os atendimento grupais 
embasados na Terapia Cognitivo Comportamental podem ser aliados na promoção de saúde mental 
universitária. 

Terapia Cognitivo Comportamental; Promoção em Saúde; Universitários
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COMUNICAÇÃO ORAL 7 

Eixo temático: Intervenção com adolescentes 

IDEAÇÃO SUICIDA NA ADOLESCÊNCIA 

Olinda Silvana Pereira Borges De Souza 
Dhiessica Viganó Bernardi, Amanda Eloisa Blank, Edina Aparecida Amaral 

Centro Universitário FAG 

Este presente Artigo trata-se de uma Revisão Sistemática de Literatura sobre a Ideação Suicida na 
Adolescência. Infelizmente segundo a OMS (2019), o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 
15 a 19 anos, a cada 40 segundos uma pessoa no mundo morre vítima de suicídio. A ideação suicida são 
ideias, desejos e vontade de querer morrer, sendo assim, a adolescência é um período em que o 
adolescente passa por muitas transformações, se constituindo um grupo etário que mobiliza grande 
preocupação no que diz respeito a ideação suicida, por ser considerada um preditor da tentativa de 
suicídio. A Terapia Cognitivo-Comportamental se constitui em uma ferramenta importante no tratamento 
de crianças e adolescentes com ideação suicida. Fatores de risco encontrados segundo a pesquisa foram 
desequilíbrio familiar, sintomatologia depressiva, solidão, comportamento agressivo tem sido associado 
à ideação suicida. 

Ideação suicida; Adolescência; Terapia Cognitivo comportamental
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COMUNICAÇÃO ORAL 8 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Estresse percebido em situação de distanciamento social no enfrentamento ao COVID-19: diferenças 
entre sexo 

Gilson Pinheiro 
Geísa Izetti Luna, Renata Albuquerque Caramaschi dos Santos, Sandra Felisbino Pereira Pimentel, 
Alessandra Costa Varão 

Centro Universitário IESB 

Este artigo analisa o estresse percebido durante a pandemia de COVID-19 em situação de distanciamento 
social. Realizou-se pesquisa transversal com 656 participantes (ambos os sexos) na faixa etária 18-85 anos. 
Aplicou-se Escala de Estresse Percebido (EEP-10) e questionário, os quais foram distribuídos através do 
Google Forms nas redes socias. Dados foram analisados na planilha de Excel. Observou-se 1)maiores níveis 
de EEP-10 na população mais jovem entre 18-40 anos, sendo EEP-10 Mulheres EEP-10 Homens em todas 
as faixas etárias, 2) Encontrados maiores níveis de EEP-10 na faixa etária 20-30 anos em mulheres e 30-40 
anos em homens. 3) População feminina apresentou maior sensibilização ao estresse, ratificada pelo 
cenário atual sobrecarregado por atividades laborais, domésticas, atenção aos familiares, medo de 
contaminação além da autocobrança feminina moderna num cenário de incertezas socioeconómicas. 4) 
Grau de escolaridade influenciou na adesão às medidas preventivas- restritivas. 5) Há necessidade de 
atenção à população masculina e feminina e atenção especial aos idosos diante do sofrimento psicológico. 
Tais evidências suscitam aos gestores necessidade de estabelecer políticas públicas especificas a esses 
grupos. 

estresse percebido; COVID-19; saúde mental
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COMUNICAÇÃO ORAL 9 

Eixo temático: Intervenção com idosos 

ANSIEDADE NA TERCEIRA IDADE SOB A PERSPECTIVA DA TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL 

Rosana Quadros Florindo 
Edina Amaral 

Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz 

A velhice representa a conquista da sabedoria e o entendimento sobre o sentido da vida; muitos idosos 
seguem fixados aos valores, vivências, e prazeres da juventude, não vislumbrando a beleza dos anos 
vividos e das experiências adquiridas. Uma boa velhice é aquela que assegura condições físicas e psíquicas 
favoráveis para que o idoso se mantenha de bem consigo mesmo e desfrute dos anos por vir com alegria 
e qualidade de vida no seu meio social. Por ser um processo gradativo e dinâmico, o envelhecimento traz 
mudanças físicas e psicossociais, deixando a pessoa mais vulnerável a certas doenças e transtornos 
psíquicos e emocionais que antes não lhes eram procedentes. A ansiedade na terceira idade é objeto de 
estudo tanto da psicologia, psiquiatria, geriatria e outras especialidades, pois com o aumento da 
expectativa de vida, torna-se uma questão de saúde pública, particularmente porque é um preditivo para 
maior vulnerabilidade e aumento no número de internações além de estar proximamente relacionada a 
um alto índice de mortalidade e ao uso de cuidados e atenção de saúde. Com base nessas premissas, 
através de revisões bibliográficas de periódicos indexados nas bases de dados SciELO, publicações 
científicas “online” e livros-texto de referência sobre o tema, este trabalho objetiva pontuar os benefícios 
da psicoterapia na terceira idade como prevenção e tratamento para a ansiedade. Por conseguinte, 
ressalta-se que a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é a abordagem psicoterápica mais efetiva e 
satisfatória para o tratamento da ansiedade em idosos, mostrando relevante melhora nos sintomas 
ansiosos através da reestruturação cognitiva, contribuindo para que o idoso consiga manter o equilíbrio 
emocional podendo lidar de modo mais funcional com os problemas e eventos estressantes da vida nesse 
estágio. Por fim, considera-se a necessidade de estudos atualizados com os novos idosos do século XXI 
pois estes adentram uma era mais contemporânea e tecnológica que impactam na sua rotina e nos seus 
anseios atuais. 

Ansiedade na Terceira Idade; Psicoterapia; TCC
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Eixo temático: Fundamentos teóricos 

A ANÁLISE DE REDES COMO FERRAMENTA AUXILIAR DA CONSTRUÇÃO DA CONCEITUALIZAÇÃO 
COGNITIVA: ESTUDO PILOTO 

Gabriel Talask Moura 
Fernanda de Oliveira Paveltchuk, Vinícius Lemos, Sabrina Emely Mourão, Laura Sangès Carreras, Marcele 
Regine de Carvalho 

UFRJ 

A conceitualização cognitiva de caso é um processo em que terapeuta e cliente trabalham em colaboração 
para descrever e explicar os problemas apresentados pelo cliente na terapia. A conceitualização é 
considerada uma habilidade terapêutica fundamental. O processo de conceitualização combina as 
dificuldades e as experiências que o cliente apresenta com a teoria e a pesquisa da terapia cognitivo-
comportamental (TCC) para formar um entendimento original daquele cliente. A teoria e a pesquisa em 
TCC são elementos fundamentais na construção de uma conceitualização adequada, uma vez que a 
integração do conhecimento empírico diferencia esta estratégia de outros processos naturais de obtenção 
de significado do funcionamento humano. A terapia cognitiva baseada no processo (TCBP) defende o 
papel crucial da análise funcional e da conceitualização de caso na construção de planos de tratamento 
individualizados e estratégicos. Assim, na TCBP, a lógica interventiva protocolar dá lugar a tratamentos 
que considerem primordialmente o funcionamento particular de cada cliente. A explicação tradicional 
para a ocorrência de sintomas psiquiátricos é o modelo de variável latente. Neste modelo, entende-se 
que os sintomas são causados por um transtorno latente, ou seja, que não pode ser acessado 
diretamente, uma causa comum que justifica e explica a co-ocorrência dos sintomas. Porém, a abordagem 
de rede propõe que a interação entre os sintomas constitui a patologia. Neste sentido, a análise de rede 
pode oferecer dados com base de evidências para a compreensão de quais sintomas são mais centrais e 
relevantes no funcionamento de cada indivíduo e, deste modo, auxiliar na construição de uma 
conceitualização cognitiva acurada. O objetivo do presente estudo foi verificar a aplicabilidade da análise 
de rede na compreensão do funcionamento individual para, posteriormente, verificar sua aplicabilidade 
na construção de uma conceitualização cognitiva. Para aplicação do questionário foi utilizado o aplicativo 
PIEL Survey, um aplicativo para smartphone com versões para Android e iOS. O questionário foi 
respondido por quatro participantes, cinco vezes ao dia, em blocos de horários randomizados dentro de 
um limite de uma hora com espaçamento de duas horas. Os dados foram analisados no software R, por 
meio da análise de redes contemporâneas. Os resultados demonstram que a rede de cada participante é 
única, e reflete seus padrões cognitivos, afetivos, fisiológicos e comportamentais. Estes dados são úteis 
no auxílio de uma construção de conceitualizações individualizadas e baseadas em evidências. 

análise de redes; conceitualização cognitiva; psicologia baseada em evidências
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Eixo temático: Intervenção com adultos 

Transtorno Dissociativo de Identidade: na Perspectiva da Terapia Cognitiva Comportamental 

Edina Aparecida Do Amaral Oliveira 
Espaço Cuidar Clínica Integrada 

O presente relato é resultado de atendimento clínico com foco na abordagem cognitiva comportamental. 
O objetivo do estudo é apresentar o tratamento cognitivo comportamental, para um caso de transtorno 
dissociativo de identidade. L.A. é uma moça de 18 anos, solteira, que mora com os pais, e estava a finalizar 
o ensino médio, buscou atendimento psicoterápico, por apresentar dificuldades nas interações sociais, 
conflitos internos e lacunas de recordação. Durante a anamnese, L.A. relatou ter ajuda de alguns espíritos 
em momentos de dificuldades, destacando que era médium e conseguia interagir com os espíritos. 
Conforme os atendimentos deram sequência, identificou-se que a paciente fechava critérios diagnósticos 
para TDI, já que apresentava ruptura da identidade, caracterizada pela presença de dez estados de 
personalidade distintos, envolvendo uma descontinuidade acentuada no senso de si e do domínio das 
próprias ações, acompanhada por alterações em algumas funções psicológicas como a consciência, 
memória, identidade e percepção do ambiente. O TDI está relacionado a traumas significativos que 
ocorreram na infância e a nova identidade vem no sentido de proteção, o que se pode observar no caso. 
A paciente possuía dificuldade de recordar fatos importantes da sua infância e as novas identidades 
surgiram para dar conta de situações difíceis e conflituosas. Por meio da avaliação cognitiva, observou-se 
crença de incapacidade, com o surgimento de uma identidade para enfrentar situações temidas e também 
conflitos na visão de si, dos outros e do futuro. O Trabalho terapêutico ocorreu inicialmente pela 
psicoedução, foco na aliança terapêutica, exposições graduais e reestruturação dos pensamentos 
disfuncionais, principalmente sobre si e buscando respostas alternativas e mais realistas, para enfrentar 
as situações sem precisar dissociar. Ao final do tratamento, embora a paciente ainda apresentasse 
algumas dissociações, com a reestruturação cognitiva e treino de habilidade, L.A. conseguiu ficar mais 
consciente e focada em si, para não precisar dissociar em momentos conflituosos. 

Tratamento; Cognitivo Comportamental; Transtorno Dissociativo de Identidade
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Eixo temático: Screening de sintomas e características 

A Experiência de Estudantes Universitários com o Sexo Casual 

Vinícius Soares Alves Mendes 
Adriana Benevides Soares 

Universidade Salgado de Oliveira 

O presente estudo teve por objetivo identificar as habilidades sociais (HS), os locais e a forma como 
ocorrem as abordagens visando o sexo casual (SC). Para isso, foram realizados dois grupos focais com 
jovens universitários com idade entre 18 e 29 anos, com 8 participantes cada, de ambos os gêneros (um 
para cada gênero), que fossem heterossexuais, cisgêneros, solteiros e que não estivessem em nenhum 
relacionamento romântico. Os dados obtidos foram analisados pelo software Iramuteq (Interface do R 
pour Analyses Multidimensionelles de Textes et de Questionnaires), em que permitiu fazer uma 
classificação hierárquica descendente (CHD), identificando e sistematizando os grupos de palavras, nesse 
sentido, foi gerado um  textual referente a cada um. Os resultados da análise realizada pelo software 
Iramuteq culminaram em um CHD com 73,68% de retenção no grupo feminino e com 93,45% para o grupo 
masculino. Assim, foi possível chegar aos seguintes dados: foram apontadas habilidades assertivas, 
comunicativas e comunicativas não verbais em ambos os gêneros; as de soluções de problemas 
interpessoais no grupo feminino e as de civilidade e de fazer amizade no grupo masculino. Foram 
constatadas, também, inabilidades que dificultam a aproximação para o SC, nesse sentido, as mulheres 
apontaram a objetificação, a abordagem inadequada, a abordagem grosseira e o julgamento, e os 
homens, a carência de HS. As influências destacadas pelas mulheres foram: vontade, abordagem, 
expectativa, comunicação, educação e atitude, já as destacadas pelos homens: estado emocional, estilo 
de vida, intimidade e contexto. O grupo feminino indicou locais como praia, academia, balada e bar como 
propícios para tais abordagens, já o grupo masculino não especificou nenhum. A presente pesquisa 
poderá auxiliar psicólogos em suas atuações na clínica, uma vez que amplia o entendimento dos 
terapeutas quanto ao tema do SC, o que expande a compreensão frente a um paciente com esse tipo de 
demanda. Além disso, o conhecimento acerca da relação entre SC e HS contribui para o manejo 
terapêutico, de forma que, uma vez identificados os déficits de HS do paciente para esse tipo de propósito 
é possível auxiliar a aquisição das mesmas. 

habilidades sociais; competência social; sexo
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Eixo temático: Transtornos clínicos 

Tratamento do transtorno da compulsão alimentar com terapia cognitivo-comportamental e outras 
terapias baseadas em evidências: uma revisão da literatura 

Felipe Quinto Da Luz 
Phillipa Hay, Lucene Wisniewsiki, Táki Cordás, Amanda Sainsbury 

Universidade de São Paulo 

O transtorno da compulsão alimentar (TCA) é um problema de saúde pública em diversos países. O TCA 
está frequentemente associado a outros problemas psiquiátricos (ex., depressão), comprometimento no 
funcionamento social, obesidade e diabetes. Apesar dos problemas de saúde e sociais associados ao TCA, 
tratamentos baseados em evidências para este transtorno não são amplamente utilizados por 
profissionais de saúde no Brasil e em outros países. Em um projeto de pesquisa que incluiu colaboração 
internacional entre pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Austrália – todos com experiência 
significativa no tratamento de transtornos alimentares – foi realizada uma revisão narrativa da literatura 
com o objetivo de apresentar uma visão geral das principais psicoterapias baseadas em evidência para o 
TCA. Esta revisão teve a intenção principal de informar os profissionais de saúde e a população geral sobre 
terapias efetivas para o TCA e facilitar a provisão de tratamento. No período de março a julho de 2020 
foram pesquisados os seguintes termos nas bases de dados PubMed, Web of Science, Scopus e 
ScienceDirect: cognitive behavior therapy, interpersonal therapy, dialectical behavior therapy, therapy, 
treatment pharmachotherapy, binge eating disorder, eating disorders e review. Nesta revisão, a terapia 
cognitivo comportamental foi apresentada brevemente, focando principalmente nas adaptações e 
estágios da terapia cognitivo-comportamental – aprimorada (TCC-A) (tradução de: cognitive behavior 
therapy – enhanced (CBT-E)) para o TCA. A TCC-A foi desenvolvida no Centre for Research on Eating 
Disorders at Oxford (CREDO) da Universidade de Oxford no Reino Unido, baseia-se no modelo 
transdiagnóstico para tratamento de pessoas com transtornos alimentares e é considerada o tratamento 
“padrão ouro” para pessoas com o TCA. Também discutimos brevemente o uso da terapia cognitivo-
comportamental em combinação com intervenções para manejo do peso ou farmacoterapia, e o uso da 
terapia interpessoal e terapia comportamental dialética no tratamento de pessoas com TCA. Concluímos 
que existe uma variedade de terapias baseadas em evidência (i.e., TCC, farmacoterapia, terapia 
interpessoal, terapia comportamental dialética) que podem ser usadas por diferentes profissionais de 
saúde (não só por psicólogos) para ajudar na redução da compulsão alimentar e psicopatologia associada 
em pessoas com TCA. Considerando a alta e crescente prevalência do TCA, assim como a existência de 
tratamentos efetivos baseados em evidência, nós encorajamos mais profissionais de saúde a se 
aperfeiçoarem no atendimento de pessoas com TCA utilizando as terapias mencionadas acima. 
Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Transtorno da compulsão alimentar; Terapia cognitivo-comportamental; Revisão da literatura
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Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Processamento da Informação Social e Conduta Infracional em Adolescentes 

Mariana Guedes De Oliveira Franco 
Marina Rezende Bazon 

FFCLRP-USP 

O modelo cognitivo do Processamento da Informação Social (PIS) é amplamente evocado para explicar os 
processos psicológicos subjacentes ao comportamento violento. Nesse âmbito, uma série de estudos 
adotando esse referencial verificou vieses no PIS de adolescentes infratores, quando comparados a não-
infratores. Contudo, na literatura científica há consenso de que entre os adolescentes que apresentam 
comportamento infracional persistente, há quem pratique delitos violentos, envolvendo vítimas 
(delinquência persistente maior), e quem não apresente essa escalada de gravidade (delinquência 
persistente menor), e nenhum estudo buscando verificar diferenças no PIS de adolescentes com 
trajetórias infracionais distintas foi identificado. O presente estudo buscou diminuir essa lacuna da 
literatura, comparando dados relativos ao PIS de adolescentes apresentando delinquência persistente 
maior (G1/n=31), persistente menor (G2/n=32) e um grupo de comparação (G3/n=30). Os participantes 
responderam a uma Entrevista de Delinquência Autorrevelada, para identificação de sua trajetória 
infracional, e a uma Entrevista para Aferição do PIS, compreendendo a apresentação de vinhetas atinentes 
a situações sociais hipotéticas. Após comparações realizadas entre os grupos para vários elementos do 
PIS (ANOVA, com teste post hoc de Bonferroni), verificou-se que G1 e G2 não se diferenciaram na 
“Interpretação de Dicas Sociais”, porém ambos atribuíram, mais vezes, intenção hostil ao outro, quando 
comparados a G3 (F=18,82, p<0,000). Em outras etapas do PIS, todos os grupos se diferenciaram: diante 
das situações sociais hipotéticas, G1 construiu/acessou mais respostas associadas a comportamentos 
agressivos (F=34, p<0,000); G2 a comportamentos passivos (F=8,4, p<0,001); e G3 a comportamentos 
assertivos (F=41,98, p<0,000). As relações encontradas entre a delinquência persistente e o PIS indicam 
que a atribuição de hostilidade ao outro parece ser uma forma básica de perceber a vida social em meio 
aos adolescentes que apresentam implicação significativa em atividades delituosas. Para adolescentes 
que apresentam implicação significativa em atividades delituosas violentas, o viés presente no PIS, 
especialmente quanto à “construção ou acesso a respostas”, sugere que condutas agressivas parecem ser 
um modo preponderante de agir/reagir. Dessa forma, os resultados permitiram entrever relações entre 
o PIS e a persistência na delinquência, bem como com o agravamento do comportamento infracional, 
oferecendo indicações importantes para intervenções especializadas, psicológicas, junto a adolescentes 
em conflito com a lei, diferenciadas conforme perfil. 

Delinquência Juvenil; Processamento da Informação Social; Comportamento Violento



105 
 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 15 

Eixo temático: Foco em saúde 

Projeto CO-VIDA UNICAP: uma experiência de plantão psicológico cognitivo-comportamental na 
pandemia do CoViD-19 

Antônio Gabriel Araújo Pimentel De Medeiros 
Ednaldo Marcelo Beraldo, Erondeli Silveira, Felipe Leitão dos Santos, Osana Vieira, Luiz Evandro de Lima 
Filho, Suely Santana 

Universidade Católica de Pernambuco 

As intervenções em crise voltam à discussão com a pandemia do CoViD 19. Os agravos à saúde mental já 
podem ser constatados pelos dados epidemiológicos e artigos de revisão publicados. Estresse, ansiedade, 
depressão, raiva e medo são os principais sintomas identificados na literatura após o avanço da pandemia. 
Nesse sentido, o Serviço de Intervenção Cognitivo-Comportamental (SICC) da Universidade Católica de 
Pernambuco (UNICAP) desenvolveu um protocolo de plantão psicológico que integra o projeto CO-VIDA 
UNICAP, coordenado pelo Instituto Humanitas. As atividades foram direcionadas à comunidade 
acadêmica e à população geral pela Clínica de Psicologia, que ofertou várias modalidades de atenção e 
cuidado com o intuito de amenizar o sofrimento psíquico gerado pelo contexto pandêmico, por meio do 
subprojeto PSI CO-VIDA UNICAP. Este trabalho tem por objetivo apresentar o perfil da clientela atendida 
durante o período de abril a junho de 2020, além de uma pesquisa de satisfação realizada após os 
atendimentos na modalidade on-line, conforme normativas do Conselho Federal de Psicologia, através da 
plataforma Google Meet. Ao todo, foram realizados pelo SICC 29 atendimentos por seis psicólogos 
voluntários devidamente treinados. Foram desenvolvidos diversos materiais que envolveram desde 
formulários de inscrição, atendimento, evolução e feedback, bem como a elaboração de um protocolo 
específico de atendimento baseado na abordagem cognitivo-comportamental. Ademais foram 
desenvolvidos materiais de apoio e orientação acerca de rede de apoio psicológico e aplicativos como 
ferramentas complementares para práticas meditativas e de relaxamento. Os atendimentos foram 
individuais e a duração média foi de 30 minutos. O protocolo incluía os seguintes passos: contato prévio, 
acolhimento, escuta e intervenção, psicoeducação e encerramento. Os dados analisados foram extraídos 
dos formulários de atendimento e feedback. A maioria dos participantes foi do sexo feminino, estudantes 
da instituição e já tinham alguma experiência de tratamento psicológico e/ou psiquiátrico anterior. As 
queixas mais frequentes foram ansiedade, estresse, tristeza, conflito familiar, dificuldades acadêmicas e 
procrastinação. Houve ainda uma pequena demanda de estudantes em busca de orientações específicas 
sobre como cuidar de sua saúde mental e de seus familiares. No geral, os feedbacks indicaram uma 
elevada satisfação com os atendimentos pontualmente realizados. Também foram mencionados os 
benefícios percebidos após a intervenção focal. 

Responsabilidade Social; Plantão Psicológico; Atendimento Em Crise
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Eixo temático: Screening de sintomas e características 

CARACTERIZAÇÃO DO ADOECIMENTO PSÍQUICO NA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA: DOS DADOS À 
TEORIA 

Matheus Bocardi 
Maycoln Leôni Martins Teodoro 

CEFET-MG 

Estudantes de mestrado e doutorado podem desenvolver até seis vezes mais sintomas de estresse, 
ansiedade e depressão, além de elevadas taxas de ideação suicida, quando comparados à população geral. 
No entanto, não há conhecimento consolidado sobre as características de adoecimento nessa população. 
Este estudo teve como objetivo identificar fatores sociodemográficos, psicológicos e contextuais 
associados a esses sintomas em uma amostra brasileira. Elaborou-se estudo transversal, descritivo e de 
levantamento, com 3233 estudantes de pós-graduação de todas as regiões do país. A média de idade foi 
de 31.50(7.20) anos, 53.20% estavam no mestrado, 68% eram mulheres, 55.30% solteiros, 79.70% sem 
filhos, 84.50% heterossexuais, 53.90% bolsistas em período integral, 50.90% não exerciam outras 
atividades profissionais, 87.60% pertenciam a universidades públicas e 68.70% se declaravam brancos. 
Foram utilizados a DASS-21, FSII, IGFP-5, QRE, LPPG e a ESV. Foram realizadas comparações de grupo com 
testes t e d de Cohen, análises de variância, regressão logística e estatísticas de associação entre variáveis. 
Principais diferenças entre os grupos (d=0.40, p<0.001) incluíram demandas de curso mais intensas entre 
os alunos iniciais (d=0.49), pior satisfação com a vida entre não trabalhadores (d=0.41) e entre os de renda 
inferior (d=0.48) e tamanhos de efeito moderados a altos (até d=0.758) em sintomatologia, estresse 
acadêmico e satisfação com a vida, ao avaliar o histórico de transtornos mentais e regularidade no curso. 
A amostra apresenta, pelo menos, 5 vezes mais risco para adoecimento que outras semelhantes, com 
prevalências de 38.90% para estresse, 31.30% para depressão, 37.40% para ansiedade e 41.40% para 
ideação suicida. Os modelos logísticos finais para adoecimento psíquico contiveram as seguintes variáveis 
preditoras: idade e renda (sociodemográficas), histórico psiquiátrico, neuroticismo e satisfação com a vida 
(psicológicas) e pressão na pós-graduação (contextual). Pressão na pós-graduação exerceu os maiores 
poderes preditivos para estresse, depressão e ansiedade (OR 1.87 a 2.04), configurando-se como fator 
contextual que modula o adoecimento nessa população. Independentemente de diferenças individuais, 
a pós-graduação apresenta-se como ambiente de elevadas pressões. Estudantes brasileiros de mestrado 
e doutorado apresentam sintomas de estresse, depressão, ansiedade e ideação suicida em intensidade 
muito superior ao que se espera para um contexto eficaz e saudável para seu desenvolvimento 
acadêmico. As prevalências de adoecimento psíquico na pós-graduação brasileira estão entre as maiores 
obtidas internacionalmente até a presente data. Faz-se necessária uma mudança de cultura 
organizacional nesse contexto. 

Adoecimento psíquico; Pressão; Pós-graduação
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Eixo temático: Foco em educação 

Contribuições da Teoria Social Cognitiva para a Avaliação de Programas 

Juliana De Lima 
Fabiana Maris Versuti, Carmem Beatriz Neufeld 

Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto 

A aprendizagem autorregulada pode ser o foco de avaliações de programas educacionais, como o 
propósito de analisar se estes programas são efetivamente capazes de atingir os objetivos estabelecidos. 
Uma vez que a autorregulação é a capacidade do indivíduo regular a si mesmo em prol do estabelecimento 
de metas, o fato de um programa educacional se mostrar eficiente em criar gatilhos que ativem seus 
subprocessos, é um grande indicativo acerca de sua efetividade. Desta forma, este estudo se propõe a 
avaliar a viabilidade da promoção da autorregulação da aprendizagem em um programa educacional, por 
meio da metodologia de análise “Teoria de Mudança”, que visa a construção de um fluxograma capaz de 
expor critérios e objetivos programados e como estes foram estabelecidos, evidenciando se estes 
pressupostos trabalham intrinsecamente as subfunções da aprendizagem autorregulada, como meio para 
atingir seus objetivos. Em linhas gerais, uma Teoria de Mudança focada no construto da autorregulação, 
explicita o encadeamento de eventos na seguinte sequência: identificação do problema que o programa 
pretende solucionar, recursos necessários para sua implementação, atividades propostas, produtos 
gerados diretamente a partir da implementação, resultados intermediários e resultados finais. Esta 
metodologia ainda permite criar uma análise que correlaciona os níveis de influência entre as categorias 
estabelecidas, para evidenciar a relação de causa e efeito existente entre elas, de forma que ao final, 
torna-se possível contrastar os objetivos previstos pelo programa, com seus mecanismos internos para 
atingi-los, e desta forma, avaliar sua viabilidade. 

autorregulação; avaliação de programas; teoria de mudança



108 
 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 18 

Eixo temático: Intervenção com cuidadores 

Evidências de validade de uma intervenção para diminuir a percepção de sobrecarga em cuidadores: 
programa ComTato 

Camila Rafael Ferreira Campos 
Elizabeth Joan Barham 

Universidade Federal de São Carlos 

Cuidadores de idosos com doença de Alzheimer (DA) frequentemente relatam sentimentos negativos 
relacionados ao cuidar. No entanto, ainda são poucas as intervenções, para essa população, que 
apresentam resultados significativos e com tamanho de efeito importante. Ainda mais escasso são 
evidências de validade para programas promissores. O ComTato é uma intervenção cognitivo 
comportamental, breve, com sessões pré-definidas, personalizada e presencial, elaborada para 
cuidadores familiares de idosos com DA. Nesse trabalho, foram avaliados os efeitos do ComTato na 
diminuição de percepções de sobrecarga em cuidadores, a partir de quatro estudos. A percepção de 
sobrecarga foi mensurada utilizando o Inventário de Sobrecarga de Zarit (ZBI). No primeiro estudo, 
experimental, foram comparados os efeitos do programa para sete cuidadores do grupo de intervenção 
(GI) e oito cuidadores do grupo controle (GC). Os 15 cuidadores responderam ao ZBI nas fases de pré-
teste e pós-teste. A comparação entre os dois grupos demonstrou um resultado significativamente melhor 
para o GI, com tamanho de efeito grande (t(13) = -2,821; p = 0,014; d = 1,46). Em um segundo estudo, 
longitudinal, onze cuidadores responderam ao ZBI um ano após participarem do ComTato. A comparação 
entre os resultados do pós-teste e do follow‑up sugerem manutenção (similaridade) dos efeitos da 
intervenção (t(10) = 0,948; p = 0,365; d = 0,29). No terceiro estudo, foram comparados os efeitos do 
ComTato para 14 cuidadores atendidos por uma única profissional e 23 cuidadores atendidos por 15 
estagiários capacitados. Como não houve diferença de efeitos do ComTato em função de quem ofereceu 
o programa (t(35) = 0,830; p = 0,412; d = 0,27), sugere-se que essa é uma intervenção replicável. No quarto 
estudo, foram avaliados os efeitos do ComTato na amostra total de 37 cuidadores. Os resultados 
sustentam os achados dos estudos anteriores, aumentando as evidências de validade clínica do programa 
(t(36) = -4,298; p < 0,001; d = 1,14). Assim, cuidadores atendidos via o programa ComTato tendem a 
diminuir seus sentimentos de sobrecarga o que, consequentemente, deve promover benefícios adicionais 
para o cuidador e a pessoa com DA. Ainda, esses ganhos parecem ser mantidos ao longo do tempo e 
obtidos quando aplicados por pessoas capacitadas no oferecimento do programa. Além das contribuições 
científicas e sociais dessa pesquisa, acredita-se que o ComTato possa ser modelo para a elaboração de 
intervenções para outras populações psicologicamente vulneráveis. Em pesquisas futuras, será 
importante avaliar os efeitos do programa ComTato sobre outros desfechos e quando oferecido via 
atendimento online. 

cuidadores; demência; psicoeducação
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Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Autoconhecimento: revisão integrativa sobre instrumentos para avaliação e implicações para a prática 
clínica 

Isabela Maria Freitas Ferreira 
Janaína Bianca Barletta, Marcela Mansur-Alves, Carmem Beatriz Neufeld 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP) 

O autoconhecimento é uma habilidade para a vida e entendido como a percepção que o indivíduo tem 
sobre si, incluindo suas características físicas, emocionais, comportamentais, facilidades, limitações e 
desejos. Também é visto como um pré-requisito para o desenvolvimento de outras habilidades, como 
empatia, comunicação eficaz e relacionamento interpessoal. Ao considerar que a Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC) trabalha com crenças relacionadas a si e aos outros e intensifica os recursos 
individuais, resulta no favorecimento do desenvolvimento do senso positivo de autoconhecimento a 
partir da identificação dos pensamentos, sentimentos, comportamentos e reações corporais. Quanto 
mais cedo o indivíduo compreende esse processo de reconhecimento de seus pensamentos e distorções 
e como afetam nas respostas emocionais e comportamentais, mais chances ele tem de desenvolver 
pensamentos e comportamentos adaptativos e saudáveis. Mapear o repertório de autoconhecimento nas 
crianças e adolescentes pode ser uma alternativa para delinear intervenções e auxiliar na minimização de 
problemas futuros. O objetivo deste trabalho é mostrar os resultados de uma revisão integrativa da 
literatura sobre instrumentos disponíveis para avaliar o autoconhecimento em crianças e adolescentes, 
embasados na TCC e posteriormente discutir os resultados para a prática clínica do psicólogo infanto-
juvenil. Durante a escolha dos descritores notou-se uma justaposição entre os conceitos 
autoconhecimento e autoconceito, assim ambos foram definidos como descritores juntamente com 
criança, adolescente e terapia cognitiva. As bases de dados utilizadas foram PubMed, PsycINFO, Lilacs e 
Scielo. A etapa de seleção e leitura dos artigos na íntegra contou com dois juízes especialistas. A busca 
resultou em 11 artigos que atenderam aos critérios de seleção. Nestes estudos foram encontrados sete 
instrumentos que avaliam o autoconhecimento na infância e/ou adolescência. Eles apresentaram 
diversidades no que se refere ao número de itens, faixa etária que se destina, subescalas e alguns não são 
exclusivos para avaliar o autoconhecimento, porém o estudo utilizou para tal finalidade. Destes sete 
apenas dois apresentam adaptação para a população brasileira. Conclui-se que ainda há poucos estudos 
na literatura sobre o autoconhecimento, como também uma lacuna de instrumentos para avaliá-lo na 
população brasileira infanto-juvenil. Isso implica que o psicólogo deve desenvolver alternativas para sua 
prática profissional no que se refere à avaliação do autoconhecimento para esse público. 

autoconhecimento; infância e adolescência; avaliação
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Eixo temático: Intervenção em grupo 

Serviço de Intervenção Cognitivo-Comportamental (SICC): uma experiência de apoio psicoemocional 
em grupo para gestantes 

Allane Borges 
Claryssa Lace, Karolayne Barros, Mariana Costa, Maria Luiza Vieira, Osana Vieira, Suely Santana, , , . 

Universidade Católica de Pernambuco 

O período gestacional, além das alterações físicas, envolve mudanças sociais, econômicas e psicológicas 
que representam um desafio psicoemocional para as mulheres. À vista disso, cada mulher irá vivenciar 
esse período de forma única, sendo perpassado por expectativas pessoais e sociais, além de ser um 
momento propício para o surgimento de medos e inseguranças a respeito da gestação, maternidade e 
sobre si mesma. A literatura evidencia que as gestantes carecem de atenção e cuidados mais amplos que 
propiciem uma reestruturação cognitiva da percepção romantizada da gravidez, que encobre os desafios 
reais impostos pelas alterações físicas e psico-sócio-econômicas que impactam em sua saúde mental. 
Embasado nessas evidências, foi desenvolvido o subprojeto piloto “Apoio Materno-infantil Sementinhas” 
com o intuito de oferecer apoio psicoemocional às gestantes da população em geral. Desenvolvido na 
Clínica-escola de Psicologia da UNICAP, está inserido numa ampla proposta de extensão que abarca outros 
seis subprojetos que se ocupam da responsabilidade social na perspectiva cognitivo-comportamental - o 
Serviço de Intervenção Cognitivo-Comportamental (SICC). Nesse contexto, o apoio psicoemocional 
oferecido por 02 psicólogas voluntárias e 03 monitores capacitados, envolveu um espaço de fala, 
interação e psicoeducação acerca das principais questões que rodeiam o período gravídico-puerperal 
durante seis encontros, no horário noturno, sendo uma vez por semana com duração de 2h. O protocolo 
envolveu: 1º momento (acolhimento, dinâmica para o levantamento de expectativas, feedback do 
encontro), 2º ao 5º momento (acolhimento, dinâmica e psicoeducação sobre temas escolhidos, prática 
de relaxamento, feedback do encontro) e no 6º momento (acolhimento, psicoeducação sobre o fenômeno 
do babyblues e a depressão pós-parto, dinâmica de encerramento, feedback do encontro). Ao longo de 
2019, foi registrada a procura de dez grávidas que demonstraram interesse pela proposta, mas 
evidenciaram dificuldades na adesão ao grupo, pelo fato de residirem distantes do local da intervenção, 
pelo turno oferecido, por estarem passando por uma gestação de risco e por ter sofrido um aborto 
espontâneo. Ao final, a experiência contou com a participação efetiva de 04 grávidas que avaliaram 
positivamente a oportunidade de troca de vivências entre elas, mediada por psicólogas, e o impacto dessa 
atenção no cuidado à sua saúde mental. Conclui-se dessa experiência piloto que há uma carência de 
intervenções nesse sentido, adaptadas às nuances desse grupo em especial, e do conhecimento acerca 
da psicologia perinatal. 

Responsabilidade social; Psicologia perinatal; Terapia cognitivo-comportamental
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Eixo temático: Técnicas de intervenção 

CONTRIBUIÇÕES DA PRÁTICA DE MINDFULNESS PARA O CONTROLE DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 
EM PACIENTES DA CIRURGIA BARIÁTRICA 

Joana Döhler 
Edina Aparecida do Amaral Oliveira, Diana Sobreira, Marcely Sarah Souza 

Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz 

O presente artigo fora desenvolvido visando discutir a relevância do uso de técnicas de meditação de 
atenção plena, mindfulness, na terapia cognitivo-comportamental direcionada a pacientes em preparação 
ou recuperação da cirurgia bariátrica. Essa revisão bibliográfica tem sua importância substanciada na 
necessidade de verificar a efetividade da utilização de novas técnicas, nesse caso específico com 
intervenções baseadas na prática de mindfulness, para complementar o tratamento psicoterápico 
baseado na terapia cognitivo-comportamental de pacientes que não obtiveram êxito em demais 
tratamentos da obesidade e que tem a indicação do tratamento cirúrgico. A prática de mindfulness pode 
ser definida como a habilidade de se estar consciente dos pensamentos, emoções, sensações e ações no 
momento presente, sem julgar ou criticar a si mesmo ou à própria experiência, sendo tal habilidade 
potencialmente positiva em diversas áreas a serem trabalhadas pela terapia cognitivo-comportamental, 
mas especialmente em pacientes que apresentam o quadro clínico necessário para a realização da cirurgia 
bariátrica. A presente pesquisa fora realizada a partir da análise de artigos e teses de mestrado publicados 
internacionalmente e que versam sobre a utilização da meditação de atenção plena na terapia cognitivo-
comportamental em grupos com pacientes que aguardavam a realização da cirurgia bariátrica ou que já 
a haviam realizado e buscavam o controle do peso. Os dados colhidos apontam para a efetividade das 
práticas de mindfulness no controle da compulsão alimentar, na diminuição da sintomatologia depressiva, 
no aumento das habilidades de regulação emocional e na melhora do comportamento alimentar 
desadaptativo, fatores esses, essenciais para a preparação e para a recuperação de pacientes da cirurgia 
bariátrica. Assim, foi possível concluir que o estudo da aplicação dessa técnica de meditação direcionada 
a pacientes em preparação ou recuperação da cirurgia bariátrica mostra-se absolutamente pertinente, 
ainda que no Brasil hajam poucos estudos relacionando as práticas de mindfulness aos tratamentos 
psicológicos com esses pacientes. Diante disso, mostra-se ainda mais relevante o presente artigo, uma 
vez que reúne dados levantados globalmente sobre o tema, relacionando-os com informações sobre a 
obesidade e a cirurgia bariátrica em geral. 

Mindfulness; Cirurgia Bariátrica; Modelo Cognitivo-Comportamental
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Eixo temático: Instrumentos de medida 

Avaliação da ambivalência em psicoterapia 

Camilla Gonçalves Brito Santos 
Rodrigo da Cunha Teixeira Lopes, João Tiago Terra da Cruz Oliveira, Miguel M. Gonçalves, Laisa Marcorela 
Andreoli Sartes 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

O estudo dos fatores que impedem a mudança comportamental fornece indicadores importantes para o 
aumento da eficácia psicoterapêutica. A ambivalência, definida como a oscilação do paciente entre uma 
atitude a favor e outra contra a mudança, é um processo esperado no processo de mudança. Contudo, 
quando não ultrapassada, gera intensificação dos problemas, resultando em insucesso e/ou abandono 
terapêutico. É expressada de formas diferentes pelos pacientes, dificultando sua identificação pelos 
terapeutas, podendo resultar em uma intervenção inadequada. Nas terapias diretivas como a Terapia 
Cognitivo-Comportamental, ao perceber a ambivalência do paciente, é possível que o terapeuta a coloque 
em evidência. Dessa forma, é possível que ao ouvir do terapeuta os pontos positivos em relação à 
mudança, o cliente assuma a posição oposta. Isso pode sustentar o fenômeno e gerar resistência. 
Portanto, torna-se necessário o desenvolvimento de instrumentos que possibilitem sua identificação. O 
presente estudo teve como objetivo adaptar e avaliar as propriedades psicométricas do Questionário de 
Ambivalência em Psicoterapia (QAP) para a população clínica brasileira. A primeira parte do QAP contém 
um item que posiciona o paciente em relação à mudança, em uma escala Likert de 11 pontos. A segunda 
possui nove itens respondidos em uma escala Likert de cinco pontos. Tem como público alvo pacientes 
maiores de 18 anos, em psicoterapia. Em seu processo de adaptação foi realizada a adaptação cultural, 
síntese, retrotradução, revisão e piloto. Os dados foram coletados em clínicas-escolas de psicologia e 
consultórios particulares. Foi aplicado um questionário de dados sociodemográficos, QAP, URICA, e OQ-
45.2. Participaram do estudo 173 pessoas, sendo 74% mulheres, com idades entre 18 e 75 anos. Na Análise 
Fatorial Confirmatória, o modelo que apresentou valores mais adequados de ajuste aos dados empíricos 
é composto por dois fatores de primeira ordem - Desmoralização e Alternância - e um fator de segunda 
ordem – Ambivalência. Na análise de consistência interna o valor do alfa de Cronbach do QAP foi 0,86, do 
fator Desmoralização 0,82 e do fator Alternância 0,74. A correlação entre o QAP e o URICA foi fraca. O 
QAP e o OQ-45.2 apresentaram correlação positiva moderada. Os dados encontrados foram semelhantes 
entre as três versões do QAP, a saber, portuguesa e espanhola. Assim, a versão brasileira do QAP 
demonstrou ser um instrumento adequado, com níveis de confiabilidade, estrutura e consistência interna 
satisfatórios, de aplicação rápida e fácil, possibilitando sua utilização na prática da psicologia clínica e nas 
pesquisas. 

Ambivalência; Terapia Cognitivo-Comportamental; Avaliação Psicológica
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Eixo temático: Intervenção em grupo 

Adaptação transcultural do modelo proposto por Hofmann e Otto em grupo para Ansiedade Social em 
uma população brasileira 

Priscila Palma 
Bruna Filliettaz Rios, Carmem Beatriz Neufeld 

Universidade de São Paulo 

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é caracterizado por um medo considerável e persistente de 
situações sociais ou de desempenho nas quais o indivíduo teme ser avaliado negativamente. Tendo em 
vista o intenso pavor de ser alvo da atenção de outras pessoas, as situações que envolvem interação são 
geralmente evitadas ou suportadas com pavor, interferindo significativamente em sua vida cotidiana e/ou 
no funcionamento ocupacional e\ou na vida social. Tradicionalmente a TCC vem sendo considerada o 
padrão ouro para intervenção com tais pacientes, ainda mais especificamente a Terapia Cognitivo 
Comportamental em Grupo (TCCG) tem se mostrado eficaz para os portadores de TAS. A modalidade em 
grupo é a que mais vem sendo aplicada e estudada nessa população, mostrando também sua eficácia a 
curto e longo prazo. Um dos motivos para sua eficácia é devido à exposição contínua a uma situação social 
inerente a fazer parte de um grupo. Além disso, a literatura evidencia que intervenções que visem 
exposições prolongadas, repetidas e controladas a estímulos temidos parecem ser um dos componentes 
essenciais para o sucesso do tratamento. Um dos protocolos utilizados em grupo com foco em exposição 
e reestruturação cognitiva é o de Hofmann e Otto (2008), esse modelo propõe que a apreensão social 
está vinculada aos padrões sociais distorcidos e uma deficiência na identificação de metas sociais. Ao 
serem confrontados os indivíduos com TAS mudam seu foco atencional para sua ansiedade e passam a se 
perceber negativamente e superestimam as consequências negativas e acreditam ter pouco ou nenhum 
controle sobre sua ansiedade. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho será apresentar o estudo de 
adaptação transcultural do protocolo de Hofmann e Otto (2008) para o contexto brasileiro, visando sua 
aplicação em participantes adultos com TAS, residentes em Ribeirão Preto, São Paulo. Para tanto, foram 
seguidas as principais recomendações internacionais para adaptação (tradução, síntese das traduções, 
retrotraduções e síntese das retrotraduções), nessa etapa foi priorizada a equivalência cultural com a 
seleção de um vocabulário compreensivo para diferentes faixas etárias e de abrangência nacional. 

Ansiedade social; adaptação transcultural; intervenção clínica
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Eixo temático: Transtornos clínicos 

Terapia do Esquema no Transtorno de Compulsão Alimentar e Obesidade 

Synara Sepúlveda 
Priscila de Camargo Palma 
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A crescente oferta e facilidade de acesso a alimentos processados, contribuíram para a transição 
nutricional brasileira, favorecendo o aumento de transtornos alimentares, que são distúrbios graves e 
persistentes no comportamento alimentar, causando prejuízos físicos e psicológicos, prejudicando a 
qualidade de vida e em alguns casos, podendo levar a morte. O Transtorno de Compulsão Alimentar, é 
caracterizado pela ingestão de grande quantidade de comida no período delimitado (até duas horas), 
acompanhado da sensação de perda de controle sobre o que ou o quanto se come, sendo o transtorno 
mais comum na obesidade. Estados de humor disfóricos e ansiosos, podem desencadear episódios de 
Compulsão Alimentar, proporcionando distração de pensamentos desagradáveis, redução de 
sentimentos de tédio e solidão, ou alívio do rigor de uma dieta rígida, por exemplo. Embora a maioria dos 
modelos de transtornos alimentares não considere as experiências iniciais como causas no 
desenvolvimento de problemas alimentares, as ligações entre os eventos iniciais e as dificuldades 
alimentares posteriores são amplamente observadas. Dessa forma, a Terapia do Esquema é uma 
abordagem integrativa, baseando-se em modelos terapêuticos da Terapia Cognitiva Comportamental 
(TCC), Gestalt e Psicodinâmica, com ênfase na relação terapêutica, na experiência emocional e nas 
experiências iniciais da vida, vinculando características psicológicas reais e problemas atuais, às 
experiências da infância. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão integrativa. Foram identificados 
nesta revisão 100 artigos publicados, a partir das bases de dados, BVS, CAPES e PUBMED submetidos aos 
métodos de inclusão e exclusão, restando ao total de 07 artigos. Os estudos analisados, apontam que os 
Esquemas Iniciais Desadaptativos (EID’s) podem estar relacionados ao Transtorno de Compulsão 
Alimentar e Obesidade. Os EID’s são estruturas estáveis e duradouras, formados por memórias, emoções 
e sensações, relacionadas à pessoa ou a sua forma de relacionar-se com outros e com o mundo, que se 
desenvolvem e se cristalizam na personalidade ao longo da vida. O EID’s mais encontrados são do domínio 
de Desconexão e Rejeição (Abandono, Privação Emocional, Defectividade, Desconfiança/Abuso) e do 
domínio de Limites Prejudicados (Autocontrole e Autodisciplina insuficientes). Isso pode ser relacionado 
a uma falha das necessidades de cuidado e proteção na infância. As pessoas com distúrbios alimentares 
são ajudadas, por meio da Terapia de Esquemas, a reconhecer necessidades emocionais, internalizando 
um senso de autocompaixão na busca de relacionamentos e padrões interpessoais saudáveis, o que lhes 
permite satisfazer essas necessidades. 
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Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Cognições Disfuncionais em Pessoas com Diabetes Mellitus e Depressão 

Priscilla Moreira Ohno 
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A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença de etiologia múltipla, ocasionada pela deficiência na secreção 
e/ou ação da insulina e pode trazer graves complicações para a saúde, além de sofrimento e desajuste 
emocional. Nessa condição, crônica e incapacitante, é esperado que as pessoas apresentem sintomas 
intensos de tristeza, estados subclínicos de disforia e estresse, e depressão, ansiedade ou outros 
transtornos mentais. O curso e prognóstico da DM dependem do nível de autocontrole do paciente, e 
comportamentos de autogestão podem evocar pensamentos específicos complicações da doença, que, 
por si só, aumentam a angústia, vivência de emoções e cognições negativas. A presença dessas cognições 
e/ou distorções cognitivas pode dificultar ainda mais a gestão da doença, aumentando o sofrimento e 
desajuste emocional, que pioram na presença da depressão. O objetivo deste estudo foi avaliar cognições 
disfuncionais em grupos de pacientes com diabetes. Participaram 43 indivíduos diagnosticados com DM 
tipo 1 ou 2, sendo 34 mulheres (79,1%), entre 21 a 77 anos (Média=48,53; DP=14,50) e nove homens, 
entre 20 e 78 anos (Média=50,44; DP=18,34). Dividiram-se os participantes em dois grupos: um 
constituído por indivíduos com sintomas depressivos leves ou com ausência dos mesmos, e outro com 
sintomas atuais depressivos. Nesta avaliação foram utilizados a Escala Hospitalar de Ansiedade e 
Depressão (HADS), a Mini International Neuropsychiatry Interview (MINI) e a Escala de Avaliação de 
Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAMD) para avaliação de transtornos mentais; o Inventário da Tríade 
Cognitiva (ITC) e a Escala de Pensamentos Depressivos (EPD) para avaliar as cognições Na comparação 
entre grupos (Grupo I: não deprimidos; e Grupo II: deprimidos), os resultados indicaram diferenças 
estatisticamente significativas em todos os tipos de cognições, exceto no que diz respeito à visão positiva 
do futuro. Pacientes do Grupo I apresentaram uma visão mais negativa de si mesmo (t = -4,98; p<0,001), 
do mundo (t = -2,61; p<0,01) e do futuro (t = -3,20; p<0,01) quando comparados ao dos Grupo II. A 
presença de cognições relacionadas à baixa autoestima/desesperança e funcionalidade das relações foi 
maior no Grupo II (t = -4,90; p<0,001 e t = -2,91; p<0,01 respectivamente) em comparação ao Grupo I. 
Conclui-se que as cognições disfuncionais comumente encontradas em indivíduos deprimidos também 
estão presentes em pessoas com DM com sintomas depressivos mais proeminentes. As cognições 
específicas sobre a diabetes precisam ser melhor avaliadas em estudos futuros a fim de possibilitar novas 
intervenções terapêuticas e educativas para esse público. 

diabetes mellitus; crenças cognitivas; depressão
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Eixo temático: Intervenção em grupo 

Terapia Focada na Compaixão de Grupo online: um projeto do LaPICC contra o COVID-19 
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O mundo atravessa uma das mais crises de saúde mais fortes de todos os tempos (Data-base: agosto 
2020). Entre as medidas para impedir a transmissão do coronavírus (COVID-19 ou SARSCoV-2) anunciadas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), devido ao seu potencial pandêmico, foi o isolamento social. 
Entre os diversos efeitos psicológicos, a solidão e tédio crônicos, agravados pela ansiedade e pânico em 
massa gerado pelo desconhecimento da duração da pandemia, podem ser considerados os mais 
frequentes. Neste contexto de más notícias, um fenômeno surgiu como alternativa, o teletrabalho e os 
grupos virtuais, proporcionado a possibilidade da realização de muitas das atividades antes vistas com 
desconfiança. Entre tantos dificultadores da relação terapêutica em ambiente virtual online está a 
comunicação não verbal do cliente e do terapeuta, bem como na inviabilidade de trabalhos de 
movimentação dos corpos e das cadeiras, usadas principalmente em terapias vivenciais, como é o caso 
da Terapia Focada na Compaixão (TFC). Esta abordagem de tratamento transdiagnóstico visa criar 
autocompaixão e reduzir o sentimento de vergonha, desenvolvendo um sistema de suporte interno que 
precede o envolvimento com o conteúdo interno doloroso, por meio do treinamento das capacidades de 
calma e afiliação como uma maneira de regular o sistema de ameaças. A psicoeducação na perspectiva 
neurocientífica e evolucionista da mente é um elemento essencial para a TFC. Seu modelo considera o 
sentimento de vergonha e autocrítica essencial para a manutenção da psicopatologia. Até o momento, 
pouco se tem pesquisado sobre intervenções pela internet baseadas na TFC. Este estudo avaliou os efeitos 
de uma intervenção de TFC realizada pela internet para participantes que apresentavam sintomas de 
ansiedade, depressão e estresse (avaliados pela escala DASS-21) relacionados com a pandemia do COVID-
19 e que se candidataram para o programa por meio de uma oferta de atendimentos pelo LaPICC-USP. 
142 participantes realizaram 3 sessões de TFC em grupo. Os participantes também foram avaliados pela 
Escala de Autocompaixão (SELFCS). 106 participantes (os que se submeteram à avaliação antes e depois 
da intervenção), apenas um respondeu com nível alto de autocompaixão, enquanto dois responderam 
com nível médio e o restante respondeu com nível baixo. O programa de 3 semanas consistiu em uma 
adaptação do protocolo de 12 semanas desenvolvido por Paul Gilbert, James Kirby e Nicola Petrochhi em 
2019. Ao final das 3 semanas a avaliação mostrou redução significativa dos sintomas de depressão, 
ansiedade e estresse, bem como aumento do estado de autocompaixão entre os participantes. 

Terapia Focada na Compaixão; Teleatendimento; LaPICC-USP
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Eixo temático: Foco em saúde 

Projeto CO-VIDA UNICAP: grupo de apoio ao plantão psicológico durante a pandemia do CoViD-19 

Glauce Michelle Araujo Penha 
José Roberto Frota, Amanda Oliveira, Weligton Silva, Djenane Batista, Érika Cahu, Sandra Nunes, Osana 
Vieira, Luiz Evandro de Lima Filho, Suely Santana. 

Universidade Catolica de Pernambuco 

A pandemia do CoViD-19 chegou de forma inesperada, desafiando o homem a se adaptar a uma nova 
realidade. Nesse contexto surge o medo de contaminação, o isolamento social e o luto pela perda de 
pessoas próximas, proporcionando um gatilho para o adoecimento físico e mental. No sentido de 
contribuir com os novos parâmetros de vivência social, o Serviço de Intervenção Cognitivo-
Comportamental (SICC) da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desenvolveu um protocolo de 
plantão psicológico que integra o projeto CO-VIDA UNICAP, coordenado pelo Instituto Humanitas. As 
atividades foram direcionadas à comunidade acadêmica e à população geral pela Clínica de Psicologia, 
por meio do subprojeto PSI CO-VIDA UNICAP. Este trabalho tem por objetivo apresentar a experiência de 
um grupo de apoio composto por sete estudantes de psicologia, sendo uma graduanda e seis estagiários 
da abordagem cognitivo-comportamental. Eles participaram, juntamente com os sete psicólogos 
voluntários, da idealização e construção do plantão psicológico que teve início a partir de abril/20. Foram 
desenvolvidos materiais que envolveram formulários de inscrição, atendimento, evolução e feedback, 
bem como um protocolo específico baseado na abordagem cognitivo-comportamental. Também foram 
desenvolvidos materiais de orientação sobre rede de apoio psicológico e ferramentas complementares 
para práticas meditativas e de relaxamento. O protocolo incluía os seguintes passos: contato prévio, 
acolhimento, escuta e intervenção, psicoeducação e encerramento. O grupo de apoio ficou responsável 
pela etapa prévia do contato, informando via telefone e email sobre requisitos necessários ao 
atendimento online, conforme a resolução CFP Nº 04/2020. Foram realizados 212 contatos com pessoas 
inscritas via <em>Google Forms</em>, tanto por telefone quanto por email. A maioria das pessoas 
atendeu ao contato demonstrando receptividade, surpresa e gratidão pela atenção e explicações sobre o 
uso da plataforma de acesso ao atendimento virtual. Ao ser ampliado o atendimento à população geral, 
foi evidenciada uma maior dificuldade quanto à acessibilidade ao serviço online, manejo da plataforma 
Google Meets e local adequado para realização do atendimento. Conclui-se que o engajamento dos 
estudantes nessa atividade do plantão psicológico, trouxe uma dupla contribuição ao processo. À medida 
em que ajudou a clientela no esclarecimento sobre o processo a ser realizado e serviu para enriquecer o 
processo formativo no sentido de se aproximarem da realidade social de um modo mais proativo, e 
nortear os estagiários sobre os requisitos e o desenvolvimento de um atendimento psicológico na 
modalidade online. 

Responsabilidade social; Projeto Co-vida; Plantão psicológico
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Eixo temático: Instrumentos de medida 

Evidências de validade de uma medida de aliança terapêutica em tratamento cognitivo-
comportamental online para alcoolistas. 

Nathalya Soares Ribeiro 
Fernando Antonio Basile Colugnati, Laisa Marcorela Andreoli Sartes 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

A aliança terapêutica é considerada um importante fator para a efetividade da Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC), estando relacionada de forma significativa aos resultados psicoterapêuticos tanto 
em terapia presencial quanto online. As medidas que avaliam a aliança por meio de um observador clínico 
têm ganhado grande relevância, considerando que elas promovem uma avaliação homogênea da aliança, 
permitem a sua avaliação em diferentes pontos da sessão, sem que sejam necessárias interrupções, e 
estão significativamente relacionadas aos resultados psicoterapêuticos. Além disso, tais medidas têm sido 
altamente recomendadas para o treinamento de terapeutas. Todavia, não há medidas de aliança 
terapêutica na versão observador adaptadas para o contexto brasileiro. Desse modo, este estudo objetiva 
realizar a adaptação transcultural e investigar as evidências de validade do Working Alliance Inventory - 
Short Revised Observer (WAI-SR-O) em TCC para Transtorno por Uso de Álcool, em modalidade presencial 
e <em>online</em>. A adaptação transcultural foi composta pela tradução, retrotradução e a análise por 
especialistas. Os observadores passaram por um treinamento envolvendo conteúdos teóricos e práticos 
em relação ao WAI-SR-O. Após este treinamento, o WAI-SR-O foi aplicado em 24 gravações das sessões 
de psicoterapia, sendo a maior parte delas (83,3%) realizada por internet. As evidências de validade foram 
investigadas, abarcando análises de convergência entre WAI-Terapeuta e WAI-Cliente, alfa de Cronbach 
e Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI). As incongruências constatadas no processo de adaptação 
foram discutidas e o WAI-SR-O adaptado sofreu algumas alterações tendo em vista os fatores culturais e 
a equivalência com o instrumento original. Ressalta-se que esses pontos foram amplamente discutidos 
com o autor do instrumento original. As evidências de validade apontam adequado alfa de Cronbach (α = 
0,86), evidências de validade convergente com o WAI-Terapeuta e alto coeficiente de correlação 
intraclasse (CCI) intravaliadores da escala geral (CCIntra = 0,96) e subescalas, indicando que os 
observadores clínicos mantiveram um mesmo padrão de avaliação em diferentes sessões. O CCI 
interavaliadores merece maiores discussões, considerando que foram encontrados valores moderados 
(CCInter geral = 0,40). Apesar das limitações decorrentes do tamanho amostral, os resultados contribuem 
para reunir as evidências de validade do WAI-SR-O e para o fortalecimento de uma prática baseada em 
evidências no que tange à psicoterapia online para Transtorno por Uso de Álcool. O WAI-SR-O se mostra 
um instrumento promissor para os estudos sobre aliança terapêutica na TCC no Brasil, além de se 
apresentar como uma importante ferramenta para a formação de terapeutas. 

Terapia cognitivo-comportamental; Aliança terapêutica; Terapia online
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Eixo temático: Técnicas de intervenção 

Vantagens e desafios no uso da tecnologia enquanto ferramenta  do fazer psicológico 

Osana Alexia Vieira 
Suely Santana, Antônio Gabriel Araújo Pimentel de Medeiros 

Universidade Católica de Pernambuco 

Em 2020, durante a pandemia do CoVid-19, no sentido de viabilizar o acesso da população aos recursos 
de apoio psicológico, o Conselho Federal de Psicologia, por meio da resolução CFP nº 04/2020, flexibilizou 
as exigências para o atendimento psicoterápico online. Os dispositivos tecnológicos permitem a produção, 
manipulação e compartilhamento, facilitando o acesso às informações de forma integrada, otimizando o 
desempenho, mas desafiando o profissional a desenvolver novas habilidades e competências digitais. Este 
trabalho tem por objetivo apresentar uma experiência do uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s) enquanto ferramenta do fazer psicológico no setting terapêutico virtual. Os primeiros 
passos ocorreram com a inserção da realidade virtual e aumentada como etapa no tratamento de fobias 
específicas. Como desafio veio a adaptação e modelação dessas ferramentas e, posteriormente, a 
introdução de gadgets, aparelhos de biofeedback, smartband e smartring. A utilização desses recursos, 
mesmo permitindo a coleta de um número expressivo de informações, traz um desafio adicional no 
tratamento desses dados para uma intervenção psicoterápica eficaz. As habilidades de manejo nesse 
contexto, além de requerer a capacitação prévia do terapeuta, envolve a realização de uma psicoeducação 
específica do cliente para o tratamento com o uso da tecnologia. O manuseio dos óculos de realidade 
virtual, trouxe o desafio clínico de lidar com as reações fisiológicas colaterais da exposição à luminosidade, 
que envolve cefaleia, náusea, vômito, tontura, dentre outras. Em contrapartida, os clientes consideram 
que as exposições em contexto controlado (ciberespaços) são mais confortáveis e seguras. Como 
vantagens na utilização desses recursos, os terapeutas apontam a economia de tempo, de recursos 
financeiros, além do enriquecimento do processo diante da diversidade de cenários (cibermundo). 
Durante a pandemia do CoViD-19, a vantagem foi o cliente poder desfrutar da continuidade do processo 
psicoterapêutico, tendo-se como desafio transpor para o universo totalmente virtual a interação e 
psicoeducação em plataformas online específicas. Uma experiência singular, vivenciada no Serviço de 
Intervenção Cognitivo-Comportamental (SICC), projeto de extensão vinculado à Universidade Católica de 
Pernambuco, ocorreu durante o desenvolvimento de materiais e protocolos variados na proposição de 
um plantão psicológico virtual (Google Meet), dando suporte a uma melhor capacitação dos estudantes 
e profissionais voluntários com as ferramentas tecnológicas. Conclui-se que o engajamento dos clientes, 
estudantes e profissionais de psicologia em atividades que utilizam a tecnologia como parâmetro 
diferencial para a intervenção, contribui para uma melhor formação, adesão e resultado do tratamento, 
além de enriquecer o processo de atenção e cuidado à saúde mental. 

Atendimento on-line; Tecnologia de informação e comunicação; Inclusão digital
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Eixo temático: Transtornos clínicos 

Adaptação de um protocolo cognitivo-comportamental para dependentes de álcool em psicoterapia 

online: um ensaio clínico randomizado 

Laisa Marcorela Andreoli Sartes 
Nathálya Soares Ribeiro, Camilla Gonçalves Brito Santos, Andressa Bianchi Gumier, Ana Luísa Caetano 
Melo, Larissa Fernanda de Almeida, Marina Bitencourt Costa 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

O consumo de álcool permanece como um grave problema de saúde pública. A Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC) tem se mostrado efetiva no tratamento do Transtorno por Uso de Álcool. Contudo, 
no Brasil ainda são escassos os estudos voltados para avaliar a efetividade da TCC online para esta 
população. Com isso, objetiva-se apresentar um estudo piloto de efetividade de um protocolo de TCC para 
o tratamento do Transtorno por Uso de Álcool em psicoterapia online. Foram incluídos homens, de 18 a 
65 anos, que passaram por uma avaliação inicial na qual foram coletados dados sociodemográficos, nível 
de ambivalência, expectativas e crenças sobre o uso de álcool, exame do estado mental, comorbidades 
psiquiátricas, uso da internet e questões relacionadas ao uso de álcool como frequência de consumo, 
número de doses e histórico de tratamento. Os participantes foram randomizados para as intervenções 
presencial e online, baseadas no Cognitive-Behavioral Coping Skills Therapy Manual, do Projeto Match, 
do National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Foram realizadas 12 sessões visando o 
estabelecimento de metas a serem alcançadas, psicoeducação do paciente em conceitos relacionados ao 
alcoolismo, reconhecimento de situação de risco, discussão de estratégias de motivação, treino em 
habilidades de enfrentamento e solução de problemas. Ao final do tratamento e três meses após o fim 
foram novamente realizadas as avaliações. Para as análises estatísticas, foi usado teste-t de amostras 
pareadas e de amostras independentes. Em ambos os grupos houve&nbsp;redução no número de dias de 
consumo no pré e pós teste (t(16)=11,82;p=0,002) e no pré-teste e avaliação de seguimento 
(t(11)=10,75;p=0,002) e no número de doses consumidas entre o pré e o pós teste (t(16)=6,44;p=0,05) e 
o pré teste e avaliação de seguimento (t(11)=4,83;p=,67. Não foram constatadas diferenças significativas 
entre os grupos presencial e <em>online</em> no número de dias de consumo no pré e pós teste 
(t(15)=4,35;p=0,51) e no pré-teste e avaliação de seguimento (t(10)=1,63;p=0,77) e no número de doses 
consumidas entre o pré e pós teste (t(15)=-4,26;p=0,5) e entre o pré-teste e avaliação de seguimento 
(t(10)=-3,71;p=0,47). Destarte, os resultados apontam para uma equivalência entre os grupos de TCC 
<em>online</em> e presencial, contribuindo para a&nbsp;&nbsp;implementação de abordagens de 
intervenção à distância e para uma prática baseada em evidências na TCC online no tratamento do 
Transtorno por Uso de Álcool. 

Terapia Cognitivo-Comportamental; Alcoolismo; Terapia online
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Eixo temático: Intervenção com adultos 

TREINO DO USO DE MÁSCARAS NO COTIDIANO: A “NOVA” ANSIEDADE NA PANDEMIA 

Ana Lucia Ivatiuk 
Felipe Miranda Barbosa 

FAE - Centro Universitario 

Quando a pandemia do COVID-19 foi declarada, já haviam documentos e estudos que apontavam que 
alguns problemas decorrentes desta poderiam ser os de Saúde Mental, mas, à época do início desta crise 
de saúde não se sabia ao certo como seriam tais impactos à população. Aos poucos eles estão se 
apresentando nos atendimentos clínicos; como desregulação emocional, ansiedade, depressão entre 
outros. O objetivo deste trabalho é descrever um estudo de caso realizado com uma paciente que passou 
a apresentar ansiedade excessiva ao fazer uso de máscaras para se proteger da contaminação do COVID-
19. Trata-se de uma paciente do sexo feminina, 28 anos, que atua em uma empresa de contabilidade, 
com histórico anterior de ansiedade e que já se encontrava em psicoterapia antes do início da Pandemia 
e passou a fazer atendimentos online assim que essa modalidade foi regulamentada. Com o advento da 
mesma, em um primeiro momento os sintomas de ansiedade se agravaram, mas com o advento do home 
office eles se estabilizaram. A solicitação do uso de máscaras regularmente, como obrigatória para a saída 
de casa para atividades externas, a paciente intensificou os sintomas ansiogênicos e quando foi necessário 
fazer o uso da mesma pela primeira vez para sair e realizar suas atividades externas; a paciente apresentou 
não apenas ansiedade, mas taquicardia, falta de ar e sudorese. A partir deste ocorrido, buscou-se fazer 
uma intervenção focada no auxílio ao uso de máscaras, para que a mesma tivesse êxito no uso destas e 
não apresentasse estes e outros sintomas. As técnicas utilizadas foram de exposição e prevenção de 
respostas; dessensibilização e mindfulness durante 4 sessões. Os resultados alcançados fizeram com que 
a paciente conseguisse se adaptar ao uso de máscaras, sem ter novos episódios de crises de ansiedade e 
sentindo-se adaptada a mesma, mostrando que apesar da pandemia, as práticas já comprovadas com 
evidências científicas se mostram eficazes para este momento como qualquer outro. 

Ansiedade; COVID-19; Terapia Cognitivo-Comportamental
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Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Repensando a avaliação de memória operacional em crianças como prática da Terapia Cognitivo-

Comportamental. 

Adriana Melchiades 
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Universidade de Brasília 

A memória operacional vem sendo amplamente estudada por cientistas e profissionais atuando em 
campos relacionados às Neurociências Cognitivas, tendo amplo desdobramento para as áreas aplicadas. 
Sabe-se que está intimamente relacionada à capacidade de um indivíduo interagir com o ambiente, 
identificar e selecionar estímulos prioritários e traçar um plano de ação em relação a estes estímulos. 
Recorrentemente, psicoterapeutas cognitivo-comportamentais focam-se em aspectos de humor e 
ansiedade desde início do tratamento de uma criança. Entretanto, a observação de aspectos cognitivos 
mais sutis, como o perfil funcional da memória operacional, nem sempre é uma prioridade. O presente 
trabalho foi realizado em uma escola, com crianças entre 8 e 12 anos, de ambos os sexos, tendo por 
objetivo relacionar o funcionamento da memória operacional dos participantes e sua habilidade em 
identificar faces expressando emoções. É sabido que crianças com transtornos de humor e ansiedade 
frequentemente têm prejuízo na identificação de emoções em face. Assim, o presente estudo buscou 
relacionar o perfil cognitivo atual das crianças com indícios indicativos de possíveis déficits em seu humor 
e ansiedade. Os resultados sugerem uma forte relação entre o funcionamento da memória operacional e 
a habilidade de reconhecer estímulos emocionais no ambiente. Ao manipular-se a carga na memória de 
trabalho, percebeu-se que as crianças apresentaram um aumento no tempo de resposta na condição de 
carga alta. Entretanto, supreendentemente, também se saíram melhor no reconhecimento de emoções, 
com exceção da emoção surpresa, única reconhecida mais acertadamente quando houve menor 
sobrecarga na memória operacional. Estes resultados apontam para o fato de que o uso e o treino da 
memória operacional podem beneficiar a prática da terapia cognitivo comportamental. Não apenas 
porque uma boa habilidade na memória operacional pode facilitar processos como a psicoeducação, 
flexibilidade mental e automonitoramento, técnicas amplamente usadas nessa abordagem. Mas também, 
um melhor desempenho em memória operacional pode beneficiar o reconhecimento de estímulos 
ambientais emocionais, o que constitui a base para o tratamento de transtornos de humor e ansiedade, 
por exemplo. 

memória de trabalho; terapia cognitivo-comportamental infantil; percepção de emoções
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Eixo temático: Foco em educação 

Construção teórica de um programa breve em grupo online de orientação parental voltado para as 

atividades escolares. 

Myrian Silveira 
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Nas últimas décadas, tiveram eficácia comprovada diversas propostas de treinamento, orientação e 
educação parental que utilizavam tanto o treino para solução de um problema comportamental quanto 
estratégias psicoeducativas para promoção e prevenção de saúde de pais e filhos ou as essas abordagens 
ao mesmo tempo. Porém, existem ainda poucos estudos de intervenções com pais a ser realizada 
virtualmente e de forma síncrona. Assim, este estudo objetiva relatar o processo de elaboração teórico 
de um modelo de intervenção parental breve e virtual que pretende integrar princípios do treinamento e 
da psicoeducação para auxiliar os pais a lidarem com as atividades escolares em casa e promover o 
relacionamento familiar. Para construção teórica do modelo foram utilizados a experiência clínica dos 
autores, as especificidades teóricas de terapia em grupo na terapia cognitivo-comportamental e quatro 
intervenções parentais na literatura. Dos programas de treinamento mais tradicionais foram retirados a 
estrutura base das sessões e práticas voltadas para o fortalecimento de vínculo e reforçamento 
diferencial. Da intervenção voltada exclusivamente para as atividades escolares foram retiradas 
estratégias de organização de rotina, estabelecimento de horários, de regras e ordens efetivas. Por fim, 
retirou-se do quarto programa o modelo cognitivo, manejo de emoções e distorções cognitivas parentais. 
Após o levantamento teórico, o programa foi nomeado Web Pais e estruturado em seis sessões (dois 
encontros semanais) virtuais síncronas de 60 minutos, com um terapeuta e máximo oito integrantes. Cada 
sessão possui um tema norteador, porém estão interligadas e os assuntos podem se repetir ao longo do 
processo. Os temas foram divididos da seguinte forma: 01: Calibrando às expectativas parentais e 
investindo no envolvimento; 02: compreendendo às leis do comportamento e o reforçamento diferencial; 
03: Estabelecimento de rotinas flexíveis e ordens, regras e instruções; 04: Introdução ao modelo cognitivo, 
compreendendo pensamentos e crenças disfuncionais; 05: Compreendendo as emoções e ferramentas 
de regulação emocional e 06: Discussão sobre as práticas realizadas; revisão dos conteúdos e 
planejamento de problemas futuros. Desse modo, o programa, inicialmente está mais voltado para as 
práticas baseadas nos princípios da análise do comportamento, seguido pela elaboração de estratégias 
diretamente relacionadas à organização da rotina, ao mesmo tempo que traz a importância da construção 
do vínculo baseado no respeito e motivado pela compreensão das emoções e pensamento pelos pais. 
Portanto, a estrutura do programa demonstrou a possibilidade de integração de aspectos da 
psicoeducação e do treino em um modelo virtual e breve. Para pesquisas futuras, propõe a averiguação 
da eficácia desse programa. 

orientação parental;; terapia em grupo; terapia cognitivo comportamental
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Eixo temático: Trasntornos clínicos 

TRATAMENTO DO TAG NAS TERAPIAS COGNITIVAS DE TERCEIRA GERAÇÃO: REVISÃO DE LITERATURA 
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UnB 

Este estudo teve como objetivo revisar a literatura sobre o tratamento do transtorno de ansiedade 
generalizada (TAG) pelas terapias cognitivas de terceira geração e, com isso, estimular o entendimento 
de clínicos e pacientes sobre essa abordagem recente de tratamento. A revisão concentrou-se em 
publicações apenas de estudos empíricos, ensaios clínicos abertos e controlados, metanálise e estudos de 
casos. Os critérios de inclusão adotados foram o idioma - inglês - e ano de publicação - 2014 a 2020. Já as 
bases de dados utilizadas foram PubMed e PsycINFO, tendo como descritores a terapia de aceitação e 
compromisso (ACT); mindfulness; terapia comportamental dialética (DBT); regulação emocional; terapia 
do esquema; terapia focada na compaixão e terapia metacognitiva. Os estudos, em sua maioria, 
demonstram que as preocupações e ruminações são o processamento principal do TAG. É uma condição 
multifacetada em nível cognitivo, físico e emocional. O tratamento apresentado por essas técnicas 
integrativas mostrou-se relevante, tendo como consequência a diminuição dos sintomas. Já os efeitos 
foram mantidos após o término do tratamento por um período maior em comparação à TCC isolada. Foi 
possível perceber que grande parte dos estudos demonstraram melhora nos sintomas ansiosos em 
pacientes, como no caso da TCC baseada em regulação emocional, mindfulness, ACT, e a terapia 
metacognitiva. Entretanto, quando uma das TCC’s de terceira geração era integrada à TCC tradicional, os 
resultados foram mais significativos durante o tratamento e os efeitos se mantiveram por um período 
maior a longo prazo. Desta forma, compreende-se que a utilização conjunta das terapias de terceira 
geração com a TCC tradicional, obtém melhores resultados em pacientes com TAG. Apenas a terapia do 
esquema e a terapia comportamental dialética não retornaram dados suficientes. As evidências fornecem, 
portanto, um arcabouço teórico para os clínicos utilizarem de intervenções sistematizadas quanto ao TAG, 
com técnicas cognitivas, meditativas e emocionais. Além disso, é importante ressaltar que as terapias de 
terceira geração precisam ser mais investigadas, devido à pouca quantidade de estudos encontrados. 

TAG; Terapias de Terceira Geração; Tratamento
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Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Relações entre as crenças sobre as emoções das crianças e as reações maternas à expressão das 

emoções desagradáveis dos filhos 

Nilton Correia 
Patrícia Alvarenga, Carmem Beatriz Neufeld 

Universidade Federal da Bahia 

O processo pelo qual os pais ensinam os filhos a compreender, expressar e regular as próprias emoções e 
a lidar com as emoções que os outros expressam é denominado de socialização emocional. Esse 
aprendizado pode ocorrer por meio de diferentes contextos, como as reações dos pais às emoções 
expressas pelas crianças, particularmente, às emoções desagradáveis de sentir, como raiva, tristeza e 
frustração. As reações apoiadoras são aquelas que validam a resposta emocional dos filhos, buscando 
confortá-los, auxiliá-los a entender a origem da emoção e a encontrar possíveis soluções para os 
problemas vivenciados. Por outro lado, as reações não apoiadoras invalidam, minimizam, punem ou 
ignoram a expressão das emoções, assim como envolvem o desconforto diante da manifestação 
emocional dos filhos. Muitos fatores afetam as reações parentais, entre eles estão as crenças sobre as 
emoções das crianças. A formação dessas crenças sofre influência da conjuntura cultural, repercutindo 
nas práticas de socialização emocional utilizadas. Tal concepção se aproxima do Modelo Cognitivo Geral 
(MCG) associado à Terapia Cognitivo-Comportamental. As crenças nessa perspectiva são definidas como 
representações abstratas dos conteúdos dos esquemas. As expectativas são um tipo de crenças que são 
formadas fundamentalmente pela exposição do indivíduo às influências de um contexto sociocultural 
específico. Portanto, o estudo investigou relações entre as crenças e as reações maternas às emoções 
desagradáveis dos filhos. Os tipos de crenças avaliados foram: no custo da positividade, que envolve os 
potenciais prejuízos que as emoções agradáveis podem causar; e no valor da raiva, que examina o grau 
em que os pais aceitam e valorizam a expressão da raiva por parte criança. Participaram 33 mães com 
filhos entre 6 e 7 anos de idade. As mães responderam à Escala de Reações Parentais às Emoções 
Negativas dos Filhos e ao Questionário de Crenças Parentais sobre as Emoções das Crianças. As crenças 
no custo da positividade explicaram 18% da variância nas reações não apoiadoras da expressão de 
emoções desagradáveis dos filhos e as crenças no valor da raiva explicaram 9% da variância nas reações 
apoiadoras. Embora a variância tenha sido pequena, esses achados evidenciaram, com base no MCG, que 
as expectativas são elementos significativos para compreender a resposta materna para lidar com as 
emoções dos filhos, além de revelarem a importância de considerá-las nas intervenções parentais com 
foco no desenvolvimento emocional infantil. FINANCIAMENTO E OU APOIO: Apoio financeiro recebido 
pelos editais CHAMADA UNIVERSAL MCTI/CNPq Nº 01/2016 (processo 400395/2016-9) e 
CNPq/Produtividade em Pesquisa - PQ 2015 (processo 307263/2015-0). 

socialização emocional; crenças parentais; modelo cognitivo geral
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Eixo temático: Intervenção com adultos 

Conceitualização de caso na psicologia da saúde: dos desafios à prática 

Carolina Seabra 
Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov 

Clínica Cuidado em Movimento 

A Psicologia da Saúde caracteriza-se pela busca da compreensão sobre a influência dos fatores biológicos, 
comportamentais e sociais no processo saúde/doença. Compreender como se caracteriza o problema e 
formular o caso diante do paciente adoecido viabiliza que a intervenção seja realizada de forma efetiva, 
completa e responda às demandas da psicologia nas instituições de saúde. A formulação de casos delineia 
a etiologia de um problema, queixa ou sintoma, qual a sua identidade e o que o mantém. Toda formulação 
deve ser devolvida e discutida com o paciente, a fim de que ele e o terapeuta possam entender o que está 
acontecendo. A formulação auxilia na psicoeducação do paciente, aumentando sua autoeficácia e 
minimizando sua ansiedade. É, ainda, potencializadora da aliança colaborativa com o profissional, que 
incentiva uma postura ativa diante do seu tratamento. Existem lacunas na literatura nacional acerca da 
formulação de casos, apontando-se apenas modelos clínicos que são transpostos à prática nas instituições 
de saúde. Neste sentido, se faz necessária sistematização desta prática. Objetivos: apresentar uma 
proposta de modelo de conceitualização cognitiva aplicada à saúde. Método: Estudo de casos. 
Desenvolvimento: Apresentado o caso uma paciente de 34 anos, com neoplasia ginecológica com recidiva 
apresentando irritabilidade, labilidade emocional e agressividade com os familiares e pensamentos 
disfuncionais sobre a efetividade do tratamento/ confiança na equipe de saúde. Ela não admitia a recidiva 
do câncer e via este fato como devendo-se a um tratamento anterior ineficaz, associando também a “má 
sorte”. No nível de formulação de caso, deve ocorrer a identificação de estruturas mais profundas do 
modelo cognitivo, as crenças centrais, suposições condicionais e estratégias comportamentais. As 
interpretações que um indivíduo faz do mundo estruturam-se progressivamente, durante seu 
desenvolvimento, formando crenças, regras ou esquemas. Estes ajudam a orientar, organizar, selecionar 
suas novas interpretações, bem como a estabelecer critérios de avaliação de eficácia ou adequação de 
sua ação no mundo. Após a avaliação e a formulação de caso, psicólogo e paciente compartilharão a 
escolha das metas do tratamento pautada nas cognições que mantêm os sintomas atuais, com foco na 
melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, treinamento das 
habilidades de resolução de problemas, diminuição dos sintomas de ansiedade, depressão e do estresse 
gerado pelo ambiente hospitalar. Conclusão: A formulação cognitiva possibilitou uma intervenção 
pontual, breve e efetiva, fatores importantes dada a urgência clínica (oncológica). 

conceitualização cognitiva; psico-oncologia; psicologia da saúde



127 
 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 37 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Competências do psicoterapeuta de grupos: uma revisão narrativa dentro do movimento da Psicologia 

Baseada em Evidências 

Isabela Lamante Scotton De Albuquerque 
Carmem Beatriz Neufeld 

Universidade de São Paulo 

A terapia de grupos tem se mostrado efetiva para tratar uma ampla gama de problemas interpessoais e 
populações clínicas. No cenário internacional, existem vários estudos voltados para as competências 
essenciais ao terapeuta. Entretanto, no Brasil, a preocupação com o estudo desta temática e com a prática 
baseada em evidências é ainda muito incipiente, sendo que as pesquisas sobre competências do 
terapeuta de grupos são ainda mais escassas. O objetivo deste artigo é sumarizar informações, com base 
nas diretrizes de competências encabeçadas pelas principais iniciativas e organizações profissionais 
internacionais que se dedicam a orientar a prática dos terapeutas, dentro do movimento da Psicologia 
Baseada em Evidências. O presente trabalho objetiva iniciar o preenchimento desta lacuna na literatura 
nacional, principalmente visando servir ao público que deseja informar-se sobre o tema, por meio de uma 
revisão narrativa em profundidade. Nos resultados, são trazidos os principais modelos internacionais de 
competências do terapeuta de grupo, bem como informações sobre as entidades e organizações que 
orientam esta prática. A partir destas informações, sugere-se como próximos passos estudos que visem 
desenvolver e testar estratégias de ensino e avaliação destas competências, bem como o 
desenvolvimento de escalas padronizadas de avaliação. 

competência profissional; terapeutas; terapia de grupo



128 
 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 38 

Eixo temático: Técnicas de intervenção 

Relaxamento diafragmático em grupo para o manejo do craving e da ansiedade em dependentes de 

crack internados 

Fabrício Dondoni Santos 
Renata Brasil Araujo, Taís Cardoso de Zeni 

IPA METODISTA 

O objetivo deste estudo foi verificar a efetividade do relaxamento diafragmático (RD) no manejo do 
craving e dos sintomas de ansiedade em dependentes de crack internados para tratamento em uma 
unidade de desintoxicação. Foi realizado um ensaio clínico do tipo quase-experimental em uma amostra 
não aleatória composta por 32 homens, com uma média de idade de 24,63 anos (DP=4,64; 18-40),  
dependentes de cocaína/crack, distribuídos em grupos de 3 a 6 participantes. Eles tinham a cocaína/ crack 
como a droga de preferência, consumiam, em média, 67,73 pedras por semana e haviam utilizado esta 
substância pela última vez entre duas e três semanas antes do início do tratamento. Os instrumentos 
aplicados foram: Cocaine Craving Questionnaire-Brief (CCQB), escala analógica visual (EAV), Inventário 
Beck de ansiedade (BAI) e ficha com dados sociodemográficos e referentes ao padrão de consumo de 
substâncias psicoativas (FDS). Foi realizada uma intervenção em grupo na qual, inicialmente, foram 
aplicados o CCQB, a EAV e o BAI. Depois, foram apresentadas imagens relacionadas ao uso do crack e 
foram reaplicados os mesmos instrumentos. A seguir, foi conduzido, durante 10 minutos, o RD, ao som 
de uma música relaxante, com os participantes na posição sentada, com os olhos fechados e as palmas 
das mãos apoiadas sobre a região abdominal. O RD foi composto por três etapas: 1.Inspirar pelas narinas, 
distendendo o diafragma, dilatando o abdome e contando 3 tempos; 2.Prender o ar nos pulmões, 
contando 3 tempos; 3.Expirar pela boca suavemente, encolhendo o diafragma e contraindo o abdome, 
contando 6 tempos. A seguir, foram aplicados, pela terceira vez, os instrumentos. Após essa intervenção, 
foi realizada uma entrevista individual com aplicação da FDS. Os valores da EAV, CCQ e BAI antes do RD 
foram, respectivamente, 3,53; 25,6 e 12,84 e, após o RD, 1,22; 17,0; 4,34, o que, de acordo com o Teste t 
de Student para amostras pareadas foi significativo para as três variáveis (p<0,001). Os resultados desta 
pesquisa demonstraram uma redução dos escores do CCQB, da EAV e do BAI após o RD. Conclui-se que o 
RD pode ser uma estratégia efetiva no manejo do craving e dos sintomas de ansiedade em dependentes 
de crack internados em unidades especializadas. 

craving; ansiedade; relaxamento diafragmático
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Eixo temático: Transtornos clínicos 

O USO DA TERAPIA DE REVERSÃO DE HÁBITO PARA O TRATAMENTO DE TRICOTILOMANIA 

Raquel Fernandes De Jesus Cardoso 
Veruska Andrea dos Santos 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) 

A tricotilomania é uma condição psiquiátrica, classificada como transtorno de arrancar o cabelo, no curso 
da doença o indivíduo pode apresentar repetidas tentativas em reduzir ou parar o comportamento, este 
ato provoca sofrimento clinicamente significativo, tais como sensação de perda de controle, 
constrangimento e vergonha. A terapia de reversão de hábito (TRH), com fundamentos comportamentais, 
é o tratamento clássico para controle dos arranques. O tratamento proporciona ao paciente a consciência 
do seu comportamento e da compulsão, seu automonitoramento e a exposição às situações ajudam a 
produzir escolhas de hábitos mais adaptativos. O objetivo do presente trabalho é apresentar estratégias 
da terapia de reversão de hábito (TRH) utilizadas em atendimento clínico de uma paciente de 20 anos 
com diagnóstico de Tricotilomania. A paciente buscou atendimento por arrancar fios de cabelo do couro 
cabeludo com as próprias mãos. Comportamento este que resultou na alopecia (perda total do cabelo), 
influenciando na sua autoimagem, afetando sua autoestima e interferindo em várias áreas de sua vida, 
corroborando um isolamento social. Para esconder a alopecia a paciente utilizava uma touca. Esse 
comportamento surgiu desde que, aos 16 anos de idade a paciente presenciou a morte do pai após um 
infarto fulminante dentro de sua casa. Com esse comportamento sustentado há 4 anos, a paciente 
procurou terapia e foi submetida aos passos da TRH: automonitoramento, identificação dos 
comportamentos que precedem o arranque, desenvolvimento de atividades que impeçam o 
comportamento, relaxamento muscular progressivo e respiração abdominal, treino de exposição e 
prevenção, reconhecimento de progresso e prevenção de recaída. A Terapia Cognitivo Comportamental 
(TCC) juntamente com a TRH trouxe consciência sobre os episódios e sobre os pensamentos que 
desencadeavam emoções e consequentemente o comportamento disfuncional e como resposta ao 
tratamento a paciente apresentou diminuição do comportamento repetitivo e habituação à 
comportamentos funcionais. No início do tratamento, a paciente arrancava 287 fios ao longo de duas 
semanas, após o tratamento a paciente arrancava 110 fios ao longo de três semanas. A TRH e a TCC 
proporcionaram consciência do ato impulsionado a focar na ocorrência do comportamento disfuncional 
e demonstrou alternativas de comportamentos funcionais. 

TRICOTILOMANIA; TERAPIA DE REVERSÃO DE HÁBITOS; TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL
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Eixo temático: Intervenção com crianças 

Avaliação dos efeitos de uma intervenção cognitivo-comportamental em crianças com ansiedade 
matemática: coletânea de casos 

Amanda Lobo Guimarães 
Universidade Federal de Minas Gerais 

A AM pode ser definida como sentimento de tensão e ansiedade diante da manipulação de estímulos 
numéricos. Os pensamentos intrusivos, bem como, as reações fisiológicas, típicos da ansiedade, 
prejudicam a memória de trabalho e consequentemente o desempenho aritmético. A terapia cognitivo-
comportamental é uma abordagem com evidências robustas de eficácia no tratamento da ansiedade e ao 
longo do tempo. Algumas intervenções baseadas na terapia cognitivo-comportamental foram promovidas 
para pessoas com ansiedade matemática, a partir do ensino médio. Entretanto ainda não há na literatura 
relatos de intervenções para este propósito para crianças. Pensando nos benefícios de uma intervenção 
precoce, o objetivo geral do presente estudo foi desenvolver e avaliar os efeitos de uma intervenção 
psicoterápica, de orientação cognitivo-comportamental, destinada a crianças com ansiedade matemática. 
O delineamento do estudo foi de coletânea de casos. Participaram da pesquisa seis crianças com 
ansiedade matemática. Foram realizados ao longo de quatro meses, de 14 sessões com cada criança, 
incluindo o pré e o pós-teste. Na avaliação inicial além de anamnese com os pais, as crianças responderam 
aos seguintes instrumentos: Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, Questionário de Ansiedade 
Matemática (QAM), Escala de Afeto Positivo e Negativo, Teste de Desempenho Escolar (TDE) subteste 
aritmética e a tarefa Operações Aritméticas Básicas. A intervenção psicoterápica envolveu: (a) 
treinamento de estratégias para lidar com a ansiedade e (b) exposição a tarefas ansiogênicas de forma 
hierárquica. O protocolo utilizado foi uma livre adaptação do Coping Cat. A avaliação final envolveu os 
mesmos instrumentos da etapa inicial. Os dados provenientes da aplicação dos instrumentos de avaliação 
foram analisados por meio de suas normas. O pré e pós-teste foi comparado através do teste de 
McNemar, adotando os pacientes como seus próprios controles. O nível de engajamento variou entre 
crianças e famílias, ocorrendo algumas faltas. Ao final da intervenção todas as crianças estavam com níveis 
significativamente menores e considerados dentro da média de ansiedade matemática. Entretanto, não 
a menor ansiedade matemática não melhorou o desempenho das crianças na matemática. Os pais 
relataram estarem satisfeitos com a intervenção e visto diferenças no comportamento dos filhos. A 
modalidade de psicoterapia testada se mostrou viável e produziu efeitos positivos. Novos estudos são 
necessários para solidificar as evidências produzidas nesta pesquisa. APOIO: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Ansiedade matemática; Psicoterapia infantil; Terapia cognitivo-comportamental
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Eixo temático: Transtornos clínicos 

Terapia Cognitivo-Comportamental para Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade: um caso clínico 

Juliana Lima Faustino 
Veruska Andrea dos Santos 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 

O Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de obsessões e/ou compulsões. 
As obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes, experimentados como 
estranhos, intrusivos e indesejáveis. Já as compulsões, são rituais ou atos mentais repetitivos que o sujeito 
com TOC se sente compelido a realizar com o objetivo de reprimir, afastar e/ou controlar as obsessões e 
assim obter alívio do sofrimento gerado por elas. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) é uma condição do neurodesenvolvimento que se caracteriza por um padrão persistente de 
desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é 
considerada um tratamento de primeira linha para o TOC e também é muito eficaz no tratamento do 
TDAH. Apesar da eficácia comprovada pela literatura do tratamento em TCC para os dois transtornos, faz-
se importante atentar para o fato de que o processo pode enfrentar grandes obstáculos que dificultam a 
evolução do caso. Dessa forma, o presente trabalho objetiva apresentar os desafios e dificuldades 
enfrentados durante o tratamento psicoterapêutico de um jovem adulto com TOC e TDAH. O tratamento 
para o TOC consistiu essencialmente de exercícios de exposição e prevenção de resposta (EPR) e de 
técnicas cognitivas para modificação de pensamentos e crenças distorcidas. Para o tratamento do TDAH 
foram utilizadas técnicas de psicoeducação, manejo do tempo, planejamento de atividades diárias e 
planejamento de metas que visavam o desenvolvimento da autonomia do paciente. Os resultados obtidos 
com o tratamento foram considerados significativos, uma vez que o paciente alcançou muitos ganhos e 
melhorou sua qualidade de vida como um todo. 
justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
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Eixo temático: Técnicas de intervenção 

Temas e técnicas em ciclos de mudança no tratamento psicoterápico de mulheres com histórico de 
violência 

Júlia Zamora 
Luísa Fernanda Habigzang 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

Para o tratamento adequado de mulheres com histórico de violência, é fundamental que as intervenções 
em psicoterapia tenham respaldo metodológico baseado em estudos científicos. O objetivo geral deste 
estudo foi identificar e analisar ciclos de mudança presentes no processo psicoterapêutico de mulheres 
com histórico de violência por parceiro íntimo. Ainda, objetivou-se: 1) identificar quais etapas do 
protocolo de psicoterapia promoveram maior quantidade de ciclos de mudança por meio do Therapeutic 
Cycles Mode (TCM); 2) verificar quais técnicas utilizadas no protocolo de psicoterapia estão associadas 
aos ciclos de mudança; e 3) identificar momentos-chave de cada sessão do protocolo de psicoterapia por 
meio do TCM e analisar a temática central presente nestes momentos. A amostra, selecionada por 
conveniência, foi composta por três mulheres com idade a partir de 18 anos que experienciaram violência 
por parceiro íntimo. Efetuaram-se análises das transcrições das sessões pelo software TCM. 
Posteriormente, as transcrições dos ciclos de mudança foram analisadas por meio da Análise Temática 
por duas juízas independes. Foram encontrados ao todo 78 ciclos de mudança, sendo que todas as sessões 
analisadas geraram pelo menos um ciclo de mudança. As etapas que mais apresentaram ciclos de 
mudança foram a primeira etapa de psicoeducação sobre violência contra mulher e relações de gênero e 
reestruturação cognitiva, seguida pela quarta etapa de fortalecimento de estratégias de proteção e 
construção de projetos futuros. As principais técnicas associadas a mudanças terapêuticas foram: 
questionamento socrático, flecha descendente, psicoeducação e treino de habilidades de proteção. Os 
temas em comum encontrados foram: 1) relações familiares; 2) violência de gênero; 3) violência pelo 
parceiro íntimo e 4) rede de apoio. Em relação ao primeiro tema, os conteúdos se referiam principalmente 
a situações de violência na família de origem, sendo as participantes vitimadas por maus tratos ou tendo 
presenciando a relação violenta dos pais. Ainda, subtemas relacionados aos filhos foram identificados ao 
longo da psicoterapia. A respeito da violência por parceiro íntimo, a psicoterapia teve como foco trabalhar 
as tipologias de violência; mantenedores do ciclo violento; rompimento do relacionamento violento; 
minimização da violência; consequências da violência e presença do autor da agressão. Já os subtemas 
relacionados à rede de apoio se referiram aos desafios no judiciário e segurança pública, descrença no 
sistema, recursos da Rede de enfrentamento, rede social e afetiva e psicoterapia. O protocolo apresentou 
bom desencadeamento entre sessões e evidenciou a necessidade de explorar fatores de risco e proteção 
a nível individual, relacional e social. 

Ciclos de Mudança; Violência por Parceiro íntimo; Psicoterapia
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Eixo temático: Instrumentos de medida 

Inventário de Empatia do Terapeuta - Versão Paciente: Criação de Itens e Validade de Conteúdo 

Luiz Fellipe Dias Rocha 
Marcelo Leonel Peluso, Angela Donato Oliva, Luisa Braga Pereira 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

A empatia é uma habilidade pró-social que permite compreender os outros a partir dos seus quadros de 
referência e não do próprio. Em psicoterapia, a empatia do terapeuta é uma habilidade essencial e a sua 
percepção pelo paciente tem sido associada à aliança terapêutica e aos resultados do tratamento. Deste 
modo, é importante que haja instrumentos que meçam acuradamente a empatia do terapeuta na 
perspectiva do paciente. Os objetivos do presente trabalho foram o desenvolvimento de uma escala que 
avalie a empatia do terapeuta através do relato do paciente e a avaliação das suas evidências de validade 
de conteúdo. Para a criação dos itens, foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre os conceitos 
fundamentais do construto. Posteriormente, a fim de examinar a clareza de linguagem, a relevância 
teórica e a pertinência prática dos itens formulados, utilizou-se o Coeficiente de Validade de Conteúdo 
(CVC). Cinco juízes doutores com experiência clínica e/ou acadêmica no estudo da empatia foram 
convidados para atribuir valores para cada item numa escala tipo Likert de 1 (Pouquíssima) a 5 
(Muitíssima), segundo as três categorias. Ao final do julgamento, foi utilizado o critério de CVC ≥ 0,80. 
Quanto à revisão da literatura, os estudos encontrados foram analisados e a empatia do terapeuta foi 
operacionalizada em três dimensões: cognitiva, emocional e comportamental. A partir dessa análise, 63 
itens foram criados, levando em consideração quais situações clínicas apresentariam maior pertinência 
para serem inseridas no instrumento. No que se refere à análise dos juízes, o Coeficiente de Validade de 
Conteúdo para toda a escala (CVCt) foi de 0,94. De forma geral, os valores de CVC para as categorias 
investigadas foram 0,93 (clareza de linguagem), 0,95 (relevância teórica) e 0,94 (pertinência prática). 
Analisados individualmente, apenas quatro (6,3%) itens apresentaram CVC inferior ao ponto de corte no 
que se refere à clareza de linguagem, contudo, encontravam-se acima do critério utilizado nas outras 
categorias avaliadas. Esses itens foram reformulados com base nos comentários dos avaliadores. Todos 
os demais itens apresentaram CVC superior ao ponto de corte adotado em todas as categorias. A versão 
preliminar do instrumento recebeu o título de Inventário de Empatia do Terapeuta - versão do paciente 
(IET-P), contendo 63 itens. As próximas etapas deste estudo consistirão em: realizar grupos de discussão 
para verificar a compreensão dos itens pelo público-alvo e aplicar a escala propriamente dita a fim de 
verificar suas propriedades psicométricas. 
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Eixo temático: Screening de sintomas e características 

As Distorções Cognitivas dos Cadetes nas ações de comando das ocorrências da região metropolitana 
de Goiânia: um estudo sobre a realidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás 

Múcio Ferreira  Dos Santos 
Universidade Salgado de Oliveira 

Diariamente o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás é acionado dezenas de vezes pela 
população. Em todos atendimentos realizados pelas guarnições, sempre haverá um comandante, que terá 
com atribuição coordenar todas atividades operacionais. O sucesso da preservação de vidas e bens 
dependerá em grande parte de como ocorrerá essa coordenação. Considerando a relevância da função 
do comandante da ocorrência, entendemos que a condição emocional pode afetar positivamente ou 
negativamente seu trabalho, e os pensamentos automáticos negativos tem grande influência nessas 
emoções, que geram distorções cognitivas que podem levar a comportamentos e respostas fisiológicas 
não adequadas para a situação. Com base nessas premissas, propomos investigar os cadetes da Academia 
de Formação de Oficiais do CBMGO, utilizando as ferramentas da Terapia Comportamental Cognitiva, para 
verificar a possibilidade de existência distorções cognitivas durante as ocorrências, que podem levar a 
emoções e comportamentos disfuncionais propiciando a possibilidade de perda de eficácia na prestação 
do socorro e a consequente perda de vidas e bens. 

Distorção; Cognitiva; Bombeiros
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Eixo temático: Intervenção em grupo 

Atendimento em grupo online a profissionais de saúde atuando no combate à COVID-19: relato de 
experiência. 

Nayanne Beckmann Bosaipo 
Ana Irene Fonseca Mendes, Priscila Cristina Barbosa Fidelis, Carmem Beatriz Neulfeld 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

No contexto da pandemia gerada pela COVID-19 observamos um aumento considerável dos níveis de 
estresse e ansiedade relacionados tanto ao risco de infecção pelo novo coronavírus quanto como uma 
consequência das medidas de isolamento social. Um grupo particularmente vulnerável a sofrer impactos 
negativos na saúde mental são os profissionais da saúde que atuam na linha de frente no cuidado de 
pacientes afetados pela COVID-19, uma vez que precisam lidar com as demandas profissionais ao mesmo 
tempo que enfrentam preocupações com sua própria saúde e bem estar, além do risco de expor 
familiares. Objetivo: Sendo assim, este trabalho teve por objetivo apresentar um relato da experiência 
resultante do atendimento em grupo em terapia cognitivo-comportamental direcionado aos profissionais 
atuando na linha de frente no combate à COVID-19. Método: Após ampla divulgação em redes sociais e 
listas de contatos de profissionais de saúde, profissionais interessados se inscreveram através do 
preenchimento de um formulário online em que foram coletados dados sociodemográficos, 
características do trabalho (local, função) além de uma avaliação de sintomas através da Escala de 
Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21). Os grupos foram planejados para serem realizados em duas 
sessões com duração variável entre 60 a 90 minutos. O protocolo proposto incluiu psicoeducação sobre 
os principais problemas que afetam profissionais da saúde, estratégias de primeiros socorros psicológicos, 
técnicas de manejo de estresse e frustração, incluindo mindfulness e autocompaixão. Resultados: Os 
resultados preliminares são baseados na experiência de dois grupos dos quais participaram 5 
profissionais. A partir das inscrições recebidas, notamos grande variabilidade/ heterogeneidade entre os 
participantes, sendo necessário reuni-los em subgrupos de acordo com a característica predominante do 
trabalho. Assim, o primeiro grupo incluiu profissionais de saúde mental como psicólogos e o segundo 
grupo abarcou profissionais que realizam contato físico direto com pacientes como enfermeiros, 
técnicos/auxiliares de enfermagem e médicos. Os grupos diferiram em relação à avaliação dos sintomas 
com a DASS-21, com sintomas mais elevados para os profissionais do grupo 2. Em relação ao conteúdo 
abordado e andamento nas sessões de grupo, observamos diferenças importantes influenciadas pelas 
particularidades das demandas de cada grupo. O grupo realizado com profissionais de saúde mental teve 
foco mais predominante em organização de rotina e autocuidado, enquanto que para o grupo de 
profissionais de contato físico direto o foco foi direcionado aos primeiros socorros psicológicos e 
estratégias de redução/manejo de estresse. Dentre os desafios encontrados para a execução dos grupos, 
destacamos a dificuldade de adesão de profissionais que trabalham em regime de escalas variáveis, o 
tempo de sessão inicialmente proposto e a oferta de outros serviços de saúde mental pelas instituições 
às quais estariam vinculados. Apesar das limitações, todos os participantes referiram obter bom proveito 
dos grupos. Foram observados fatores terapêuticos como normalização e troca de experiências. 
Conclusão: O grupo de apoio a profissionais de saúde mostrou-se benéfico a partir da avaliação dos 
participantes. Contudo, salientamos a importância de se adequar o protocolo de atendimento às 
especificidades do trabalho dos participantes. 

Terapia cognitivo comportamental em grupo; Profissionais de saúde na linha de frente; COVID-19
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Eixo temático: Intervenção com adultos 

La terapia cognitiva en el tratamiento de pacientes con problemáticas severas y complejas. Estudio 
longitudinal casos clínicos. 

Elena Scherb 
Bernardo Kerman 

Universidad de Flores 

El objetivo del presente trabajo es dar apoyo empírico a la psicoterapia cognitiva integrativa para la 
asistencia de pacientes con patologías complejas y severas. La terapia cognitiva, genéricamente, ha 
demostrado efectividad como Psicoterapia Basada en Evidencia, para la mayoría de los trastornos 
psicopatológicos. Los antecedentes de esta investigación datan de 1998, a partir de la observación clínica 
de que muchos pacientes con tratamientos previos sin resultados aparentes se mejoraban con la terapia 
cognitiva integrativa, hecho particularmente relevante en casos severos y complejos, dado el alto grado 
de sufrimiento que acarrean. La primera hipótesis fue: ¿son los nuevos tratamientos cognitivo-
integrativos más efectivos que los tratamientos previos en este tipo de pacientes?. Con un diseño 
longitudinal naturalístico, cuasi - experimental, de caso clínico ex - post, se realizó un seguimiento 
sistemático del proceso psicoterapéutico de cada caso, desde el inicio hasta su finalización, poniendo el 
foco en la interacción del tratamiento y los resultados, aplicando medidas de evaluación en distintas 
dimensiones y fases. Se comparó retrospectivamente resultados de los tratamientos nuevos con los 
anteriores, para el mismo tipo de problemas, quedando en evidencia su superioridad. Los participantes 
son psicoterapeutas entrenados en terapia cognitiva - integrativa; pacientes con patologías con severidad 
y complejidad, con más de 3 tratamientos previos sin resultados aparentes, quedando excluidos las 
psicopatías y adicciones severas; y un equipo de psicoterapeutas evaluadores independientes del clínico. 
Se utilizan medidas estandarizadas y ad - hoc. Con 30 casos, se realizó un análisis estadístico para buscar 
variables predictoras de resultados, combinando varios aspectos de los tratamientos con un índice de 
mejorías, utilizando Regresión Múltiple. Los resultados se presentaron en distintos Congresos 
Internacionales de Investigación en Psicoterapia. Al incorporar la conceptualización de caso, la recolección 
de los datos se complejizó. Actualmente, con más de 50 pacientes en nuestro ´case load ´, podemos 
afirmar que existe apoyo empírico para asegurar que la terapia cognitiva integrativa, es efectiva con 
pacientes con severidad y complejidad. Este diseño longitudinal y prospectivo, permite cuidar los aspectos 
éticos involucrados en estos casos especiales, que no ingresan en los estudios controlados de 
investigación, pero que son los que tan frecuentemente presentan desafíos al clínico en su labor cotidiana. 
Presentaremos, además de los resultados de la investigación, fragmentos de casos clínicos a modo 
ilustrativo, donde se reflejen el tipo de intervenciones y sus efectos 
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Eixo temático: Instrumentos de medida 

Treinamento e Avaliação de competências de terapeutas iniciantes em TCC 

Fabiana Gauy 
Janaína Bianca Barletta, , Juliana Brasiliense Vilela, Alessandra Ribeiro Kaji 

TrimTabPsi 

O treinamento de terapeutas na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem como 
objetivo o aumento de competências clínicas que envolvem desde aspectos gerais e específicos. Por 
aspectos gerais incluem-se habilidades do processo psicoterápico como um todo, por exemplo a 
efetividade interpessoal, a colaboração, feedback e uso eficiente do tempo. Já os aspectos específicos 
podem ser incluídos habilidades relacionadas diretamente com a TCC, como elementos da estrutura da 
sessão, integração conceitual e de técnicas de eliciação e mudança de pensamentos, emoções e 
comportamentos. O presente trabalho tem por objetivo descrever as mudanças na competência clínica 
de 13 terapeutas em um curso de especialização em TCC que passaram por um treinamento com 20 
sessões de supervisão presencial ou online, de maneira síncrona, com duas horas de duração por 
encontro. Os terapeutas em treinamento foram divididos em quatro grupos de supervisão, com uma 
supervisora em cada grupo. As quatro supervisoras seguiram o mesmo protocolo, que foi sendo ajustado 
a partir de reuniões semanais, permitindo o alinhamento das atividades propostas. O atendimento clínico 
aconteceu em duplas que se alternavam nos papéis de terapeuta e coterapeuta. Para avaliar o 
desenvolvimento de competências, foi utilizada a Escala de Terapia Cognitiva (Cognitive Therapy Scale- 
CTS) em três momentos: na etapa inicial, intermediária e final do processo terapêutico. As medidas foram 
realizadas pela autoavaliação do terapeuta logo após a sessão, pela avaliação de pares, isto é, pelo 
coterapeuta após a sessão e pela avaliação do supervisor, pela transcrição da sessão gravada. Os 
resultados apontaram que houve um crescente no escore dos aspectos gerais e específicos ao longo do 
processo supervisionado. As habilidades que se destacaram foram: a efetividade interpessoalcomo 
melhor avaliada nos aspectos gerais e a estratégia de mudança como pior avaliada nos aspectos 
específicos. As autoavaliações e as avaliações dos coterapeutas sugeriram que o treinamento elevou o 
nível do terapeuta inicialmente visto como competente a proficiente. Por outro lado, as avaliações dos 
supervisores apontaram para terapeutas novatos evoluindo para o nível entre iniciantes avançados a 
competente. Considera-se que a supervisão é uma estratégia crucial do treinamento para aumento de 
competências clínicas em TCC. Entende-se ainda que o uso do CTS em momentos diferentes fornece 
indicativos sobre a mudança, porém ressalta-se a importância da avaliação do supervisor para 
identificação da acurácia da competência, corroborando com a literatura que aponta que a autoavaliação 
não é precisa em terapeutas menos competentes. 
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Eixo temático: Intervenção com crianças 

Método Sentia: Principios de la Terapia Racional Emotivo Conductual Aplicada a la Crianza Parental 

Marckus Rodolfo Rivera Pineda 
Academia TREC de Grupo Creare 

Sentia es un modelo de intervención orientado a trabajar y fomentar el desarrollo de apego seguro. 
Aunque los estudios relacionados entre el apego y la Terapia Racional Emotivo y Cognitivo Conductual son 
limitados e inclusive en algunos enunciados planteados por Ellis se delimita que el apego juega un rol 
importante en el desarrollo de creencias irracionales, en donde la conducta que suple las necesidades del 
niño puede llegar a generalizarse y con ello delimitar la existencia y planteamientos con base irracional lo 
cual conlleva a la experimentación de emociones y conductas perturbadoras. Sentia es un modelo 
estructurado, activo y directivo basado en el modelo de la Terapia Racional Emotivo y Cognitivo 
Conductual. Para el mismo se delimita el planteamiento de las necesidades del niño/a con el objetivo de 
poder desarrollar el apego seguro, las cuales se basan en: necesidades biológicas, contacto físico, contacto 
comunicacional, fomentar la estructura y transmisión de valores. El método se orienta a brindar un 
acompañamiento basado en la Terapia Racional Emotivo y Cognitivo Conductual a los cuidadores en 
búsqueda de identificar las creencias irracionales ligadas a la crianza y posterior a esto intervenir de forma 
conjunta en búsqueda de brindar un espacio para el desarrollo óptimo de creencias y conductas ligadas 
al sano desarrollo psicológico y físico. El apego, para el modelo, es visto como un fenómeno necesario 
para la supervivencia de un ser humano, en donde el mismo discurre desde un periodo inmaduro a otro 
maduro. El modelo se basa en una investigación de tipo documental con 21 textos mediante los cuales se 
logró identificar las conductas relevantes dentro del fenómeno de crianza. Asimismo, se integró a la 
misma una ruta de intervención basada en la Terapia Racional Emotivo y Cognitivo Conductual mediante 
la cual se interviene en búsqueda de que los cuidadores delimiten el manejo de emociones y conductas 
no perturbadoras orientadas al establecimiento de una vinculación segura con el hijo. 

método sentia; terapia racional emotivo conductual; apego
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Eixo temático: Intervenção com adultos 

O uso da técnica da cadeira vazia em um paciente com Transtorno de Ansiedade Social 

Alessandra L. A. S. Rodrigues 
Veruska Andrea dos Santos 

Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BRASIL 

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é caracterizado pelo medo excessivo de ser avaliado 
negativamente, ou sofrer julgamentos de outros acerca de uma ou mais situações sociais, é o segundo 
transtorno mais prevalente, atrás das fobias específicas. Possui uma taxa de prevalência parecida com o 
Transtorno de Depressão Maior, com 12 meses de 4-10% de prevalência durante a vida nos Estados 
Unidos. O TAS é um transtorno com início precoce, idade de 10 à 19 anos e possui como fatores 
desencadeadores relações familiares e entre pares, pesquisas mostram que pais reforçadores de 
comportamentos evitativos na infância, tendem a reforçá-los na idade adulta. O presente trabalho 
objetiva apresentar o uso da técnica da cadeira vazia em um paciente diagnosticado com Transtorno de 
Ansiedade Social, o qual estava sofrendo a intervenção prévia de abordagem cognitiva comportamental. 
A introdução da técnica foi feita após intenso trabalho cognitivo de reconhecimento e reestruturação de 
crenças, e a justificativa para a utilização foi que o paciente alegava descompasso entre sua emoção e 
razão. Visto que, cognitivamente encontrava-se consciente de suas crenças e de seus comportamentos 
inibitórios, contudo sua emoção o paralisava frente às situações. Através dessa técnica, o paciente e 
terapeuta construíram um diálogo entre modos esquemáticos presentes, para que se possa fortalecer o 
modo adulto saudável. Nesse contexto o paciente quis dialogar entre dois modos o da razão e da emoção. 
A técnica das cadeiras possibilitou ao paciente compreender que sua paralisação, que vinha de uma 
autocrítica exacerbada, não eram só dele, o que se apresentava nesses momentos era ativação de crenças 
de fracasso, inferioridade e incapacidade, que vinham desse pai hipercrítico internalizado. Além disso, foi 
possível acolher esse paciente vulnerável – modo criança vulnerável - que se apresentava naquele 
momento. Os resultados desse exercício foram essenciais para a diminuição das queixas iniciais, 
desenvolvimento de habilidade sociais, redução das estratégias de segurança e comportamentos 
inibitórios. Esse resultado foi alcançado através do acolhimento dessa criança vulnerável, apenas se 
mostrou através desse exercício, as reflexões e diálogo que se abriu para o desenvolvimento do adulto 
saudável. A técnica da cadeira vazia é utilizada com sucesso na Terapia de Esquemas e em outras 
abordagens. Destaca-se sua utilidade para o Transtorno de Ansiedade Social neste trabalho, contudo 
deve-se ressaltar sua efetividade para diversos diagnósticos, e conforme identificado como resultado 
neste trabalho, a técnica proporciona aumento de adesão ao tratamento e uma evolução rápida da 
diminuição sintomática. 

Ansiedade Social; Terapia do Esquema; Técnica da Cadeira Vazia.
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Eixo temático: Foco em saúde 

Nutrimetta – aplicativo para promoção de hábitos alimentares baseado no modelo de mudança 
comportamental e gamificação 

Maitê Freitas Ranheiri 
Marthina Streda Walker, Vitor Luiz Lima Demenighi, Raquel da Luz Dias, Afonso Henrique Correa de Sales, 
Ana Maria Pandolfo Feoli 

Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

O comportamento alimentar é o conjunto de cognições e afetos que regem ações e condutas alimentares 
e que refletem a interação entre nosso estado fisiológico, psicológico e ambiental, determinando nossas 
escolhas alimentares e impactando de forma positiva ou negativa nossa saúde física e mental.  Um dos 
desafios mais comuns enfrentados pelos profissionais da saúde é encorajar o paciente a mudar seu 
comportamento em prol de sua saúde. A mudança comportamental dos hábitos alimentares é um dos 
fatores fundamentais para a prevenção e tratamento de doenças crônicas com alta prevalência em todo 
o mundo, como obesidade e doenças cardiovasculares. No mesmo ritmo em que essas doenças 
aumentam, o uso da tecnologia torna-se fundamental na vida das pessoas. Estudos vêm utilizando a 
gamificação, caracterizada pelo uso de técnicas de jogos para promover o engajamento do usuário, a fim 
de reter e incentivar que o mesmo tenha progresso dentro da aplicação, aumentando a adesão à 
intervenção proposta. O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma ferramenta digital para promover 
hábitos alimentares saudáveis baseada em evidências: o aplicativo Nutrimetta. Utilizou-se como base 
teórica nutricional o Guia Alimentar para População Brasileira para educação nutricional com o objetivo 
de aumentar o consumo de alimentos in natura diminuir o consumo de sal, açúcar e gordura, limitar o 
consumo de alimentos processados e evitar o consumo de ultraprocessados. Também foi empregado o 
Modelo Transteórico de Mudança como forma de identificar a prontidão para a mudança dos usuários 
para cada um dos comportamentos e, assim, propor tarefas mais assertivas para que o usuário avance de 
estágio e consiga mudar o comportamento. A gamificação objetiva facilitar o engajamento, aumentar a 
motivação e assim promover a mudança do comportamento problema. Foi utilizada a Taxonomia de 
Bloom para definir os objetivos de cada tarefa, de acordo com a complexidade. O aplicativo Nutrimetta 
foi desenvolvido com o propósito de transformar o conhecimento teórico em conhecimento prático, 
fornecendo orientação baseada em evidências, apoiando uma mudança comportamental e envolvendo 
as pessoas para alcançarem uma melhor saúde através dos seus hábitos alimentares. 
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PAINEL 1 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

Intervenção cognitivo comportamental em um caso de depressão 

Alessandra Rodrigues 
Daniela Braga Favarin 
Centro Universitário Barão de Mauá 

A depressão é um importante problema de saúde pública e, na ótica cognitivo-comportamental, 
compreende-se que um processamento negativo da realidade e experiências é central para sua 
sintomatologia. A literatura aponta que a intervenção com foco no desenvolvimento de habilidades 
sociais (HS) é eficaz nestes casos. Este trabalho objetivou relatar uma intervenção cognitivo-
comportamental realizada em 38 sessões no contexto de uma Clínica Escola de Psicologia. O paciente 
tinha 27 anos, nível técnico de escolaridade, não trabalhava e tinha sua renda provida por benefícios 
sociais. Apresentava mobilidade reduzida e deformações corporais devido a uma anomalia congênita rara 
(Síndrome de Pierre Robin). A queixa inicial relacionou-se à sintomatologia depressiva e a terapeuta 
observou déficits importantes nas HS. Nas sessões iniciais, foi desenvolvido o plano de tratamento e 
identificaram-se importantes crenças: desamparo (sou vulnerável), desamor (sou rejeitado) e desvalor 
(sou inadequado). Durante a intervenção, foram utilizadas técnicas como registro de pensamentos, 
psicoeducação das emoções e modelo cognitivo, regulação emocional, descoberta guiada e treino de 
habilidades sociais. O Inventário Rápido de Sintomatologia Depressiva (IRSD) foi usado para avaliação 
periódica do paciente. Uma importante intervenção realizada foi a busca, conjuntamente com a 
terapeuta, de programas de atividade física para pessoas com mobilidade reduzida, o que contribui para 
ampliação do repertório social do paciente, aumento da autoeficácia e autoestima. Os escores do IRSD 
apresentaram uma queda significativa ao longo do tratamento, variando de 22 na primeira avaliação para 
3 na alta. O paciente permanece com dificuldades em algumas situações que envolvem discordância de 
seus familiares, as quais podem ser compreendidas por sua condição de dependência, o que contribui 
para a manutenção deste padrão. Tentativas de intervenção junto à família não foram aceitas pelo 
paciente. Pode-se concluir que a terapia cognitivo-comportamental exerceu um papel muito importante 
para a melhoria da qualidade de vida do paciente, contribuindo para a diminuição dos sintomas 
depressivos, aumento de autonomia, autoestima e autoeficácia. 

terapia cognitivo-comportamental; depressão; habilidades sociais
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PAINEL 2 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Transmissão das Práticas Parentais entre as Gerações 

Raquel Salvadori Sarmento 
Sabrina Mazo D'Affonseca 
Universidade Federal de São Carlos 

Os comportamentos de disciplina e a maneira de educar os filhos tendem a ser passados de geração em 
geração, em que os indivíduos reproduzem com seus filhos os mesmos comportamentos que seus pais 
emitiam na sua educação. Ao longo de sua vida, o indivíduo pode entrar em contato com fatores que 
façam com que ele mantenha ou rompa com o ciclo intergeracional das práticas parentais, como: acesso 
à informação, situação educacional e econômica, modelo de família, influência do companheiro e 
avaliação das práticas utilizadas pelos pais na infância. O presente estudo teve como objetivo verificar as 
variáveis relacionadas à intergeracionalidade das práticas de disciplina parentais. Para isso, foi feita uma 
coleta de dados online do tipo survey que contou com a participação de 29 mães e 6 pais de crianças de 
3-6 anos, recrutados em duas escolas de educação infantil e em redes sociais. Os participantes 
responderam a um formulário online no qual havia questões relativas a caracterização dos participantes, 
práticas de disciplina recebidas na infância dos participantes e as que eles aplicavam na educação dos 
filhos (Inventário de Dimensão de Disciplina – Versão Retrospectiva e Versão Pais, respectivamente), e 
um questionário elaborado pela autora com base na literatura da área para identificar variáveis 
relacionadas a manutenção/rompimento da intergeracionalidade. Os resultados indicaram correlação 
estatisticamente significativa entre algumas práticas de disciplina utilizada pela mãe e pelo pai do 
participante e as práticas utilizadas por eles na educação dos filhos. A maioria (77,1%) dos participantes 
respondeu que nunca, quase nunca ou às vezes repetiam com seus filhos as práticas parentais que seus 
pais utilizavam na sua infância. Os participantes que responderam que não mantêm o ciclo intergeracional 
atribuíram esse rompimento principalmente ao acesso à informação (69,2%) e avaliação negativa da 
parentagem dos pais (30,8%). Já os participantes que responderam que mantinham o ciclo intergeracional 
(22,9%) atribuíram isso principalmente à avaliação positiva da parentagem dos pais (75%), seguido de 
influência do parceiro e mesmo nível socioeconômico (ambos com 37,5%).&nbsp;Os resultados indicaram 
que o rompimento da intergeracionalidade parece ocorrer devido a acesso à informação, auxílio do 
parceiro e avaliação negativa das práticas de disciplina utilizadas pelos pais. O estudo mostrou-se limitado 
devido ao número reduzido de participantes e a características sociodemográficas (alta escolaridade e 
renda). Estudos futuros com um número maior de participantes e com mais diversidade em relação ao 
nível socioeconômico e escolaridade, podem trazer maior generalização e compreensão a respeito do 
assunto. 
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PAINEL 3 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

IMPACTO DA REESTRUTURAÇÃO COGNITIVA DA AUTOEFICÁCIA NO TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
SOCIAL DE DESEMPENHO: UM RELATO DE CASO 

Patrícia Helena Figueirêdo Do Vale Britto 
Aline Gerbasi, Cássia  Nunes 
CTC Veda 

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) enfatiza a influência do pensamento nos sentimentos e 
comportamentos. Pacientes com Transtorno de Ansiedade Social (TAS) frequentemente possuem 
autoeficácia reduzida. Paciente adulta com hipótese diagnóstica de TAS de desempenho foi submetida a 
TCC. Dados de autoeficácia foram comparados no início e final, para de verificar se aumentaria. Queixas: 
medo do julgamento, se achar burra e sentir muita ansiedade em contextos sociais, acentuada no 
trabalho. Pais separados, pai introspectivo, criada pela mãe, crítica, impaciente, rígida e impositiva. Tímida 
na infância e temia “trabalho”. Esquema principal: desamparo. Sintomas iniciaram após doutorado, 
pioraram no primeiro emprego. Gatilhos: solicitações no trabalho; falar ao telefone; falar com chefes e 
profissionais experientes; ambiente profissional com muitas pessoas. Modificadores: situações de 
avaliação, aprendizagem e desempenho com profissionais perto. Sintomas cognitivos: Pensamentos que 
não conseguirá desempenhar bem, que não atenderá expectativas, ficarão impacientes e será julgada. 
Emocionais: Ansiedade e tristeza. Comportamentais: Esquiva, isolamento e passividade. Fisiológicos: 
Palpitação, dificuldade para respirar, “nó na garganta”, insônia, desconforto abdominal, fadiga, redução 
do apetite e desequilíbrio. Crenças: “Não sou capaz”; “Sou burra”; “Serei julgada”. Pressupostos: “Se eu 
não pedir ajuda, resolverei errado e verão que sou burra”; “Se eu não resolver perfeitamente, me acharão 
incapaz”; “Se eu não tentar resolver problemas, não errarei e não serei julgada”. Regras: “Devo me dedicar 
extremamente e preocupar com detalhes; “Devo ter ótimo desempenho; “Devo fazer tudo certo sempre”. 
Estratégias compensatórias: esquiva, busca de segurança, passividade e perfeccionismo. Plano de 
tratamento: reduzir ansiedade; elevar humor; tolerância à ansiedade; administração do tempo; 
psicoeducação; elevar autoeficácia; quebrar ciclo de manutenção; treino de habilidades sociais; reduzir 
medo do julgamento; eliminar comportamentos de busca de segurança; confiança social; modificação de 
crenças; segurança em desempenho; expectativas realistas; perfeccionismo reduzido; prevenir recaídas. 
Técnicas relevantes: Psicoeducacão; Questionamento socrático; Reestruturação Cognitiva (RC) da 
ansiedade antecipatória; Descatastrofização; Exposição. Paciente fez RC da autoeficácia; compensou 
pensamentos; flexibilizou crenças e adquiriu novas; e ciclo de manutenção foi rompido. Humor e 
ansiedade estabilizaram. Acredita-se que RC seja a reavaliação com modificação do significado de 
estímulo que dá origem a uma emoção e pode levar à flexibilidade psicológica e bem-estar emocional. 
Paciente reestruturou a autoeficácia, provavelmente como consequência da RC, aumento da motivação 
e exposição, e senso de controle. Isto porque a TCC estimulou reavaliação das situações, busca por 
explicações alternativas, e proporcionou recursos, levando à reestruturação da autoeficácia para 
enfrentamento. TCC mostrou-se efetiva na RC da autoeficácia em paciente com TAS de desempenho. 

Terapia Cognitivo-Comportamental; Transtorno de Ansiedade Social
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PAINEL 4 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

O uso das estratégias de coping em acadêmicos de Psicologia concluintes 

Alessandra Rodrigues 
Grazielle Aparecida Berzuini, Caíque Rossi Baldassarin, Larissa Cristina Mazer, Marlene de Cássia Trivellato 
Ferreira 
Centro Universitário Barão de Mauá 

Introdução: A adaptação de um aluno ao contexto acadêmico pode ser considerada uma relação entre 
fatores pessoais, sociais e institucionais que influenciam em sua integração com o curso escolhido e com 
a universidade. Diante das demandas universitárias, é importante que o indivíduo tenha capacidade de 
desenvolver estratégias de enfrentamento (coping), favorecendo sua adaptação à universidade e a 
promoção e manutenção de sua saúde mental. O coping pode ser classificado em duas categorias: 
focalizado na emoção ou no problema. Os exemplos do primeiro são o suporte emocional, religiosidade, 
reinterpretação positiva, humor e aceitação e do segundo,  coping ativo, planejamento e suporte 
instrumental. Existem também as estratégias disfuncionais tais como autoculpa, desabafo, autodistração, 
desinvestimento comportamental, uso de substâncias e negação. Objetivo: Avaliar as estratégias de 
coping mais utilizadas em estudantes concluintes do curso de Psicologia. Métodos: Amostra composta 
por 46 graduandos do ensino noturno do curso de Psicologia, sendo a maioria do sexo feminino (91,3%), 
com média de idade de 27 anos. Os dados foram coletados com a aplicação da escala de COPE Breve – 
versão adaptada para o contexto brasileiro e por um roteiro contendo informações sociodemográficas, 
acadêmicas e psicossociais (RISAP). Posteriormente, foram analisados no programa IBM-SPSS/ 22. 
Resultados: As estratégias de coping mais utilizadas entre os alunos foram: planejamento (média 6,06 ± 
1,62), reinterpretação positiva (média 5,50 ± 1,53), aceitação (média 5,47 ± 1,51), suporte emocional 
(média 5,47 ± 2,00), autoculpa (média 5,37 ± 1,99) e autodistração (média 5,17 ± 1,55). Conclusão: Os 
resultados indicam que os estudantes utilizam-se mais das estratégias focalizadas na emoção, seguidas 
pelas estratégias disfuncionais. Com isso, observa-se a importância de intervir no contexto acadêmico 
com o objetivo de promover o uso mais adequado das estratégias de coping (principalmente focalizado 
no problema) e o desenvolvimento de técnicas para que os estudantes consigam lidar com esses eventos 
de maneira mais efetiva e saudável, promovendo qualidade de vida e saúde mental dos universitários. 

Estudantes de Psicologia; Coping; Adaptação Acadêmica
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PAINEL 5 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Formação universitária em TCC na perspectiva de formandos e recém-formados: uma pesquisa 
exploratória 

Everton Poubel Santana 
Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Nos últimos anos tem-se aumentado o interesse na área clínica da Terapia Cognitivo-Comportamental 
(TCC) por universitários e recém-formados de psicologia, seja por seu caráter pragmático de intervenção 
ou pela maior oferta de matérias sobre a TCC nas universidades. Porém, não há pesquisas que avaliam, 
na perspectiva de alunos e recém-formados, sobre como esses veem o ensino em TCC que receberam ou 
ainda se estes se sentem preparados ou não para o atendimento clínico. Essa pesquisa teve então como 
objetivo identificar, na perspectiva de universitários e recém-formados, como estes avaliam suas 
formações recebidas na área cognitivo-comportamental e se sentem em relação as suas práticas clínicas. 
Essa pesquisa é exploratória. Foi criado um questionário online com perguntas sociodemográficas e 
questões fechadas divididas em duas partes. A primeira se destinava a avaliação do ensino da TCC nas 
universidades segundo as opiniões dos sujeitos. Já a segunda parte teve por objetivo uma autoavaliação 
dos participantes para descrever o quanto se sentiam preparados para os atendimentos. Os respondentes 
foram convidados a participar por mídias sociais e e-mail. Foi realizada uma análise descritiva dos dados 
com o <em>software</em> <em>Microsoft Office Excel</em>. Com <em>n </em>= 230, idade média de 
30,59 (DP ± 9,20) e sendo 85% do sexo feminino, 78% informaram que cursavam ou cursaram 
universidades particulares e 57% eram estudantes universitários. Segundo os dados, 72% dos 
entrevistados veem o ensino teórico e técnico da TCC como satisfatório, porém ao se tratar do ensino que 
tem como objetivo o atendimento a crianças e adolescentes na perspectiva da TCC e no uso de 
abordagens de terceira geração, os respondentes se mostram insatisfeitos (58% e 76%, respectivamente). 
Já na autoavaliação dos participantes para descrever o quanto se sentiam seguros para os atendimentos 
clínicos, 55% se veem como despreparados clinicamente. Para atuar com crianças e adolescentes e na 
utilização de abordagens de terceira geração, 71% e 87%, respectivamente, se descreveram como 
despreparados para a realização desses tipos de trabalhos. É possível perceber que, apesar dos 
respondentes acharem o ensino em TCC recebido em suas universidades como satisfatório, estes ainda 
não se sentem plenamente capazes para atuarem de forma clínica. Esse cenário se acentua ao se tratar 
de atendimentos com crianças e adolescentes e com a utilização de abordagens de terceira geração. Há a 
necessidade de se pesquisar mais afundo as inseguranças de terapeutas para a atuação clínica afim de 
garantir uma boa qualidade no atendimento destes. 
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PAINEL 6 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Identificação da vitimização por stalking no Brasil 

Vanessa Akemi Odahara De Abreu 
Sabrina Mazo D’Affonseca 
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 

O stalking pode ser descrito como uma forma de violência interpessoal caracterizada por 
comportamentos de assédio persistente de padrão repetitivo, intrusivo e intimidador direcionados a uma 
vítima que se sente incomodada e intimidada por tal conduta. O objetivo do presente trabalho consiste 
em avaliar a prevalência de vitimização por stalking ao longo da vida. Os participantes responderam 
virtualmente ao “Inventário de Vitimação por Stalking” adaptado pelas autoras para utilização em 
território nacional. Participaram da pesquisa 78 homens (27,3%) e 203 mulheres cisgênero (71,7%), além 
de um homem e uma mulher trans, com idades variando entre 18 e 60 anos (M=28,02; DP=9,016). Os 
resultados indicaram que 115 (40,6%) participantes relataram ter sido alvos de stalking em algum 
momento de suas vidas, sendo a maioria mulheres cisgênero (82,6%). Em relação ao sexo do stalker, a 
maioria dos homens vitimizados (55,6%) apontou o sexo feminino e das mulheres (87,4%) eram do sexo 
masculino. Das pessoas que já estiveram em uma relação de intimidade com o agressor (n=52), 15 pessoas 
relataram terem sido alvos antes do início da relação, 26 foram alvos durante a relação e a maioria, 38 
pessoas, foram alvo após o término. Também foi visto que, comparativamente, 34 mulheres em relação 
a 4 homens foram vítimas de stalking pós-ruptura relacional. Ao analisar os comportamentos presentes 
durante o stalking, pode-se notar diferença entre o gênero do alvo. Embora a maioria dos homens (72,2%) 
e das mulheres (81,1%) tenham relatado tentativas de contato indesejado por parte do 
<em>stalker</em>, ao contrário dos homens, as mulheres relataram terem sofrido comportamentos de 
perseguição (43,2%), agressão física (9,5%), sexual (10,5%), e agressão a pessoas próximas (10,5%). 
Quando questionados a respeito de como se sentiram em relação à experiência de vitimização, tendo de 
selecionar sua resposta em uma escala variando entre “nada assustado” (1) a “muito assustado” (5), as 
mulheres relataram, em média, um nível maior de medo (M=3,93; DP=1,024) do que os homens (M=3,22; 
DP= 1,166). Em conclusão, foi possível notar que o gênero constitui uma variável extremamente relevante 
dentro deste fenômeno, abrindo questionamentos a respeito da criminalização do mesmo, da ajuda 
oferecida às vítimas e da percepção do stalking pela sociedade.  A pesquisa foi realizada com apoio 
financeiro da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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PAINEL 7 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Intervenção em grupo de pais: um olhar qualitativo e subjetivo para a vivência das mães 

Carlos Henrique Crespo 
Alessandra Ackel Rodrigues, Flavia Alves Santos, Stephânia Teixeira 
Centro Universitário Barão de Mauá 

A intervenção com pais é um elemento essencial na atuação junto a crianças e adolescentes, pois a 
intervenção no ambiente em que elas estão inseridas é fundamental para a mudança duradora e melhoria 
das relações e clima familiar. Este estudo objetivou relatar a experiência de intervenção em um grupo de 
orientação de pais. O protocolo utilizado foi o Programa de Qualidade da Interação Familiar (PQIF), um 
programa universal de orientação de pais que sensibiliza para práticas educativas favorecedoras do 
desenvolvimento, bem como o fortalecimento do envolvimento e vínculo afetivo. Os oito encontros 
ocorreram semanalmente, com duração média de uma hora e quinze minutos. O grupo iniciou-se com 6 
mães, porém apenas quatro delas concluíram os encontros. Elas tinham entre 35 e 46 anos, a maioria 
casada, com ensino fundamental completo, dois filhos e com discordâncias com outras pessoas em 
relação às práticas parentais. Nos relatos, notou-se que a questão geracional impõe um desafio à 
educação dos filhos, bem como a dificuldade com relação às regras e limites e rotina de estudos. A 
teimosia apareceu como um comportamento dos filhos difícil de lidar, assim como o questionamento de 
regras e orientações, o que denota a importância dos pais compreenderem os aspectos cognitivos, 
afetivos e comportamentais do desenvolvimento para melhor manejo. Em relação a este, as mães 
relataram o modelo moral e o controle da situação por parte do adulto como principais estratégias. Com 
relação às práticas parentais, solicitou-se uma avaliação subjetiva das participantes em uma escala de 0 a 
10 do quanto as praticavam antes e depois do grupo. Práticas positivas como diálogo, demonstração de 
afeto e elogios apareceram em uma frequência elevada, igual ou superior a oito pontos para a maioria 
das mães. Além disso, o maior impacto da intervenção foi visto no decréscimo das práticas negativas, tais 
como uso de punição física e ameaça. No que se refere à média de avaliação subjetiva das mães a respeito 
da importância do grupo, 7,5 foi a nota obtida para contribuição do grupo para a melhora na relação com 
o filho, 7,75 para a melhora no autoconhecimento enquanto mãe e 8,0 para melhora nas relações de 
modo geral. Além disso, as participantes referiram a troca de experiência e as orientações como principais 
aspectos positivos da vivência. O caráter qualitativo deste relato de experiência contribui para um olhar 
aprofundado para a experiência de mães com a intervenção grupal em orientação de pais. 
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PAINEL 8 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Depressão, ansiedade, ideação suicida e fatores associados na pós-graduação brasileira 

Matheus Bocardi 
Maycoln Leôni Martins Teodoro 
CEFET-MG 

Objetivo: A literatura cognitivo-comportamental sugere que os estudantes de mestrado e doutorado 
podem desenvolver até seis vezes mais sintomas de ansiedade e depressão. Este estudo teve como 
objetivo identificar fatores sociodemográficos, psicológicos e acadêmicos associados a esses sintomas em 
uma amostra brasileira. Materiais e Métodos: Estudo transversal com 3233 estudantes de pós-graduação 
de todas as regiões do país. A média de idade foi de 31,5(7,2) anos, 53,2% estavam no mestrado, 68% 
eram mulheres, 55,3% solteiros, 79,7% sem filhos, 84,5% heterossexuais, 53,9% bolsistas em período 
integral, 50,9% não exerciam outras atividades profissionais, 87,6% pertenciam a universidades públicas 
e 68,7% se declaravam brancos. Foram utilizados a DASS-21, FSII, IGFP-5, QRE, EPA e a ESV. Foram 
realizadas análises de regressão linear e logística stepwise. Comparações de grupo foram feitas com testes 
t e d de Cohen. Resultados: Escores médios mostraram uma distância de 1 a 2 DP em desvantagem aos 
referenciais normativos em ansiedade e depressão. Principais diferenças entre os grupos (p <0,01) 
incluíram maior prevalência de ideação suicida entre os LGBTs (d=0,366), demandas de curso mais 
intensas entre os alunos iniciais (d=0,497) e de mestrado (d=0,319), pior satisfação com a vida entre não 
trabalhadores (d=0,440) e tamanhos de efeito moderados a altos (até d=0,758) em sintomatologia, 
estresse acadêmico e satisfação com a vida, ao avaliar o histórico de transtornos mentais. O modelo que 
melhor ajustou sintomas de ansiedade e depressão explicou 48,2% da variância e incluiu neuroticismo 
(B=1,217, p<0,001) e estresse acadêmico (B=0,369, p <0,001) como principais fatores associados. 
Considerando a sintomatologia (output) como variáveis dicotômicas ou ordinais e o contexto 
sociodemográfico (input) na regressão logística, o melhor ajuste para ideação suicida incluiu renda 
familiar, orientação sexual, estado civil e nível acadêmico como fatores associados, respondendo por até 
52% da variância (χ2=126,56, p<0,001). Orientação sexual, tempo de curso, estado civil, sexo e tipo de 
universidade explicaram até 42% da variância da depressão (χ2=131,18, p<0,001); sexo, renda familiar, 
orientação sexual e conclusão do curso explicaram até 51% de sintomas de ansiedade (χ2=159,29, 
p<0,001). Conclusão: Nossos resultados sugerem que o neuroticismo e fatores sociodemográficos 
específicos, quando alinhados com estressores acadêmicos, podem se associar a depressão, ansiedade e 
ideação suicida em estudantes de graduação. Este é o primeiro estudo no Brasil que avaliou o 
comportamento de todas essas variáveis nessa população. 
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PAINEL 9 

Eixo temático: Fundamentos teóricos 

Conceitualização de casos: uma proposta cognitivo-comportamental para terapia de casais 

Bruno Luiz Avelino Cardoso 
Universidade Federal de São Carlos 

As pesquisas sobre as diferentes modalidades de Terapias Cognitivo-Comportamentais (TCCs) são 
crescentes. Na atualidade, há estudos que contribuem para a compreensão e aplicação deste modelo em 
diversos públicos e intervenções, entre os quais, destacam-se os casais em diferentes configurações. A 
TCC com casais tem como premissa central que a forma em que os(as) parceiros(as) interpretam as 
situações influenciam diretamente em suas respostas emocionais, comportamentais e fisiológicas, 
resultando em estados de bem-estar ou sofrimento. Com o alvo de identificar as peculiaridades de cada 
caso e estruturar um plano de ação personalizado para cada casal, é recomendada a conceitualização do 
caso, para que seja identificada as demandas e quais as formas de intervenção serão conduzidas. Não 
obstante a conceitualização cognitiva seja utilizada com diversos públicos, muitas vezes há um enfoque 
individual, o que pode ser uma lacuna ao trabalhar com os casais. Baseado nestas considerações, o 
objetivo deste estudo é apresentar um modelo de conceitualização cognitiva para casais, ilustrar a sua 
aplicabilidade na terapia e indicar direções futuras para estudos. O diagrama de conceitualização cognitiva 
para casais é composto por (a) história de vida de cada parceiro(a), antes e depois do início do 
relacionamento; (b) processos cognitivos dos(as) parceiros(as), crenças centrais, regras e expectativas; (c) 
crenças sobre o(a) parceiro(a); (d) estratégias de enfrentamento utilizadas no relacionamento, que 
ajudam ou dificultam a qualidade da relação; e (e) consequências desses processos prévios no 
relacionamento. Este modelo tem sido aplicado em intervenções e avaliações com casais, por terapeutas 
em diversas regiões do Brasil e os relatos de experiências destes profissionais têm indicado que se trata 
de um recurso útil e que auxilia tanto na avaliação quanto na intervenção com os casais. As extensões 
sobre este estudo derivaram na elaboração de um diagrama de conceitualização cognitiva para famílias 
monoparentais e biparentais que também podem ser utilizados por terapeutas familiares. Como 
apontamentos de direções futuras, recomenda-se: estudos comparativos que utilizem o diagrama de 
conceitualização com casais (intervenções que utilizaram o diagrama versus que não utilizaram; 
resultados no início e final do processo de intervenção) e pesquisas que utilizem o diagrama como método 
avaliativo em intervenções ou análise de processo. 
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PAINEL 10 

Eixo temático: Intervenção com crianças 

Psicoeducando sobre as Emoções: um relato de experiência 

Alessandra Rezende 
Raphael Lopes Sartori, Carmem Beatriz Neufeld 
Universidade de São Paulo 

Este trabalho objetiva realizar um relato de experiência de uma intervenção feita em grupo com crianças 
escolares, em uma Escola Pública Municipal de Ribeirão Preto, a partir da biblioterapia. É um estudo 
qualitativo, e foram utilizados os instrumentos Escala de Afetos Positivos e Negativos para Crianças 
(PANAS-C) e um instrumento qualitativo desenvolvido com base no Baralho das Emoções (Caminha; 
Caminha, 2012) para a avaliação pré e pós-teste. Os conteúdos de cada sessão foram baseados na leitura 
e realização de atividades presentes no livro "Trabalhando as Emoções com Joana a Lontra" (Neufeld, 
Ferreira &amp; Maltoni, 2016), assim como em atividades complementares para o desenvolvimento de 
habilidades de reconhecimento e manejo de emoções. Esta análise faz parte de um programa de 
Promoção de Saúde Mental, denominado "Psicologia para Crianças", que visa disseminar o conhecimento 
sobre conceitos psicológicos entre as crianças. É de grande importância a continuação da realização de 
trabalhos como este, para que se possibilite a promoção de saúde na sociedade. 

psicoeducação; promoçãodesaúde; biblioterapia
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PAINEL 11 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Perfeccionismo, sintomas depressivos e ansiedade na adolescência 

Ana Luiza Fernandes Furtado 
Flávio Henrique dos Reis Soares, Marcela Mansur-Alves, Willian de Sousa Rodrigues, Ana Luíza de Carvalho 
Araújo 
UFMG 

O perfeccionismo é uma disposição da personalidade caracterizada pelo estabelecimento e busca de altos 
padrões de desempenho e por elevado auto criticismo. Atualmente, o perfeccionismo é considerado um 
fator transdiagnóstico, sendo denominador comum em diversos desfechos de saúde. Considerando a 
adolescência como período chave no desenvolvimento da personalidade, devido a mudanças biológicas, 
psicológicas e sociais, o presente estudo buscou verificar a relação entre perfeccionismo e sintomas de 
ansiedade e depressão em adolescentes, tendo como hipótese-base que indivíduos perfeccionistas 
apresentariam níveis mais altos de sofrimento psíquico. A investigação deu-se a partir dos resultados de 
questionários de autorrelato aplicados ao longo de 2019 em estudantes de quatro cidades mineiras 
(n=573; M=15,39 anos; DP=1,12; 66,3% do sexo feminino). Para avaliação, foram utilizadas as subescalas 
de ansiedade e humor deprimido da Escala de Ajustamento Psicológico para Adolescentes e a Escala de 
Perfeccionismo para Crianças e Adolescentes (CAPS), que avalia duas dimensões do perfeccionismo: 
perfeccionismo auto orientado - PAO (tendência ao estabelecimento de altíssimos padrões pessoais de 
desempenho e elevado auto criticismo) e perfeccionismo socialmente prescrito - PSP (percepção de que 
os outros exigem perfeição do indivíduo). Com o objetivo de buscar associações entre tipos de 
perfeccionismo e indicadores de saúde mental, os adolescentes foram divididos em quatro grupos: não 
perfeccionistas - NP (baixos níveis PAO e PSP), esforços perfeccionistas puros - EPP (alto PAO, baixo PSP), 
preocupações perfeccionistas puras - PPP (baixo PAO, alto PSP) e perfeccionismo misto - PM (alto PAO, 
alto PSP). Executou-se análise das variâncias das variáveis ansiedade e humor deprimido em cada grupo 
e o tamanho de efeito destas diferenças. Comparando os adolescentes com PM e os NP, verificou-se 
diferença com tamanho de efeito elevado para ansiedade e humor deprimido (d de Cohen=1,426 e 1,399, 
respectivamente, p<0,001). Os PM também apresentaram resultados em ansiedade e humor deprimido 
acima dos apresentados pelos PPP e EPP, que, por sua vez, apresentaram níveis médios de ansiedade e 
humor deprimido acima dos NP. Em linha com a hipótese inicial, tais resultados indicam que, entre 
adolescentes, perfeccionistas apresentam maior nível de ansiedade e humor deprimido do que não 
perfeccionistas, sendo o PM o grupo com maiores níveis de sofrimento psíquico. No tocante a uma prática 
clínica baseada em evidências, é fundamental entender a relação entre perfeccionismo e saúde mental, 
especialmente na prática com adolescentes, em que a intervenção clínica pode prevenir um 
desenvolvimento posterior de adoecimento mental tendo em vista o valor transdiagnóstico do construto. 

perfeccionismo; saúde mental; adolescência
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PAINEL 12 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

A psicoeducação na Terapia Cognitivo Comportamental: depressão e histórico de violência 

Paola Da Silva Moreli 
Tatiana de Abreu Braga 
Centro de Terapia Cognitiva Veda 

A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) está entre as abordagens que demonstram maior efetividade 
no tratamento de diversas psicopatologias, tais como o Transtorno Depressivo Maior (TDM). Por ter uma 
importante base psicoeducacional, a TCC oferece aos pacientes o benefício de aprender a identificar 
padrões cognitivos e comportamentais, permitindo mudanças gradativas e duradouras, tornando-os mais 
autônomos e melhorando a qualidade de vida. Estudos mostram que há uma importante relação entre 
indivíduos que foram vítimas de maus tratos na infância e que desenvolveram TDM com maiores 
comprometimentos ao funcionamento se comparados com pessoas não vitimadas. Desta forma, o 
presente estudo de caso teve como objetivo identificar possíveis efeitos das violências ocorridas na 
infância no quadro de depressão e a efetividade da psicoeducação para melhora e flexibilização das 
crenças da paciente. Esta, mulher branca de 57 anos, viúva e aposentada iniciou o processo terapêutico 
com as queixas de desesperança e depressão. Possuía histórico de violências psicológicas e físicas 
perpetradas por sua mãe durante a infância e adolescência, o que, pode ter sido o precipitante de crenças 
pessimistas em relação ao comportamento dos outros (“as pessoas são más”) e de crenças centrais sobre 
si mesma em um esquema mental de desamor (“não sou amada”). Desta forma, utilizava como estratégia 
compensatória a esquiva de situações sociais para evitar gatilhos, como discussões familiares. Utilizou-se, 
então, sessões de psicoeducação sobre a identificação e questionamento de pensamentos disfuncionais, 
possíveis consequências das violências sofridas durante a infância no funcionamento dos indivíduos e 
intervenção em fatores que mantinham os problemas atuais, como os ciclos de manutenção de esquiva, 
ruminação, busca de segurança e redução de atividades. Desta forma, a paciente foi ensinada a modificar 
padrões cognitivos e de comportamento que afetavam como se sentia, garantindo maior funcionalidade 
e qualidade de vida. Por consequência, pôde ter maior proximidade com familiares e amigos, obtendo 
maiores recompensas sociais e de autoeficácia. 

Terapia Cognitivo Comportamental; Depressão; Violência Infantil
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PAINEL 13 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

Terapia Cognitivo Comportamental: Intervenções em um caso de luto por perda repentina 

Débora Muniz Carvalho 
Tatiana de Abreu Braga 
CTC VEDA 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar os resultados da Terapia Cognitivo-comportamental (TCC) 
em um paciente em luto devido a uma perda repentina do cônjuge. O luto por uma perda repentina traz 
elementos inesperados, se torna mais complexo, gerando busca por porquês para aliviar sintomas de dor 
e ansiedade. A TCC tem se mostrado um modelo de bons resultados para trabalhar com pessoas que estão 
vivenciando uma fase de luto, uma vez que fornece uma estrutura para compreender a sua experiência e 
identificar as barreiras que possam ser enfrentadas. Técnicas para identificação e reestruturação de 
pensamentos irracionais podem ser adaptadas de forma produtiva às necessidades do indivíduo. Os 
objetivos do tratamento foram estabilizar o humor, aceitação da morte, melhorar relacionamentos sociais 
e familiares, lidar com luto da filha e retomar rotina. O progresso da paciente foi avaliado com Inventário 
Beck de Depressão (BDI), Inventário Beck de Ansiedade (BAI) e Escala Beck de Desesperança (BHS). 
Durante o processo terapêutico foram realizados Lista de Dificuldades e Metas, Conceituação Cognitiva, 
Plano de Tratamento. Identificou-se melhora no humor, os escores das escalas Beck foram reduzidos, 
aprendeu a lidar com o luto da filha, reorganizou sua rotina de trabalho de forma assertiva, reconheceu 
seus erros cognitivos, reduziu irritabilidade e rispidez melhorando suas relações, também como 
flexibilizou crenças, buscou pensamentos e comportamentos mais funcionais. O processo terapêutico 
para esse tipo específico de luto mediante o enfoque da terapia cognitivo comportamental demonstrou 
bons resultados. 

luto; depressão; Terapia Cognitiva COmportamental
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PAINEL 14 

Eixo temático: Fundamentos teóricos 

CONTRIBUIÇÃO DO MODELO COGNITIVO COMPORTAMENTAL PARA PACIENTES BARIÁTRICOS. 

Edina Aparecida Do Amaral Oliveira 
Adrielly Scalvi, Brunna Travizan 
Centro Universitário Assis Gurgacz - FAG 

A obesidade é um problema de saúde pública provocada por diferentes fatores que podem ser físicos, 
genéticos e psicológicos. Apesar de ser um método invasivo, a cirurgia bariátrica (CB), que consiste em 
diminuir a quantidade de alimento tolerada pelo estômago, tem sido utilizada como uma das principais 
estratégias de auxílio para perda de peso nos casos de obesidade mórbida. No entanto, apesar de 
apresentar a potencialidade de aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e prevenir diversas 
comorbidades, é necessária uma reeducação alimentar para a realização da cirurgia, pois o seu sucesso a 
longo prazo está ligado a uma mudança no estilo de vida. Assim, o modelo cognitivo-comportamental é 
um recurso para o acompanhamento pré e pós-cirúrgico. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 
apresentar uma revisão da literatura sobre a contribuição do modelo cognitivo comportamental para 
auxiliar neste processo de mudanças cognitivas, emocionais e comportamentais. O trabalho foi construído 
a partir de uma revisão sistemática de artigos e periódicos publicados antes de 2000, nas plataformas 
SciELO, Pepsic, PubMed. Os autores dos estudos apontam que os pacientes com obesidade mórbida, tem 
um padrão alimentar inadequado, com distorções cognitivas com relação a si e ao comportamento 
alimentar, que pode persistir mesmo após a realização da cirurgia. Ademais, essa relação desajustada 
pode comprometer todo o processo tanto pré como pós-cirúrgico. Diante disso, se faz necessário a 
utilização do modelo cognitivo comportamental, o qual visa trabalhar colaborativamente na identificação 
e reestruturação dos pensamentos disfuncionais oriundos dessa relação, capacitando assim o paciente a 
identificar e buscar respostas alternativas mais realistas para esses pensamentos. No que tange ao 
processo de emagrecimento, mostra-se clara a importância da mudança cognitiva para que haja, de fato, 
a mudança comportamental. Faz-se, portanto, imprescindível identificar os pensamentos e crenças 
disfuncionais relacionadas a alimentação e os sentimentos eliciados por esses pensamentos, comumente 
sentimento de culpa, ansiedade, raiva, preocupação, e tristeza, por exemplo. A partir da identificação 
desses pensamentos é possível criar pensamentos adaptativos de modo a melhorar a qualidade de vida e 
hábitos alimentares mais saudáveis. Assim, o modelo cognitivo comportamental se mostra efetivo e 
necessário para contribuir com o processo pré e pós-cirúrgico da cirurgia bariátrica. 

Obesidade Mórbida; Cirurgia Bariátrica; Modelo Cognitivo Comportamental
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PAINEL 15 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Mídia social e o seu papel integrador na psicoeducação de grupos de apoio a pessoas com sintomas de 
ansiedade. 

Cláudia Fernanda Luna Cavalcante 
Tatiana Araújo Bertulino da Silva 
Universidade de Pernambuco 

A referente pesquisa se desenvolveu por meio das experiências vivenciadas nos anos de 2017 e 2018 com 
o projeto de extensão intitulado “PROMENTE: Promovendo saúde mental ao nosso redor”, objetivando a 
construção de grupos de apoio a pessoas com sintomas de ansiedade, que se estendeu para o público 
universitário e comunidade em geral da cidade de Garanhuns - PE. Além do planejamento e realização 
dos grupos de apoio, foi criada uma conta no aplicativo de rede social, Instagram®, com o user: 
promente.upe. Essa conta teve como principal meta a disseminação de informações sobre o grupo de 
apoio e o tema ansiedade, fortalecendo o trabalho de psicoeducação dos integrantes do grupo por meio 
do desenvolvimento de habilidades para a modificação das cognições, construindo assim mudanças 
relevantes no estado de humor e em seus comportamentos. A utilização da tecnologia como um meio de 
contato paciente-TCC ainda é um tema que precisa de aprofundamento e alguns aplicativos já trazem 
diversos benefícios que podem auxiliar diretamente o terapeuta no ensino e no tratamento dos pacientes. 
A pesquisa tem uma natureza qualitativa e descritiva, tendo sido desenvolvida por meio da análise da 
conta do Instagram® referente ao projeto, obteve como resultados um engajamento significativo, se 
difundindo não só na cidade em que o projeto aconteceu, mas também em cidades em até 200 km de 
distância, como: Caruaru, Recife e Bom Conselho. Nas publicações atingiam-se, em média, um número de 
trezentas a quatrocentas pessoas, que recebiam informações com relação à ansiedade, ao autocuidado e 
às atividades do projeto na universidade por meio de postagens em feed e stories da rede, aumentando 
o impacto do projeto na comunidade. Utilizar mídias sociais foi uma forma que o projeto encontrou de 
intensificar os laços entre universidade e população, destacando a importância de compartilhar 
conhecimento sobre saúde mental, garantindo o direito de todos de receber informações que pode ser 
vista como a porta de entrada para uma melhora na qualidade de vida e desenvolvimento de 
independência dos indivíduos de uma população. 

psicoeducação; grupo de apoio; mídias sociais
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PAINEL 16 

Eixo temático: Foco em saúde 

Impactos Cognitivos-Comportamentais da prática de Jiu-Jitsu em homens adultos. 

Bruno Oliveira 
Ricardo da Costa Padovani 
Universidade Federal de São Paulo 

O jiu-jitsu brasileiro vem se consolidando como uma importante marca do cenário esportivo do Brasil. 
Nesta perspectiva, o desenvolvimento de estudos de natureza qualitativa pode ampliar o alcance e o 
significado do jiu-jitsu entre praticantes na realidade brasileira. O objetivo do estudo foi investigar a 
percepção de lutadores de jiu-jitsu sobre a influência da sua prática na expressão do autocontrole e na 
percepção do bem-estar subjetivo e qualidade de vida do praticante. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UNIFESP (07506019.2.0000.5505). A assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido formalizou a participação no estudo. A coleta de dados se deu a partir da aplicação de um 
roteiro de entrevista semiestruturado, aplicado individualmente, que abordou as seguintes temáticas: 
interesse e finalidade na modalidade, percepção acerca de mudanças comportamentais individuais e da 
prática da modalidade como forma de autodefesa. Participaram do estudo 10 lutadores de jiu-jitsu com 
idades entre 23 e 40 anos e com tempo de prática variando de 1,6 a 24 anos, de diversas faixas e históricos 
esportivos, tanto casados quanto solteiros, bem como autodeclarados brancos, pretos e pardos. Os dados 
foram analisados a partir da análise de conteúdo, modalidade temática. Os núcleos temáticos que 
emergiram da análise foram: pisando no tatame, ajustando a máquina, saindo na mão, melhor saber e 
não precisar, do que precisar e não saber e o jiu-jitsu mudou minha vida. Observou-se que a prática 
contínua da modalidade, bem como o mestre reforçar comportamentos socialmente desejáveis, como a 
evitação do conflito fora do contexto esportivo, integração social e acolhimento entre os praticantes, 
resultou na aquisição de novos comportamentos e crenças mais bem-adaptativos. Os resultados do 
estudo ajudam psicólogos e profissionais de diversas áreas a entender como lutadores de jiu-jitsu 
percebem a influência da modalidade na flexibilização de suas crenças, como a prática os paramenta a 
lidar com pensamentos automáticos em situações de estresse e, também, como a comunidade do esporte 
busca condicionar seus praticantes quanto ao uso desta fora do contexto esportivo. FINANCIAMENTO E 
OU APOIO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ( 2019/19731-1). 
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PAINEL 17 

Eixo temático: Foco em saúde 

A cognição enquanto mediadora da influência da atividade física na saúde mental de mulheres em 
recuperação do câncer de mama 

Carolina Bernardi De Souza 
Ricardo da Costa Padovani 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

O diagnóstico do câncer de mama acarreta um impacto significativo na vida da mulher. Além dos sintomas 
físicos e das representações sociais comuns a qualquer tipo de câncer, as mulheres diagnosticadas com 
câncer de mama lidam com medos específicos, estando estes relacionados aos significados simbólicos das 
mamas, isto é, de identidade feminina e sexualidade. Compreendendo o câncer de mama enquanto 
evento estressor e propiciador de sofrimento físico, psíquico e social, tem-se que este abala a saúde 
mental das mulheres acometidas, estando atrelado a elevados índices de ansiedade e depressão. Diante 
deste cenário, a atividade física emerge como possível recurso de enfrentamento e prática promotora de 
saúde mental para as mulheres com câncer de mama. O presente estudo teve como objetivo investigar o 
papel mediador da cognição na influência da prática de atividade física na saúde mental de mulheres em 
recuperação do câncer de mama. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 
(3.802.163). Participaram do estudo seis mulheres que frequentavam um Instituto destinado ao 
atendimento de mulheres com câncer de mama no município de Santos/SP e que exerciam prática regular 
de atividade física. A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa foi a qualitativa. O instrumento 
utilizado na coleta de dados foi: entrevista semiestruturada para investigar a influência da cognição na 
saúde mental de mulheres em recuperação do câncer de mama, no que concerne à prática de atividade 
física. O material coletado nas entrevistas foi analisado à luz da análise temática. Os resultados deste 
estudo apontaram que a cognição possui um papel mediador importante no que concerne aos efeitos 
positivos da prática da atividade física na saúde mental das participantes, corroborando com o que o 
modelo cognitivo propõe. O presente estudo ampliou o entendimento da importância da atividade física 
na promoção da saúde mental de mulheres em recuperação do câncer de mama, bem como do papel da 
cognição nesse processo. FINANCIAMENTO E/OU APOIO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (2019/22350-0) 
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PAINEL 18 

Eixo temático: Foco em saúde 

Uso precoce de álcool e adolescência em conflito com a lei 

Anamere Remígio Da Silva 
Unifavip Wyden 

Objetivo: O estudo, que se trata de um trabalho de conclusão de curso, visou identificar os fatores 
atrelados ao consumo precoce de álcool por adolescentes em conflito com a lei. Métodos: Para levantar 
dados sociodemográficos e fatores predisponentes ao uso precoce do álcool utilizou-se uma entrevista 
estruturada sobre uso de álcool, o questionário sociodemográfico Critério Brasil, Escala de Ansiedade de 
Beck e Escala de Depressão de Beck. A pesquisa foi realizada com 31 adolescentes alfabetizados, do sexo 
masculino, internos da Fundação de Atendimento Socioeducativo em Garanhuns-PE. Resultados: O 
estudo não separou os adolescentes no regime fechado dos da semiliberdade. Reafirmando dados de 
estudos anteriores, os adolescentes em conflito com a lei pertenciam às classes sociais menos favorecidas 
(45,16% nas classes D-E), a quase totalidade deles está fora da série/idade esperada, em que 80,64% não 
havia terminado o ensino fundamental (assim como seus responsáveis). Em geral, os adolescentes 
apresentaram mais sintomas depressivos que ansiosos. 14 anos foi a idade média para início do consumo 
de álcool, majoritariamente em festas (54,83%), acompanhados de amigos (51,61%) e por vontade própria 
(74,2%) – embora 32,26 desses que afirmaram vontade própria terem admitido influências externas para 
o consumo, como “socializar” ou “por ver os outros bebendo”, 35,48% apontam que o fizeram em casa, 
com responsáveis presentes. Diferentemente das gerações anteriores, a amostra referida não 
compreendia o álcool como instrumento de afirmação de masculinidade. Conclusão: É possível entender 
como o álcool está presente na população desde muito cedo e o quanto isso é alarmante, dado que se 
relaciona a casos de dependência da substância em adultos. Foi possível observar semelhanças e 
diferenças entre a amostra utilizada e estudos semelhantes (bem como com a literatura clássica). 

Adolescência em conflito com a lei; Uso precoce de álcool; Dependência química; Adolescência em 
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PAINEL 19 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

SÍNDROME DO PÂNICO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: O AUXÍLIO DA TERAPIA COGNITIVO 
COMPORTAMENTAL 

Adriana Aparecida Garbin Carreiro 
Espaço Cuidar Clínica Integrada 

Trata-se de paciente D. com 22 anos de idade, estudante de medicina. Buscou atendimento psicológico 
por apresentar sintomas ansiosos. Quanto a verificação do histórico do problema, identificou-se que D. já 
vinha apresentando tais sintomas desde o seu ingresso na faculdade, ou seja, há aproximadamente seis 
meses, contudo, com o passar do ano letivo e a chegada das provas, passou a apresentar ataques de 
pânico, sendo os principais sintomas a presença de aceleração cardíaca, sudorese, tremores, calafrios, 
choro e isolamento. A meta do tratamento focou na cessação dos ataques de pânico e reestabelecimento 
a rotina universitária, para tanto, os objetivos iniciais foram psicoeducar a paciente sobre a Síndrome do 
Pânico e os ataques de pânicos, apresentando os conceitos sobre ansiedade, agorafobia e hiperventilação; 
seguido de identificação as cognições distorcidas do paciente e reestruturação cognitiva; treinamento de 
técnicas de respiração diafragmática, exercícios de indução dos sintomas, exposição interoceptiva e 
técnicas de distração no momento do ataque de pânico. Para todas as atividades realizadas em 
atendimento psicoterápico, eram proposto tarefas de casa para reforçar a manutenção das intervenções 
realizadas na sessão. Os resultados foram satisfatórios e a confirmação da evolução do caso, deu-se com 
a chegada de nova semana de prova, em que D. conseguiu realizar sem a presença de ataques de pânico. 
Após seis meses de tratamento psicoterápico, foi dado início a alta terapêutica, espaçando-se o 
atendimento subsequentemente em quinze em quinze dias, vinte dias, trinta dias e, no momento, os 
atendimentos ocorre a cada dois meses ou caso a paciente julgue necessário. Neste período todo já 
passou por quatro semanas de prova, conseguindo apresentar bom rendimento e sem a presença de 
novos ataques de pânico. Encontra-se em processo de alta terapêutica, com atendimentos sendo 
realizados a cada dois meses. Os conteúdos trazidos nestes atendimentos, não tem sido relacionados aos 
ataques de pânico, portanto, reforçando que a sintomatologia e o quadro acima explanado não está mais 
presente. 

Síndrome do Pânico; Universitário; Terapia Congitivo-Comportamental
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PAINEL 20 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: O AUXÍLIO DA TERAPIA DO 
ESQUEMA 

Adriana Aparecida Garbin Carreiro 
Espaço Cuidar Clínica Integrada 

O presente relato é fruto dos atendimentos clínicos com foco na terapia de esquema, com o paciente F. 
28 anos de idade, branco, solteiro, estudante universitário de medicina e sem histórico anterior de 
patologia clínica, sendo que buscou atendimento psicológico devido ao uso excessivo de substância 
psicoativa (cannabis sativa). Em avaliação identificou-se que F. apresentava Transtorno de Substância 
Psicoativa devido ao uso de Cannabis Sativa, preenchendo todos os critérios de codificação, sendo que 
devido ao quadro estava passando a ter considerável prejuízo, principalmente acadêmico. Os objetivos 
do tratamento focou-se em psicoeducar F. sobre o levantamento mais consciente das desvantagens que 
o uso da referida substância estava causando em sua vida, bem como, identificar as situações gatilhos que 
auxiliavam a buscar e manter o uso da substância. Foco foi dado no levantamento dos esquemas iniciais 
desadaptativos, sendo os seguintes EIDs presentes: abandono, inibição emocional, busca de aprovação, 
subjulgação, autocontrole/disciplina insuficiente e padrões inflexíveis; já quanto aos modos, identificou-
se com destaque modo criança vulnerável e criança zangada, e, por sua vez, os modos de enfrentamento 
mais proeminentes destacaram-se o modo protetor desligado e modo autoconfortador desligado. Após a 
obtenção destes resultados, passou-se a psicoeducar F. sobre o quanto estes esquemas ativos poderiam 
estar auxiliando, desencadeando e mantendo o uso de tal substância. Portanto, a partir do entendimento 
de toda essa ativação esquemática, passou-se a para as intervenções de enfrentamento desses modos 
por meio das técnicas de imaginística, reparentalização, cadeira vazia. O desenvolvimento das referidas 
técnicas aconteceram durante os atendimentos e era reforçado para que F. estende-se para fora do 
setting terapêutico sendo este um grande recurso para cessar o uso da substância. O paciente F. tem 
apresentado uma boa evolução e há mais de seis meses não faz uso de cannabis sativa, sendo esta 
informação confirmada por exames laboratoriais que são solicitados por seus familiares e realizados de 
dias aleatórios. Quanto a necessidade de confirmação do uso por meio dos exames laboratoriais F. refere 
sentir-se satisfeito, uma vez que, segundo ele, a cada exame que faz é um confirmatório do quanto está 
sendo capaz de cuidar de si mesmo melhor e de maneira saudável. 

Substância Psicoativa; Universitário; Terapia do Esquema
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PAINEL 21 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Grupo de Orientação Familiar sob a abordagem cognitivo-comportamental 

Jenniffer Pires Da Silva 
Rodrigo Limonge, Thais Oliveira, Marwin do Carmo, Daiane Moço 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

O contexto familiar pode ser fator de risco ou proteção para um desenvolvimento adequado. O impacto 
das práticas parentais na saúde e bem estar dos filhos é conhecido pela literatura científica. Porém, os 
responsáveis nem sempre são preparados para a parentalidade, às vezes necessitando de orientações 
sobre como exercer tal papel. No atendimento psicoterapêutico infantojuvenil, trabalhar com os pais e/ou 
cuidadores se faz fundamental para o avanço do paciente. O presente trabalho tem como objetivo 
descrever uma intervenção cognitivo-comportamental, denominada Grupo de Orientação Familiar. 
Participaram sete familiares com idades entre 19 a 51 anos (M = 43,14; DP = 11,14), de crianças e 
adolescentes entre 3 e 14 anos (M =11,18; DP = 4,31) em atendimento na clínica escola de uma 
universidade pública. A estrutura da intervenção baseou-se no Programa de Qualidade na Interação 
Familiar, contando com 15 encontros semanais de uma hora e trinta minutos, com a seguinte estrutura: 
(1) revisão da tarefa de casa; (2) dinâmica ou vivência; (3) exposição didática; (4) treino de habilidades; 
(5) vídeo educativo/texto reflexivo; (6) momento de dúvida dos pais; (7) tarefa de casa, abordando os 
temas de princípios da aprendizagem, relacionamento afetivo e envolvimento, regras e limites, 
consequências para comportamentos adequados e inadequados, voltando no tempo, autoconhecimento 
e modelo, revisão e encerramento. Além disso, foram oferecidas duas oficinas voltadas para montagem 
de regras, estabelecimento de rotina e orientação da estratégia de economia de fichas. A intervenção foi 
avaliada por meio de: (a) breve roteiro de entrevista semiestruturada (pré-intervenção), (b) tarefas de 
casa (processual), (c) Protocolo de Avaliação do Processo e, (d) questionário qualitativo (pós-intervenção) 
sobre os temas dos encontros utilizando o método da Análise de Conteúdo. Verificou-se através dos 
relatos que os familiares apresentaram avanços na comunicação entre pais e filhos (“Com o apoio das 
terapias conseguimos alguns progressos nessa parte. Principalmente no grupo percebi a importância de 
prestar atenção aos pequenos detalhes comunicativos que ajudam no todo da comunicação em casa”); 
na maneira de operacionalizar o afeto (“aprendi o quanto é importante falar dos sentimentos, entender 
o outro e compreender”) e na realização de monitoria positiva (“Descobri como é importante regras claras 
e objetivas, melhora a rotina e o dia a dia”). Por meio das análises percebeu-se uma relação entre práticas 
educativas e comportamentos dos filhos. Dessa forma, entende-se que as intervenções parentais se 
mostraram efetivas e resultaram em mudanças significativas no relacionamento familiar. Financiamento 
e/ou apoio: Bolsa de Estágio Interno Complementar (SR1-UERJ). 
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PAINEL 22 

Eixo temático: Fundamentos teóricos 

Competências Essenciais ao Terapeuta Cognitivo-Comportamental 

Isabela Lamante Scotton De Albuquerque 
Janaína Bianca Barletta, Carmem Beatriz Neufeld 
Universidade de São Paulo 

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura latino-americana 
acerca de quais são as competências essenciais para um terapeuta cognitivo-comportamental, visto que 
as pesquisas na região são escassas e o desenvolvimento de competências profissionais fortalece a prática 
clínica. Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio do mapeamento do que se tem publicado 
nas bases de dados PsycINFO, LILACS, Scielo e Pepsic. Foram incluídos na síntese qualitativa final oito 
artigos. As competências essenciais foram categorizadas em competências analíticas, sociais, 
instrumentais e de autoconhecimento e autorreflexão. Entre os principais achados estão as competências 
essenciais descritas nos artigos. Dentre estas, considera-se que a maior contribuição foi em relação as 
competências sociais, como uma competência inespecífica ou geral, necessária a todas as psicoterapias 
independente da orientação teórica de base. O presente estudo visou contribuir com a temática, visto 
que os estudos em âmbito nacional e latino-americano são escassos. 

competência profissional; terapeutas; terapia cognitivo-comportamental
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PAINEL 23 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Terapia cognitivo comportamental em grupo para o luto: relato de experiência 

Regiane Aparecida Dias Pais Santos 
Liziane Leite 
Faculdade Pitágoras 

O luto difere entre os indivíduos podendo mudar de algo natural e com fases determinadas para um a 
experiência de dor insuportável causando alterações expressadas pelos esquemas desadaptativos. Assim, 
o presente trabalho teve como objetivo relatar a experiência de um grupo para enfrentamento do luto 
utilizando técnicas da Terapia Cognitiva Comportamental em Grupo. O grupo foi divulgado nas redes 
sociais da faculdade, foram confeccionados materiais de psicoeducação e de reestruturação cognitiva, 
como instrumento de entrevista estruturada, assim como aplicação, antes e depois, os inventários de 
Beck para ansiedade, depressão, desesperança e de risco suicida. Os participantes do grupo foram: O casal 
Felipe, 32 e Carolina, 33, com perda gestacional de 35 semanas há 2 meses do início do grupo, após a 
parada repentina dos batimentos cardíacos, essa mãe foi submetida a parto normal por indução em um 
processo lento e enfrentou impedimentos para conseguir ver o natimorto; Flávia, 35, com perda da filha 
de 17 anos por suicídio há 3 meses do início do grupo, o fato ocorreu após discussões familiares pela 
retirada da cadela de estimação, por normas do condomínio, a adolescente contestou e deixou de fazer 
atividades e a mãe a puniu com retirada de celular, na manhã seguinte a própria mãe encontrou o corpo 
da filha enforcada e; Bruna, 39, com perda do pai há 4 anos do início do grupo, o pai teria saído para 
trabalhar e ela recebeu um telefonema informando que ele teve um infarto fulminante, ela se culpa por 
não ter percebido os sinais e ainda mantém o comportamento do luto. Foram realizados 11 encontros 
contemplando: Entrevista; aplicação de instrumentos; formação de vínculo; psicoeducação sobre fases 
do luto, alterações psíquicas, fisiológicas e comportamentais, modelos e distorções cognitivas; resolução 
de problemas pendentes com o ente perdido; relaxamento de Jacobson e autocompaixão. A evolução de 
Carolina foi notável, no início apresentava alto risco suicida, no final, conseguia sorrir e contagiar os outros 
integrantes. Felipe, teve seu sofrimento validado e foi acolhido, também evoluiu positivamente. Flávia 
faltou em três encontros, evitou falar da própria dor, enfrentava ainda desafios sociais, teve 
recomendação de buscar ajuda adicional devido ao aumento do risco de suicídio. Bruna foi participativa, 
embora com superficialidade na execução das tarefas, teve pouca alteração nos resultados. Os 
participantes foram capazes de reconhecer distorções cognitivas e desenvolveram, colaborativamente, 
respostas alternativas para ajudar no enfrentamento do luto e na retomada das atividades normais. 
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PAINEL 24 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Frequência de Grazing e associações com obesidade, psicopatologia e perda de controle alimentar em 
contextos clínicos e comunitários: revisão sistemática da literatura 

Marília Consolini Teodoro 
Eva Martins da Conceição, Marta Lourdes, Jéssika Rodrigues Alves, Carmem Beatriz Neufeld 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 

O grazing é definido como a ingestão de pequenas quantidades de alimentos de forma repetitiva e não 
planejada, associado a obesidade, compulsão alimentar e fatores psicológicos, mas pouco se sabe sobre 
manifestação desse comportamento em amostras comunitárias. Este trabalho é uma revisão sistemática 
da literatura cujo objetivo foi identificar e avaliar estudos que examinaram a frequência de grazing em 
populações de contextos clínicos e comunitários, sua relação com psicopatologia, obesidade e sensação 
de perda de controle. Foram selecionados dez estudos dos últimos dez anos. Os estudos selecionados 
usaram três definições diferentes de grazing e três instrumentos diferentes para avaliação. Seis utilizaram 
instrumentos validados, três utilizaram uma entrevista não validada e um adicionou suas próprias 
perguntas a um questionário já existente. Os resultados de frequência foram apresentados por seis dos 
dez estudos, porém com alto desvio padrão, sendo a menor frequência 11% e a maior, 46,6%. Os 
resultados mostraram que o grazing é um padrão alimentar comum tanto em amostras clínicas como 
comunitárias, no entanto, com manifestações específicas em cada população, mediadas principalmente 
pelo nível de perda de controle. Em amostras clínicas (seis estudos) houve mais resultados de associação 
de grazing com medidas de peso e psicopatologia, bem como maior frequência de grazing associado a 
perda de controle. Também houve associação com sintomas ansiosos, depressivos e estresse em três 
estudos. Associações com outras variáveis de comportamento alimentar também foram relatadas, como 
pior qualidade de vida, compulsão alimentar e comer noturono. Nas amostras comunitárias (quatro 
estudos), dois estudos não encontraram associação de grazing com medida de peso (IMC), mas foram 
encontradas associações com sintomas psicológicos, sendo também associações mais fortes quanto mais 
alto o nível de perda de controle. A análise dos resultados demonstrou que as conclusões são mais claras 
e explicativas quando são utilizadas medidas de avaliação associadas ao nível de intensidade da perda de 
controle. Quando isto não é feito, os resultados são mistos e não fornecem grandes contribuições. Além 
disso, os resultados reforçam a definição de grazing baseada em um continuum de perda de controle, 
com subdivisão do grazing em compulsivo – associado a maior nível de perda de controle – e comer 
repetitivo – associado a menor nível de perda de controle, em detrimento de medidas dicotômicas 
comumente usadas. Vê-se como necessário o uso de medidas consensuais e validadas na avaliação deste 
comportamento, para maior compreensão do fenômeno em todas as populações e desenvolvimento de 
intervenções adequadas. 

Grazing; Grazing Compulsivo; Comportamento alimentar
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PAINEL 25 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Estresse percebido e comportamento alimentar de acadêmicos de Psicologia 

Larissa Cristina Mazer 
Caique Rossi Baldassarini, Grazielle Aparecida Berzuini, Carlos Henrique Crespo, Marlene de Cássia 
Trivellato-Ferreira 
Centro Universitário Barão de Mauá 

Introdução: Estudos revelam que a mudança de vida causada pelos anos universitários tem se mostrado 
nociva à saúde mental dos jovens. As exigências da graduação, a necessidade de adaptação a um novo 
ambiente, provas e pressões da rotina, são exemplos de situações causadoras de estresse, e este, quando 
em níveis elevados, pode levar a danos físicos e emocionais. O padrão alimentar também é modificado 
neste período. A busca por comidas mais calóricas capazes de trazer sensações prazerosas aumenta, assim 
como a responsabilidade pela escolha alimentar. Objetivos: Avaliar os níveis de estresse percebido e 
comportamento alimentar de estudantes de psicologia. Métodos: Após a aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa, a coleta dos dados foi feita com 104 estudantes de psicologia de uma instituição privada de 
ensino superior, majoritariamente do sexo feminino (83,7%), que responderam a um roteiro com 
informações sociodemográficas, acadêmicas e psicossociais (RISAP), à Escala de Estresse Percebido (EEP) 
e à versão adaptada do Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ-21). Os dados foram analisados através 
de estatísticas descritivas e inferenciais pelo programa IBM-SPSS/22. Resultados: Os níveis de estresse 
percebido entre os estudantes mostraram-se moderados (média 33,24 ± 8,31), os quais, na análise de 
correlação de Spearman, mostraram-se maiores em estudantes mais jovens (r= - 0,238; p = 0,015). Em 
relação à TFEQ-21, o fator alimentação emocional foi o que mais se destacou entre os estudantes (48,67 
± 29,74), seguido de descontrole alimentar (46,5 ± 24,27) e restrição cognitiva (36,9 ± 22,27). Conclusão: 
A análise mostrou que a vivência dos anos universitários causa impacto emocional nos jovens, pois níveis 
de estresse que podem se tornar nocivos para sua qualidade de vida podem influenciar o comportamento 
alimentar. Diante disso, nota-se a relevância em implementar ações nas universidades que promovam 
estratégias de enfrentamento do estresse, regulação emocional, autocontrole e educação alimentar, além 
de incentivar pesquisas nesta área. 

Estudantes universitários.; Percepção de estresse.; Comportamento alimentar.



166 
 

 

PAINEL 26 

Eixo temático: Intervenção com idosos 

Intervenção psicológica online baseada em psicoeducação para idosos em tempos de pandemia 

Márcia Calixto Dos Santos 
Carolini Oliveira da Silva, Yasmim Hussein Kanso, Camila de Oliveira Stoco, Raíssa Fornaciari Paparotti, 
Natália Prates e Silva 
Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL 

A pandemia decorrente da COVID-19 promoveu uma nova realidade às pessoas, ocasionando sentimentos 
negativos e a necessidade de adaptação. Nesse contexto, verifica-se que os idosos foram bastante 
impactados, pois correspondem a um grupo de risco significativo no que se refere às complicações dessa 
doença. Pesquisas indicam que o isolamento social, em longo prazo, pode causar impacto negativo na 
saúde mental e estar relacionado a fatores de risco para a saúde física, principalmente por limitar o 
suporte emocional proveniente de familiares e amigos, que seria fundamental para o enfrentamento de 
adversidades. Assim, o presente trabalho objetivou oferecer intervenção psicológica, baseada em 
psicoeducação para idosos, fundamentada na Terapia Cognitivo Comportamental. As intervenções foram 
desenvolvidas por seis estagiários do último ano de um curso de Psicologia, de um centro universitário 
localizado no interior de São Paulo. Foram realizados, até o momento, quatro encontros online, por meio 
da ferramenta de vídeo conferência Google Meet, com duração de uma hora e meia. A programação dos 
encontros foi orientada técnica e eticamente por uma docente do curso, com foco em temas que 
envolvem o funcionamento cognitivo, emocional e comportamental das pessoas no que se refere a: 
regulação emocional, controle de ansiedade, solidão e relacionamentos no cenário da pandemia. Os 
encontros foram compostos pela apresentação de um vídeo de psicoeducação sobre um dos temas, 
gravado previamente por um dos estagiários, e na sequência, uma discussão entre os estagiários e os 
participantes. Participaram dos encontros 12 idosos, com idade média de 65 anos, membros de um 
programa de extensão da mesma instituição. Verificou-se que os participantes utilizaram o espaço 
oferecido para expressar experiências particulares no isolamento social, sendo possível promover a 
psicoeducação aprofundada sobre as temáticas e o acolhimento psicológico de demandas específicas, 
considerando a realidade de cada um. Considera-se, ainda, que a intervenção psicológica baseada em 
psicoeducação funcionou como facilitadora para que os participantes se sentissem encorajados ao 
enfrentamento positivo das condições impostas pela pandemia. Pretende-se, ao final do programa, 
aplicar um questionário de percepção dos participantes para verificar se os objetivos iniciais foram 
devidamente alcançados. 

psicoeducação; intervenção online; pandemia
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PAINEL 27 

Eixo temático: Foco em instituições 

Educação emocional: efeitos de uma intervenção na abordagem cognitiva-comportamental no contexto 
escolar 

Carolina Bernardi De Souza 
Rodrigo Akira Hirata, Sara Del Prete Panciera, Conceição Reis de Sousa 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

O presente trabalho trata de um relato de experiência de estágio de psicologia da Universidade Federal 
de São Paulo, Campus Baixada Santista, intitulado “Jogos na escola: favorecendo o desenvolvimento, a 
aprendizagem e a socialização”. O estágio teve suas atividades efetivadas em uma Unidade Municipal de 
Ensino do município de Santos/SP durante o ano de 2019. As intervenções desenvolvidas foram 
fundamentadas teoricamente nos princípios da abordagem cognitivo-comportamental, bem como na 
perspectiva sócio-histórica. A principal ação realizada, dentro de salas de aula do segundo ano do Ensino 
Fundamental, foi o emprego de jogos como estratégia educativa, potencializando reflexões e ações que 
incidiam no desenvolvimento, na aprendizagem e na socialização da criança no contexto escolar. A prática 
dos jogos ativou diversas crenças disfuncionais nas crianças, o que gerou respostas emocionais que 
comprometiam a convivência em sala de aula. Assim, a partir das dificuldades emergentes no uso dos 
jogos, foi identificada a necessidade de um trabalho de educação emocional. Em parceria com as 
professoras, uma dupla de estagiários realizou cinco encontros com duas turmas do segundo ano com o 
objetivo de promover o reconhecimento pelas crianças de seus sentimentos e das conexões destes com 
seus pensamentos e comportamentos, conforme proposto pelo modelo cognitivo-comportamental. Para 
isto, utilizamos recursos próximos ao universo das crianças: discussão de filme, contação de histórias com 
fantoches, jogos, desenhos e uso de exemplos de situações do cotidiano escolar para promover a 
compreensão do modelo cognitivo. Estas ações foram meios para desenvolver o autoconhecimento e 
habilidades cognitivas e comportamentais que facilitassem modos, mais funcionais, dos alunos lidarem 
com seus sentimentos. A intervenção possibilitou que crianças, e professoras, manejassem melhor os 
sentimentos. Manifestações comportamentais de raiva e tristeza, por exemplo, passaram a ser 
percebidas, pelos alunos e pelas professoras, como um indicativo da necessidade de diálogo para 
entender sua relação com o modo de interpretar os acontecimentos, e não como algo a ser punido. 
Portanto, a intervenção realizada reitera a importância da educação emocional nas escolas e demonstra 
alguns efeitos do emprego de princípios da abordagem cognitivo-comportamental no ambiente escolar. 

educação emocional; escola; abordagem cognitivo-comportamental
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PAINEL 28 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Desempenho cognitivo e memória operacional fonológica de escolares entre 8 e 10 anos 

Mariê Moreira De Oliveira 
Milena Tizado Tarrega Santana, Miriam Costa Ferreira de Souza, Paola Passareli-Carrazzoni 
Centro Universitário  Barão de Mauá 

A memória operacional caracteriza-se pela manutenção e manipulação temporária de informações e sua 
articulação com as memórias de curto e longo prazo, sendo apontada na literatura como preditora da 
habilidade de raciocínio e da inteligência geral, associada ao potencial de aprendizagem, e 
consequentemente ao desempenho acadêmico. Dentre os componentes da memória operacional, 
destaca-se a alça fonológica, subsistema ao qual é atribuído o papel de realizar o armazenamento 
temporário de informações codificadas verbalmente, e que contribui para os processos de aprendizagem 
de palavras e leitura. Neste estudo objetivou-se avaliar a associação entre o desempenho em tarefas de 
memória operacional fonológica e dificuldades acadêmicas de crianças em idade escolar, além de analisar 
a associação entre medidas de memória operacional fonológica e a inteligência geral e verificar a relação 
de dificuldades acadêmicas com as variáveis gênero e tipo de escola. Como participantes, selecionou-se 
uma amostra de 40 crianças, de ambos os gêneros, com idades entre oito e 10 anos, regularmente 
matriculadas no Ensino Fundamental I de escolas públicas e privadas de uma cidade do interior do estado 
de São Paulo. Os participantes foram divididos em dois grupos, com e sem dificuldades de aprendizagem. 
Conduziu-se a aplicação dos instrumentos em situação individual, face a face, a saber: Instrumento 1) 
adaptação do subteste Dígitos como medida de memória operacional fonológica, e Instrumento 2) 
Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (CPM) como medida de inteligência geral. Os dados foram 
codificados, submetidos a análise descritiva e tratados por estatística não paramétrica, por meio do 
Coeficiente de Correlação de Spearman (p<0,05). Verificou-se correlações positivas moderadas e 
significativas para as medidas de memória operacional fonológica e inteligência geral, e o grupo de 
crianças com dificuldades acadêmicas apresentou piores escores em tarefas que avaliavam tanto 
memória operacional fonológica como inteligência geral, sendo esta diferença significativa. Além disso, 
os resultados não apontaram para uma associação entre as variáveis gênero e tipo de escola (pública ou 
privada) e os grupos com ou sem dificuldades acadêmicas. Destaca-se desta forma a importância do 
acompanhamento individual das dificuldades de aprendizagem já nos anos escolares iniciais, o que pode 
favorecer a análise de dificuldades no processo de aprendizagem, e servir como suporte para estratégias 
de intervenção. 

Memória operacional fonológica; Desempenho acadêmico; Escolares
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PAINEL 29 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Estilos e práticas educativas parentais: contribuições para o desenvolvimento da empatia 

Ana Lúcia Novais Carvalho 
Mariana Martins Coquito Silva 
UFF/LAPSODES 

A empatia é considerada uma habilidade de fundamental importância para a qualidade das relações 
interpessoais. Estratégias adotadas pelos cuidadores na educação de seus filhos estão significativamente 
correlacionadas ao desenvolvimento do comportamento empático. A presente pesquisa teve como 
objetivo avaliar o papel dos estilos parentais percebidos no comportamento empático de adultos. Um 
total de 104 participantes, com idades de 18 a 62 anos, responderam a um formulário online contendo 
quatro instrumentos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; Questionário Sociodemográfico; 
Questionário de Estilos Parentais - Parental Authoritative Questionaire (PAQ) e Inventário de Empatia (IE). 
Como resultado, em nenhuma das variáveis do IE foi observado o efeito do sexo. Para análise do papel 
dos estilos parentais no comportamento empático, os participantes foram identificados como 
apresentando uma percepção de estilo parental autoritativo, autoritário ou permissivo. Esta classificação 
foi feita considerando o percentil da resposta ao PAQ, de modo que aqueles com percentil 75 ou mais 
foram considerados dentro de um dos três estilos parentais. Desta forma, a média do desempenho nos 
quatro fatores do IE foi comparada de acordo com cada estilo parental percebido (autoritativo x 
autoritário; autoritativo x permissivo; permissivo x autoritário). Participantes com relato de estilo parental 
autoritativo tiveram desempenho melhor no fator Tomada de Perspectiva, quando comparados àqueles 
com estilo parental autoritário (t = 2,236; gl = 54; p = 0,030) e permissivo (t = 1,967; gl = 31; p = 0,058), e 
estas diferenças foram estatisticamente significativas. Para os demais fatores não houve diferença. Além 
disso, após a análise de indivíduos com relato de estilo parental permissivo e autoritário, verificou-se que 
o desempenho no fator Flexibilidade Interpessoal foi melhor naqueles que declararam estilo parental 
autoritário (t = -2,186; gl = 43; p = 0,034), sendo esta diferença estatisticamente significativa. Não houve 
diferença para os demais fatores. Assim, homens e mulheres são igualmente propensos ao 
desenvolvimento da empatia. Quanto aos estilos parentais, pode-se dizer que o estilo autoritativo é o que 
mais favorece o desenvolvimento de certas habilidades empáticas empatia, visto que neste os pais 
utilizam práticas equilibradas de responsividade e exigência. Em contrapartida, o estilo permissivo 
favorece menos o desenvolvimento da empatia, provavelmente porque vínculos afetivos não são 
estabelecidos e generalizados para outras pessoas. 

empatia; estilos parentais; sexo
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PAINEL 30 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Sintomas internalizantes e externalizantes em adolescentes e as práticas parentais: uma revisão 
sistemática 

Isabela Rebessi 
Marília Consolini Teodoro, Carmem Beatriz Neufeld 
FFCLRP-USP 

A adolescência é o período compreendido entre os 10 e 19 anos de idade e é nessa fase que ocorrem 
mudanças de ordem física, cognitiva e psicossocial que serão fundamentais para o desenvolvimento 
saudável do indivíduo e sua entrada na vida adulta. Estudos apontam que a relação parental pode atuar 
como fator de proteção contra comportamentos desviantes, ou também fator de influência positiva sobre 
sintomas internalizantes e externalizantes em adolescentes. O objetivo do presente trabalho foi realizar 
uma revisão sistemática da literatura de estudos sobre estilos e práticas parentais e sua influência em 
sintomas internalizantes e externalizantes na adolescência. A busca dos estudos foi realizada durante o 
mês de março de 2019 nas bases PubMed, PsycINFO, LILACS, SCIELO e Web of Science. De 171 artigos 
encontrados nos últimos 10 anos por meio da string “parental style OR parental rearing OR parental 
practices) AND (externalizing symptoms OR internalizing symptoms) AND (adolescent)”, foram 
selecionados 7 artigos para a presente revisão sistemática. Os estudos encontraram associações positivas 
entre práticas parentais consideradas negativas, como alto controle parental, prática de controle 
psicológico, ausência de monitoria positiva, disciplina inconsistente e uso de punição física e sintomas 
internalizantes e externalizantes nos adolescentes. Práticas positivas, como monitoria positiva, 
conhecimento sobre a vida dos filhos e suporte afetivo, em contrapartida, encontram-se associados com 
menores índices desses sintomas. São necessárias intervenções para os pais a fim de diminuir o uso dessas 
práticas consideradas não saudáveis ao desenvolvimento de seus filhos adolescentes. 

Sintomas externalizantes e internalizantes; Práticas Parentais; Adolescência
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PAINEL 31 

Eixo temático: Foco em educação 

A implementação de metodologia de ensino ativa em disciplinas do curso de Psicologia: um relato de 
experiência 

Isabela Maria Freitas Ferreira 
Roberta Olivério Naegeli, Alessandra Luzia de Rezende, Janaína Bianca Barletta, Fabiana Maris Versuti 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP) 

Metodologias de ensino ativas têm sido implementadas em cursos de ensino superior como uma 
alternativa de ensino para promover a autonomia ao estudante e desenvolvimento de habilidades, isto é, 
o professor abandona a função de único detentor de conhecimento, enquanto os alunos aprendem a 
resolver problemas propostos, desenvolver estratégias de resolução de problemas e construir ativamente 
o seu conhecimento, tornando-se responsáveis por isso. A aprendizagem Baseada em Equipes (Team 
Based Learning - TBL) é um exemplo disso, no qual inicialmente os alunos estudam sozinhos e, 
posteriormente em sala de aula o docente ministra aulas e divide a turma em grupos/equipes para 
trabalharem juntos com casos clínicos em busca de solução para os problemas de cada caso. Os estudos 
iniciais da execução dessas metodologias foram realizados em cursos de medicina e enfermagem, porém 
sabe-se que ele pode ser explorado para outros cursos. Ainda são escassos na literatura estudos 
referentes o uso dessas metodologias em cursos de Psicologia. O objetivo deste trabalho é apresentar, 
por meio de um relato de experiência, o processo de implementação da metodologia de ensino ativa, 
embasada no TBL, em duas disciplinas do curso de graduação em Psicologia. A primeira disciplina trata-se 
de questões teóricas sobre a Terapia Cognitivo-Comportamental (TPCC) e a segunda disciplina sobre 
psicopatologia da infância e adolescência (PPIA), ambas obrigatórias para o curso. Além dos docentes e 
alunos, também participaram desse processo monitores para auxiliar nas atividades das disciplinas. A 
TPCC passou por 3 fases de adaptação até sua versão atual e a disciplina PPIA apresentou 2 fases de 
execução. As disciplinas apresentaram fases de implementação devido aos ajustes na metodologia até 
resultar na forma mais positiva segundo a percepção dos alunos, docentes e monitores. Esse processo de 
implementação foi um desafio para todos os envolvidos, pois foi uma nova abordagem nunca estudada e 
testada antes nesse curso, causando inicialmente desconfortos por parte dos alunos em ter que estudar 
sozinhos antes da aula, porém posteriormente relataram um resultado positivo que conseguiram 
aprender de forma significativa e mais consistente com as disciplinas, bem como desenvolver uma maior 
reflexão crítica em relação a prática profissional e também métodos de estudo. Conclui-se que adaptar 
metodologias de ensino é um desafio para ambas as partes, consiste em um processo lento que necessita 
testar e colocar em prática possibilidades até encontrar aquela que recebe melhor aceitação por todos. 

metodologia de ensino ativa; psicologia; implementação
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PAINEL 32 

Eixo temático: Foco em instituições 

SERVIÇO DE APOIO PSICOLÓGICO PARA PROFESSORES(AS) EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Ericka Marta Dias 
Isabela Pizzarro Rebessi, Thayane de Souza Barros, Maura Regina Rodrigues Pastick, Luciana Guedes 
Machado Ortiz, Thalita Evangelista da Silva, Keisy Roberta Vieira de Araújo Silva, Caio Ricardo Santos 
Almeida, Ademilson Alves da Silva Junior, Jermyson Guimarães de Souza, Isabele Tenório dos Santos. 
UNIVASF 

Descrever a experiência de psicólogas e discentes de psicologia na condução de grupos e marcação de 
atendimentos on-line, respectivamente, para a promoção de saúde através da modalidade de 
psicoeducação em terapia cognitivo-comportamental. Após os participantes terem preenchido a Escala 
de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21) disponibilizada virtualmente e recolhido termo de 
consentimento livre e esclarecido de todos os participantes, enviou-se convites por e-mail e whatsapp. As 
sessões eram realizadas por videochamada no google meet. Os grupos tiveram duração de uma hora e 
trinta minutos, com seis pacientes, conduzidos por uma das psicólogas do projeto. A primeira sessão 
estruturou-se: exposição das regras de funcionamento, apresentação dos participantes, psicoeducação 
sobre ansiedade e estresse contextualizando essas temáticas com os participantes e finalizando com 
propostas de atividades de autocuidado. A segunda sessão teve como estrutura: compartilhamento das 
atividades realizadas durante a semana, ensino de técnicas de manejo para ansiedade e estresse, como: 
respiração diafragmática, relaxamento mental e estratégia do acalme-se. Ao final das sessões foi 
compartilhado os feedbacks dessa experiência, sugestões e críticas. Constatamos a efetividade que o 
trabalho em grupo na modalidade on-line se mostrou tão efetivo quanto na modalidade presencial, 
permitindo coesão entre os participantes, aumento da motivação e coragem para o enfrentamento. Os 
pacientes relatam sentirem-se cuidados e reconhecidos nas falas dos colegas de profissão e isso 
contribuiu para o sentimento de pertencimento e fortalecimento do autocuidado. Concluímos que o 
momento de pandemia trouxe para toda a humanidade o desafio de reinventar o próprio estar no mundo, 
para os profissionais da educação isso veio acompanhando de diversas preocupações, não apenas com a 
saúde mas também precisaram lidar com a adaptação de ferramentas virtuais, de atividades que 
mantenham os alunos estimulados além de estarem disponíveis aos pais e estudantes, preocupando-se 
com a vulnerabilidade social das famílias de seus alunos e com suas rotinas pessoais. Através do relato 
verbal dos participantes, percebemos que o objetivo foi alcançado na medida em que eles puderam se 
conectar com pessoas da mesma realidade, por desenvolverem ações de autocuidado e por aprenderem 
estratégias eficazes para manejar ansiedade e estresse. 

Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupo; Promoção de Saúde; Atendimento On-line
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PAINEL 33 

Eixo temático: Intervenção com cuidadores 

Análise de replicabilidade dos efeitos qualitativos de uma intervenção para cuidadores de idosos: 
programa ComTato 

Camila Rafael Ferreira Campos 
Luziane de Fátima Kirchner, Ligia de Santis, Francine Náthalie Ferraresi Rodrigues Queluz, Thaís Ramos de 
Carvalho 
Universidade Federal de São Carlos 

O Programa ComTato foi elaborado para ajudar psicologicamente cuidadores familiares de idosos com 
doença de Alzheimer (DA). É uma intervenção breve que é baseada nos princípios de terapia cognitivo 
comportamental, com atendimento individual e personalizado, a partir das particularidades da vida de 
cada participante. Por meio do programa, espera-se que o cuidador aprenda mais sobre demência, 
aumente o uso de estratégias de enfrentamento focadas na resolução de problemas e de autorregulação 
emocional, bem como, envolva a pessoa cuidada em mais atividades. Em estudos anteriores, foram 
encontradas evidências de validade clínica deste programa, mas considerando que foi oferecido sempre 
por uma única profissional, é importante verificar a replicabilidade dos resultados. Diante disto, o primeiro 
objetivo dessa pesquisa foi verificar a validade clínica do Programa ComTato, quando 15 estagiários de 
psicologia capacitados para oferecerem o programa atenderam 23 cuidadores que assistiam familiares 
idosos com DA. O segundo objetivo foi verificar a replicabilidade dos resultados do programa, 
comparando os resultados obtidos pelos estagiários com resultados anteriores. Junto com outras 
medidas, os cuidadores responderam quatro questões abertas, no início e no final da intervenção, para 
investigar se as estratégias da intervenção foram aprendidas pelos cuidadores e inseridas no contexto do 
cuidar. Comparando as respostas finais com as iniciais, foi observada similaridade ou melhora em todas 
as questões. Além disso, foi observada a mesma tendência de respostas entre os 23 cuidadores atendidos 
pelos 15 estagiários em comparação com os 14 cuidadores atendidos por uma única profissional. Não 
acontecer um aumento de problemas até o final da intervenção já é algo satisfatório, ao considerar que a 
situação de cuidado tende a tornar-se cada vez mais demandante, devido à evolução da doença do idoso. 
Nesse sentido, mudanças positivas podem ser interpretadas como resultados acima do esperado. Por isso, 
foram encontradas evidências de validade clínica, considerando que os estagiários ajudaram os 
cuidadores a manter ou melhorar sua percepção e capacidade de lidar com o comportamento do seu 
familiar. Além disso, foi verificada a replicabilidade dos resultados. Em pesquisas futuras, recomenda-se 
verificar a manutenção dos resultados ao longo do tempo e investigar se há ganhos indiretos para os 
idosos cuidados por familiares que participaram do programa ComTato. 

psicoeducação; cuidador familiar; replicabilidade
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PAINEL 34 

Eixo temático: Instrumentos de medida 

Tradução e adaptação de um questionário internacional de saúde em universitário 

Bruna Filliettaz Rios 
Marcela Mansur-Alves, Carmem Beatriz Neufeld 
FFCLRP-USP 

Há muitos anos estudiosos têm buscado compreender o fenômeno da adaptação dos jovens adultos à 
vida universitária. Tal etapa da vida é marcada por mudanças significativas e complexas, em que o ensino 
superior, além de fomentador de conhecimento, consagra-se como facilitador de desenvolvimento 
pessoal. Porém, esse ambiente repleto de mudanças e não familiar está muitas vezes associado a uma 
menor supervisão parental, novas normas, e diferentes metodologias de ensino e avaliação. Tais 
condições, somadas a um grande contato com grupos de pessoas desconhecidas, expõem o indivíduo a 
diversos riscos a sua saúde. Apesar de o estresse estar presente em diversos momentos da vida, ele torna-
se mais prevalente entre estudantes universitários. Estudos com universitários apontam um aumento de 
hábitos alimentares não saudáveis, irregularidades no padrão de sono e dificuldade de concentração, bem 
como redução de bem-estar e saúde mental, como aumento de quadros de ansiedade e depressão. Nesse 
sentido, este estudo objetivou traduzir e adaptar, do português de Portugal para o brasileiro, o 
questionário Health Behaviour in College Students – HBSC/JUnP. O HBSC é um questionário internacional 
desenvolvido a partir de um estudo colaborativo entre a Organização Mundial de Saúde e diversos países, 
é autoaplicável e abrange indicadores de aspectos da saúde a nível demográfico, comportamental e 
psicossocial. Para sua adaptação, contou-se com uma tradução inicial por dois tradutores, avaliação de 
inteligibilidade dos itens realizada por 30 universitários, sendo metade de cada sexo e distribuídos em: 
humanas, exatas e biológicas. Além disso, contou-se com análise de um comitê de especialistas, bem 
como um comitê de avaliação para a versão final. Na tradução inicial houveram algumas alterações de 
palavras e principalmente itens do tópico de caracterização sociodemografica. Após primeira aplicação, o 
questionário foi avaliado como bem estruturado e claro pela maior parte dos universitários e os 
apontamentos feitos foram considerados nas alterações para uma segunda versão. Essa versão foi 
submetida à apreciação de cinco juízes especialistas na área e foi submetida ao cálculo de coeficiente de 
validade de conteúdo (CVC), em que a maioria dos itens obteve um CVC = 1. Após, um comitê de avaliação 
realizou os últimos ajustes, repensando os itens que pontuaram CVC < 1, bem como avaliando e ajustando 
o instrumento de acordo com a sugestão dos juízes. Por fim, o instrumento foi avaliado pela pesquisadora 
responsável pelo instrumento português, obtendo prévia aprovação. 
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PAINEL 35 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Projeto de psi para psi: relaxando e psicoeducando entre pares no Serviço de Intervenção Cognitivo-
Comportamental (SICC) 

Davi  Italo Souza Barbosa Da Silva 
Osana Vieira, Luiz Evandro de Lima Filho, Suely Santana 
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) 

A formação universitária e, em especial, a formação em psicologia, demanda a aquisição de habilidade 
interpessoais que serão essenciais à atuação profissional do psicólogo em qualquer área. Porém, os 
desafios iniciais que o estudante enfrenta durante o percurso formativo servem as vezes de gatilho para 
a desmotivação e o desisvestimento na formação, culminando com a abandono ou evasão escolar. Estas 
dificuldades são agravadas em muitos momentos por déficits no percurso da formação no ensino 
fundamental e médio, atrelados a questões de cunho socioeconômico. Neste sentido, nossa realidade 
acadêmica carece de práticas interativas que fomentem a redução dessas discrepâncias e estimule a 
aprendizagem de habilidades sociais por meio de troca de experiências que melhor integrem esses 
estudantes, favorecendo seu desenvolvimento pessoal e profissional. Neste sentido, o subprojeto “De Psi 
para Psi: relaxando e psicoeducando entre pares” é uma intervenção psicoeducativa em grupo com 
estudantes universitários em Recife (PE), cujo objetivo consiste em promover a integração dos alunos de 
psicologia dos primeiros semestres com os alunos finalistas, além de treinar algumas habilidades, como 
técnicas de respiração para controle de ansiedade e habilidades de comunicação assertiva, com o 
propósito de melhorar suas possibilidades dentro da formação. Desenvolvido na Clínica de Psicologia da 
UNICAP, está inserido numa ampla proposta de extensão que abarca outros seis subprojetos que se 
ocupam da responsabilidade social na perspectiva cognitivo-comportamental - o Serviço de Intervenção 
Cognitivo-Comportamental (SICC). Nesse contexto, o grupo de intervenção foi facilitado por 04 
estudantes do 7º período. A intervenção foi estrurada em cinco encontros que envolviam: Acolhimento, 
prática de relaxamento, discussão de algum tema pertinente sobre a formação, treino de habilidades 
sociais e feedback do encontro. Os resultados evidenciaram que a experiência foi útil ao proporcionar 
uma integração dos alunos do primeiro período com alunos de outros períodos e ampliar a perspectiva 
dos participantes em relação a sua formação e atuação profissional. Os facilitadores também receberam 
como feedback que as habilidades treinadas durante os encontros, foram bem aproveitas, alguns 
participantes indicaram que perceberam mudanças na maneira como lidavam com as cobranças do curso 
ao aplicar tais habilidades em seu cotidiano. Em conclusão, a intervenção permitiu ganhos não somente 
aos participantes do projeto, mas também aos facilitadores, uma vez que eles tiveram a oportunidade de 
atuar na posição de guia, treinando habilidades nos alunos iniciais. 
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PAINEL 36 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Como os adolescentes percebem seus sintomas ansiosos e depressivos e os cuidados com sua saúde? 

Davi  Italo Souza Barbosa Da Silva 
Elisabeth Ramos, Juliana Maltoni, Suely Santana, Carmem Neufeld 
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) 

adolescência é um período marcado por diversas alterações e pela influência do ambiente e dos meios de 
convívio, tanto para prevenção quanto para propagação de comportamentos considerados de risco. Esta 
pesquisa é parte de um levantamento multicêntrico, coordenado pela Universidade de São Paulo – 
Ribeirão Preto, que está sendo realizado em cinco estados brasileiros e tem como objetivo final a 
adaptação brasileira do Health Behavior in School-aged Children (HBSC). Esta pesquisa teve como objetivo 
investigar a percepção dos adolescentes de 15 anos sobre comportamentos que adotam em termos de 
saúde e bem-estar, sintomas depressivos e ansiosos. A amostra foi composta por 310 adolescentes de 15 
anos de idade, estudantes de escola pública da cidade do Recife. Os instrumentos utilizados foram: 1) 
Protocolo de Pesquisa HBSC abrange uma gama de indicadores de saúde e comportamentos relacionados 
à saúde. Para investigar a depressão e ansiedade foram utilizados os questionários 2) Children’s 
Depression Inventory (CDI) e 3) Spence Children's Anxiety Scale (SCAS), respectivamente. Foi observada 
uma elevada consistência interna dos instrumentos que mensuram a percepção de depressão e ansiedade 
(CDI – α=0,912; SCAS – α=0,883), demonstrando adequação para sua aplicação nesse grupo. Nos 
resultados foram observadas diferenças significativas nas médias da percepção de ansiedade e depressão 
dos adolescentes em relação ao sexo (t=-4,04; gl=307; p≤0,00), sendo mais elevado nas meninas, 
corroborando a literatura em apontar maior índice de ansiedade e depressão nessa população. Com o 
objetivo de verificar quais as principais variáveis dos comportamentos relacionados à saúde têm maior 
impacto na percepção de sintomas depressivos foram realizadas análises com modelos regressivos 
lineares. No modelo tendo a depressão como variável dependente, a análise resultou em um modelo 
estatisticamente significativo [F=(5, 87) = 45,362; p<0,001; R² = 0,723], nesse modelo os preditores 
significativos foram: percepção de qualidade de vida (B = -1,172; t = -2,633; p<0.001), percepção de saúde 
(B = -1,162; t = -4,309; p<0,001), Tristeza diária (B= 1,755; t = 4,014; p<0,001) e Pressão nos trabalhos 
escolares (B = 2,201; t = 2,964; p<0.001). Essas variáveis foram capazes de explicar 72% da variação da 
variável dependente. Os resultados apontam para a necessidade de uma discussão sobre a relevância do 
sexo e das variáveis de comportamentos relacionados à saúde para a elaboração de estratégias de 
prevenção à depressão e ansiedade. 
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PAINEL 37 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

O autocuidado de homens e mulheres em  grupos de apoio de uma clínica escola do agreste de 
Pernambuco 

Arielly Ferro Gomes Do Nascimento 
Amanda de Lima Morais 
Universidade de Pernambuco 

A ansiedade é um estado emocional que provoca sofrimento psíquico, e em alguns casos torna-se 
necessário uma atenção especializada, podendo ser ofertada por grupos de apoio, através da 
psicoeducação, escuta e acolhimento dos participantes. Visto isso, o GAPSA (Grupo de apoio para pessoas 
com sintomas ansiosos) foi realizado nos anos de 2017/2018 em uma clínica escola no estado de 
Pernambuco (SAP/UPE), sob o viés da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). A adesão dos 
participantes ao GAPSA possibilitou comparar a atenção direcionada ao autocuidado, pois o olhar à saúde 
mental  pode se distinguir a partir da construção sócio-histórica dos papéis sociais de cada gênero, 
conferindo força ao homem, e fragilidade à mulher, associando portanto o sofrimento psíquico à ideia de 
“vulnerabilidade”, afastando o autocuidado e a promoção de saúde mental do gênero masculino. 
Destarte, é pretendido apresentar a relação de autocuidado entre os gêneros através da participação em 
grupos de apoio psicoeducativos no SAP/UPE, dessa forma, elencou-se como objetivos específicos: 
analisar a correlação entre autocuidado e assiduidade de homens e mulheres e apontar os dados obtidos 
no GAPSA. Os grupos, compostos por 2 facilitadores extensionistas, possuíam 10 encontros semanais com 
1h30min de duração. Para a coleta de dados, foram aplicados instrumentos na triagem e nos últimos 
encontros grupais, dentre eles, o questionário biodemográfico.  No ano de 2017 foi perceptível que das 
53 pessoas inscritas, 72% eram mulheres (M) e 28% homens (H). Acerca da assiduidade no GAPSA, 44 
participantes compareceram aos encontros, sendo 75% mulheres (M) e 25% homens (H). Na reaplicação 
dos testes, participaram 28 pessoas (75% M / 25% H). No ano de 2018 inicialmente houve a participação 
de 82 pessoas, 79% (M)  e 21% (H), na reaplicação da testagem participaram 58 pessoas, 83% (M) e 17% 
(H). Dessa forma, ao comparar os dados dos dois anos do projeto, foi percebido que houve um aumento 
de inscrições de 7% de participantes do sexo feminino no ano de 2018. Quanto à assiduidade ao longo 
dos encontros nos respectivos anos, pôde ser observado uma queda de 3% e 4% de participantes do sexo 
masculino. Portanto, com relação a adesão ao GAPSA é perceptível que as mulheres tiveram maior 
número de inscrições e engajamento na participação dos encontros grupais. Nesse sentido, é possível 
inferir uma maior preocupação dada a saúde mental pelo sexo feminino, em contrapartida a menor 
atenção que é dada ao mesmo aspecto pelo sexo masculino. 
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PAINEL 38 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Grupos on-line de psicodesafios como ferramenta de psicoeducação da autoestima saudável 

Luciana Guedes Machado Ortiz 
Orto & Psico 

OBJETIVO - apresentar a experiencia de atendimentos de grupos on-line para a promoção de saúde de 
mulheres através da ferramenta de psicoeducação em Terapia Cognitivo Comportamental, abordando a 
autoestima como forma promoção de saúde. METODO - Após as participantes terem se inscrito para o 
grupo, aceitando a proposta de contrato, foram adicionadas em um grupo fechado de WhatsApp, com 
duração de 30 dias, respondendo inicialmente a Escala de Autoestima de Rosenberg. Diariamente 
receberam áudios abordando aspectos relativos à autoestima tais como: definição de autoestima, 
características da baixa autoestima, causas da baixa autoestima, autoestima saudável e atividades para 
se trabalhar a autoestima saudável aqui chamados de “psicodesafios para autoestima saudável”, os quais 
permitiram que refletissem e identificassem em si o tema do dia. No grupo eram estimuladas a 
interagirem umas com as outras compartilhando suas experiências, conceitualizando seus pensamentos 
e sentimentos relativos ao tema central e se posicionarem quanto ao micro tema 

do dia. Foram realizadas duas avaliações, uma intermediária e outro ao final do grupo buscando estimular 
o senso crítico das participantes, refletindo sobre seus protagonismos não só em suas vidas, mas também 
no processo terapêutico do grupo. Como término do grupo responderam novamente a Escala de 
Autoestima de Rosenberg fazendo um paralelo entre como se viam no início e como passaram a se ver 
após o transcorrer do grupo. RESULTADO – Constatou-se a efetividade que o trabalho em grupo, no 
formato assíncrono, com psicodesafios diários se mostrou tão efetivo quanto na modalidade presencial, 
permitindo grande coesão entre as participantes, favorecendo o aumento da motivação para buscarem a 
promoção de saúde mental exercendo seus protagonismos. CONCLUSAO – Conclui-se que tal modalidade 
adaptada na ferramenta virtual pode ser efetiva na promoção de saúde mental, desenvolvendo a 
psicoeducação das participantes quanto a seu protagonismo. No relato, as participantes, evidenciam que 
os objetivos do grupo de psicoeducação on-line foram alcançados já que puderam identificar em si e 
vivenciar estratégias de protagonismo a partir da autoestima saudável. 

Terapia Cognitivo Comportamental em Grupo; Atendimento On-line; Protagonismo
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PAINEL 39 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Grupos on-line de psicodesafios como ferramenta de psicoeducação de autocuidados 

Luciana Guedes Machado Ortiz 
Orto&Psico 

OBJETIVO - apresentar a experiencia de atendimentos de grupos on-line para a promoção de saúde de 
mulheres através da ferramenta de psicoeducação em Terapia Cognitivo Comportamental, abordando 
autocuidados. METODO - Após as participantes terem se inscrito 

para o grupo, aceitando a proposta de contrato, foram adicionadas em um grupo fechado de WhatsApp, 
com duração de 30 dias. Diariamente receberam áudios com reflexões e atividades relativas a 
autocuidados, aqui chamados de “psicodesafios para autocuidados”, os quais permitiram que refletissem 
e identificassem em si o tema do dia. No grupo eram estimuladas a interagirem umas com as outras 
compartilhando suas experiências, conceitualizando seus pensamentos e sentimentos relativos ao tema 
central e se posicionarem quanto ao micro tema do dia. Foram realizadas duas avaliações, uma 
intermediária e outro ao final do grupo buscando estimular o senso crítico das participantes, refletindo 
sobre seus protagonismos não só em suas vidas, mas também no processo terapêutico do grupo. 
RESULTADO – Constatou-se a efetividade que o trabalho em grupo, no formato assíncrono, com 
psicodesafios diários se mostrou tão efetivo quanto na modalidade presencial, permitindo grande coesão 
entre as participantes, favorecendo o aumento da motivação para buscarem a promoção de saúde mental 
exercendo seus protagonismos. CONCLUSAO – Conclui-se que tal modalidade adaptada na ferramenta 
virtual pode ser efetiva na promoção de saúde mental, desenvolvendo a psicoeducação das participantes 
quanto a seu protagonismo. No relato, as participantes, evidenciam que os objetivos do grupo de 
psicoeducação on-line foi alcançado já que puderam identificar em si e vivenciar estratégias de 
autocuidados. 

Terapia Cognitivo Comportamental em Grupo; Atendimento on-line; psicoeducação
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PAINEL 40 

Eixo temático: Fundamentos teóricos 

Contribuições da Supervisão Clínica no desenvolvimento da competência em conceitualização de casos 
na TCC: relato de experiência 

Patricia Becker 
Janaína Bianca Barletta, Carmem Beatriz Neufeld 
Universidade de São Paulo - USP 

Uma das competências centrais em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é a conceitualização de caso 
que explique o padrão de funcionamento do paciente, sua origem e processos de manutenção e que 
oriente o plano de intervenção. Uma das funções da supervisão clínica, chamada de formativa, tem por 
norte o desenvolvimento de competências profissionais dos terapeutas em treinamento, compreendendo 
o processo e respeitando o ritmo do aprendiz. Nessa perspectiva, um dos modelos de aquisição e 
refinamento de habilidades terapêuticas mais citados na literatura é o chamado DPR, que passa pelo 
desenvolvimento de três sistemas: declarativo, procedimental e reflexivo. O objetivo desse trabalho é, a 
partir de um relato de caso, demonstrar procedimentos e métodos utilizados para o desenvolvimento da 
competência em conceitualização de casos, levando em conta o modelo DPR. A supervisão foi conduzida 
por 6 meses, em encontros quinzenais de uma hora de duração. A terapeuta em treinamento tinha 24 
anos, era recém formada em psicologia, estava cursando o primeiro semestre de uma especialização em 
TCC e encontrava-se em fase inicial de sua prática clínica. Inicialmente, foi realizada uma avaliação global 
das competências terapêuticas em TCC para identificar as necessidades de aprendizagem. Dessa forma, a 
competência em conceitualização de casos foi definida como um dos alvos no plano pessoal de supervisão 
do aluno, que contemplou métodos e procedimentos considerando o sistema DPR. Como métodos de 
ensino para a aprendizagem a declarativa sobre conceitualização foram indicadas leituras e participação 
em workshop específico sobre o tema. As leituras fortalecem o conhecimento teórico, enquanto o 
workshop promove a aprendizagem baseada em problemas. Para a aprendizagem do procedimento de 
conceitualizar casos foram sugeridas atividades experienciais para fortalecer o "saber como". Dessa 
forma, foi selecionado um modelo específico para praticar dentro e fora da supervisão, avaliação de 
conceitualizações de outros profissionais e role play de conceitualização colaborativa em supervisão. A 
prática reflexiva permeou todo processo de supervisão, ou seja, as outras atividades foram mescladas 
com propostas de plano de ação da autoprática a partir do desenvolvimento da conceitualização pessoal 
da aluna. Somado a isso, durante as supervisões foram realizadas reflexões das leituras para dúvidas 
conceituais, sobre as conceitualizações dos pacientes e a autorreflexão guiada sobre própria 
conceitualização da terapeuta. Como principal resultado foi identificada a melhora na qualidade das 
formulações ao comparar as iniciais e finais. Ressalta-se a importância da avaliação e a inclusão de 
procedimentos e métodos específicos para o desenvolvimento de competências em supervisão. 

Supervisão Clínica; Competências Clínicas; Conceitualização de Caso
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PAINEL 41 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

Terapia Focada na Compaixão para pessoas com obesidade: um estudo de viabilidade 

Nazaré Almeida 
Carmem Beatriz Neufeld 
Universidade de São Paulo/Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

A obesidade é considerada pela OMS um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, um estado 
de epidemia mundial. Pessoas com obesidade têm pouco sucesso em programas de controle de peso, 
sendo mais provável que abandonem o tratamento e recuperem o peso rapidamente. Nestes casos, 
tendem a desenvolver diferentes condições de sofrimento psicológico. Uma delas é a insatisfação corporal 
e o comer transtornado, os quais são fatores importantes que têm sido relacionados ao ganho e à 
manutenção deficiente de peso ao longo do tempo. Considerando que os programas de redução do peso 
têm pouco resultado, juntamente com o fato deles não focarem aspectos relacionados à insatisfação com 
o corpo, a Terapia Focada na Compaixão (TFC), enquanto abordagem de tratamento transdiagnóstico que 
visa a melhora dos índices do estado de autocompaixão e redução do sentimento de vergonha, 
desenvolvendo um sistema interno de apoio que antecede o envolvimento com o conteúdo interno 
doloroso, pode favorecer este tratamento. O objetivo deste estudo foi analisar a viabilidade de uma 
intervenção de TFC, bem como psicoeducação sobre Comer Intuitivo, para pessoas com obesidade, 
testando e refinando sua proposta, a fim de informar o modelo definitivo subsequente para o ensaio 
clínico randomizado. Os objetivos específicos foram: caracterização da população, 
recrutamento/consentimento e avaliação das taxas de retenção, determinação da adequação dos 
instrumentos e avaliação da aceitação da intervenção. O estudo de viabilidade seguiu as orientações do 
guia The Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT). Para avaliação pré e pós intervenção 
foram utilizados os instrumentos: DASS-21, EAR, ECAP, Escala de Figuras de Silhuetas, MEQ, SELFCS, TFEQ-
R21. Os resultados demonstraram melhora significativas nos sintomas de depressão/ansiedade/estresse, 
compulsão alimentar, comer transtornado, bem como melhora nos estados de autocompaixão, satisfação 
corporal e autoestima. A intervenção foi considerada aceitável por todas as partes interessadas e detalhou 
os benefícios percebidos pelos participantes e terapeuta e supervisora. As medidas de resultados e 
ferramentas foram consideradas apropriadas para uso no e o resultado do grupo focal forneceu 
possibilidades de refinamento para o protocolo de intervenção para a fase final deste programa de 
pesquisa. Este estudo confirmou a aceitabilidade e viabilidade do protocolo para futuro ECR. 

Terapia Focada na Compaixão; Obesidade; Viabilidade



182 
 

 

PAINEL 42 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

Intervenções de compaixão para pessoas com obesidade e condições associadas de insatisfação e 
vergonha corporal: uma revisão sistemática 

Nazaré Almeida 
Marília Consolini Teodoro, Carmem Beatriz Neufeld 
Faculdade de FIlosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 

A insatisfação e vergonha corporais são fatores intimamente relacionados com a alimentação 
transtornada, ou seja, ao comportamento alimentar não funcional, seja compulsivo, restritivo ou 
emocionalmente desregulado. Estes fatores podem também estar relacionados a muitos dos casos de 
obesidade, relacionados a sofrimento psíquico e são fatores importantes que têm sido relacionados ao 
ganho e à manutenção deficiente de peso ao longo do tempo. O objetivo deste estudo foi estudar os 
efeitos de intervenções que objetivam promover autocompaixão na obesidade e nas condições 
psicológicas relacionadas ao peso: insatisfação e corporal, bem como alimentação transtornada. O 
método utilizado foi de revisão integrativa da literatura, que consiste em um estudo secundário, com 
delineamento documental, descritivo e retrospectivo, com recorte temporal cobrindo o período de 2000 
a 2019. As buscas foram realizadas nas bases de dados PsycINFO, MEDLINE/PubMed, Science Direct, BVS 
e Web of Science durante o mês de maio de 2019, utilizando palavras “obesity”, “program”, 
“intervention”, “training”, “body dissatisfaction”, “body shame”, “disturbed eating behavior” e “disturbed 
eating”. Como resultado, foram incluídos 13 artigos descrevendo programas voltados para esses objetivos 
e população, demonstrando a eficácia das intervenções que visam desenvolver compaixão para pessoas 
com obesidade e as condições associadas, seja insatisfação corporal, vergonha corporal e/ou comer 
transtornado. Embora apenas um pequeno número de estudos tenha sido incluído na revisão, todos os 
estudos sugeriram que a autocompaixão pode ter efeitos benéficos em uma série de desfechos em 
pessoas saudáveis, com peso normal ou com excesso de peso. Esses benefícios podem incluir perda de 
peso, melhor comportamento nutricional, redução da alimentação transtornada e redução dos fatores de 
risco como insatisfação corporal. Esses resultados são consistentes com as evidências teóricas explicando 
como a compaixão pode aliviar barreiras ao controle saudável do peso (por exemplo, transtornos 
alimentares e insatisfação corporal), especificamente por meio da regulação emocional, como 
pensamentos autocríticos decrescentes, diminuição do estresse e autoaceitação crescente. Os estudos 
apontaram ainda que a compaixão pode ser um fator de proteção contra a insatisfação corporal e 
alimentação transtornada. Intervenções de compaixão também promoveram bem-estar psicológico 
(como redução do afeto negativo e perturbação do humor ou aumento do controle do estresse) que pode 
estar associado a comportamentos alimentares pouco saudáveis. Embora todos os treze estudos incluídos 
tenham mostrado um efeito positivo das intervenções de compaixão na perda de peso ou em fatores de 
risco relacionados à obesidade, existem várias limitações nessa revisão. Pesquisas futuras são necessárias 
para replicar e ampliar esses achados. 

obesidade; compaixão; vergonha corporal



183 
 

 

PAINEL 43 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Uso de eletrônicos e problemas emocionais/comportamentais durante a pandemia de COVID-19: 
avaliação na perspectiva dos pais. 

Livia Branco Campos 
Natália Sant'Anna da Silva, Marina Monzani da Rocha 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Introdução: O uso de aparelhos eletrônicos é frequente entre jovens em diversos lugares do mundo e no 
Brasil. Pesquisas internacionais evidenciam efeito do uso na saúde mental dos adolescentes, 
especialmente relacionados a problemas com sono e sintomas depressivos. A preocupação em com essa 
questão aumentou em função da pandemia de COVID-19, que ampliou o uso de eletrônicos em diferentes 
faixas etárias. Objetivo: Avaliar possíveis associações entre problemas emocionais/comportamentais e 
uso de mídias eletrônicas em adolescentes brasileiros durante a pandemia COVID-19. Método: A amostra 
foi composta por 267 pais de adolescentes, brasileiros, de 12 a 18 anos. Utilizaram-se os questionários 
CBCL, MAF-P e ficha de perfil sociodemográfico, aplicados online utilizando o Google Forms. As análises 
foram realizadas utilizando o Statistical Package for Social Sciences (SPSS 19.0), com p<0,05 como nível de 
significância. Resultados: Não foram encontradas correlações significativas entre a média de horas de uso 
de eletrônicos e pontuações nas escalas do CBCL. Considerando a categorização do uso de eletrônicos em 
0 a 4 horas/dia, 4 a 8 horas/dia, 12 a 16 horas/dia e mais do que 16 horas/dia, foi encontrada correlação 
positiva com as escalas Retraimento/Depressão, Problemas de Sociabilidade, Problemas de Atenção, 
Violação de Regras, Comportamento Agressivo, Problemas Externalizantes e Problemas Totais, indicando 
que quanto maior o uso de eletrônicos, maior frequência de problemas emocionais/comportamentais. 
Discussão: Deve-se considerar que pais indicam uma quantidade de horas de uso de mídias superior à de 
horas diárias, o que pode significar que os adolescentes usam mais de uma mídia simultaneamente e/ou 
os pais apresentam dificuldades em quantificar quanto os filhos estão envolvidos com eletrônicos. Diante 
da situação de isolamento social, novos benefícios do uso de eletrônicos foram encontrados, já que a 
internet também é ferramenta de comunicação entre familiares e amigos. Ainda assim, os adolescentes 
cujos pais relatam maior conexão com os eletrônicos, também percebem mais problemas externalizantes, 
relação que deve ser mais estudada em trabalhos futuros. Os estudos sobre os efeitos da pandemia na 
saúde mental de adolescentes ainda são incipientes e devem ser mais estudos com dados obtidos com os 
próprios adolescentes, bem como com perspectivas longitudinais, de maneira que seja possível 
compreender o impacto do momento atual e do uso de eletrônicos na saúde mental dos jovens.  

Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Coordenação de Apoio ao 
Pessoal de Ensino Superior (CAPES) 

mídias eletrônicas; Comportamento; COVID-19
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PAINEL 44 

Eixo temático: Técnicas de intervenção 

Levantamentos preliminares de uma revisão de literatura acerca de intervenções de baixa intensidade 
em TCC. 

Paulo Braga Barros Nhani 
Bruna Filliettaz Rios, Carmen Beatriz Neufeld 
Universidade de São Paulo 

As intervenções de baixa intensidade englobam todas as intervenções que tenham como característica 
principal um tempo reduzido de acompanhamento por parte de um terapeuta especialista. Ou seja, são 
aquelas nas quais o paciente receberá uma dose concentrada de intervenção, podendo serem estas 
mediadas por tecnologias, terapias grupais ou ainda terapias breves, esperando-se obter uma melhora 
equivalente a um processo psicoterápico de maior duração. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) 
apresenta uma abordagem teórica eficiente nas intervenções de baixa intensidade, uma vez que possui 
como características principais um tratamento breve, focado no presente e que instrumentalize o 
paciente a ser seu próprio terapeuta. Embora a literatura internacional tenha se aprofundado nessa 
temática, ainda carece de uma revisão abrangente que busque realizar um panorama desta prática. O 
objetivo do presente trabalho é de realizar uma exploração preliminar das bases de dados, de maneira a 
verificar o que há na literatura sobre as intervenções de baixa intensidade, no viés teórico cognitivo 
comportamental. Após este estudo preliminar, planeja-se utilizar os resultados encontrados e realizar 
uma revisão integrativa da literatura com a pergunta de pesquisa sendo: “o que há na literatura nacional 
e internacional sobre intervenções de baixa intensidade no viés cognitivo-comportamental?”. Neste 
estudo preliminar, foram realizadas buscas em seis bases de dados: LILACS, PubMed, PsychInfo, SciElo, 
Scopus e Web of Science, reconhecidas por seu valor no meio científico, utilizando os descritores 
“intervenção de baixa intensidade” e “terapia cognitivo-comportamental”; e “low intensity intervention” 
e “cognitive-behavioral therapy”, em inglês. O screening inicial retornou 711 resultados, entre artigos 
científicos, revisões e protocolos de intervenção. Os resultados foram submetidos a leitura de seus títulos, 
palavras-chaves e resumos, de maneira que os descritores apontados aparecessem ao menos em um 
destes três campos. Após esta leitura foram excluídos os artigos que não se adequaram aos requisitos 
desta exploração, também foram excluídos os resultados repetidos. Ao final deste processo restam 89 
artigos que atendem aos requisitos para serem incluídos na revisão bibliográfica. Destes 89 artigos, 
nenhum encontrado está na língua portuguesa, e a busca com os descritores em português também 
revelou uma escassez desta literatura. É possível que isto se deva a uma baixa produção científica na área, 
ou as intervenções no Brasil, apesar de se encaixarem como de baixa intensidade, não recebem essa 
titulação. 

terapia cognitivo-comportamental; intervenção de baixa intensidade; revisão integrativa
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PAINEL 45 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Processo terapêutico e a caracterização da população atendida em um Instituto de Psicoterapia 
Cognitivo Comportamental 

Cintia Canato Martins 
Luciano Toledo Bernardes da Rosa, Giedre Neves Pereira, Lara Matara Miquelin, Chaielen Marchiolli 
Barboza 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Um estudo de caracterização do processo terapêutico realizado em 2019 demonstrou uma taxa de 15% 
de pacientes concluindo o tratamento enquanto 57% abandonavam o atendimento. Foram realizadas 
mudanças no processo terapêutico proposto pelo IPC. Na antiga proposta não havia avaliações 
sistemáticas, e tão pouco um processo limitado de tempo do processo. Com a implementação de tais 
mudanças objetivou-se nesse  estudo avaliar os resultados deste novo processo em variáveis como 
redução de sintomas, taxa de desistência, número médio de sessões e queixas apresentadas. O processo 
psicoterapêutico atual consiste de 12 sessões, ao final da décima segunda os pacientes são reavaliados 
podendo-se estender para mais 12 sessões caso seja necessário, e os pacientes são avaliados 
semanalmente através dos inventários BAI, BDI-II e DASS21. Método: Foi utilizada uma metodologia 
documental retrospectiva, para coleta de dados  que levantou as seguintes variáveis: gênero, estado civil, 
media de idade, escolaridade, variação de sintomas, queixa, , numero médio de sessões e índice de 
desistência. Esse novo processo foi implementado em setembro de 2019  e foram incluídos os dados até 
janeiro de 2020, total de  61 prontuários. Resultados: De acordo com os resultados a maioria da amostra 
foi composta por mulheres (77%), solteiras (60%), com idade média=31,7anoscom nível educacional 
superior completo (49,1%). O número médio de sessões realizadas foi 8,3 (DP=5,7). A taxa de desistência 
foi de 31% .  Os sintomas de depressão, ansiedade e estresse foram avaliados continuamente, mas serão 
apresentadas as médias da primeira sessão, décima segunda e vigésima terceira sessão, que representa 
o processo mais longo realizado. Os sintomas depressivos avaliados através do BDI na primeira sessão, na 
décima segunda e na vigésima terceira sessão foram 23,8; 11,06 e 1,0 pontos respectivamente. A mesma 
avaliação foi conduzida utilizando o BAI e os resultados foram 20,1; 5,7 e 2,0 pontos respectivamente. O 
Inventário DASS21 avalia 3 domínios sendo eles, depressão, ansiedade e estresse. Os sintomas de 
depressão pontuaram 21,5, 7,5 e 0 respectivamente; os sintomas  de ansiedade 15,9, 5,5 e 0 
respectivamente; e o estresse 23,6; 11,22 e 16 respectivamente. Entre as queixas mais referidas estiveram 
dificuldades nos relacionamentos interpessoais (54,1%), transtornos de ansiedade (50,8%), transtornos 
depressivos (47,5%), e dificuldades nas relações familiares (39,3%). Conclusão: Pode-se verificar que a 
taxa de desistência mostrou-se menor que no estudo anterior. Parece-nos relevante também apontar 
para a remissão dos sintomas de ansiedade e depressão na décima segunda sessão, e que permanecem 
e se consolidam na vigésima terceira. De forma geral é preciso aumentar a amostra e acompanhar outras 
variáveis ao longo de um tempo maior. 

Terapia cognitivo-comportamental; processo terapêutico; clínica
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PAINEL 46 

Eixo temático: Foco em educação 

Percepção de graduandos em Psicologia sobre a implementação de metodologia de ensino ativa 

Roberta Olivério Naegeli 
Alessandra Luzia de Rezende, Isabela Maria Freitas Ferreira, Fabiana Maris Versutti, Janaína Bianca 
Barletta 
Universidade de São Paulo 

A metodologia de ensino é fundamental para guiar o educador tanto no sentido teórico quanto filosófico 
e é importante que esta integre partes e teórica científica com prática e técnica para instrumentalizar o 
educando a aplicar seus conhecimentos. O contexto atual globalizado exige constantes atualizações e, 
assim, desenvolvimento de habilidades de pesquisa e autonomia, para que o profissional possa realizar 
seu trabalho com maior eficácia, bem como, com maior criatividade, cientificidade e qualidade à demanda 
adequada. Assim, a aplicação de metodologias ativas, prezando por tal integração, parte do princípio de 
que ensina o aluno a aprender ativo, incentivando-o a identificar e enfrentar obstáculos, é essencial. 
Derivado de um estudo preliminar acerca da percepção discente sobre a implementação do método PBL 
em duas disciplinas obrigatórias do curso de graduação em Psicologia, o presente estudo tem por objetivo 
qualificar a percepção dos alunos sobre as disciplinas cursadas com metodologia ativa. Para tanto, quatro 
turmas de 40 alunos (totalizando 160) referentes aos anos de 2017 a 2019, sendo duas de cada uma das 
disciplinas, foram convidadas a responder o questionário estruturado, composto por seis perguntas 
fechadas e três perguntas abertas, via onlinepela plataforma Google Forms. Como resultado, participaram 
70 alunos (M=22; F=48), cuja faixa etária variou de 19 a 28 anos (Média: 21,8 anos). Foram analisadas 
como perguntas abertas que versavam sobre (1) os aspectos positivos, (2) os que poderiam ser 
aperfeiçoados e sobre (3) o uso das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem. Os 
respondentes indicaram para (1) maior engajamento, possibilidade de aplicação e autonomia; Para (2), 
foram dosagem entre teoria e prática nas aulas e explicação sobre a metodologia e, por último, (3) ver-se 
que a maior parte dos respondentes acredita que as metodologias ativas podem ser utilizadas no processo 
de ensino. Conclui-se que a aplicação foi favorável, destacando-se que os discentes reconhecem o 
desenvolvimento de pensamento e reflexão críticos, de habilidades de estudo e autonomia. Faz-se 
necessário que novos estudos sobre este tema sejam realizados. 
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PAINEL 47 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Apresentação e aplicação de um protocolo em psicoterapia de grupo de bulimia 

Sandra Pesce 
Vanessa Baptista, Raphael Cangelli Filho 
IPQHCFMUSP 

Os transtornos alimentares (TA) são síndromes comportamentais complexas podendo levar a grandes 
prejuízos biológicos, psicológicos e o aumento da morbidade e mortalidade. A Bulimia Nervosa (BN), foco 
deste estudo, caracteriza-se  por compulsão alimentar periódica, um sentimento de falta de controle 
sobre o comportamento alimentar durante a ingesta e adoção de métodos compensatórios inadequados 
para evitar ganho de peso, como vômitos auto induzidos, uso de laxantes e/ou diuréticos, dietas 
alimentares rígidas, jejum ou exercícios físicos excessivos, preocupação persistente e exagerada com a 
forma e o peso do corpo. As compulsões e comportamentos compensatórios devem ocorrer, no mínimo, 
duas vezes por semana durante três meses. A psicoterapia de grupo embasada na abordagem cognitivo-
comportamental é uma ferramenta terapêutica que viabiliza a aplicação de técnicas específicas com o 
objetivo de atingir resultados específicos no âmbito da remissão dos sintomas, através da extinção de 
hábitos ou atitudes mal adaptativas e sua substituição por novos padrões.. O presente trabalho teve como 
objetivos apresentar o protocolo de atendimento de grupo psicoterápico de mulheres com transtorno 
alimentar, bulimia, e descrever efeitos advindos de sua aplicação no desenvolvimentos das pacientes.O 
grupo composto por 09 pacientes diagnosticadas com bulimia, todas do sexo feminino, com idade entre 
18 e 40 anos, que fazem tratamento multidisciplinar com equipe de psicologos, psiquiatras, nutricionistas, 
fisioterapeutas e profissional de educação física no ambulatório de bulimia-AMBULIM-IPQ-HC-FMUSP. O 
procedimento de aplicação do protocolo, elaborado com base teórica da tcc,, constituiu-se em encontros 
semanais temáticos, com duração de uma hora sob a coordenação de duas psicoterapeutas. Foram 
realizados registros de observação de cada encontro, com foco nos fatores cognitivos, emocionais, 
comportamentais e interpessoais dos pacientes. Foram analisados registros de observação anotados ao 
longo de 32 encontros  consecutivos Os resultados foram estruturados em 4 eixos temáticos: vivências 
significativas mantenedoras da BN; narrativas sintomáticas da BN, resistência a mudanças e conflitos nos 
relacionamentos familiares. Nesse sentido, a psicoterapia em grupo forneceu um espaço seguro para a 
expressão emocional e trocas de experiências, a utilização deste protocolo favoreceu a produção coletiva 
de significados direcionados à busca de soluções para os problemas. Espera-se contribuir no 
aperfeiçoamento de estratégias de tratamento e ampliar a qualidade de vida. Como também na melhoria 
e na compreensão sobre a sintomatologia do transtorno através da identificação, percepção e influência 
na vida do indivíduo com BN. 
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PAINEL 48 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

Percepção de pesquisadores em uma Intervenção Baseada em Mindfulness: um relato de experiência. 

Raphaele Nonnenmacher Colferai 
Maitê Freitas Ranheiri, Anna Carolina Martins, Vitor Salazar, Bruno Nunes Razzera, Ana Maria Pandolfo 
Feoli, Margareth da Silva de Oliveira 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

A doença renal crônica (DRC) e o tratamento dialítico causam fragilidades e exigem muitas mudanças no 
estilo de vida dessa população, como restrições alimentares, hídricas e sociais. O contato com pessoas 
com DRC e o próprio âmbito hospitalar constituem um grande desafio para acadêmicos e/ou profissionais 
recém formados pela demanda e o aumento do estresse ao lidar com essa população. Pesquisas mostram 
a importância do mindfulness em diversas populações, incluindo universitários e profissionais da saúde, 
para auxiliar a lidar com eventos externos, preocupações e estresse do ambiente hospitalar. O presente 
trabalho tem como objetivo relatar a percepção de pesquisadores sobre os benefícios em participar de 
uma Intervenção Baseada em Mindfulness (IBM) para pessoas com DRC no contexto hospitalar. A IBM 
ocorreu durante 8 semanas, sendo um encontro por semana com duração de uma hora. Os encontros 
foram realizados durante as sessões de hemodiálise, à beira do leito do participante, estando presentes a 
instrutora com formação em mindfulness e o(a) pesquisador com a intenção de ser um observador 
participante. Fizeram parte deste relato sete pesquisadores de diferentes áreas: uma nutricionista, um 
biólogo e acadêmicos de nutrição, educação física e psicologia, que atuaram no processo como 
praticantes-observadores. Foram utilizados diários de campo para avaliar as experiências a respeito da 
intervenção. Os pesquisadores relataram dificuldades prévias de concentração, pensamentos acelerados, 
dificuldade de entrar em contato com suas questões pessoais e com as demandas dos participantes. Além 
disso, foi percebido que a partilha das experiências individuais dos pesquisadores após as práticas auxiliou 
os participantes a se sentirem mais confortáveis para compartilharem e relatarem suas dificuldades. 
Também foram observados benefícios pessoais após o programa como: autoconhecimento, aumento da 
autocompaixão e autocuidado, melhora na habilidade de lidar com situações difíceis, maior auto 
acolhimento e acolhimento aos outros em momentos difíceis, ou seja, compaixão pelos participantes e 
pelos demais indivíduos, maior aceitação das experiências e maior observação dos pensamentos. Conclui-
se que a IBM auxiliou no processo de desenvolvimento profissional dos pesquisadores, podendo oferecer 
benefícios para o manejo de populações com doenças crônicas no contexto hospitalar. 

mindfulness; doença renal crônica; hemodiálise
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PAINEL 49 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Grupo Psicossocial de Violência de Gênero: um espaço de escuta e troca entre mulheres universitárias 

Maria Beatriz Reis Dionísio 
Sophia da Rosa Carvalho, Beatriz Miho Iamada, Giselle Alejandra Pincheira Navarro, Sabrina Mazo 
D’Affonseca 
Universidade Federal de Sâo Carlos 

Além das diferentes formas que a violência de gênero se expressa, seja psicológica, sexual ou física, ela 
também ocorre em diferentes contextos. O ambiente universitário é um desses espaços que reproduzem 
desigualdades e hierarquias sociais marcadas por uma diferenciação entre gêneros. A ocorrência desse 
tipo de violência pode gerar consequências no âmbito físico, social, psicológico e, até mesmo, no 
desenvolvimento profissional da vítima. Tendo em vista esse cenário, fica evidenciada a necessidade de 
ações dentro do âmbito universitário para prevenção e enfrentamento a violência de gênero, sendo uma 
delas a promoção de espaços de acolhimento e reflexão das estudantes a respeito de situações 
vivenciadas ou testemunhadas. Nesse sentido, foi realizada uma intervenção psicossocial com estudantes 
universitárias de uma Universidade Federal no interior do estado de São Paulo, onde foram conduzidos 
dois grupos que tinham por objetivo discutir sobre violência de gênero e desenvolver habilidades que 
contribuam para a prevenção da violência. Foram realizados cinco encontros semanais com cerca de 90 
minutos de duração, dentre os temas abordados em cada um deles está: conceito da violência de gênero, 
sobretudo no contexto universitário; conceito de bystander e de assédio de segunda ordem; rede de 
proteção e fluxos de denúncia e encaminhamento; e práticas de autocuidados. Participaram três 
estudantes (graduação e pós graduação) em cada grupo. Foram utilizados os instrumentos de qualidade 
de vida (WHOOLQ Breef) e Autoestima, após a intervenção as participantes apresentaram aumentos nos 
escores de ambos. As autoavaliações das participantes e das facilitadoras dos encontros ao longo dos 
grupos foram positivas. O grupo se constitui como um espaço para obter mais conhecimentos referentes 
à violência de gênero, assim como um local de troca de experiência, e fonte de apoio e acolhimento entre 
as próprias participantes e as facilitadoras. Foram discutidas questões que atravessavam o ambiente 
universitário, assim como outras áreas de suas vidas pessoais, de forma que a troca de experiências 
pessoais enriqueceram ainda mais a discussão sobre o tema. O ambiente acolhedor desenvolvido pelas 
facilitadoras ao longo dos encontros favoreceu a participação e discussões a respeito dos temas 
propostos. Pesquisas futuras na área são necessárias para fomentar ações institucionais de prevenção à 
violência de gênero na universidade. 

violência de gênero; universidade; intervenção em grupo
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PAINEL 50 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

Efeitos de uma Intervenção Baseada em Mindfulness no manejo de estresse e promoção de qualidade 
de vida: um estudo de caso. 

Raphaele Nonnenmacher Colferai 
Maitê Freitas Ranheiri, Henrique Mota da Silveira Mercio Pereira, Bruno Nunes Razzera, Angelica Nickel 
Adamoli, Margareth da Silva de Oliveira 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

A doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública. Pessoas nos estágios finais da 
DRC necessitam de terapia renal substitutiva, sendo a hemodiálise a terapêutica mais utilizada. O 
tratamento é complexo incluindo 3 sessões de hemodiálise por semana, durante 4 horas, restrições 
hídricas e alimentares, uso de medicações e outros fatores que geram estresse e afetam negativamente 
a qualidade de vida (QV) dessa população. Evidências apontam efeitos positivos das Intervenções 
Baseadas em Mindfulness (IBM) para redução de estresse e melhora da QV de diferentes doenças 
crônicas, incluindo a DRC. O objetivo deste trabalho foi descrever os efeitos de uma IBM no manejo do 
estresse e promoção de QV de um participante da intervenção realizada durante as sessões de 
hemodiálise. Trata-se de um relato de caso, escolhido por conveniência, de um participante do sexo 
masculino, com 46 anos, no estágio final da DRC, com 5 anos e 9 meses de tratamento de hemodiálise em 
um hospital universitário de Porto Alegre. A IBM, denominada Programa Hemomindful foi realizada de 
julho a setembro de 2019 com duração de 8 semanas. Os encontros foram realizados uma vez por semana, 
com duração de uma hora, à beira do leito, durante a hemodiálise, facilitada por uma instrutora de 
mindfulness e um auxiliar. As transcrições dos áudios das sessões e uma entrevista realizada ao final da 
intervenção foram utilizadas para analisar as percepções do participante sobre o programa e mudanças 
percebidas. Os resultados demonstram uma redução do estresse e um aumento da QV. Estar mais atento 
aos seus pensamentos, emoções e sensações corporais no cotidiano, fazer escolhas de forma consciente, 
ao invés de reagir automaticamente as situações estressantes do dia a dia foram percepções do 
participante. Durante as sessões iniciais, ele afirma não seguir as restrições hídricas e alimentares por não 
conseguir lidar com seus desejos e impulsos. Nos encontros finais do programa, o participante comenta 
sobre as estratégias desenvolvidas e utilizadas por ele para diminuir o consumo de sal e água seguindo as 
prescrições de tratamento. Hábitos saudáveis como a leitura e prática de exercícios físicos foram inseridas 
na rotina. Relatou também perceber aumento de atitudes como gentileza, auto apreciação, não 
julgamento das experiências, referindo sentir-se feliz como a muito tempo não se sentia. Considera-se 
que o Programa Hemomindful contribuiu positivamente no manejo de situações de estresse, aumento da 
consciência das necessidades e adesão a hábitos saudáveis do participante que aumentaram sua QV. 

mindfulness; doença renal crônica; hemodiálise
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PAINEL 51 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Efeitos de uma intervenção com foco nas práticas maternas de socialização emocional sobre as crenças 
no valor da expressão da raiva das crianças 

Nilton Correia 
Patrícia Alvarenga 
Universidade Federal da Bahia 

A socialização emocional é o meio pelos quais os pais ensinam os filhos a compreender, expressar e 
regular as próprias emoções e a lidar com as emoções que os outros expressam. Esse aprendizado pode 
ocorrer mediante as reações às emoções desagradáveis de sentir que são expressas pelas crianças. As 
reações dividem-se em apoiadoras e não apoiadoras da expressividade emocional infantil e sofrem 
influência das crenças parentais acerca das emoções das crianças. O presente estudo avaliou os efeitos 
de um programa de intervenção direcionado às práticas de socialização emocional sobre as crenças no 
valor da expressão da raiva das crianças. Participaram 12 mães com filhos de 6 e 7 anos de idade, sendo 
selecionadas por conveniência após integrarem uma pesquisa mais ampla. As participantes foram 
designadas ao grupo intervenção (n = 6) com base no critério único de interesse e disponibilidade para 
participar do programa “Vivendo Emoções”. As participantes do grupo comparação (n = 6) foram 
selecionadas, de acordo com os critérios de sexo e idade da criança, entre as mães que não participaram 
da intervenção. O pré-teste correspondeu às respostas da Escala de Reações Parentais às Emoções 
Negativas dos Filhos e do Questionário de Crenças Parentais sobre as Emoções das Crianças. O tipo de 
crença examinado foi no valor da raiva, que avalia o grau em que os pais aceitam e valorizam a expressão 
da raiva por parte criança. Em seguida, foi implementado o programa no grupo intervenção, sendo 
composto por oito sessões grupais. O objetivo do programa foi promover reações apoiadoras e reduzir as 
reações não apoiadoras da expressividade emocional das crianças. Após três meses da finalização da 
intervenção foi realizado o pós-teste em que as mães dos dois grupos responderam novamente aos 
instrumentos do pré-teste. O resultado do Teste Wilcoxon revelou aumento da frequência de crenças 
maternas no valor da raiva no grupo intervenção no pós-teste em comparação à avaliação no pré-teste. 
Os resultados do Teste Mann-Whitney revelaram ausência de diferenças significativas nas crenças 
examinadas na comparação entre os dois grupos no pós-teste. Apesar dos efeitos do “Vivendo Emoções” 
sobre as crenças maternas no valor da raiva serem modestos, os achados indicaram que o programa 
promoveu crenças que estão comumente associadas às reações apoiadoras da expressividade emocional 
infantil. Ademais, com base no Modelo Cognitivo Geral, os resultados revelaram que intervenções 
comportamentais potencializam o surgimento de crenças favorecedoras do desenvolvimento emocional 
infantil. FINANCIAMENTO E OU APOIO: Apoio financeiro recebido pelos editais CHAMADA UNIVERSAL 
MCTI/CNPq Nº 01/2016 (processo 400395/2016-9) e CNPq/Produtividade em Pesquisa - PQ 2015 
(processo 307263/2015-0). 
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PAINEL 52 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Opinião dos pais sobre práticas educativas parentais 

Raquel Salvadori Sarmento 
Sabrina Mazo D'Affonseca 
Universidade Federal de São Carlos 

As crenças parentais podem influenciar nas práticas de disciplina que os pais utilizam para educar seus 
filhos. O presente estudo teve como objetivo investigar a opinião de mães e pais a respeito das práticas 
de disciplina parentais aplicadas em crianças de 10 anos. Participaram da pesquisa 30 pais e mães que 
responderam um formulário online com questões de caracterização e 26 questões retiradas do Inventário 
de Dimensão de Disciplina sobre a opinião deles a respeito das práticas de disciplina parentais, incluindo 
estratégias coercitivas e indutivas. Os resultados indicaram que os participantes consideraram as práticas 
indutivas explicar e ensinar, monitoria, distração e recompensa geralmente, quase sempre ou sempre 
corretas. Além disso, eles consideraram que as práticas coercitivas punição corporal e agressão 
psicológica e a prática indutiva de ignorar comportamento inadequado como nunca sendo corretas para 
serem utilizadas com crianças de 10 anos. Os achados podem indicar uma mudança na concepção de 
como educar adequadamente os filhos, considerando a valorização da criança e respeitando seu 
desenvolvimento, sem deixar de impor limites para o filho. Entretanto, os participantes se enquadravam 
em uma parcela específica da população com altos níveis socioeconômicos e escolares, o que dificulta a 
generalização dos dados para toda a população. Estudos futuros podem focar em uma amostra maior e 
mais diversificada para entender melhor o fenômeno, considerando que os índices de violência contra 
crianças e adolescentes continuam altos no Brasil. 
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PAINEL 53 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Empatia: Avaliação de Um Programa para Estudantes de Psicologia 

Rachel Shimba Carneiro 
Rachel Shimba Carneiro 
Centro Universitário Augusto Motta/ UNISUAM 

A empatia é uma habilidade social multidimensional que torna o indivíduo capaz de compreender 
sentimentos, necessidades e perspectivas de alguém, expressando esse entendimento de modo que o 
outro se sinta validado. O presente estudo teve como objetivo avaliar um Programa de Desenvolvimento 
da Empatia (PDE) para graduandos de psicologia que foi realizado em 10 encontros. Para a avaliação, foi 
aplicado o Inventário de Empatia antes e depois da intervenção em 14 estudantes de uma instituição 
privada. A análise dos dados foi feita considerando cada um dos fatores do Inventário de Empatia: Tomada 
de Perspectiva (TP), Flexibilidade Interpessoal (FI), Altruísmo (AL) e Sensibilidade Afetiva (SA). A média e 
o desvio padrão encontrados para cada um desses fatores antes da intervenção foram os seguintes: TP = 
41,14±6,04 (percentil 50); FI = 27±7,57 (percentil 30); AL = 30,78±5,87 (percentil 99) e SA = 36,42±4,39 
(percentil 60). Foi feita uma comparação entre esta análise e os dados obtidos depois da intervenção. No 
fator tomada de perspectiva, o grupo passou do percentil 50 para o 70 (44,42±7,61). Este resultado mostra 
um aumento na capacidade desses estudantes de entenderem a perspectiva e os sentimentos da outra 
pessoa, mesmo em situações que envolvam conflito de interesses. Em relação ao fator flexibilidade 
interpessoal, foi constatado que o grupo se encontrava antes da intervenção no percentil 30 e depois no 
percentil 40 (27±7,57). Isto sugere uma dificuldade para tolerar comportamentos, atitudes e pensamentos 
dos outros quando são muito diferentes ou provocadores de frustração. Por outro lado, no altruísmo, os 
participantes apresentaram um escore elevado tanto antes como depois da intervenção (33,07±4,46 
ambos no percentil 99), o que demonstra habilidades para sacrificar os próprios interesses com a 
finalidade de beneficiar ou ajudar alguém. No fator sensibilidade afetiva, o grupo passou do percentil 60 
para o percentil 70 (37,71±5,53), o que reflete um discreto aumento em relação aos sentimentos de 
compaixão e de interesse pelo estado emocional do outro. No que se refere ao escore geral, teve um 
aumento na média da pré (135,35±11,29) em relação à pós-avaliação (144,42±16,28). A fim de se 
comparar a diferença entre as médias nas etapas de pré e pós-avaliação, empregou-se o teste t de 
Student. Não houve diferença estatisticamente significante entre a avaliação antes e a depois nos fatores 
do Inventário de Empatia. Esta pesquisa cria possibilidades de repensar o papel dos psicólogos 
preocupados em apenas aplicar técnicas, bem como a sua formação. 
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PAINEL 54 

Eixo temático: Foco em instituições 

Análise Hipotética de Crenças a partir da fala de um Adolescente em Conflito com a Lei. 

William Bandeira Pedroso 
Universidade Positivo 

Na adolescência há mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e sociais, as quais influenciam o sistema 
de crenças proposto por Aaron Beck. A construção de identidade é um fenômeno importante nesta fase, 
tendo a atenção à perspectiva do outro como uma das fontes para tal. Influenciado por fatores de risco, 
o adolescente pode associar-se a pares disruptivos que o aceitem, ocorrendo aprendizado de 
comportamentos desviantes e ruptura com a família. Uma das possíveis consequências desta situação é 
o envolvimento com atos infracionais, cuja responsabilização está prevista no ECA através de medidas 
socioeducativas. A Psicologia deve atuar contribuindo significativamente para a proposta pedagógica e 
socioeducativa da medida, não se restringindo à elaboração de relatórios sobre os adolescentes. A Terapia 
Cognitivo-Comportamental tem como um princípio fundamental a necessidade de basear suas 
intervenções em evidências. Embora tenha sido usada em variadas demandas, ainda há uma lacuna na 
literatura científica desta abordagem em relação à Socioeducação. Este relato pretende, então, levantar 
hipóteses de crenças nucleares, pressupostos condicionais e estratégias compensatórias de 
enfrentamento de um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Para isso, realizou-se 
uma análise de sua fala em uma intervenção em grupo do estágio curricular obrigatório de Psicologia 
Social, em 2017, com base nas categorias de Crenças Nucleares e na proposta de Conceitualização 
Cognitiva de Judith Beck. No discurso em questão, relacionando com dados de negligência parental na 
infância, foi possível identificar: crenças de desamparo e desamor; pressupostos condicionais para 
aceitação social, criação da filha e conquistas de bens materiais; e estratégias compensatórias como 
obtenção de status no grupo, consumo de produtos de marca, criação da filha independente da origem 
dos recursos e envolvimento com atos infracionais. Diante disso, é possível verificar uma visão do 
adolescente sobre si e sobre os outros, e a provável relação com o comportamento delinquente. A 
reestruturação cognitiva tem papel fundamental para que os indivíduos possam desenvolver crenças e 
estratégias saudáveis e funcionais. Técnicas como o questionamento socrático e o treinamento de 
resolução de problemas tem efeitos significativos nesta demanda. Porém, não há um protocolo 
empiricamente validado com resultados promissores no que diz respeito ao envolvimento com atos 
infracionais, evidenciando uma lacuna a ser preenchida. 

Adolescente em conflito com a lei; Terapia cognitivo-comportamental; Conceitualização Cognitiva
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PAINEL 55 

Eixo temático: Foco em saúde 

MODELAÇÃO PARENTAL PARA MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA DE ADOLESCENTES COM SOBREPESO OU 
OBESIDADE 

Maitê Freitas Ranheiri 
Raquel de Melo Boff, Ana Maria Pandolfo Feoli, Andreia da Silva Gustavo, Margareth da Silva Oliveira 
Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

A prevalência de sobrepeso e obesidade entre adolescentes tem aumentado mundialmente, podendo 
ocorrer por influência familiar, como fatores genéticos, condições de vida, hábitos alimentares e/ou 
sedentarismo. Esse estudo é um recorte de uma intervenção para mudança de estilo de vida de 
adolescentes com sobrepeso ou obesidade e seus pais e objetiva comparar a percepção dos adolescentes 
com sobrepeso e obesidade e de seus pais em relação ao apoio oferecido pelos progenitores aos jovens 
na mudança de estilo de vida. O delineamento é transversal, com medidas de autorrelato. Participaram 
da amostra 65 adolescentes, de 15 a 18 anos, e 35 pais. Os instrumentos utilizados foram: Questionário 
de Dados Sóciodemográficos (QDS), Questionário de Motivação para Mudança (QMM) e Questionário 
para Pais e Responsáveis (QPR). Realizaram-se análises descritivas e de associação entre os relatos dos 
pais e dos adolescentes por análise de correlação não-paramétrica de Spearman. Os pais (n=8) 
apresentaram peso médio de 97,83 kg (DP=22,51) e IMC médio de 32,47 kg (DP=8,09). As mães (n=27) 
apresentaram peso médio de 79,13 kg (DP=17,84) e IMC médio de 29,45 (DP=5,70). A maioria dos pais 
exerciam atividade remunerada (78.5%, n=?) com níveis de escolaridade: ensino médio (50.2%, n=17,57), 
superior (34%, n= 11,9) e fundamental (15,8%, n=5,53). O peso médio dos adolescentes foi 95,95 kg 
(DP=19,20), o IMC Percentil médio foi 98,64 (DP=2,62) e idade média, 16 anos (DP=1,11). 70.8% (n=46) 
eram do sexo feminino. A maioria dos adolescentes (69,4%) estava no Ensino Médio e era de cor branca 
(83%). Verificou-se uma correlação positiva significativa entre o IMC dos pais e dos filhos (ρ=0,328, 
p=0,05), sendo que 88.9% (n=32) acredita que seu estilo de vida influencia os filhos, mesmo considerando 
ter uma alimentação inadequada (44,7%, n=29) e não se exercitando de forma regular (72,2%, n=26). 
Ainda, em uma escala analógica sobre a crença da capacidade do filho mudar, a resposta média dos pais 
foi 6,69. Não foi identificada uma associação linear significativa entre a crença dos pais de que apoiam a 
mudança de estilo de vida dos filhos e a percepção de apoio por parte dos adolescentes (ρ=0,180, 
p=0,743). Uma relação de independência entre tais variáveis dá suporte a questionamentos acerca da 
efetividade da comunicação de necessidades e ofertas de apoio entre pais e adolescentes quanto à 
modificação de estilo de vida. Ainda, salienta-se a importância do grupo de apoio primário na modelação 
de comportamentos saudáveis, o que pode servir de pilar para intervenções motivacionais com enfoque 
familiar. FINANCIAMENTO: Esse estudo foi financiado pelo governo brasileiro por meio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com os editais Universal 483257/2013-3 e 
Universal 455106/2014, e também pelo edital de Infraestrutura da Pontifícia Universidade do Rio Grande 
do Sul (PUCRS)/ PRAIAS (01/2014). 

Interdisciplinary intervention; Motivational approach; Transtheoretical model of change; Interdisciplinary 
intervention; Motivational approach; Transtheoretical model of change
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PAINEL 56 

Eixo temático: Intervenção com crianças 

Terapia cognitivo-comportamental para ansiedade matemática, um estudo de caso 

Amanda Lobo Guimarães 
Universidade Federal de Minas Gerais 

A AM pode ser definida como sentimento de tensão e ansiedade que interfere negativamente na 
manipulação de estímulos numéricos. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem com 
evidências robustas de eficácia no tratamento da ansiedade. Algumas intervenções baseadas na terapia 
cognitivo-comportamental foram promovidas para pessoas com ansiedade matemática, a partir do ensino 
médio. Entretanto ainda não há na literatura relatos de intervenções com este propósito para crianças. 
Pensando nos benefícios de uma intervenção precoce, foi feito um estudo de caso utilizando a terapia 
cognitivo-comportamental para intervir na ansiedade matemática infantil. O estudo contou com R.F., sexo 
masculino, 11 anos, matriculado no 6º ano do ensino fundamental. Foram realizados ao longo de quatro 
meses, 14 sessões com a criança, incluindo o pré e o pós-teste. Na avaliação inicial além de anamnese 
com os pais, a criança respondeu aos seguintes instrumentos: Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, 
Questionário de Ansiedade Matemática (QAM), Escala de Afeto Positivo e Negativo, Teste de 
Desempenho Escolar (TDE) subteste aritmética e a tarefa Operações Aritméticas Básicas. A intervenção 
psicoterápica envolveu: (a) treinamento de estratégias para lidar com a ansiedade e (b) exposição a 
tarefas ansiogênicas de forma hierárquica. O protocolo utilizado foi uma livre adaptação do Coping Cat. A 
avaliação final envolveu os mesmos instrumentos da etapa inicial. O pré e pós-teste foi comparado através 
do teste de McNemar, adotando R.F. como seu próprio controle. O nível de engajamento foi muito bom, 
não havendo faltas. R.F. no pré-teste foi classificado como percentil 90 para ansiedade matemática, após 
o pós-teste foi classificado como percentil 34.  Demonstrando efeito significativo pelo teste de McNemar 
(χ²= 6,12; p < 0,05). Não foram verificados efeitos no desempenho aritmético. O efeito também foi 
percebido pelos pais, que identificaram ganhos na realização da tarefa de casa, R.F. após a intervenção 
passou a realizar toda a tarefa de casa sozinho, com organização. Anteriormente, foi dito que ele ficava 
muito agitado, precisando de suporte constante. 

Ansiedade matemática; Psicoterapia infantil; Terapia cognitivo-comportamental
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PAINEL 57 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

A Terapia Cognitivo-Comportamental aplicada ao Transtorno Pedofilico 

Melina Friedrich Dupont 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) 

A Pedofilia é uma parafilia que abarca fantasias ou impulsos sexuais envolvendo indivíduos pré púberes; 
e realizar essas fantasias e impulsos ou ter sofrimento associado a eles. Estima-se que a prevalência varie 
entre 3 e 5% na população masculina e que 50% dos abusos sexuais infantis sejam cometidos por 
pedófilos. O tratamento da pedofilia deve envolver psicoterapia e farmacologia de longo prazo. A 
literatura é escassa em relação a estudos que discutam o tratamento psicológico da pedofilia com base 
em uma abordagem teórica. Assim, este trabalho caracteriza-se como revisão narrativa de literatura, 
analisando e descrevendo a Terapia Cognitivo-Comportamental aplicada a pedofilia, articulando artigos 
científicos, capítulos de livros e teses, para atualizar o conhecimento e identificar lacunas teóricas. A TCC 
tem sido apontada como a abordagem mais eficaz no tratamento de agressores sexuais e transtornos 
parafílicos, mostrando evidências de diminuição modesta na reincidência. A TCC para a pedofilia deve ter 
como focos: reestruturação cognitiva, controle de impulsos sexuais, habilidades sociais e prevenção à 
recaída. De acordo com a TCC, a cognição do pedófilo é marcada por distorções cognitivas que o permitem 
justificar abusos. As intervenções buscam substituí-los por alternativas adaptativas e, por consequência, 
originar comportamentos funcionais e diminuir comportamentos inadequados. A psicoeducação deve 
abordar sexualidade, fatores etiológicos da pedofilia e modelo cognitivo. Regulação emocional e 
identificação de emoções que ativam o desejo inadequado e aumentam a chance de abusar devem ser 
trabalhados. A TCC em grupo tende a ser mais eficaz que a individual, pois permite a análise crítica de 
distorções cognitivas, através do relato dos pares, além de auxiliar no desenvolvimento de 
comportamentos pró sociais e empatia. A psicoterapia deve incluir o Modelo de Prevenção à Recaída: 
resolução de problemas; estratégias de relaxamento; estratégias de enfrentamento para estímulos de 
risco; identificação de gatilhos sexuais inadequados, como fotos de crianças; e identificação de situações 
de risco para abusos, como ficar a sós com uma criança. As principais intervenções comportamentais no 
tratamento da pedofilia são o condicionamento aversivo, para suprimir a excitação sexual relacionada a 
crianças; e recondicionamento masturbatório, para aumentar a excitação sexual relacionada a adultos. A 
literatura revisada apontou para a TCC e Prevenção à Recaída como o tratamento psicológico mais eficaz. 
Ressalta-se a importância de investimentos em pesquisas empíricas rigorosas, que utilizem amostra 
representativa, foquem na aplicação de TCC nesta população e realizem avaliações de efetividade e 
eficácia do tratamento. 

Terapia Cognitivo-Comportamental; Pedofilia; Parafilia
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PAINEL 58 

Eixo temático: Intervenção com cuidadores 

Programas de intervenção em coparentalidade: tópicos abordados e técnicas cognitivo-
comportamentais utilizadas 

Lívia Guerra 
Thaís Ramos de Carvalho, Ligia de Santis, Elizabeth Joan Barham 
Universidade Federal de São Carlos 

As Teorias Cognitivo-Comportamentais aplicadas ao contexto de interações em família preconizam que 
indivíduos são influenciados pelos pensamentos, emoções e comportamentos de cada um de seus 
membros. Nesse contexto existe a coparentalidade, interação entre dois cuidadores (por exemplo, pai e 
mãe) para educar uma ou mais crianças. A qualidade dessa relação coparental tem sido positivamente 
associada a importantes indicadores de ajustamento familiar, como autoeficácia parental, satisfação 
conjugal e autorregulação infantil. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento dos programas 
de intervenção existentes (com foco em melhorar a coparentalidade). E, por meio de uma revisão 
sistemática da literatura, descrever as principais técnicas cognitivo-comportamentais utilizadas e os 
componentes abordados. As buscas foram realizadas nos bancos de dados eletrônicos Bireme, PsycNET, 
Periódicos CAPES e Revistas IndexPsi, entre março e abril de 2020. As palavras-chave utilizadas foram 
“coparentalidade”, combinada com “treinamento”, “intervenção” ou "programa", em português, inglês e 
espanhol. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram mantidos 32 trabalhos, que forneceram 
informações sobre 17 programas de intervenção conduzidos nos Estados Unidos, Japão, Austrália, 
Portugal e Canadá. De maneira geral, as intervenções são realizadas predominantemente em grupo e 
tinham como público-alvo tanto casais casados quanto pais divorciados. Diversas técnicas cognitivo-
comportamentais foram utilizadas pelos programas, como: (a) Ensino de habilidades de comunicação: 
iniciar e encerrar conversação, fazer e responder perguntas, gratificar e elogiar, dar e receber feedback; 
soluções para conflitos e técnicas de negociação; (b) Instruções: o facilitador pode dizer: “Fale mais alto”, 
“Olhe nos olhos do interlocutor”, “Fale mais pausadamente”, “Diga o que você está sentindo”. Algumas 
intervenções contam com o recurso adicional do manual didático; (c) Modelagem e Modelação, 
respectivamente: O facilitador reforça progressivamente os comportamentos exigindo cada vez mais 
habilidades de comunicação dos participante; O facilitador pode solicitar que um participante observe o 
seu comportamento (do facilitador) interagindo com outro participante durante a sessão ou que observe 
o comportamento de outra pessoa em outro contexto. (d) Role-play e (e) Tarefa de casa. Os temas 
abordados foram reflexões acerca do papel parental, habilidades para lidar com dificuldades, estratégias 
para favorecer o desenvolvimento de interações positivas e os impactos das interações entre os pais na 
vida dos filhos. Destaca-se o uso da técnica de elaboração do plano coparental, que pode ser útil para 
profissionais da área. Vale ressaltar a relevância de tais informações para profissionais e pesquisadores, 
que poderão se basear neste estudo e promover programas de intervenção no contexto familiar. 

coparentalidade; intervenção; técnicas cognitivo-comportamentais
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PAINEL 59 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Sintomas ansiosos, depressivos e afetos em adolescentes da rede pública de ensino de Ribeirão Preto 

Suzana Peron 
Carmem Beatriz Neufeld 
FFCLRP-USP 

Este período também é caracterizado por alterações biológicas, sociais, psicológicas e culturais. Em 
decorrência das diversas modificações enfrentadas pelo individuo neste período, este pode ser 
considerado como um período de vulnerabilidade. Embora os adolescentes sejam geralmente percebidos 
como um grupo etário saudável, 20% deles experimentam algum problema de saúde mental, sendo a 
depressão e ansiedade os mais comuns. O objetivo deste estudo foi o levantamento da prevalência da 
sintomatologia ansiosa e depressiva, assim como de afetos, em uma amostra de 196 adolescentes 
regularmente matriculados no sétimo ano do ensino público de Ribeirão Preto, que se interessaram em 
participara do programa de promoção de saúde na abordagem cognitivo comportamental para 
adolescentes – PRHAVIDA adolescentes. Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo, sendo avaliada 
a consistência interna dos instrumentos por meio do Alfa de Cronbach, e estatística descritiva e inferencial 
para a análise dos dados. Foram utilizados para a medida de sintomas e de afetos o Spence Children's 
Anxiety Scale (SCAS), O Inventário de Depressão de Beck (BDI-II), e o Escala de Afetos Positivos e Negativos 
para Adolescentes (EAPN-A). Como resultados, a sintomatologia ansiosa foi a mais recorrentes tanto em 
meninas quanto em meninos, com aproximadamente 76% (n=150) dos indivíduos se encaixando na faixa 
clinica de sintomas. Quanto aos sintomas depressivos, contatou-se uma predominância da presença de 
sintomas mínimos 56,9% (n=150). Considerando aos afetos, não foram encontradas diferenças entre 
meninos e meninas, foram observadas médias para afetos negativos maiores do que a de outros estudos 
similares, e a de afetos positivos, menores. Ressalta-se, portanto, a importância do investimento em 
pesquisas e programas voltados para o desenvolvimento de intervenções e de habilidades 
especificamente desenvolvidos para adolescentes, uma vez que a literatura aponta para um crescente 
número de jovens acometidos por sintomatologias ansiosas e depressivas que apresentam elevado 
potencial de prejuízos para o desenvolvimento saudável destes jovens, associado a um momento crítico 
do desenvolvimento humano.  

Apoio Financeiro: CAPES 
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PAINEL 60 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

PRHAVIDA Adolescentes: Promoção de habilidades para a vida e de bem-estar subjetivo 

Suzana Peron 
Carmem Beatriz Neufeld 
FFCLRP-USP 

A adolescência é caracterizada pela presença de mudanças intensas de ordem biológica, física, social e 
cognitiva, sendo considerada um período de oportunidades para o desenvolvimento. Contudo, também 
se fazem presentes os comportamentos de risco e ímpeto emocional, uma vez que as capacidades como 
autocontrole, resistência a influência dos pares e reflexão sobre consequências futuras ainda não são 
plenamente desenvolvidas O objetivo do estudo foi a investigação do efeito do Programa de Promoção 
de Promoção de Habilidades para a Vida - PRHAVIDA para adolescentes no desenvolvimento de 
habilidades para a vida e do bem-estar subjetivo, a partir da avaliação da satisfação com a vida e a 
presença de afetos positivos e negativos. Este é um estudo pré e pós-teste, do qual participaram 46 
adolescentes de ambos os sexos, com idade média de 12,39 anos (DP=0,58). Foram utilizados como 
instrumentos para medida o  Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes (IHSA-Del-Prette), Escala 
Multidimensional de Satisfação com a Vida em Estudantes (MSLSS Brazilian Version, Escala de Afetos 
Positivos e Negativos para Adolescentes (EAPN-A), Children’s Depression Inventory (CDI e Spence 
Children's Anxiety Scale (SCAS). As comparações entre o pré e o pós-teste foram realizadas por meio do 
teste de Wilcoxon. Como resultados, para as meninas, percebeu-se o aumento da percepção dos afetos 
positivos, diminuição na dificuldade de expressão nas habilidades que envolvem a comunicação e 
conversação, já para os meninos, foi percebida maior auto percepção na frequência de emissão de 
habilidades sociais de maneira global. Quanto ao índice de mudança confiável entre as avaliações de pré 
e pós-teste observa-se que no geral, 30,43% dos participantes apresentaram mudança positiva em pelo 
menos uma subescala de habilidades sociais, sendo 10,14% das meninas e que 12,32% dos meninos. A 
empatia se mostrou a habilidade com maior índice de melhora positiva para ambos os sexos, com 21,74%. 
Ainda, é importante ressaltar que houve pelo menos um participante com indicador de mudança positiva 
para cada uma das subescalas para meninos e meninas. Evidenciou-se uma prevalência de sintomas 
ansiosos acima de 65% e acima de 70% para a ausência de sintomas depressivos. Em conclusão, é possível 
destacar que o programa PRHAVIDA apresenta efeitos positivos, mesmo considerando os elevados índices 
de sintomas clínicos para a ansiedade e depressão apresentados pela amostra.  

Apoio Financeiro: CAPES 
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PAINEL 61 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Enfoque de gênero em estudos da terapia cognitivo comportamental com mulheres na América Latina: 
uma revisão integrativa 

Cláudia Guilger-Primos 
Stephanie Zakhour, Aline Sardinha, Carmem Beatriz Neufeld 
Universidade de São Paulo 

A terapia cognitivo comportamental (TCC), que é conhecida por seu foco na validação de teorias e 
técnicas, nos últimos anos tem avançado no sentido de dar maior atenção ao contexto e a elementos 
multiculturais. Um dos principais marcadores sociais a ser levado em consideração é o de gênero, uma 
vez que desde o nascimento, o sexo biológico impõe construções sociais e de subjetividade. Por causa de 
sua difusão, o machismo é considerado um estressor social crônico e é uma possível causa da maior 
prevalência de sintomas depressivos, ansiosos e somáticos em mulheres ao comparadas com homens. Na 
América Latina, apresentam-se múltiplos estressores pela variedade de raças, classes e nacionalidades, 
sendo necessárias pesquisas e práticas que englobem essas complexidades. Ao desafiar a suposição 
universalista que as técnicas de TCC podem ser igualmente eficazes ao tratar homens e mulheres, é 
possível incorporar uma abordagem verdadeiramente biopsicossocial. Considerando-se esses elementos, 
o objetivo deste trabalho foi reunir estudos da TCC com mulheres e entender como teóricos e 
pesquisadores estão abordando gênero na América Latina. Método: foram selecionados artigos que 
abordassem o machismo no contexto da terapia cognitivo comportamental na América Latina de acordo 
com os critérios (i) estudos com mulheres ou meninas (ii) usar intervenções, teorias ou técnicas da TCC 
(iii) considerar o contexto latino americano (iv) nas línguas inglês, espanhol e português. As bases de busca 
utilizadas foram a Lilacs e a Scielo com os descritores encontrados na Medical Subject Headings (MeSH). 
Resultados: Foram encontrados 237 artigos nas buscas. Após aplicação dos critérios de exclusão, restaram 
quatro. Os selecionados tinham como enfoque: Distúrbios alimentares, Diferenças de sintomas 
depressivos entre gêneros, Violência doméstica e O impacto do racismo no manejo clínico. Discussão: Este 
estudo mostrou não somente uma lacuna em estudos sensíveis ao gênero, mas como a TCC tem tratado 
desordens que são comprovadamente relacionadas ao gênero, não havendo nem menções ao sexismo 
nos estudos. Mostrou-se a importância de questionar o machismo como forma de acabar com o ciclo da 
violência. Somente um artigo que tratava de distúrbios alimentares falou dos padrões de beleza vigentes. 
O distúrbio disfórico pré-menstrual, que acomete de 75 a 80% da população, é relacionado a uma 
flutuação hormonal normal, mas ainda é caracterizado no DSM. A ciência produzida pela TCC ainda precisa 
reconhecer muitos fatores multiculturais que devem ser levados em consideração. Apoio Financeiro 
CNPQ. 

gênero; terapia cognitivo comportamental; machismo
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PAINEL 62 

Eixo temático: Foco em saúde 

ESTUDO SOBRE A APLICABILIDADE DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO NO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL 

Karen Del Rio Szupszynski 
Jozabete Ferreira de Oliveira Bezerra 
PUCRS 

O tabagismo é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença crônica, 
desencadeada pela dependência da nicotina, e um dos principais fatores de risco para as Doenças Crônicas 
Não-Transmissíveis. Entre as doenças mais comuns provocadas pelo uso do tabaco, estão as 
cardiovasculares, pulmonar obstrutiva crônica, câncer, hipertensão, diabetes, aumento do risco de 
desenvolvimento de tuberculose, com possível ocorrência de óbito. O Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo é uma política de estado que visa prevenir e reduzir a iniciação e prevalência de fumantes e a 
morbimortalidade relacionada ao consumo do tabaco e seus derivados. A intervenção terapêutica 
preconizada é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Objetivo: Compreender a aplicabilidade do Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo no estado do Mato Grosso do Sul. Método: Trata-se de um 
levantamento de dados nas Secretarias de Saúde dos cinco municípios mais populosos do Estado de Mato 
Grosso do Sul (Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã) para perceber a aplicação 
e alcance do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Resultados: Os dados foram coletados através 
de um questionário, mediante a utilização de recursos tecnológicos disponíveis, tais como internet e 
telefone. Os resultados foram analisados descritivamente, com foco nos aspectos qualitativos e 
quantitativos. Das 1.508 pessoas atendidas nas 5 Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato 
Grosso do Sul, 991 (65%) fizeram tratamento medicamentoso; 1.172 (77,7%) compareceram ao primeiro 
encontro; 655, delas (43,4%) concluíram o programa. Destas, 202 (30,8%) pararam de fumar. A taxa de 
adesão ao programa se apresenta em declínio no decorrer dos encontros, acusando uma taxa de 
abandono de 56%. Discussão e considerações finais: A dificuldade na obtenção dos dados, especialmente 
os quantitativos, dificulta a generalização dos dados para o estado. Os resultados apresentados nesse 
estudo nos mostram a Terapia Cognitivo-comportamental como escolha de tratamento no PNCT, porém 
com dificuldades perceptíveis em sua aplicação. Além disso, também foi possível ver questões como a 
motivação interferindo diretamente na adesão ao programa. Alerta-se para a necessidade de mais 
pesquisas relacionadas ao tema no MS e outros estados brasileiros. Fica evidenciada a necessidade de um 
maior investimento para expansão do programa de controle do tabagismo no estado de Mato Grosso do 
Sul, focando-se na capacitação dos profissionais da saúde, dando-lhes condições de responder as 
demandas advindas da aplicação do programa, em especial às questões relacionadas ao treinamento para 
a intervenção terapêutica preconizada. 

tabagismo; cessação; políticas públicas
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PAINEL 63 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

ESQUEMAS INICIAIS DESADAPTATIVOS E O CONSUMO DE ÁLCOOL EM UNIVERSITÁRIOS 

Karen Del Rio Szupszynski 
Flávia Mansano 
PUCRS 

A Terapia do Esquema explica os comportamentos disfuncionais e a percepção de si, dos outros e do 
mundo a partir de Esquemas Iniciais Desadaptativos (EIDs) que o sujeito possa ter desenvolvido a partir 
das primeiras experiências da infância e a perpetuadas ao longo da vida e que são formados por 
memórias, emoções, sensações corporais e comportamentos. O crescente consumo de álcool pelos 
universitários tem sido o foco de muitas pesquisas com intuito de, além de compreender o fenômeno, 
poder planejar melhores intervenções para tratamentos e programas de conscientização acerca do 
consumo e quais esquemas poderiam estar sustentando este comportamento de risco. Objetivo: O 
objetivo deste estudo visa compreender a relação entre Esquemas Iniciais Desadaptativos e o consumo 
de álcool em universitários, identificando e classificando o consumo de álcool a partir de instrumentos 
específicos para este comportamento, quais Esquemas Iniciais Desadaptativos mais frequentes dentro da 
amostra selecionada e quais possíveis correlações podem haver entre o consumo de álcool e os Esquemas 
Iniciais Desadaptativos que podem influenciar no uso e abuso da substância. Método: O estudo possui 
dados de 194 estudantes universitários, coletados através das respostas obtidas pelo Questionário 
Sociodemográfico, Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) e o Questionário de Esquemas de 
Young (YSQ-S3). Resultados: A maior parte da amostra foi constituída por mulheres, com consumo de 
risco da substância e maior presença dos Esquemas Iniciais Desadaptativos de Desconfiança/Abuso, 
Vulnerabilidade ao Dano e a Doença e Pessimismo/Negatividade entre os universitários que consomem 
álcool. A partir de análises estatísticas, foram encontradas correlações significativas positivas entre o 
score AUDIT e Esquemas Iniciais Desadaptativos de Dependência/Incompetência e Arrogo/Grandiosidade. 
Conclusão: A presença de esquemas independe do consumo de álcool, porém elevadas pontuações nos 
scores do AUDIT estão positivamente correlacionadas a altos scores em esquemas específicos que 
possuem como característica comportamentos de risco como respostas de enfrentamento. 
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PAINEL 64 

Eixo temático: Intervenção com cuidadores 

Grupos de apoio online a pais e professores na pandemia: um relato de experiência 

Isabela Lamante Scotton De Albuquerque 
Isabela Pizzarro Rebessi, Carmem Beatriz Neufeld 
FFCLRP-USP 

Nas últimas décadas, a terapia cognitivo-comportamental em grupos (TCCG) tem se mostrado efetiva para 
tratar uma ampla gama de demandas. Também neste período tem-se observado o crescimento das 
pesquisas e práticas das chamadas intervenções de baixa intensidade em TCC (CBT low-intensity 
interventions) no âmbito da saúde mental e da saúde primária, dentro do movimento da psicologia 
baseada em evidências. Além disso, também se tem observado um grande crescimento da demanda pelas 
intervenções online, principalmente a partir das mudanças sociais vigentes no momento atual em 
decorrência da pandemia do COVID-19. Ainda em termos de saúde mental em tempos de crise, sabe-se 
que pais e professores estão sendo afetados por estas mudanças, gerando prejuízos clinicamente 
significativos a esta população. O objetivo deste estudo é fazer um relato de experiência de dois grupos 
de apoio em TCCG online, realizados desde o início das medidas de isolamento social, um voltado para 
pais e outro voltado para professores. Os grupos foram realizados em várias edições ao longo de três 
meses, com dois encontros online por cada edição, com duração média de uma hora e meia por encontro. 
Os participantes inscreveram-se voluntariamente e passaram por uma triagem que avaliou sintomas de 
depressão, ansiedade e estresse. Dentre os resultados, destacam-se a atuação benéfica dos fatores 
terapêuticos, notadamente a universalidade e a instilação de esperança. Também foi possível observar a 
apropriação de estratégias cognitivas e comportamentais discutidas os grupos na nova rotina. Considera-
se, a partir dos relatos dos participantes, que os grupos trouxeram resultados benéficos em termos de 
apropriação de ferramentas de enfrentamento ao momento de crise. 
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PAINEL 65 

Eixo temático: Transtornos clínicos 

ELABORAÇÃO E VALIDADE INICIAL DE UM PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA DEPRESSÃO E 
ANSIEDADE PARA PESSOAS COM DIABETES MELLITUS (PROPSID) 

Priscilla Moreira Ohno 
Maycoln Leôni Martins Teodoro, Sofia Machado de Godoi e Silva, Juliana Albuquerque de Melo, Thais 
Muzzi Carvalho, Luanna Dhannat Santos Couto 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Pesquisas sobre transtornos mentais associados às doenças crônicas, principalmente a diabetes mellitus 
(DM), têm indicado a presença de depressão, ansiedade e danos cognitivos. Estas comorbidades reduzem 
a QV, aumentam a utilização dos serviços de saúde, potencializam a incapacidade funcional dos 
indivíduos, elevando o nível de sofrimento emocional e as complicações da DM. O objetivo deste estudo 
é descrever as etapas de construção e validade inicial do programa psicoeducativo em grupo, de cunho 
interventivo – PROPSID – para abordar os impactos desses transtornos na vida desses pacientes, bem 
como ensinar estratégias para lidar melhor com os mesmos. Elaborou-se dois manuais, o do terapeuta e 
o do paciente, cujo conteúdo abordam: a psicoeducação sobre depressão e ansiedade conforme modelo 
psicopatológico da Terapia Cognitiva; associação dos sintomas depressivos e ansiosos com a diabetes; uso 
da medicação psiquiátrica, enfatizando as possíveis consequências da interação medicamentosa; o 
tratamento da diabetes, especialmente a necessidade do autocuidado apoiado; dificuldades no controle 
da DM; consequências emocionais da diabetes; regulação emocional; resolução de problemas; e como 
lidar com deslizes e recaídas no tratamento. O desenvolvimento do material se deu em 6 etapas: (1) 
revisão das informações de pacientes com diabetes avaliados em uma pesquisa prévia, (2) levantamento 
de conteúdo sobre os temas na literatura, (3) sistematização e composição do conteúdo, (4) seleção e 
confecção das ilustrações, (5) diagramação e (6) revisão do material. Após a revisão, ambos foram 
submetidos a análise de cinco juízes especialistas em Terapia Cognitiva, Psicologia da Saúde e Diabetes. 
Foi solicitado aos juízes que avaliassem os tópicos dos manuais em três critérios: clareza de linguagem, 
pertinência prática e relevância teórica. Utilizou-se o coeficiente de validade de conteúdo (CVC) e os 
resultados indicaram índices satisfatórios para todos os tópicos individualmente e para as três dimensões 
conjuntamente que variaram de 0,87 a 0,97. A partir da análise quantitativa e qualitativa dos juízes, foram 
realizadas pequenas modificações na linguagem tida como técnica, a fim de adequá-la melhor à população 
alvo. O PROPSID apresentou propriedades psicométricas iniciais satisfatórias, para ser utilizado como uma 
ferramenta de intervenção para pessoas com diabetes, que tenham sintomas depressivos e/ou ansiosos. 
O presente estudo é a primeira fase de um projeto maior, as próximas fases irão focar na avaliação da 
validade e efetividade do PROPSID para este público. 
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PAINEL 66 

Eixo temático: Aspectos transdiagnósticos 

Relação entre autoeficácia e autocompaixão: uma revisão integrativa da literatura 

Alice Calori Filisetti Da Silva 
Isabela Maria Freitas Ferreira, Carmem Beatriz Neufeld 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

As crenças de autoeficácia são as percepções do indivíduo em relação a suas capacidades para agir em 
determinadas situações, e estão relacionadas ao julgamento sobre suas próprias competências. A 
autocompaixão diz respeito à sentimentos de cuidado, compreensão e gentileza para com o eu. Ambos 
os conceitos vêm ganhando relevância no meio acadêmico por conta de diversas evidências a respeito de 
seus efeitos sobre o funcionamento humano. Apesar disso, os estudos que falam sobre a relação entre 
esses dois conceitos ainda são escassos e incipientes, sendo assim faz-se relevante uma revisão 
bibliográfica sobre o assunto. O objetivo deste estudo é apresentar os resultados preliminares de uma 
revisão integrativa da literatura, para investigar como a literatura aborda a relação entre autoeficácia e 
autocompaixão. Apesar do projeto de pesquisa integral propor a busca em sete bases de dados, este 
estudo preliminar contou com o levantamento bibliográfico em apenas uma base de dados, o PsycINFO, 
escolhida de acordo com sua relevância para área da psicologia. A busca inicial foi realizada a partir de 
pares com os descritores autoeficácia e autocompaixão em três línguas diferentes (português, inglês e 
espanhol) e resultou em 21 estudos encontrados, dos quais, 20 foram publicados na última década e, com 
exceção de um (escrito em português), todos são escritos na língua inglesa. A partir desta busca, três 
publicações foram selecionadas para compor o estudo preliminar em questão. Os três estudos 
encontraram correlação positiva entre autoeficácia e autocompaixão, evidenciando a associação entre 
ambos os constructos, e se diferem entre si em relação ao público amostral e o contexto em que estes 
são medidos, variando de estudantes universitários, indivíduos com doenças crônicas e uma amostra 
variada de indivíduos. Pessoas mais autocompassivas são mais aptas a perceber seu fracasso como algo 
comum a humanidade, e a ser gentis com si próprias, lidando com pensamentos e sentimentos de forma 
mais equilibrada. A percepção de fracasso é um dos fatores que diminui a crença de autoeficácia, sendo 
assim, esta é uma das vias pelas quais ambos os constructos estão relacionados. Fica evidente a relevância 
de dar continuidade no estudo preliminar em questão, ampliando a estratégia de busca e o corpus de 
análise, com o intuito de colocar a serviço da comunidade científica uma sistematização e análise crítica 
feita a respeito do tema, possibilitando que estudos vindouros possam se situar perante os achados já 
veiculados na área, bem como intervenções possam ser pensadas a partir destes. 
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PAINEL 67 

Eixo temático: Técnicas de intervenção 

A Técnica Linha da Vida como recurso na psicoterapia de mulheres com histórico de violência por 
parceiro íntimo 

Sândhya Siqueira Marques 
Júlia Carvalho Zamora, Sândhya Siqueira Marques, Melina Friedrich Dupont, Luísa Fernanda Habigzang 
PUCRS 

A violência contra a mulher é um problema de saúde pública que pode resultar em diversas consequências 
físicas e psicológicas. A psicoterapia com mulheres que experienciaram violência por parceiro íntimo (VPI) 
deve atentar às particularidades de cada caso e ao significado que cada mulher atribui a sua experiência. 
Diversos estudos apontam a dificuldade em diminuir significativamente sintomas de TEPT em mulheres 
que passaram por violência. Mulheres expostas à VPI comumente sofrem múltiplas experiências 
traumáticas antes de buscar psicoterapia. Em virtude da quantidade de traumas, as pacientes podem 
apresentar dificuldade de responder positivamente à intervenções clássicas para TEPT. Assim, a técnica 
Linha da Vida pode ser um recurso útil no tratamento de violências sistemáticas. Esta técnica permite a 
construção de uma narrativa sobre os eventos traumáticos que marcaram a história da paciente, a partir 
da qual ela pode identificar como o ciclo da violência aparece em sua vida. Este trabalho visa descrever a 
utilização da técnica da Linha da Vida para o tratamento de memórias traumáticas em mulheres com 
histórico de violência por parceiro íntimo, demonstrando sua eficácia no processo terapêutico. A técnica 
integrou a segunda etapa de um protocolo de psicoterapia cognitivo-comportamental (TCC) composto 
por 16 sessões, desenvolvido especialmente para esta população. Juntamente à construção da Linha do 
Tempo, buscou-se integrar as memórias relatadas à técnicas de regulação emocional. A amostra foi 
composta por 24 mulheres que passaram por violência no relacionamento íntimo. Foram realizados 
estudos de processo e impacto para análise da eficácia do protocolo e da técnica da Linha da Vida para o 
tratamento desta população. Como principais resultados, encontrou-se que a narrativa construída em 
terapia possibilitou que as pacientes percebessem as diferentes manifestações da violência ao longo de 
sua história e visualizassem padrões comportamentais e contextos disfuncionais. Esta técnica auxiliou no 
processo de ressignificação das  violências e também na identificação e evitação de situações 
revitimizadoras. Ainda, a técnica mostrou-se eficaz para o trabalho de regulação emocional para situações 
traumáticas sistemáticas. A partir dos resultados, pôde-se perceber que a TCC necessita considerar o tipo 
de trauma vivenciado e os sintomas apresentados para definir as técnicas de exposição que serão 
empregadas na psicoterapia. A técnica da Linha de Vida pode contribuir como ferramenta em casos de 
traumas recorrentes, como é o caso das experiências de violência por parceiro íntimo. 
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PAINEL 68 

Eixo temático: Foco em saúde 

A Psicologia no Enfrentamento da COVID-19 em uma ILPI: Um relato de experiência 

Ana Lucia Ivatiuk 
Felipe Miranda Barbosa 
FAE - Centro Universitário 

O combate à COVID-19 tem sido amplamente discutido e descrito por diversas áreas ligadas à saúde, 
inclusive, por profissionais da Psicologia. Estes profissionais em busca de demonstrar as práticas 
psicológicas que uma vez baseadas em evidências podem colaborar de maneira expressiva com pacientes 
e equipes de saúde no dia-a-dia ao mesmo tempo que refinam, a partir de seus dados, a prática dos 
demais psicólogos. Este relato de experiência contém as ações da equipe de psicologia inserida em uma 
Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) na região metropolitana de Curitiba-PR durante a 
pandemia. A psicologia atuou desde o surgimento dos primeiros pacientes sintomáticos à confirmação de 
casos por testes do tipo RT-PCR da infecção do COVID-19, a reorganização e treinamento da equipe 
multiprofissional do local, como entrada e saída de cada membro da equipe conforme o paciente tratado, 
trânsito de alimentos, zoneamento das áreas de alocação e trânsito aos pacientes, hábitos dos pacientes, 
atendimento às famílias e atendimento por psicoterapia breve com a equipe multiprofissional e pacientes. 
Desde o surgimento do primeiro caso, metade da equipe multiprofissional foi afastada por estar 
sintomática ou já obter resultado positivo, o que demandou horas extras e plantões extensos, além de 
profissionais novos para conter o avanço da infecção e tratar adequadamente todos os pacientes, onde o 
trabalho da psicologia se insere ao realizar o acompanhamento aos pacientes e práticas para uma boa 
relação equipe-paciente que encontram-se sob tensão durante a pandemia. Os resultados destas e outras 
ações junto a equipe envolvida auxiliaram no controle das infecções, a partir de orientações 
comportamentais e do ensino de estratégias de enfrentamento, o que se mostrou com um número baixo 
de casos graves e óbitos. A recuperação completa de membros da equipe multiprofissional e pacientes, 
monstram que estas orientações foram seguidas e o retorno da equipe ao trabalho foi realizada sem 
medo, uma vez que contam com o apoio psicológico necessário. Outras consequências a saúde, tanto 
física como mental, seguem acompanhadas e estudadas, não apenas nesta instituição mas em todo o 
mundo. 
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PAINEL 69 

Eixo temático: Instrumentos de medida 

Estrutura latente da Depression, Anxiety and Stress Scales - Short Form (DASS-21) em uma amostra 
brasileira 

Luiz Fellipe Dias Rocha 
José Augusto Evangelho Hernandez, Eliane Mary de Oliveira Falcone 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

A depressão, a ansiedade e o estresse consistem em estados emocionais negativos que, frequentemente, 
estão relacionados a danos físicos, sociais, funcionais e psicológicos. Portanto, o rastreamento dessas 
condições é extremamente importante para o tratamento e a prevenção de doenças e para a promoção 
da saúde e do bem-estar. A escala australiana Depression, Anxiety and Stress Scales - Short Form (DASS-
21) é um instrumento psicométrico com a capacidade de mensurar simultaneamente sintomas 
depressivos, ansiosos e do estresse, tendo sido amplamente utilizado na pesquisa e na prática clínica ao 
redor no mundo. Contudo, não há consenso sobre sua estrutura latente, sobretudo em amostras 
brasileiras. Portanto, o presente estudo teve como objetivo investigar a estrutura latente da DASS-21 em 
uma amostra brasileira. O instrumento foi respondido online por 250 estudantes universitários. Por meio 
de Análise Fatorial Confirmatória, foram testados os modelos unidimensional, com três fatores oblíquos, 
hierárquico e bifator. Os índices estimados mostraram um melhor ajuste para um modelo bifator 
composto por três fatores específicos (i.e., depressão, ansiedade e estresse) e um fator global. Análises 
estatísticas adicionais, como variância comum explicada e estimativa de ômega hierárquico, indicaram 
que a medida é, predominantemente, unidimensional. Os resultados também indicaram evidências de 
validade convergente, consistência interna e confiabilidade temporal do instrumento. O atual sistema 
diagnóstico utilizado na pesquisa e na prática psiquiátrica considera os transtornos mentais como 
categóricos e independentes, contudo, resultados como os encontrados pelo presente estudo indicam 
que estados depressivos, ansiosos e de estresse são melhor compreendidos como variações menores de 
uma síndrome subjacente mais ampla. Outros estudos que investigaram a estrutura latente de 
instrumentos medindo diferentes sintomas psicopatológicos também confirmaram a presença de um 
fator global em crianças, adolescentes e adultos, indicando a existência de uma vulnerabilidade comum a 
todas as formas de psicopatologia. Na prática clínica, o fator comum a diferentes sintomas pode sugerir 
processos transdiagnósticos para o desenvolvimento de transtornos emocionais (i.e., mecanismos que 
desempenham um papel importante na etiologia, manutenção e evolução de diferentes estados 
psicopatológicos), tornado possível uma abordagem unificada de tratamento. A existência de um fator 
global para psicopatologia também tem especial relevância no que se refere à prevenção de doenças. 
estratégias de prevenção que foquem estes fatores de risco comuns tenderão a ser mais abrangentes do 
que estratégias voltadas para a prevenção de transtornos específicos. 
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PAINEL 70 

Eixo temático: Técnicas de intervenção 

O uso de aplicativo como ferramenta em terapia cognitivo-comportamental: uma proposta de 
aplicativo em saúde mental 

Rose Guedes 
Tatiane Sanches 
Instituto Flow Ir 

A revolução móvel entrou no mercado no ano 2000 e é definida como a tecnologia de comunicação sem 
fio (wireless) para acesso a informações e aplicações em qualquer lugar e momento, a partir de 
dispositivos móveis, como celulares, smartphones e tablets (Lunardi, 2017). Nesse mesmo sentido a 
reforma psiquiátrica no Brasil foi marcada por mudanças na concepção do cuidar, valorizando as 
narrativas sobre as vivências do sujeito nas dimensões da vida (Kaplan; Sadock 1997). Sendo a Terapia 
Cognitivo-Comportamental TCC, uma abordagem direta, breve, focada no problema atual e voltada para 
a ação e resolução dos problemas, compreendemos que tecnologia tem muito a agregar. O modelo 
propõe que há uma inter-relação fascinante entre o pensamento, a emoção e o comportamento de uma 
pessoa. Baseia-se na ideia de que a percepção que temos de uma determinada ocorrência é o que 
determina como vamos nos sentir e reagir a ela. Desta forma, um aplicativo que atenda a demanda 
multiprofissional e também o paciente será uma ferramenta de relevância para área. Método: Refere-se 
a uma produção tecnológica que visa à construção de um aplicativo móvel integrativo de informações que 
favoreçam um diagnóstico multidisciplinar visando o rigor científico. Teve como referência a prática clínica 
e os tratamentos multidisciplinares oferecido pelo Instituto Flow Ir Psicologia e Desenvolvimento de 
pessoas (Instituição particular) na cidade de Guarulhos SP. Este estudo terá uma parte qualitativo 
descritivo com base fenomenológica e outra quantitativa. Está sendo realizado em 3 etapas: 1) A revisão 
de literatura do tipo Integrativa sobre os tipos e o uso de aplicativos em saúde mental. Está sendo 
realizado nas bases PUBMED, MEDLINE, LILACS e SCIELO, com base nos Descritores em Ciências da Saúde 
Os critérios de inclusão, artigos publicados em periódicos científicos nos últimos dez anos (2009 a 2019), 
em português ou inglês, e sobre a temática o uso de tecnologia no campo da saúde mental. 2) pesquisas 
com profissionais de saúde da equipe multidisciplinar. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com 
02 pacientes, 02 psiquiatras, 02 psicólogos e 1 neurologista. Todas as entrevistas seguirão o rigor do 
consentimento livre e esclarecidas das partes envolvidas. 3) Serão realizados questionários online com 
objetivo de avaliar a aceitação da população terapêutica. 
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Eixo temático: Instrumentos de medida 

O que é a Escala de Competência de Terapeutas Cognitivo-Comportamentais (RCTS ou CTS-R)? 

Juliana Vilela 
Fabiana Gauy, Janaína Bianca Barletta, Alessandra Ribeiro Kaji 
TrimTabPsi 

Uma preocupação central das intervenções psicológicos é de se oferecer o melhor tratamento possível, 
considerando os tratamentos baseados em evidências, entregues aos pacientes com competência. 
Pesquisa recentes têm demostrado que uma ameaça a eficiência do tratamento oferecido na TCC tem 
sido o treinamento insuficiente de terapeutas na aplicação dos procedimentos. Segundo a literatura, os 
programas de treinamento de terapeutas cognitivo-comportamentais têm que se preocupar com o 
desenvolvimento de algumas habilidades essenciais, a saber: conceitualização cognitiva do caso clínico 
nos diferentes transtornos, vínculo terapêutico, postura ativa e colaborativa, avaliar continuamente o 
progresso do paciente, auxiliar o paciente a resolver e/ou enfrentar os problemas referentes a meta 
terapêutica, domínio das técnicas, identificar e modificar as distorções cognitivas, eliciar mudanças 
comportamentais, trabalhar a adesão ao tratamento e a prevenção de recaídas. Um dos grandes desafios 
é como monitorar e avaliar estas habilidades ao longo do treinamento, sendo isso essencial para orientar 
o supervisor sobre a habilidades/competências a serem treinadas, e sobre o impacto do treinamento na 
prática clínica e nos resultados terapêuticos. Com o objetivo de criar um instrumento para avaliar 
habilidades gerais e específicas, Young e Beck, em 1980, desenvolveram uma escala (Cognitive Therapy 
Rating Scale – CTS), com onze itens, e seis níveis de competência de Dreyfus (não competente, iniciante, 
iniciante avançado, competente proficiente e expert), podendo ser preenchida pelo terapeuta, 
observadores e supervisores. Em 2001, Blackburn, James, Milne, Baker, Standart, Garland e Reichelt 
revisaram esta escala, denominando-a por Revised Cognitive Therapy Scale (RCTS ou CTS-R), mantendo a 
pontuação de 6 níveis de competência. Nesta revisão passaram a considerar 12 habilidades, distribuídas 
em gerais e específicas. São consideradas como habilidades gerais: Feedback, Colaboração, Ritmo e uso 
eficiente do tempo e Efetividade interpessoal; e habilidades específicas: Eliciando Expressão Emocional 
Apropriada, Eliciando Cognições-Chave, Identificando Comportamentos, Descoberta Guiada, 
Conceitualização Integrada e Plano de ação. A habilidade Agenda é pontuada nos dois agrupamentos de 
habilidades. Atualmente, o CTS-R é a ferramenta mais usada para medir a competência de terapeutas na 
TCC no atendimento individual de adultos. O uso de medidas válidas que avaliam habilidades e 
competências tem sido citado com uma estratégia de ensino que contribui no treino de terapeutas e na 
disseminação de procedimentos efetivos. 
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Eixo temático: Técnicas de intervenção 

Manejo da Ansiedade através de psicoeducação online: Elaboração de vídeo de orientação 

Luisa Fontes Rodrigues De Souza 
Eduarda Gusmão Arruda de Mello Santos, Eduardo Falcão Felisberto, Paulo Cesar dos Santos Gomes, 
Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa 
Faculdade Pernambucana de Saúde 

A Organização Mundial de Saúde, em um relatório divulgado no segundo semestre do ano de 2017, 
aponta que até o ano de 2015 cerca de 264 milhões de pessoas eram acometidas com algum tipo de 
transtorno ansioso, representando cerca de 3,6% da população mundial. Entretanto, observa-se que no 
Brasil, 9,3% da população apresenta algum transtorno ansioso, sendo considerado de acordo com o 
estudo, o país que apresenta uma maior taxa na região das Américas. A ansiedade é um estado emocional 
de apreensão e de excitação física sempre voltada ao futuro sendo desencadeada por um medo inicial. 
Assim, por ser uma emoção natural, faz-se bastante presente no dia a dia de qualquer sujeito. Tendo em 
vista o momento atual de pandemia da COVID-19, percebeu-se uma intensificação da ansiedade e do 
medo. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo geral: desenvolver um vídeo de orientação 
sobre identificação e manejo da ansiedade para pessoas durante a pandemia covid-19. O método foi 
subdividido em três etapas: 1) revisão da literatura com base na Terapia Cognitivo-Comportamental em 
bases de dados a fim de elucidar o conceito de ansiedade, diferenciar de outras emoções; 2) elaboração 
de roteiros com o sumario de temas identificados na literatura; 3) gravação e edição dos vídeos. Como 
resultados, o vídeo de orientação online contemplou os temas: ansiedade, identificação de sintomas e 
impactos na vida, apresentação dos principais transtornos, descrição de estratégias de manejo no 
contexto da pandemia do COVID-19. O produto final é relevante no que tange à divulgação de informação 
e conhecimento para o público em geral. O minicurso foi desenvolvido e divulgado em formato de vídeo 
que se encontra disponível no repositório digital da instituição para download gratuito. 

Apoio: O vídeo teve apoio do programa de mestrado profissional da Faculdade Pernambucana de Saúde 
e o suporte da equipe de ensino a distância na instituição na edição do material. 

Ansiedade; Terapia Cognitivo Comportamental; Técnicas de Manejo
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PAINEL 73 

Eixo temático: Instrumentos de medida 

Escala para avaliação de competências em conceitualização colaborativa de casos 

Patricia Becker 
Janaína Bianca Barletta, Carmem Beatriz Neufeld 
Universidade de São Paulo - USP 

A conceitualização de caso é considerada uma competência central da terapia cognitivo-comportamental 
(TCC), uma vez que permite que o processo clínico possa ser embasado em elementos do funcionamento 
do paciente. Portanto, é reconhecida como uma ferramenta avaliativa, interventiva e norteadora da 
terapia, sendo fundamental para tratamentos eficazes. Em contradição, a literatura aponta que a 
conceitualização é uma das dificuldades que mais aparecem entre as lacunas de competência do 
terapeuta, seja por: a) não conseguir incluir elementos fundamentais para o processo de conceitualizar; 
b) não fazer de forma colaborativa e conjunta com o paciente, levando a entendimentos equivocados; c) 
não saber como usar em prol do processo terapêutico. Para suprir tais lacunas, é fundamental uma 
avaliação do nível de desenvolvimento dessas competências para o desenvolvimento de planos 
individualizados de aprimoramento. Determinar níveis pessoais de competências pode ser uma tarefa 
difícil quando não existem padrões e medidas, ou seja, quando não se sabe exatamente o que seria um 
desempenho ideal e como se pode medi-lo. Nesse caminho, as escalas de competências em TCC têm 
contribuído muito nessa tarefa. Partindo disso, esse trabalho tem por objetivo apresentar a Collaborative 
Case Conceptualization Rating Scale (CCCRS) elaborada em 2010 por Padesky, Kuyken e Dudley, como 
uma ferramenta a ser utilizada tanto no treinamento de terapeutas em TCC como para a autoavaliação. 
A CCCRS surgiu como uma proposta de medida psicométrica para avaliar três princípios essenciais de 
Conceitualizações Colaborativas de Casos, uma vez que até então não havia uma medida de competência 
com esse foco: (1) níveis de conceitualização de caso, (2) empirismo colaborativo e (3) incorporação de 
pontos fortes e de resiliência do cliente. A escala possui 14 itens que avaliam esses três princípios 
supracitados em Escala Likert de 4 pontos (0-3). Para tanto, está organizada em 4 domínios: a) níveis de 
conceitualização de caso, com 4 itens, que avaliam o primeiro princípio, b) colaboração, com 3 itens, que 
avaliam o segundo princípio, c) empirismo, com 3 itens, que também avaliam o segundo princípio e, d) 
foco em resiliência e forças, com 4 itens, que avaliam o terceiro princípio. Entende-se que o treino para o 
uso da CCCRS pode capacitar supervisores e pesquisadores na avaliação da competência do terapeuta em 
conceitualização de casos, capacitar supervisores para prover feedback formativo aos terapeutas em 
treinamento, e habilitar pesquisadores para avaliarem a relação entre a habilidade de conceitualizar casos 
e os resultados da terapia. 

Conceitualização Colaborativa de Caso; CCCRS; Avaliação de competência
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PAINEL 74 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Revisão integrativa sobre a relação de comportamentos autolesivos em adolescentes e práticas 
parentais 

Lucas Araujo 
Isabela Pizzarro Rebessi, Carmem Beatriz Neufeld 
Universidade de São Paulo 

Comportamentos autolesivos são alterações propositais de tecidos corporais autoinfligidas sem intenção 
suicida, mas causadoras de dor. Esses comportamentos constituem um problema de saúde pública, 
caracterizado por consequências individuais e sociais. As autolesões geralmente ocorrem pela primeira 
vez durante a adolescência e podem repetir-se ao longo da vida adulta. Diversas pesquisas indicam que a 
relação entre pais e filhos está correlacionada com o desenvolvimento desses comportamentos. O 
objetivo deste projeto em andamento é realizar uma revisão integrativa sobre a relação entre práticas 
parentais e o desenvolvimento de comportamentos autolesivos em adolescentes, a fim de sistematizar 
os conhecimentos atuais sobre este tema em português, gerar de novos conhecimentos pautados em 
estudos anteriores e apresentar indicações para pesquisas futuras. Para isso, utilizou-se a estratégia PICO 
para delinear a seguinte pergunta de pesquisa: “qual a influência de práticas parentais sobre o 
desenvolvimento de comportamentos autolesivos na adolescência?”. Posteriormente foram definidos 
como critérios de inclusão os artigos publicados nos últimos 5 anos nas línguas português, inglês e 
espanhol que respondessem à pergunta de pesquisa; estabeleceu-se como critério de exclusão os artigos 
em que os comportamentos autolesivos estivessem relacionados a problemas neurológicos ou em que os 
adolescentes fossem órfãos ou estivessem institucionalizados. A fim de buscar o maior número possível 
de artigos adequados para a pesquisa, foi realizada uma pesquisa nos bancos de dados PubMed, PsycNET, 
Lilacs, SciELO, Embase e Web of Science, por meio dos descritores (“Comportamento Autodestrutivo” OR 
“autolesão” OR “Self-Injurious Behavior” OR “self-injur*” OR “ Conducta Autodestructiva” OR “self-harm”) 
AND (“práticas educativas” OR “poder familiar” OR “parenting” OR “parenting style” OR “responsabilidad 
parental”) AND (“Adolescente” OR “Adolescent”). Esta pesquisa inicial resultou em 575 artigos, dos quais 
foram selecionados, por meio da análise dos títulos e resumos, 28 para serem lidos integralmente por 
dois pesquisadores. Uma análise preliminar desses artigos evidenciou a escassez de literatura científica 
sobre o tema em português e espanhol, dado que todos os artigos encontrados foram publicados em 
inglês. Esta análise preliminar também corrobora para a tese de que práticas parentais estão 
correlacionadas com o desenvolvimento ou prevenção de comportamentos autolesivos em adolescentes, 
tais como abuso físico, negligência e monitoramento parental. Financiamento: PUB-USP 

Práticas Educaticas; Adolescente; Autolesão
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PAINEL 75 

Eixo temático: Intervenção em grupo 

Grupo de manejo de ansiedade e estresse na pandemia de COVID-19: um relato de experiência 

Bruna Filliettaz Rios 
Priscila Cristina Barbosa Fidelis, Isabela Pizzarro Rebessi, Carmem Beatriz Neufeld 
FFCLRP-USP 

A pandemia de COVID-19 tornou-se a maior emergência de saúde pública das últimas décadas e estudos 
realizados em diversos países apontam impactos imediatos e de longo prazo para a saúde mental, como 
a alteração de sono, estresse, aumento de sintomas de ansiedade, depressão e Transtorno de estresse 
pós-traumático (TEPT). Portanto, torna-se urgente discutir e propor intervenções de apoio psicológico 
para manejo da situação de crise. Neste sentido, o Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-
Comportamental (LaPICC-USP), da Universidade de São Paulo (USP), propôs o projeto LaPICC contra a 
COVID-19 que, entre outras iniciativas, tem ofertado sete serviços de atendimento de apoio em grupo 
seguindo os princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental. Os atendimentos de apoio visam auxiliar 
diferentes públicos nesse momento de crise. O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência 
de um destes serviços, o Grupo de Manejo de Ansiedade e Estresse para população geral, que pretende 
oferecer apoio para manejo de ansiedade e estresse em adultos em geral, além de manejo das 
dificuldades na rotina. Cada grupo é composto por até 8 participantes, os atendimentos são realizados 
por um terapeuta na modalidade online, por meio da plataforma Google Meet. O protocolo de 
intervenção proposto é composto por duas sessões de 60 a 90 minutos que abordam psicoeducação da 
ansiedade, psicoeducação de sentimentos desagradáveis comuns durante a pandemia, exercício de 
respiração diafragmática, técnica A.C.A.L.M.E.-S.E., exercícios de mindfuln mkk ess, exercício de 
habituação de emoções desagradáveis e a técnica de descatastrofização. Até o momento foram atendidas 
19 pessoas, sendo 4 homens e 15 mulheres, com idade média 37 (DP=9,78). A partir da autoavaliação do 
nível de ansiedade realizada pelos participantes no momento da inscrição e após a realização de cada 
sessão e também das avaliações sobre a intervenção, podemos verificar que o serviço pode ter 
contribuido na redução dos sintomas de ansiedade e estresse durante a pandemia de COVID-19. 

Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupo; Ansiedade; Pandemia
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PAINEL 76 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Níveis de ansiedade, estresse e depressão na pandemia de COVID-19 

Priscila Cristina Barbosa Fidelis 
Isabela Pizzarro Rebessi, Carmem Beatriz Neufeld 
Faculdade Drº Francisco Maeda 

Um novo coronavírus de alta transmissibilidade identificado em dezembro de 2019, espalhou-se 
rapidamente por mais de 210 países, culminando em uma pandemia de COVID-19 com longos períodos 
de isolamento social, adotados como principal medida para conter a disseminação do vírus. Pesquisas que 
investigaram a saúde mental da população atingida por recentes epidemias, como a MERS e a SARS, 
sugerem que a saúde mental dos indivíduos sofre impacto negativo, com aumento de sintomas de 
ansiedade, estresse e depressão, durante e após o período epidêmico. Estudos sobre o impacto da 
pandemia de COVID-19 no Brasil ainda são incipientes. Neste sentido, este estudo transversal pretende 
avaliar os níveis de ansiedade, estresse e depressão dos inscritos em um serviço de apoio psicológico em 
grupo ofertado durante a pandemia no Brasil. A avaliação foi feita através da Escala de Depressão, 
Ansiedade e Estresse (DASS-21), adaptada e validada no contexto brasileiro. O DASS-21 é um instrumento 
de autoavaliação, composto por três subescalas (depressão, ansiedade e estresse) com sete itens cada, 
associados a uma escala do tipo Likert com 4 pontos. A coleta de dados foi realizada online, no período 
de abril a agosto de 2020. A amostra foi composta por 255 pessoas que preencheram um formulário de 
inscrição para participar de um grupo de intervenção cognitivo-comportamental, a escala DASS-21, um 
questionário sociodemográfico e perguntas sobre sua saúde mental. Os resultados indicam níveis 
moderados a graves de ansiedade, depressão e estresse em 42,8%, 38,7% e 13,6% dos participantes, 
respectivamente. Níveis extremamente graves de ansiedade foram apresentados por 4,7% da amostra. 
Os resultados deste estudo sugerem que a pandemia tem impactado negativamente a saúde mental da 
população no Brasil e reforça a importância de pesquisas sobre o tema, que podem sinalizar caminhos 
possíveis  para as intervenções psicológicas e políticas públicas, contribuindo assim para mitigar os 
impactos psicológicos da pandemia. 

Ansiedade; Depressão; Pandemia
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PAINEL 77 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Esquemas Iniciais Desadaptativos e Cirurgia Bariátrica: Rastreamento Preliminar 

Regina Lígia Wanderlei de Azevedo 
Odineuza Castro Cavalcante, Walewska Veríssimo Rodrigues, Maria Renata Florêncio de Azevedo 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE, PARAÍBA, BRASIL. 

Introdução: O surgimento e a manutenção da obesidade ou até mesmo o reganho de peso pode estar 
associado a fatores psicológicos a exemplo a ansiedade, angústia, depressão e ao próprio funcionamento 
mental e comportamental do indivíduo, onde os Esquemas Iniciais Desadaptativos estão presentes 
exercendo grande influência. Objetivo: Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo rastrear os 
Esquemas Iniciais Desadaptativos de pessoas submetidas a cirurgia bariátrica. Método: A pesquisa foi do 
tipo descritiva e exploratória, tendo a amostra selecionada por conveniência, constituída por 10 
indivíduos, de ambos os sexos, com idade entre 20 e 50 anos, que foram submetidos a cirurgia bariátrica 
no Nordeste brasileiro. O local da coleta de dados foi de escolha do participante, alguns na sua residência, 
outros no seu trabalho. Para coleta de dados, foi aplicado um questionário sociodemográfico e o 
questionário de esquemas de Young – versão breve (YSQ-S3. Os dados foram analisados a partir de 
estatística descritiva, mais especificamente frequência e média. Importante enfatizar que todos os 
aspectos éticos de pesquisa envolvendo seres humanos foram considerados e respeitados. Resultados: O 
EID com maior pontuação foi o de Defectividade/Vergonha com média de M=4,36, seguido dos EIDs Busca 
de Aprovação/Reconhecimento (M=3,82) e Isolamento Social/Alienação (M=3,43). Já o EID com menor 
média foi o de autosacrifício com M=1,67. A partir da análise das entrevistas, emergiu uma classe temática 
geral – Domínios Esquemáticos – 2 categorias (Desconexão/Rejeição e Direcionamento para o Outro) e 3 
subcategorias (Defectividade/Vergonha; Isolamento Social/Alienação e, Busca de 
aprovação/Reconhecimento). Verificou-se uma consonância dos resultados quanti e quali, demonstrando 
a necessidade de se trabalhar os EIDS dos participantes em processo psicoterapêutico. Destarte, verificou-
se que nenhum participante passou por acompanhamento psicológico após ter passado pela cirurgia. 
Entretanto, a psicoterapia fundamentada na Terapia do Esquema é capaz de diminuir a influência dos EIDs 
nos estilos de vida disfuncionais e autoderrotistas, evitando assim o reganho de peso contribuindo no 
sucesso do tratamento. Conclusões: Conclui-se que fatores emocionais, psicológicos e comportamentais 
tem relação com a obesidade, seja no seu desenvolvimento, manutenção ou reganho de peso. Os EIDs 
encontrados nos indivíduos que participaram da pesquisa foram desenvolvidos de acordo com a história 
de vida de cada um e influenciaram em comportamentos disfuncionais que junto com outros fatores 
acabaram levando a obesidade. 

Obesidade; Bariátrica; Esquemas Iniciais Desadaptativos.
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PAINEL 78 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

Tabuleiro da Ansiedade: Psicoeducação e Intervenção com Adolescentes e Adultos 

Regina Lígia Wanderlei de Azevedo 
Eldi Catarina Brandão Soares Silva 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE, PARAÍBA, BRASIL. 

Introdução: A área da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) para o manejo da ansiedade pode ser 
considerada uma vertente que necessita de conhecimento e prática por parte dos profissionais, devendo 
considerar procedimentos técnicos, éticos e legais. Objetivo: apresentar o “Tabuleiro da Ansiedade: 
Psicoeducação e Intervenção com Adolescentes e Adultos” (TAPIAA) como mais uma possibilidade na 
facilitação da psicoeducação, bem como nas intervenções junto a adolescentes e adultos que trazem 
como principal demanda sintomas de ansiedade disfuncional. Método: O TAPIAA, teve como base 
metodológica a abordagem qualitativa, pesquisa exploratória com estudo-piloto junto a pacientes cuja 
demanda era ansiedade. Após observação direta da efetividade do instrumento, todos os trâmites junto 
a editora foram providenciados. É composto por 1 tabuleiro, 1 dado, 1 pino, 21 cartas azuis com situações 
ansiogênicas, 20 cartas verdes com sensações fisiológicas naturais da ansiedade, 20 cartas brancas com 
distorções cognitivas, 18 cartas amarelas com reações emocionais, 25 cartas marrons com exemplos de 
comportamentos, 4 cartas vermelhas de questionamentos gerais. Todas as cartas foram criadas tendo 
como base estudos de casos atendidos na clínica, bem como apontados na literatura como principais 
sinais e sintomas vivenciados pelo sujeito no contexto da ansiedade. Resultados: Uma vez identificada a 
demanda da ansiedade, realizada a psicoeducação do modelo cognitivo e também da ansiedade e seus 
sintomas, o psicólogo apresenta o TAPIAA auxiliando o paciente na compreensão que este fornece sobre 
os conteúdos a serem trabalhados, sendo um facilitador no processo de intervenção, sobretudo no acesso 
às suas crenças que são a base para sua forma de vivenciar a atualidade. Após apresentação, o terapeuta 
pede ao paciente para jogar o dado e andar no tabuleiro com o pino. Caso o pino pare na casa azul, o 
paciente retira uma carta da situação; na casa verde, cartas das reações fisiológicas; brancas, distorções 
cognitivas; amarelas, reações emocionais; marrons, comportamentos e, vermelhas, questionamentos 
gerais. Após seleção aleatória da carta, o terapeuta faz uso do questionamento socrático, reestruturação 
cognitiva, flecha descendente e/ou quaisquer técnicas que estejam em consonância com a situação 
específica e demanda do paciente no momento do atendimento e do jogo. Conclusões: Embora este 
tabuleiro tenha como base a TCC tradicional, este pode ser utilizado e/ou adaptado a terapias da terceira 
geração. O/a terapeuta pode fazer variações que considere pertinentes, a exemplo de retirar algumas 
cartas que, após sua avaliação, não fizerem parte da realidade trazida pelo(a) seu/sua paciente. 

Tabuleiro; Ansiedade; Psicoeducação
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PAINEL 79 

Eixo temático: Screening de sintomas e características 

Desafios no treino de terapeutas iniciantes: Percepção do terapeuta e do supervisor 

Juliêta Pinheiro 
Fabiana Gauy 
Nepneuro (Goiânia, GO) 

O relacionamento terapêutico, a conceitualização do caso e a estruturação da sessão são aspectos 
fundamentais e desafiadores na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e se forem compreendidos, 
serão uma base sólida para aprender os procedimentos específicos para modificar as cognições e os 
comportamentos disfuncionais. Embora o objetivo final seja entrelaçar esses elementos e conduzir a 
terapia de forma mais efetiva e eficiente possível, os terapeutas iniciantes devem primeiro aprender a 
habilidade de desenvolvimento da relação terapêutica, a habilidade de conceituação e as técnicas da TCC. 
Além destas habilidades observa-se que seguir a estrutura das sessões é uma grande dificuldade. Fazer a 
ponte com a sessão anterior, verificar o humor, verificar novas tarefas de casa, estabelecer a agenda, 
discutir a agenda, revisar o que foi falado, propor uma nova tarefa e dar e solicitar feedbacks e ao mesmo 
tempo estar atento ao ritmo ou uso adequado do tempo da sessão se configuram como entraves para o 
terapeuta iniciante. Com o objetivo de identificar as dificuldades do terapeuta iniciante neste modelo de 
terapia, foi realizada uma pesquisa retrospectiva descritiva com 14 alunos e 04 supervisoras em um curso 
de pós-graduação em TCC da região Centro-Oeste. A pesquisa foi realizada após vinte sessões 
supervisionadas de atendimento em dupla de terapeutas. Para este estudo foram construídos dois 
questionários similares com quatro questões fechadas, respondidos on-line, sendo um para os alunos e o 
outro para as supervisoras, que avaliavam as dificuldades na estrutura da sessão no modelo da TCC, o 
ritmo da sessão e o uso adequado do tempo e a maior dificuldade na aplicação das técnicas. Em algumas 
questões os respondentes poderiam dar mais de uma resposta. Os principais resultados encontrados 
indicam dificuldade do terapeuta iniciante em elaborar as suas sessões no modelo da TCC, no que se 
refere a tratar os temas propostos no tempo estabelecido para a sessão, estabelecer plano de ação e 
agenda, manter o ritmo da sessão e aplicar as técnicas. A conceitualização do caso também foi uma 
dificuldade apresentada tanto na visão dos alunos quanto das supervisoras. Pode-se considerar que as 
dificuldades apresentadas pelos terapeutas iniciantes se devem em grande parte a pouca experiência com 
o modelo da TCC, o que se comprova a partir da avaliação das supervisoras no questionário apresentado. 

terapeuta iniciante; habilidades específicas; estruturação das sessões.
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PAINEL 80 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

Rede AcessoPsi: serviço de atendimento psicológico voluntário on-line diante da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19) 

Gabriel Melani Neves Costa 
Carmem Beatriz Neufeld, Karen P. Del Rio Szupszynski 
CENTRO DE ESTUDOS EM TERAPIAS COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS (CETCC) 

A Rede AcessoPsi é um projeto de atendimento psicológico voluntário no Brasil, que está oferecendo 
atendimento on-line em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Esta pandemia vem 
trazendo prejuízos relacionados à saúde mental, aumento dos casos de depressão, ansiedade e estresse. 
Cuidar da saúde mental durante a pandemia ajuda a prevenir variados transtornos psicológicos, sendo 
estes desencadeados por diversos fatores como luto, perda de emprego, mudança significativa na rotina, 
falta de convívio social etc. A Rede AcessoPsi possui três meses e meio de atividade, atuando na 
prevenção, intervenção e pós-venção, via psicoterapia breve de oito sessões e também atendimentos de 
outras especialidades da saúde, como psiquiatria, nutrição, terapia ocupacional e clínica médica, que são 
complementares ao cuidado de saúde mental. A Rede AcessoPsi faz, também, um trabalho 
socioeducativo, orientando psicólogos quanto à ética profissional, oferecendo palestras sobre temas 
variados, proferidas por especialistas e dialogando com a população brasileira por meio de suas redes 
sociais oficiais, disponibilizando informação e incentivo para o cuidado da saúde mental. A equipe que 
gerencia a Rede AcessoPsi conta com o trabalho de 14 psicólogos, que têm diferentes funções na sua 
gestão, para que seja feito o acompanhamento de seu crescimento e suas demandas. O cadastro de 
psicólogos e pacientes é feito pela plataforma do Google Forms. Os pacientes são categorizados pela 
idade, demanda e grau de urgência para atendimento. Além disso, uma vez identificada a necessidade de 
encaminhamento para outras especialidades, o psicólogo responsável pelo atendimento preenche um 
formulário com a demanda e urgência do caso. Os atendimentos têm demonstrado um importante 
potencial de adesão e uma procura bastante grande. Os atendimentos são oferecidos a pessoas de 
variadas faixas etárias com diferentes demandas. Pesquisas mostram o aumento da adesão aos 
atendimentos on-line, sobretudo durante a pandemia da COVID-19, o que torna a psicoterapia mais 
acessível para quem mora em cidades que carecem de recursos da saúde pública ou até mesmo de 
psicólogos particulares. Além disso, o atendimento on-line tornou-se mais seguro e necessário, por 
cumprir o distanciamento social, não colocando as pessoas envolvidas em risco. Os dados aproximados 
das pessoas envolvidas na Rede AcessoPsi são de aproximadamente 300 psicólogos, 1.300 pacientes e 
sete profissionais da saúde de outras especialidades. As perspectivas do projeto e seus desafios 
enfrentados serão discutidos neste trabalho, uma vez que pretende-se tornar a Rede AcessoPsi um serviço 
que vá além da pandemia. 

atendimento psicológico on-line; psicoterapia breve; COVID-19.
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PAINEL 81 

Eixo temático: Intervenção com adultos 

Treinamento de terapeutas cognitivos em sexualidade: uma proposta tomando como base o Ex-PLISSIT 

Everton Poubel Santana 
Aline 
Sardinha, Ramiro Figueiredo Catelan, Janaína Bianca Barletta 
Núcleo de Disfunção Sexual (NUDS)/IPUB/UFRJ 

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) tem se apresentado como um modelo eficaz de tratamento 
para os mais diversos quadros psicopatológicos. A sua notoriedade como método psicoterápico despertou 
o interesse de diversos estudantes e profissionais e estes passaram a procurar por treinamento na área 
cognitivo-comportamental. Tendo em vista que a TCC possui diversas adaptações para trabalhar com 
diferentes diagnósticos, é de se esperar que os treinamentos fornecidos a profissionais dessa área 
também se adequem às necessidades que terapeutas terão para trabalhar problemáticas específicas. 
Dessa forma, esse trabalho tem por objetivo apresentar o modelo Ex-PLISSIT, uma forma de treinamento 
de profissionais de saúde para se trabalhar com queixas sexuais dos pacientes e sua aplicabilidade no 
treinamento de terapeutas cognitivos. Sendo uma ampliação do modelo PLISSIT, o acrônimo apresenta 
quatro etapas de intervenção junto a pacientes com queixas sexuais: permissão (permission – P), quando 
o profissional normaliza e pergunta abertamente sobre queixas sexuais a pacientes; informações limitadas 
(limited information – LI), que diz respeito ao fornecimento de conhecimentos específicos quanto ao 
problema sexual; sugestões específicas (specific suggestions – SS), que trata sobre mudanças 
comportamentais que a pessoa pode realizar visando à resolução das queixas sexuais; e terapia intensiva 
(intensive therapy – IT), que é o encaminhamento do paciente a um tratamento especializado quando as 
formas de intervenção breves não se mostraram eficazes na resolução dos problemas apresentados. No 
Ex-PLISSIT, diferentemente do original, o modelo passa a ser circular e não linear, e são incluídas a prática 
de automonitoramento e autorreflexão das condutas realizadas. Tendo e vista as características teóricas 
e práticas do Ex-PLISSIT, este se assemelha ao modelo declarativo-processual-reflexivo desenvolvido por 
Bennett-Levy para o treinamento de terapeutas cognitivos-comportamentais, que utiliza a autoprática e 
autorreflexão como formas de desenvolvimento da competência profissional. Levando em consideração 
que as queixas sexuais dentro do setting terapêutico necessitam de uma atenção especializada para um 
bom atendimento e resolução, se torna impreenscidivel que o treinamento de terapeutas seja realizado 
levando em conta as idiossincrasias das diferentes queixas apresentadas no setting clínico. 

Terapia Cognitivo-Comportamental; Treinamento de Terapeutas; Sexualidade.
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PAINEL 82 

Eixo temático: Transtornos clínicos 

TOC, ANOREXIA OU TRANSTORNO BIPOLAR: CONSTRUINDO UMA HIPÓTESE DIAGNÓSTICA E UM 
PLANO DE INTERVENÇÃO BASEADO NA TERAPIA COGNITIVO- COMPORTAMENTAL (TCC) 

Juliana Vieira Almeida Silva 
UNIVALI 

De acordo com o DSM-5, os transtornos mentais são uma perturbação clinicamente significativa na 
cognição, na regulação emocional ou no comportamento de uma pessoa, estando relacionados a uma 
alteração nos processos psicológicos, biológicos ou do funcionamento mental”. Cada transtorno possui 
seus critérios e especificidades, sendo importante o clínico ter conhecimento de cada um, para assim, 
realizar um diagnóstico adequado. A primeira etapa de um processo terapêutico é a avaliação, em que vai 
procurar entender a pessoa e suas queixas, e quando se fala de crianças e adolescentes, pensamos que 
nesse processo os pais devem fazer parte.  Os pais são facilitadores nesse processo, pois tanto podem 
auxiliar na modificação de pensamentos de seus filhos, como também fazendo o mesmo para si. Esse 
trabalho teve como objetivo geral realizar uma avaliação e estruturar o tratamento com base na Terapia 
Cognitivo-Comportamental (TCC). Trata-se de um estudo de caso de uma paciente, 15 anos, 1º ano do 
Ensino Médio, morando com seus pais e mais duas irmãs, indicada para tratamento de Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo (TOC). A adolescente foi atendida semanalmente por 3 anos, em um consultório 
particular, com intervenções clínicas com base na TCC, bem como paralelamente, orientações com seus 
pais. Os resultados indicaram que foi possível realizar uma hipótese diagnóstica de TOC, mesmo sendo 
diagnosticada pela sua psiquiatra com TOC e comorbidades de Transtorno Bipolar e Anorexia. Constatou-
se que sua mudança de humor estava associada a 80 sintomas do TOC que ela possuía e a Anorexia, aos 
sintomas do TOC. Após o tratamento, utilizando várias técnicas da Terapia Cognitivo- Comportamental 
(TCC), a paciente apresentou melhora significativa do TOC, não mais apresentando os sintomas de 
alteração de humor e a restrição de ingestão de alimentos. Observou-se a importância de realizar 
avaliação (formulação de caso) e um tratamento adequado a paciente para uma melhor qualidade de 
vida. 

TOC; TCC; formulação de caso
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PAINEL 83 

Eixo temático: Transtornos clínicos 

TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT): A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO BASEADO NA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL (TCC) 

Juliana Vieira Almeida Silva 
Ariana da Rosa Machado, Caroline Poerner Labhardt 
SENAC e UNIVALI 

O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) trata-se de intensas reações desagradáveis e disfuncionais 
que se iniciam após a exposição a um evento traumático, como por exemplo, um grave acidente de 
trânsito, violência sexual, etc. Segundo o DSM-5, alguns dos critérios de diagnóstico incluem vivenciar 
direta ou indiretamente o evento traumático e até mesmo presenciar o evento traumático vivenciado 
com outras pessoas. No Brasil, pelo menos 80% da população já passou por algum evento traumático. O 
TEPT tem alta prevalência nas regiões urbanas, prejudicando relações sociais e o aumento dos sintomas. 
O transtorno pode ocorrer com qualquer indivíduo, de qualquer faixa etária. Muitas pessoas que possuem 
o transtorno não têm orientação quanto ao mesmo, o que acaba por agravar o quadro, já que sintomas 
não tratados tem a tendência de intensificar-se ao longo do tempo. A Terapia Cognitivo Comportamental 
apresenta eficácia comprovada quanto ao tratamento do TEPT sendo considerada o tratamento de 
primeira escolha.  Na Terapia Cognitiva são trabalhadas as principais distorções cognitivas, com o intuito 
de desenvolver melhor com o paciente a origem dos sintomas que vem apresentando e, formas para 
conseguir lidar com os mesmos. Uma técnica bastante utilizada é a técnica de exposição, que trata-se de 
uma técnica que visa expor o paciente ao evento traumático - seja de forma física, verbal ou até mesmo 
escrita, para que a mente desse paciente “normalize” o evento ocorrido. Esse trabalho tem como foco 
descrever brevemente os critérios de diagnóstico do Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e o 
tratamento do mesmo com base na Terapia cognitivo comportamental (TCC). Trata-se de um estudo de 
caso de uma paciente, 35 anos, casada, possui uma filha de 02 anos, que sofreu um acidente de carro 
grave com a família. Foram efetivadas 14 sessões, realizadas em um consultório particular, com 
intervenções clínicas com base na TCC. Os resultados indicaram que após o tratamento, a paciente 
apresentou melhora significativa do TEPT, não mais apresentando os sintomas que caracterizaram seu 
diagnóstico inicial. Observou-se a importância de realizar uma anamnese, o diagnóstico e um tratamento 
adequado a paciente. 

TEPT; TCC; diagnóstico 

 

 


