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MARILEN GRANDESSO INTERFACI - NUFAC-PUK-SP, SÃO PAULO - SP - BRASIL. O objetivo deste curso é apresentar a Terapia Conjunta como uma prática pós-modernista organizada por uma conversa terapêutica construída sobre a parceria entre o terapeuta e o cliente, seja a pessoa, a família ou a comunidade. A partir de ideias de construção social, a Terapia
Colaborativa faz do diálogo sua principal ferramenta de mudança terapêutica (ANDERSON, 2007a). Tendo como cliente como especialista, o terapeuta conjunto se coloca como parceiro de conversação que, como arquiteto do diálogo (Anderson e Goolishian, 1988), constrói o contexto para uma conversa de diálogo em torno de trocas colaborativas entre os participantes, a partir
da qual novos significados emergem. O processo terapêutico, construído dessa forma entre terapeutas e clientes, baseia-se em um momento interativo que se desenvolve no contexto da terapia. Buscando deixar de lado seu entendimento preliminar, o terapeuta se afasta do que é dito na busca não se diz, em favor de novos conhecimentos, novas identidades com grande
autoinstrução e experiência, construindo possíveis futuros (Grandeso, 2009). Em uma postura lateral e não hierárquica, o terapeuta busca manter e incentivar conversas respeitosas, abrindo espaço e acolhendo incertezas e inesperados, mas ainda não ditos. Entendida como um exemplo filosófico ou atitude para a vida, a terapia conjunta é caracterizada por uma de suas
principais representantes, Harlene Anderson como ... forma de estar em relacionamentos e conversas: forma de pensar, experimentar, estar em relacionamentos, agir com as pessoas e responder a elas, o que encontramos na terapia (ANDERSON, 2007b, p. 43). A proposta do curso, do ponto de vista metodológico, envolve a organização da separação dos presentes em torno
de dois eixos: um teórico e outro empírico. No teórico, que ocorrerá no primeiro dia do curso, pretendo apresentar os fundamentos da terapia articular e sensibilidade que norteiam sua prática. Atenção especial será dada à relação entre o terapeuta e o cliente em relação ao processo de escuta e interrogatório e ao diálogo como contexto de mudança. Com relação à prática
programada para o segundo dia do curso, a terapia conjunta será demonstrada na prática com a participação dos presentes. Palavras-chave: Terapia Colaborativa, Diálogo, Conversas Terapêuticas Referências Anderson Bibliográfico, H. Diálogo: Pessoas Criando Significado uns com os outros e encontrar maneiras de seguir em frente. Em Anderson, H. e Gehart, D. (Ed.)
Terapia Colaborativa: Relacionamentos e Conversas que Fazem a Diferença.Nova York: Routledge, 2007a, p. 33-41. ANDERSON, H. Coração e o espírito da terapia articular: a posição filosófica é o modo de ser nas relações e conversas. Em Anderson, H. e Gehart, D. (Ed.) Terapia Colaborativa: Relacionamentos e Conversas Que Fazem Nova Iorque: Routledge, 2007b, p. 43-
59. ANDERSON, H.I. GOOLISHIAN, H. Sistemas humanos como sistemas linguísticos: ideias preliminares e em evolução sobre as implicações para a teoria clínica. Family Process: SlideShare usa cookies para otimizar a funcionalidade e o desempenho do site, bem como para fornecer anúncios mais relevantes aos nossos usuários. Se você continuar navegando no site, você
concorda em usar cookies. Leia nosso Contrato de Usuário e nossa política de privacidade. O SlideShare usa cookies para otimizar a funcionalidade e o desempenho do site, bem como para apresentar anúncios mais relevantes aos nossos usuários. Se você continuar usando o site, você concorda em usar cookies. Para obter mais informações, visite nossa Política de
Privacidade e Contrato de Usuário. 1. Objetivo: aprimorar o conhecimento de estudantes e profissionais de psicologia sobre terapia cognitiva. Preparação: Ana Maria Serra, Doutora em Terapia Cognitiva, Coordenação São Paulo-SP: Claudia Stella, Psicóloga Clínica, Doutora em Educação, Professora de Psicologia e Editora da revista Psicologia Brasil. Módulos: oito módulos a
serem publicados em periódicos consecutivos. Módulos de Conteúdo: Introdução à Terapia Cognitiva 2 Conceitos e Preconceito na Terapia Cognitiva 3 Terapia Cognitiva e Depressão Terapia Cognitiva e Terapia Cognitiva suicida e Intervenção em Crise 4 Terapia Cognitiva e Transtornos de Ansiedade Atuais Especiais na Terapia Cognitiva Aplicada a Transtornos de Ansiedade,
TOC (Transtorno Obssessivo-Compulsivo), Fobia, Transtorno do Pânico, TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático), Ansiedade Relacionada à Saúde 5 Terapia Cognitiva e Terapia Cognitiva de Dependência Química e Terapia de Distúrbios Cognitivos Alimentares em Organizações 6 Cognitivas Com Casais e Famílias de Terapia Cognitiva com Crianças e adolescente
terapia cognitiva e prevenção da depressão em crianças e adolescentes 7 transtornos cognitivos e de personalidade terapia cognitiva e esquizofrenia terapia cognitiva e transtorno bipolar 8 Resistência na Terapia Cognitiva Terapia Cognitiva com Pacientes Difíceis Aliança Terapêutica em Questões de Terapia Cognitiva Relacionada à Aprendizagem na Terapia Cotva 1 Ana
Maria Serra - Instituto de Terapia Cognitiva São Paulo-SP Módulo Básico Histórico da Terapia Cognitiva em 1950 Nos Estados Unidos, os princípios piagecianos da epistemologia genética e do construtivismo têm sido conhecidos no mundo acadêmico, bem como a psicologia dos desenhos pessoais de Kelly. Além disso, em relação ao advento das ciências cognitivas, o
contexto da época já sinalizava uma transição generalizada para a perspectiva cognitiva do processamento da informação, com os médicos defendendo uma abordagem mais cognitiva dos transtornos emocionais. Neste momento, uma reaproximação rara foi observada psicanalistas e comportamento em um ponto: sua insatisfação com os próprios modelos nesseto, o modelo
psicanalítico da raiva retroflexa e o modelo de condicionamento operacional. As clínicas têm apontado a confiabilidade duvidosa desses modelos como modelos de depressão clínica. Como resultado, nas décadas de 1960 e 1970, vários de seus adeptos observaram uma mudança para longe da psicanálise e comportamento radical. Em 1962, Ellis ofereceu sua terapia emocional
racional, a primeira psicoterapia moderna com um claro sotaque cognitivo, tendo a construção cognitiva como base de distúrbios psicológicos. Especialistas comportamentais como Bandura, Mahoney e Mayhembaum publicaram importantes artigos que identificaram processos cognitivos como críticos na aquisição e regulação do comportamento, sugerindo a cognição como
uma estrutura de mediação entre ambiente e comportamento, bem como estratégias de intervenção cognitiva e comportamental para variáveis cognitivas. Martin Seligman, curso médio, ofereceu sua teoria do desamparo aprendido, essencialmente teoria cognitiva, e suas revisões como relevantes para os processos psicológicos na depressão. Em 1977, foi lançado o Journal of
Cognitive Therapy and Research, o primeiro periódico a lidar com a terapia cognitiva. Em 1985, a palavra cognição foi adotada nas publicações da AABT, a Associação para o Avanço da Terapia Comportamental. Em 1986, Beck foi admitido na mesma AABT. E em 1987, apenas dois anos após a AATT adotar a palavra cognição em suas publicações, em uma pesquisa realizada
entre membros da AATT, 69% se identificaram como tendo orientação cognitiva comportamental. Assim, foi aberta uma era cognitiva na psicoterapia, a partir de fatos que convergiram fortemente para o surgimento da perspectiva cognitiva, o que se refletiu na proposta da terapia cognitiva como sistema de psicoterapia baseado em seus próprios modelos de funcionamento
humano e psicopatologia. Aaron Beck Mas quem é Aaron Beck, criador da Terapia Cognitiva? Beck nasceu em 1921. Graduou-se em 1942 em Inglês e Ciência Política na Brown University, mudando-se para a Yale University School of Medicine, onde se formou em neurologia. Ele recebeu um certificado de psiquiatria em 1953 e tornou-se professor de psiquiatria na Faculdade
de Medicina da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, em 1954. Na década de 1960, ele estabeleceu e dirigiu o Centro de Terapia Cognitiva da Universidade da Pensilvânia. Em 1995, mudou-se do Centro, fundando o Instituto Bec com sua filha Judy Beck em Bala Sinvid, um subúrbio da Filadélfia. Em 1996, retornou à Universidade da Pensilvânia como professor honorário,
com extenso financiamento do NIMH , o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. Além disso, recebeu inúmeros prêmios e honrarias de instituições ao redor do mundo. 3. O advento da terapia cognitiva Inicialmente Beck propôs um modelo cognitivo de depressão que se desenvolveu, levou a um novo psicoterapia, que será chamada de terapia cognitiva. Na
verdade, a influência mais importante, e a que levou à terapia cognitiva, foram os próprios experimentos e observações clínicas de Beck. No campo de seus experimentos, Beck primeiro pesquisou empiricamente modelos psicanalíticos de depressão como agressão retroflexa, ou seja, a agressão do indivíduo contra si mesmo na tentativa de autoimagem. Através de estudos
sobre o conteúdo dos sonhos e a manipulação do humor e desempenho com depressivos, coletou dados que contradizem o modelo motivacional da psicanálise, e apontaram a depressão como simplesmente refletindo padrões negativos de processamento de informações. Na época, Beck e seus colegas desenvolveram o Beck Depression Inventory, uma medida que se tornaria
a escala mais utilizada de depressão em estudos em todo o mundo. A versão revisada atual do inventário foi publicada em 1996 (BDI-II), mas não foi confirmada em português. No campo de suas observações clínicas, indicaram direções semelhantes. Beck observou que durante a livre associação, os pacientes não relatam um fluxo de pensamentos automáticos, pré-
conscientes, rápidos e específicos em auto-espancamento contínuo. Ao investigar, observou que tais fluxos de pensamento são fundamentais para a conceituação dos transtornos dos pacientes. Funcionaram como uma variável de mediação entre a ideia do paciente e suas respostas emocionais e comportamentais. Além disso, no caso de pacientes deprimidos, esses
pensamentos expressavam negatividade, ou pessimismo, de uma pessoa comum contra si mesmo, o meio ambiente e o futuro. Baseado em suas observações clínicas e experimentos empíricos, Beck propôs sua teoria cognitiva da depressão. O negativo geral expresso pelos pacientes não foi um sintoma de sua depressão, mas desempenhou um papel central no cenário e
manutenção da depressão. Além disso, os depressivos distorcem sistematicamente a realidade aplicando viés negativo no processamento de informações. Beck aponta a cognição, não a emoção, como um fator significativo na depressão, concebendo-a como um transtorno mental e não como um transtorno emocional. Ele propôs a hipótese de vulnerabilidade cognitiva como
pedra angular do novo modelo de depressão, e o conceito de circuitos cognitivos. Em 1967, Beck publicou seu primeiro grande trabalho, Depressão: Causas e Tratamento (1967), seguido de uma série contínua de publicações expressivas como a Terapia Cognitiva para Transtornos Emocionais (1976), um trabalho no qual a terapia cognitiva já é apresentada como um novo
sistema de psicoterapia, Terapia de Depressão Cognitiva (1979), o trabalho mais citado na literatura especializada, além de outros trabalhos importantes nos quais Beck e sua equipe desenvolvem e ampliam os limites da terapia cognitiva aplica-se a uma ampla gama de desordens. Destaques das principais características da terapia como os sistemas psicoterapêuticos são:  É
um sistema psicoterapêutico integrado. Combina um modelo cognitivo de personalidade e psicopatologia com um modelo aplicado que combina um conjunto de princípios, métodos e estratégias terapêuticas baseadas diretamente em seu modelo teórico. Também possui evidências empíricas baseadas no volume respeitável de estudos de eficácia controlada. Em outras
palavras, atende aos critérios básicos que lhe dão o status de sistemas psicoterapêuticos.  demonstra aplicabilidade efetiva, segundo estudos controlados, em diversas áreas: no campo tradicional da psicologia clínica, onde a TC é aplicada à depressão, transtornos de ansiedade (ansiedade generalizada, fobias, pânico, hipocondria, transtorno obsessivo-compulsivo),
dependência química, transtornos alimentares, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de personalidade, casais e terapia de grupo, adultos, crianças e adolescentes. A terapia cognitiva padrão, combinando métodos terapêuticos e estratégias para atingir seus principais objetivos, foi modificada para uso em diversas áreas da especialidade, refletindo modelos teóricos
e especialmente aqueles aplicados para cada classe de transtornos.  Também se aplica às áreas de educação, esportes e organizações, e é usado com sucesso como suplemento no tratamento de transtornos orgânicos, área em que possui um grande corpo de pesquisa. E em um caso particular de psicose, publicações no campo da esquizofrenia e transtorno bipolar, o que
mostra resultados encorajadores. Trata-se de um processo terapêutico baseado em políticas e semiestrutamentos de resolução de problemas. Essa colaboração, ou seja, reflete o processo em que tanto o terapeuta quanto o paciente desempenham um papel ativo e estabelecem conjuntamente metas terapêuticas, agendas de cada sessão, tarefas entre sessões, etc. Envolve
uma relação genuína entre terapeuta e paciente baseada na empatia terapêutica na qual o terapeuta é amigável, caloroso e genuíno.  Sessões, bem como o processo terapêutico, são semiestruturistas, envolvendo tarefas entre as sessões. Trata-se de um ponto focal, exigindo uma definição específica e específica dos problemas e objetivos terapêuticos do paciente.  Tem
um caráter didático no qual o objetivo não é apenas ajudar o paciente com seus problemas, mas também fornecer-lhe uma nova ferramenta cognitiva comportamental, através da prática regular, para que ele possa perceber e responder a formas reais funcionais, sendo funcionalmente definido como o que contribui para o alcance de seus objetivos. Nesse sentido, as
intervenções são explícitas, envolvendo feedback mútuo entre o terapeuta e o paciente. É um processo terapêutico de um curto e tempo, e sua aplicação pode variar de cerca de 12 a 24 sessões, tornando-o sua para o contexto socioeconômico atual e possibilita a sua utilização no sistema público de saúde, bem como no sistema de seguros e seguros de saúde.  é eficaz para
diferentes grupos da população, independentemente da cultura e do nível socioeconômico e educacional (Serra et al., 2001). Atender a todas essas características certamente nos permite argumentar que a terapia cognitiva representa uma mudança de paradigma na psicoterapia. No entanto, a terapia cognitiva parece fácil, mas não é! A média de estudantes que recebem
terapia cognitiva após o primeiro ano de estudo em centros internacionais é de apenas 25%, 5%. índice, que tende a aumentar à medida que o tempo de treinamento é estendido, indicando a relevância da formação. Por isso, recomenda-se treinamento extensivo e formal, com instrutores treinados em uma área específica de terapia cognitiva, e acompanhamento clínico
prolongado até que o terapeuta possa participar por conta própria. Intervenção clínica na terapia cognitiva Enfatizamos vários estágios. Em primeiro lugar, enfatizamos a definição de estratégia de intervenção, ou seja, a conceituação cognitiva do paciente e seus problemas, a definição de metas terapêuticas e o planejamento do processo de intervenção. Na segunda etapa, o
terapeuta busca normalizar as emoções do paciente, a fim de aumentar a motivação do paciente para o trabalho terapêutico e seu apego ao processo. Nesse sentido, o terapeuta prioriza o que podemos chamar de intervenção funcional, focando na cognição disfuncional, iniciando os primeiros esforços para resolver problemas e incentivando o paciente a desenvolver habilidades
de resolução de problemas. Na terceira etapa, o terapeuta foca na intervenção no nível estrutural, ou seja, o problema das crenças e esquemas disfuncionais que visam promover a reestruturação cognitiva do paciente. Na quarta etapa, a cessação, promove, por meio de diversos métodos, assimilação e generalização de benefícios terapêuticos, bem como prevenção de
recaídas. O objetivo final do esforço terapêutico é fornecer ao paciente estratégias cognitivas e comportamentais para que ele promova e mantenha uma estrutura cognitiva funcional. O princípio básico da terapia cognitiva e do modelo cognitivo da psicopatologia O princípio básico da terapia cognitiva pode ser resumido da seguinte forma: nossas respostas emocionais e
comportamentais, bem como nossa motivação, não dependem diretamente de situações, mas como lidamos com essas situações, ou seja, as interpretações que fazemos dessas situações, nossa representação dessas situações, ou o significado que atribuímos a elas. são refletidos no conteúdo de nossos pensamentos automáticos contidos em vários fluxos paralelos ocorrem
em um nível pré-consciente. O conteúdo de nossos pensamentos automáticos e pré-conscientes reflete a ativação de estruturas, padrões e crenças inconscientes básicas, bem como o valor atribuído pelo sujeito ao real. Um exemplo simples para ilustrar esse princípio: suponha que nos encontremos por acaso com um amigo que não nos cumprimenta. Se pensarmos que ele
não quer mais ser meu amigo, nossas emoções ficarão tristes, e nosso comportamento provavelmente nos distanciará de um amigo. Se, no entanto, pensarmos: Oh, ele está entediado comigo?, nossas emoções ficarão apreensivas e nosso comportamento procurará um amigo e perguntará o que está acontecendo. Ou se pensarmos: Quem ele acha que não deveria me
receber? Deixe-o esperar por mim!, nossas emoções podem ser raiva e comportamento, vamos resistir a um amigo. No entanto, diante da mesma situação, ainda podemos pensar em não ter me recebido... Acho que ele não me viu. e neste caso, nossas emoções e comportamento permanecerão os mesmos. 6. Assim, este exemplo ilustra que nossas interpretações,
percepções ou apropriações de significado atuam como uma variável de mediação entre reações reais e nossas emocionais e comportamentais. Segue-se que, para mudar emoções e comportamentos, intervimos na forma como os processos individuais de informação, ou seja, interpretamos, representam ou atribuem o significado dos eventos, na tentativa de promover
mudanças em seu sistema de padrões e crenças. Essas intervenções serão voltadas para a reestruturação cognitiva do paciente, o que o levará a processar as informações no futuro de uma nova forma. O modelo de personalidade cognitiva pode ser resumido da seguinte forma. Ao longo de nossa história, e baseado em experiências relevantes desde a infância,
desenvolvemos um sistema de circuitos localizados em um nível inconsciente ou, usando os conceitos de psicologia cognitiva, em nossa memória implícita. Esquemas, nesse sentido, podem ser definidos como complementos cognitivos que refletem padrões passados como percebidos pelo sujeito. Ao processar eventos, circuitos organizam implicitamente elementos de
percepção sensorial, atualizando-os, em uma relação circular. Esquemas ainda atraem nossa atenção. Incluídos nos diagramas, desenvolvemos crenças básicas e premissas intermediárias específicas para diferentes classes de eventos que são ativados para refletir eventos críticos associados à causa. A ativação dessas crenças se reflete em nosso conteúdo pré-consciente, de
pensamentos automáticos que representam nossa interpretação do evento, ou o significado atribuído a ele. Isso, por sua vez, afeta a qualidade e intensidade de nossas emoções e a forma do nosso comportamento, diante dessa situação particular. Segue-se que a teoria cognitiva básica reflete o paradigma do processamento da informação baseado em diagramas como modelo
de funcionamento humano. Quanto ao sistema processamento de informações, isso inclui estruturas, processos e produtos envolvidos na apresentação e transformação do significado, com base em dados sensoriais derivados do ambiente interno e externo. As estruturas e processos do sistema atuarão a fim de selecionar, transformar, classificar, armazenar, captar e recuperar
informações, de acordo com uma forma que faz sentido para uma pessoa se adaptar e funcionar. Central, portanto, para o modelo cognitivo é a capacidade de atribuir significado. Quanto ao modelo cognitivo da psicopatologia, da mesma forma, sugere que durante o desenvolvimento e levando em conta os padrões reais internos e externos, as pessoas podem gradualmente
perder sua flexibilidade cognitiva, ou seja, a capacidade de atualizar constantemente seus padrões em conexão com novos padrões. Esses esquemas de aperto se tornarão disfuncionais, predispondo uma pessoa a distorções cognitivas e resistência ao reconhecimento de interpretações alternativas, que, juntamente com fatores biológicos, motivacionais e sociais, levarão a
transtornos emocionais. Fundamental, portanto, para o modelo cognitivo da psicopatologia e o modelo aplicado de intervenção clínica é a hipótese de vulnerabilidade cognitiva, segundo a qual pessoas com transtornos emocionais têm rigidez, ou maior propensão a distorcer eventos, durante seu processamento. E uma vez que a tarefa é feita, eles resistem ao reconhecimento da
interpretação 7. Alternativas. Outra hipótese básica do modelo de terapia cognitiva refere-se à primazia da cognição, segundo a qual a cognição tem superioridade sobre emoções e comportamento, embora não de forma rigidamente causal e temporal. Princípios, métodos e estratégias de intervenção clínica para promover o que classificamos anteriormente como intervenção
funcional no conteúdo do conhecimento, a fim de permitir que o paciente modifique suas emoções, devemos primeiro levá-lo a identificar com antecedência a cognição consciente, que são a base das emoções adversas, a chamada cognição quente. As pessoas, é claro, não entram em contato com seus pensamentos automáticos negativos no momento em que experimentam
emoções desfavoráveis. Portanto, é necessário treinar os pacientes a identificar seus pensamentos automáticos incentivando, através do interrogatório, a reacotar a situação, até finalmente fazer a pergunta-chave: O que está acontecendo em suas mentes, pensamentos e imagens, no momento em que ele começou a sentir emoções?. É importante identificar pensamentos ou
imagens que correspondam à qualidade e intensidade da emoção relatada. Quando a cognição é identificada, passamos para o seu desafio, avaliando inicialmente o nível de crença na cognição e intensidade das emoções associadas a ela. Para desafiar a cognição, podemos buscar evidências que a apoiem ou contradiga, interpretações alternativas, como Você poderia
pensar?, ou como os outros pensariam diante da mesma situação?, ou mesmo como você aconselharia outro na mesma situação?. Também podemos recorrer a um desafio mais pragmático perguntando: Qual é o seu propósito nessa situação?, cognição ou dificulta seu objetivo? e qual é o efeito de acreditar na interpretação alternativa?. Por fim, utilizamos formulários
correspondentes a situações, interrogatórios de curto prazo, ou seja, formas aparentemente imparciais, a fim de incentivar nossos pacientes a reidentificar ou interpretar a situação, utilizando diferentes linhas de raciocínio e outros pontos de vista diante das mesmas classes de eventos. Afinal, pedimos ao paciente que reconsidere seus pensamentos e emoções iniciais,
encorajando-o a identificar planos de ação para lidar com os mesmos eventos no futuro: como pensar, sentir e agir de forma diferente? Além desses métodos funcionais de intervenção, também podemos utilizar métodos de distanciamento ou mudança de atenção visando a normalização das emoções, tendo em vista apenas que tais métodos só contribuem para o alívio
emocional temporário, e devem ser utilizados com moderação e alternando com tentativas efetivas de reestruturação cognitiva. Inicialmente, realizamos problemas de identificação e conhecimento na sessão; gradualmente, porém, encorajamos o paciente a fazer o mesmo entre as sessões, incluindo formulários para registro e pensamentos automáticos negativos complexos
encontrados em guias de tomografia computadorizada. No estágio intermediário da terapia, ou seja, intervenções em esquemas e crenças, buscamos a reestruturação cognitiva do indivíduo, o que o levará ao processamento do real de uma nova forma. Nesta fase, estamos focados em identificar e desafiar crenças disfuncionais. Crenças representam diagramas traduzidos em
palavras. São considerados disfuncionais quando predispõem a distúrbios emocionais. Caracterizam-se por um reflexo da rigidez associada às emoções muito 8. para se referir a natureza excessiva, excessivamente generalizada, extrema e irracional, e muitas delas podem ser amplificadas culturalmente. Eles podem ser derivados referindo-se a tópicos repetitivos durante o
tratamento, tipos de erros cognitivos frequentes, avaliações globais como eu sou incapaz, ou ninguém me entende, ou mesmo um mundo cheio de perigos, e memórias ou declarações familiares como um pai, tal criança ou tomar 10 não é nada mais do que uma obrigação. A identificação da crença requer mais cuidado do que o pensamento automático, porque se nos
aproximarmos da fé precocemente, podemos ativar a resistência do paciente, prevenindo referências futuras à mesma fé. Portanto, devemos, através de sucessivos esforços de conceituação cognitiva, com base em todas as informações que podemos reunir, constantemente melhorando nossas hipóteses de crenças disfuncionais, abordando-as apenas quando elas se tornaram
óbvias para a pessoa. Em outras palavras, temos que desfavorecido apenas quando já existe uma quantidade significativa de evidências que permitem ao paciente estar disposto a reconhecê-lo como disfuncional e ser motivado a substituir suas crenças mais funcionais. Nesta última fase da cessação, como indicado anteriormente, utilizamos diversos métodos para auxiliar a
generalizar estratégias adquiridas durante o processo clínico e novas formas de perceber e responder aos reais, fortalecendo o novo sistema de padrões e crenças, na tentativa de prevenir recaídas e garantir a preservação da estrutura cognitiva funcional. Inferência Como vimos, a Terapia Cognitiva se originou há várias décadas, e neste curto espaço de tempo tornou-se o
sistema de psicoterapia mais comprovado e reconhecido, bem como uma abordagem da escolha mundial para uma ampla gama de transtornos psicológicos. A originalidade e o valor das ideias originais de Beck foram aprimorados e expandidos por um respeitável corpo de pesquisas e publicações que refletem hoje o que há de melhor na atual fase do pensamento e prática
psicoterapêutica, uma merecida homenagem a Beck e sua equipe e seguidores, entre os quais inúmeros profissionais no Brasil e no mundo têm o privilégio de descobrir. Ana Maria Serra Doutora em Psicologia e Terapeuta Cognitiva pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, Inglaterra. Presidente Honorário da ABPC - Associação Brasileira de Psicoterapia
Cognitiva. Diretor do ITC - Instituto de Terapia Cognitiva, que atua na área de clínicas, pesquisa, consultoria e treinamento de especialistas, oferece regularmente cursos e palestras, incluindo um curso especializado de terapia cognitiva credenciado pelo CFP - Conselho Federal de Psicologia. E-mail: itc@itc.web.com site: www.itc.web.com © Ana Maria Serra, PhD. Todos os
direitos são protegidos. Publicação e reprodução exclusivamente com a permissão explícita do autor. 9. 2 Objetivo: aprimorar o conhecimento de estudantes e especialistas em psicologia sobre terapia cognitiva. Preparação: Ana Maria Serra, Doutora em Terapia Cognitiva, Coordenação São Paulo-SP: Claudia Stella, Psicóloga Clínica, Doutora em Educação, Professora de
Psicologia e Editora da revista Psicologia Brasil. Módulos: oito módulos a serem publicados em periódicos consecutivos. Módulos de Conteúdo: 1 Introdução aos Conceitos de Terapia Cognitiva e Preconceito na Terapia Cognitiva 3 Terapia Cognitiva e Depressão Terapia Cognitiva e Terapia Cognitiva do Suicídio e Intervenção em Crise 4 Terapia Cognitiva e Transtornos de
Ansiedade Tópicos Especiais na Terapia Cognitiva Aplicada a Transtornos de Ansiedade, TOC (Transtorno Obssessivo-Compulsivo), Fobia, Transtorno do Pânico, TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático), Ansiedade Relacionada à Saúde 5 Terapia Cognitiva e Dependência Química Terapia Cognitiva e Distúrbios Alimentares Terapia Cognitiva em Organizações 6
Terapia Cognitiva Com Casais e Famílias de Terapia Cognitiva Com e Terapia Cognitiva Adolescente e Prevenção da Depressão em Crianças e Adolescentes 7 Terapia Cognitiva e Transtornos de Personalidade Terapia Cognitiva e Esquizofrenia Terapia Cognitiva e Transtorno Bipolar 8 Resistência na Terapia Cognitiva Cognitiva Cognitiva Terapia com Pacientes Difíceis
Aliança Terapêutica em Questões cognitivas de terapia, associada à formação em terapia Cognitva Ana Maria Serra - Instituto de Terapia Cognitiva São Paulo-SP m-u-l-o-doconceitosssobre terapia 2 10. Embora a terapia cognitiva tenha emergido internacionalmente por mais de quatro décadas, a terapia cognitiva brasileira, uma abordagem nova e inovadora, só recentemente
atraiu a atenção de profissionais de saúde mental e estudantes, da mídia e do público em geral. No entanto, a recente natureza de sua presença no Brasil tem favorecido distorções ou interpretações erradas, que, no entanto, geralmente são esclarecidas ao longo do tempo e, à medida que cada vez mais profissionais têm acesso à formação adequada, estão agora impedindo sua
divulgação e uso adequado. Os conceitos de terapia cognitiva se confundem com preconceitos, ou seja, ideias e opiniões que refletem a influência de posições teóricas e aplicadas decorrentes de abordagens previamente divulgadas, bem como distorções que indicam a necessidade de aprofundamento. Este módulo, o segundo desta série de estudos transversais de psicologia,



fará uma breve referência aos conceitos básicos da terapia cognitiva que elaboraram o tema do primeiro módulo desta série. Focaremos particularmente no tema mais comum da dúvida: a ligação entre terapia cognitiva e terapia comportamental, tema que merece espaço de destaque no final deste segundo módulo. CONCEITOS BÁSICOS EM TERAPIA COGNITIVA (TC) Entre
os conceitos básicos de terapia cognitiva (TC) apresentados no primeiro módulo desta série de estudos inter seccionais, enfatizamos inicialmente os fundamentos históricos da TC, seu surgimento como sistema psicoterapêutico, bem como sua inclusão no contexto moderno da psicoterapia, internacionalmente. Chamamos as principais características dos sistemas
psicoterapêuticos da TC, apontando para sua natureza integrada; a base científica do modelo cognitivo da psicopatologia; Eficiência baseada em pesquisa controlada; seu caráter curto, exceto quando aplicado a transtornos de personalidade; na aplicação, na psicologia clínica, na educação, no esporte, e como suplemento no tratamento de transtornos orgânicos e psicose.
Também estabelecemos o princípio básico da TC, segundo o qual nossas reações emocionais e comportamentais são resultado de como apresentamos ou interpretamos o real, aspecto que reflete sua natureza inerentemente construtivista. Por fim, apresentamos a natureza estruturada do processo clínico da TC, enfatizando a importância da conceituação cognitiva sólida caso,
de acordo com o modelo cognitivo E, por fim, apresentamos as características do processo aplicado na TC, enfatizando suas diversas fases: a inicial, na qual buscamos a base para nossas primeiras hipóteses de conceituação cognitiva e definição de objetivos terapêuticos; intervenção funcional, na qual buscamos fornecer ao paciente estratégias para modular suas emoções; a
fase de intervenção estrutural, na qual estamos devidamente lutando pela reestruturação cognitiva, ou seja, substituir o sistema de circuitos disfuncionais do paciente por um sistema de circuito funcional; encerrando a preparação do paciente para o término do processo clínico, etapa em que promovemos a generalização dos benefícios terapêuticos e a prevenção de recaídas.
Então, enquanto no primeiro módulo desta série focamos principalmente nesse CT, neste segundo módulo vamos focar no que não é. Ou seja, em outras seções abordaremos ideias que se tornaram populares sobre o que é tomografia e como ela age, mas que, em um sentido estrito, refletem equívocos e falta de raciocínio. Preconceito na Tomografia Vários preconceitos têm
se popularizada com a TC, entre os quais enfatizamos: sua identificação com o comportamento, sua suposta natureza neo-comportamental, a ideia de que terapeutas comportamentais são terapeutas cognitivos naturalmente, e a ideia de que a Tomografia Está amplamente em desacordo com a orientação psicanalítica. Some-se a isso o equívoco de que a Tomografia
Computadorizada, por causa de sua óbvia natureza prescritiva, é fácil; a ideia de que sua curta duração contribuiria para a intervenção superficial, redução de sintomas e recaída; a sugestão duvidosa de que os instrutores de Tomografia Computadorizada devem estar associados às universidades; a ideia de que a natureza estruturada da abordagem evitaria a espontaneidade no
processo terapêutico e o uso da intuição do terapeuta; e, finalmente, a ideia de que a aliança terapêutica interferiria nos processos de transferência durante o processo clínico. 11. Derivado do Comportamentalismo (neo-comportamentalista) e psicanálise divergente A maior influência no modelo de tomografia teórica e aplicada veio do desempenho clínico anterior de Beck,
reconhecido por Psicanalistas na década de 1950, e professor de psiquiatria na Universidade da Pensilvânia. Guiado por problemas teóricos, com o objetivo de confirmar o modelo psicanalítico da depressão e, assim, promover o pensamento psicanalítico entre contemporâneos acadêmicos, Beck, que muitas vezes desafiava a ortodoxia da psicanálise, emprestou à psicologia
acadêmica um método científico e usou a análise dos sonhos para testar o modelo motivacional psicanalítico da depressão. Surpreso quando seus estudos não confirmaram um modelo de agressão retroflexa, e intrigado por sua observação na prática clínica, Beck oferece um modelo cognitivo de depressão. No entanto, ao propor um novo modelo de depressão que
eventualmente levou a um novo sistema de psicoterapia, Beck não negligenciou seu passado isso se manifesta na natureza racionalista da TC, em aspectos importantes do modelo cognitivo da psicopatologia, e em aspectos de seu modelo aplicado. Beck reconhece a noção de inconsciência, embora ele sugira, ao contrário da psicanálise, que possamos acessar conteúdo
inconsciente para que possamos acessar conteúdo inconsciente em circunstâncias especiais. Destaca o impacto da experiência passada no desenvolvimento do sistema cognitivo do regime humano, embora a intervenção clínica na TC não se oponha a elementos históricos, mas aos fatores atuais que mantêm o estado disfuncional ativo. Também prescreve o estudo da
experiência passada para a conceituação cognitiva sólida de um caso clínico. E, como a psicanálise, a tomografia conceitua a cognição como um evento mental. Finalmente, o comum mais importante entre as duas abordagens são ambos construtivistas, sugerindo que o homem constrói seu próprio real; racionalistas, baseando sua intervenção em processos racionais. Quanto
ao comportamento, por sua vez, isso tem afetado aspectos importantes do modelo aplicado à TC, como sua natureza estruturada, pouco tempo de intervenção, definição da agenda, definição de metas terapêuticas, entre outras coisas, mas tem pouco impacto no modelo cognitivo da psicopatologia. Pelo contrário, intervenções cognitivas comportamentais, como vacinação por
estresse e dessensibilização sistemática, conceituam a cognição como comportamento encoberto, em flagrante contradição com sentenças, TC, cognição como eventos mentais e subordinação das emoções e comportamento à cognição, aspecto fundamental da confiabilidade do modelo cognitivo da psicopatologia. Mas sua relação com o comportamento é discutida com mais
detalhes na segunda parte deste módulo. A tomografia é fácil? Devido à sua óbvia natureza prescritiva, a TC é muitas vezes considerada uma abordagem simples, a aplicação da qual não requer treinamento formal e específico. É comum que profissionais que anunciam o uso do CT confirmem o que aprenderam através da leitura simples da literatura especializada. No entanto,
como todas as outras abordagens, seu exercício competente requer treinamento formal, específico e de longo prazo, incluindo acompanhamento clínico, até que o terapeuta seja capaz de participar por conta própria. De fato, a natureza dinâmica e a ação ativa e intensa do terapeuta na Tomografia enfatizam a necessidade de uma familiaridade aprofundada com seu modelo
teórico e aplicado, talvez até mais do que em outras abordagens, caso em que o desempenho do terapeuta é menos ativo e mais reflexivo. A natureza extremamente dinâmica da Tomografia Computadorizada, na qual a interação entre o terapeuta e o paciente ocorre em ritmo acelerado e ativo através de todas as sessões terapêuticas e todo o processo clínico, requer, na
verdade, um treinamento sólido por parte do terapeuta. Estudos que avaliam a eficácia dos centros de treinamento de tomografia mostram que apenas 25% de seus alunos conseguem qualificações após o primeiro ano de estudo. Em estudo realizado em particular no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, Inglaterra, não só essa baixa taxa de sucesso, após o
primeiro ano de estudo, foi replicada; mas, durante a investigação, notamos que aqueles que demonstraram domínio após um ano eram os mesmos que, antes de iniciarem seus estudos, já haviam demonstrado cerca de 12. habilidades cognitivas do terapeuta, como objetividade, estruturação de sessão, ênfase no conteúdo cognitivo de queixas e intervenções cognitivas. Além
disso, estudos mostram que o nível de qualificação dos alunos é diretamente proporcional ao tempo de estudo, cumprimento das instruções e tempo de afastamento. A competência de um terapeuta cognitivo vai muito além da experiência e do tempo de atuação. A importância da competência aumenta à medida que aumenta a gravidade e a prevenção dos casos clínicos. A
observação clínica é necessária até mesmo para terapeutas experientes, mas treinadas em outras abordagens. Terapeutas treinados em outras abordagens, como o comportamental, não podem fazer sem formação formal e de longo prazo na Tomografia Computadorizada, como posturas teóricas e epistemológicas, bem como modelos de funcionamento humano, instalação e
manutenção da psicopatologia, modelo aplicado e postura do terapeuta, diferem entre as duas abordagens. Por fim, a aliança terapêutica na Tomografia Computadorizada é única, envolvendo relações afetivas e colaborativas, em diferentes sentidos, entre o terapeuta e o paciente, também diferente de outras abordagens. Curto espaço de tempo favorece a intervenção
superficial, a recaída e o movimento dos sintomas A tomografia tem como objetivo principal a reestruturação cognitiva, ou seja, substituir o sistema de crenças disfuncionais e os circuitos do sistema funcional do paciente. Como visto no módulo 1 desta série, os circuitos cognitivos refletem complementos que se desenvolvem a um nível inconsciente, ou memória implícita, e que
organizam elementos da percepção sensorial do real, em um processo a partir do qual a interpretação ou apresentação do real pelos resultados do sujeito. Essa interpretação ou representação do real se reflete, em nível pré-consciente, no conteúdo de pensamentos automáticos que influenciarão as reações emocionais e comportamentais do sujeito. Segue-se que se
substituirmos os esquemas atuais do paciente por novos esquemas, o conteúdo de seus pensamentos automáticos pré-conscientes mudará e, portanto, também mudará sua resposta emocional e comportamental. Assim, a intervenção não é superficial, desde que as estruturas inconscientes mudem. Além disso, se as estruturas sysigmáticas fossem alteradas, a recaída e o
deslocamento dos sintomas não seriam viáveis. Além disso, estudos longitudinais mostram benefícios terapêuticos contínuos e baixas taxas de reincidência. Deve-se notar também que A tomografia também ajuda a prevenir recaídas e reduzir os sintomas; A intervenção cognitiva visa não apenas resolver os problemas atuais dos pacientes, mas, ao enfrentá-los, fornecer ao
paciente novas estratégias de manuseio e resposta a formas funcionais reais, e o funcional é definido como o que contribui para o alcance de seus objetivos. Os professores de terapia cognitiva devem estar associados à competência das universidades em uma determinada área da TC, por meio de treinamento formal e de longo prazo, é um pré-requisito para a prática clínica
competente. Além disso, atuar como instrutor também requer treinamento controlado específico para a prática didática. Em particular, os gestores clínicos exigem, entre outros, a supervisão de um gerente sênior até que tenham esgotado a competência para fornecer supervisão clínica independente a outros profissionais de formação. Nesse sentido, deve-se notar que, como
instrutores em seus institutos e independentemente das universidades, são especialistas como Christine Padeschi, Judith Beck, Frank Dattilio, Robert Leahy, Jacqueline Persons e, no Brasil, meus negócios pessoais à frente do ITC. Pessoalmente, depois de receber treinamento clínico por mais de três anos, trabalhei, por mais um ano, como instrutor sob supervisão, permitindo
que minha experiência treinasse especialistas. Em conclusão, gostaria de concluir que a experiência de um acadêmico em seu campo de trabalho particular não lhe dá automaticamente experiência em uma determinada área da TC. O básico, para quem busca formação em abordagem cognitiva, é garantir que a competência dos profissionais que se oferecem como instrutores
exija comprovação de treinamento formal e de longo prazo em uma determinada área da TC. 13. A abordagem estruturada previne a espontaneidade no processo terapêutico e o uso da abordagem estruturada do terapeuta na TC visa promover a brevidade do processo e contribui para o sucesso de seu aspecto didático. Quanto à espontaneidade e intuição do terapeuta, com
formação e experiência, a estrutura das sessões e do processo terapêutico é introjetada, permitindo a espontaneidade do terapeuta, a intuição e criatividade, e a favor de sua competência, como em outras abordagens. Aliança Terapêutica interfere nos processos de transferência Estudos comprovam a necessidade de uma forte aliança terapêutica e ação conjunta para o
progresso clínico. Na Tomografia, na verdade, as intervenções não ocorrem na transmissão das relações. Mas o terapeuta e o paciente são parceiros ativos no processo de reestruturação cognitiva do paciente. Uma aliança terapêutica é necessária, embora não suficiente, para o sucesso terapêutico, em favor das relações articulares, da brevidade do processo e da eficácia de
seu aspecto didático. A conclusão que vimos nesta seção mostra que contradiz algumas das noções distorcidas de o que é uma Tomografia Computadorizada e suas formas de ação, ações, reflete seus próprios aspectos teóricos e aplicados. Em seguida, veremos alguns aspectos da relação entre tomografia e comportamento que apontam para o desenvolvimento independente
dessas abordagens em diferentes períodos e contextos históricos. TERAPIAS COGNITIVAS, COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS E COMPORTAMENTAIS A terapia cognitiva é frequentemente e equivocadamente identificada com a terapia comportamental, e os nomes da TC e da terapia cognitiva comportamental, especialmente no Brasil, têm sido intercambiáveis.
Destacaremos alguns dos fatores específicos de cada abordagem e dos fatores de superposição, com foco especial nos aspectos históricos que convergiram com o surgimento de cada uma dessas abordagens em diferentes períodos e contextos. Os fundamentos históricos da TC Na década de 1950, nos Estados Unidos, o advento das ciências cognitivas sinalizou uma
mudança generalizada para o processamento da perspectiva cognitiva da informação, com os médicos defendendo uma abordagem mais cognitiva dos transtornos emocionais. Naquela época, houve uma convergência de psicanalistas e comportamentos em sua insatisfação com os modelos de depressão, respectivamente, modelo psicanalítico de raiva retroflexa e o
comportamento de condicionamento operacional. Nas décadas de 1960 e 1970, houve um distanciamento da psicanálise e comportamento radical por vários de seus adeptos, como Ellis, criador da terapia emocional racional, a primeira psicoterapia moderna com um claro sotaque cognitivo, além de Brandur, Mahoney e Meichenbaum. Apontaram os processos cognitivos como
cruciais na aquisição e regulação do comportamento, cognição como estrutura de mediação entre o ambiente e o comportamento, e estratégias cognitivas e comportamentais para interferir nas variáveis cognitivas. Assim, foi aberta uma era cognitiva na psicoterapia, a partir de fatos que convergiram fortemente para o surgimento da perspectiva cognitiva, o que se refletiu na
proposta da TC como sistema de psicoterapia baseado em modelos de funcionamento humano e instalação e manutenção da psicopatologia. De fato, e como discutido no primeiro módulo desta série, a influência mais importante, e a que levou ao CT, foram os próprios experimentos e observações clínicas de Beck. Ele aponta a cognição, não a emoção, como um fator
importante na depressão, conceituando-a como um transtorno mental e não um transtorno emocional. E ele propõe a hipótese de vulnerabilidade cognitiva como uma pedra angular de um novo modelo de depressão. Terapia comportamental e cognitiva na primeira metade do século XX a psicanálise, em suas diversas orientações, dominou o campo da psicoterapia. No entanto,
por volta da década de 1950, os cientistas começaram a questionar a base teórica e a eficácia de 14. Psicanálise, ao mesmo tempo, a teoria dos processos de aprendizagem e condicionamento, bem como a abordagem derivado deles, começou a influenciar pesquisas psicológicas e clínicas. Pavlov, um cientista que primeiro descreveu e analisou processos de condicionamento,
manifestou interesse em sua possível aplicação clínica. Assim, é possível resumir os princípios fundamentais do comportamento que desafiam a psicanálise ortodoxa: a mente não é um sujeito legítimo da pesquisa científica; o problema do paciente limitou-se ao seu comportamento observado, contra a necessidade de se referir a processos inconscientes que não são observados
e não testados; o foco da avaliação e do tratamento deve estar no que pode ser observado, utilizado e medido; na mudança de comportamento, fatores importantes foram aqueles que contribuíram para a manutenção do problema pelo paciente, não sua origem pretendida; e, finalmente, o método científico fornece uma base legítima para o desenvolvimento da teoria e da prática
clínica em que a aplicação de princípios teóricos e terapêuticos será melhor avançada por meio da observação empírica sistemática. No entanto, o desenvolvimento da terapia comportamental na Inglaterra e nos Estados Unidos segue caminhos paralelos e separados. Na Inglaterra, após uma visita aos Estados Unidos, não impressionada com a psicologia acadêmica e clínica
americana, Eisenke desenvolveu os parâmetros da psicologia clínica inglesa: as leis estabelecidas pela psicologia acadêmica devem ser aplicadas na clínica; A psicologia clínica deve ser uma profissão independente; uma vez que os testes de psicoterapia e projeto não vêm de teorias ou conhecimentos de psicologia acadêmica, não devem ser utilizados na psicologia clínica; A
psicologia clínica deve ser baseada nos conhecimentos, métodos e desenvolvimentos gerados pela psicologia acadêmica, que conclui que os processos de condicionamento são a melhor base para uma nova abordagem. Após o Segundo Mundo Guerra Eisenke, incentivado por Lewis, ele fundou um programa acadêmico para psicólogos clínicos, com Monte Shapiro como o
primeiro diretor de treinamento clínico, o que dá a oportunidade ao departamento de psicologia do Instituto de Psiquiatria de Maudsley da Universidade de Londres. Estes foram, em sua maioria, transtornos de ansiedade, especialmente agorafobia, o que levou à publicação de estudos de caso. No entanto, tais esforços iniciais até agora não se assemelham a uma nova forma de
psicoterapia. Eisenka foi sucedido por Jeffrey Gray, que por sua vez foi substituído em 2000 por David Clarke e Paul Salkowski, brilhantes pesquisadores cognitivos, finalmente impondo terapia cognitiva ao Instituto em vez do precursor da terapia comportamental. Ao mesmo tempo, um marco importante no desenvolvimento da terapia comportamental britânica terminou na
mesma instituição, com a aposentadoria de Isaac Marx. Nos EUA, ao mesmo tempo, o modelo mais destacado da psicologia acadêmica era um pedregulho, um modelo colorado que insistia que a formação de psicólogos clínicos deveria ser baseada nos departamentos de psicologia acadêmica, com um sólido grau em psicologia e um componente importante da pesquisa de
doutorado. No entanto, em oposição à clínica, há uma tendência de não aceitar criticamente várias formas de psicoterapia, praticadas na época, e uso indiscriminado de ferramentas psicométricas, em particular testes de projeto. Ao contrário do comportamento britânico, claramente baseado nos conceitos de Pavlov, Watson e Hull e aplicado em um contexto clínico a pacientes
neuróticos, o comportamento americano, baseado principalmente nas ideias de Skinner e seus seguidores, tentou reproduzir em pacientes psiquiátricos os efeitos do condicionamento obtidos com animais em laboratórios. Os problemas psiquiátricos de pacientes graves e crônicos foram conceituados como problemas comportamentais, sendo que a solução dependia do
programa de correção por meio do condicionamento operacional. O estudo é de grande importância, mas não rende os resultados esperados. Além disso, o sucesso da terapia comportamental no tratamento de transtornos de ansiedade não tem sido replicado no tratamento da depressão. Ao mesmo tempo, a teoria do condicionamento é de 15. O medo, fundamental para a
sugestão inicial de terapia comportamental, deu sinais claros da necessidade de revisão. Terapia cognitivo-comportamental Embora a terapia comportamental tenha sido promissora, especialmente no tratamento de fobias e transtornos obsessivo-compulsivos, muito cedo suas limitações teóricas e aplicadas tornaram-se claras, especialmente no que diz respeito à faixa limitada
de transtornos para os quais foi eficaz. Ao mesmo tempo, na década de 1960, as teorias dominantes na psicologia mudaram seu foco da força ambiental para os processos racionais individuais como fonte de direção da ação humana refletida nas expectativas, decisões, escolhas e controle do indivíduo, prevendo o impacto da revolução cognitiva na clínica, através do surgimento
de orientações cognitivas. Devido ao sucesso reduzido no tratamento da depressão por terapeutas comportamentais, e apesar da resistência da terapia comportamental a conceitos e métodos cognitivos, Beck (1970) encontrou um público interessado. Além disso, houve também o fato de articular os problemas de um número crescente de médicos que defendiam o
comportamento de atenção a uma fonte valiosa de dados e compreensão clínica: a cognição. Restaurado pelas características do modelo cognitivo proposto por Beck, que incluía tarefas comportamentais, sessões estruturadas, tempo limitado de tratamento, registro diário de experiências não adaptativas, etc., os escritos de Beck encontraram interesse surpreendente no lado
comportamental. Superando sua resistência, técnicas comportamentais reconhecidas começaram a incorporar métodos cognitivos no ao mesmo tempo em que começaram a aceitar a cognição como uma construção de mediação entre o meio ambiente e o comportamento. Outra fonte de desconfiança comportamental, incluindo o próprio Eisenka, referiu-se ao fato de que a TC
desenvolveu-se independentemente da psicologia cognitiva como uma ciência básica, interrompendo o máximo de comportamento que a ciência psicológica deve fundamentar a psicologia clínica. Mas o sucesso da Tomografia Computadorizada no tratamento da depressão ajudou a neutralizar essas resistências. E como conceitos cognitivos foram incorporados à prática
comportamental, gerando assim a terapia cognitiva comportamental, observou-se que, além da excelência na efetividade no tratamento da depressão, os métodos cognitivos acabaram por demonstrar sua superioridade no tratamento de transtornos de ansiedade, área onde a terapia comportamental tem alcançado inegável sucesso. Características comuns? Do ponto de vista
ontológico, a terapia cognitiva comportamental é radicalmente diferente na visão de uma pessoa. Do ponto de vista filosófico, o modelo cognitivo reconhece a influência do observador, bem como suas hipóteses e expectativas sobre o processo de observação. O modelo comportamental, por outro lado, em sua busca pelo rigor metodológico, ou propõe reduzir o objeto observado
pelo objeto observado, ou ingenuamente sugere que a observação pura na qual o observador está livre de hipóteses, talvez quando, segundo Popper, ele configura apenas um mito filosófico. Do ponto de vista epistemológico, a TC sugere que, por serem refutáveis, hipóteses são candidatos ao status científico, tomando posição equivalente à posição de racionalismo crítico. Por
outro lado, o Comportamento sempre se declarou adepto do positivismo lógico, com ênfase na necessidade de verificação direta, mesmo relativa de enfraquecimento, reconhecendo a ação, variável dependente, variáveis intermediárias, que coincidiu com a popularização nos círculos científicos do método hipotético-dedutivo. Isso, aceito pelo cognitivismo, permitiu que a
pesquisa de cognição não fosse observada como uma estrutura de mediação entre o ambiente e as respostas emocionais e comportamentais da pessoa, constituídas efeitos observados. Outra diferença notável, mais especificamente mais referida como incompatibilidade filosófica, refere-se ao conceito de cognição, que para o comportamento é um comportamento oculto e,
para cognição, é um evento mental. Para isso, o conceito de subordinação das emoções e comportamento à cognição é explícito, refletindo uma postura construtivista realista, a visão cognitiva, que colide com o modelo comportamental do comportamento humano. Para ilustrar essa diferença fundamental, tome 16. Ana Maria Serra Doutora em Psicologia e Terapeuta Cognitiva
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suas diferenças. Como beck (1979) afirma: Para um terapeuta comportamental, a mudança de comportamento é um fim em si mesmo; Para um terapeuta cognitivo, é um meio para um fim - isto é, mudança cognitiva. E o que as duas abordagens têm em comum? Por causa da sequência histórica, apenas a TC, em sua proposta, poderia ter emprestado algo de seu antecessor, a
terapia comportamental. Apesar das diferenças que estão sendo discutidas, a terapia comportamental tem contribuído importante, especialmente nos seguintes aspectos: a ênfase no uso do método científico; Importância para os fatores de manutenção dos transtornos, não fatores de origem; foco em elementos terapêuticos como estrutura de sessão e processo clínico, metas
terapêuticas, tratamento de curto prazo; e considerando as mudanças comportamentais como uma ferramenta importante para alcançar mudanças cognitivas. Quanto à terapia cognitiva comportamental, ela está em uma posição intermediária confortável entre as duas abordagens, mas com um certo grau de liberdade é concedida aos seus praticantes. Há dois grandes grupos.
Em primeiro lugar, aqueles que antes treinavam como terapeutas comportamentais, que tendem a permanecer associados a padrões comportamentais, apenas adicionando a esses princípios e métodos cognitivos, mas principalmente visando mudanças comportamentais. Para eles, a cognição ainda é vista como um comportamento secreto. Em segundo lugar, aqueles que
foram treinados como terapeutas cognitivos que, ao adotarem um modelo cognitivo, utilizam métodos comportamentais, mas com o objetivo explícito de obter alterações cognitivas. A conclusão é óbvia de que a crença predominante especialmente no Brasil é que a TC originou-se da terapia comportamental, formando uma forma de neo-comportamento, para não encontrar uma
base na sequência histórica de eventos que levaram ao desenvolvimento independente de ambos. Em 1994, Hans Eisenck expressou sua opinião sobre a possível origem comportamental da Tomografia Computadorizada: A tomografia tem pouco a ver com terapia comportamental. Beck era, de fato, um psicanalista redimido que foi sábio em abandonar a parafernália do
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maioria das pessoas, como resultado de situações em que o limiar individual de controle e resposta aos estressores internos e externos da pessoa é ultrapassado. A crise é definida como um estado temporário de graves distúrbios e posterior desorganização, durante a qual uma pessoa se vê incapaz de enfrentar uma determinada situação, utilizando os mesmos recursos que
costuma usar para resolver problemas. Crises podem levar a um resultado radicalmente negativo, o que aumenta a vulnerabilidade dos envolvidos. Em tempos de crise, as pessoas exibem sintomas cognitivos e comportamentais e algum grau de desorganização, refletidos no declínio de suas habilidades e recursos para processamento de informações, resolução de problemas e
modulação emocional. A percepção da situação de crise em si pode ser influenciada pela ativação emocional, que favorece distorções no desenho da natureza da situação. Os recursos de gerenciamento de desastres podem se tornar estratégias limitadas e ineficazes de resolução de problemas, muitas vezes em atitudes estereotipadas. A capacidade usual de uma pessoa de
flexibilidade cognitiva, necessária para gerenciar emoções, pode ser seriamente afetada pelo uso de estratégias compensatórias disfuncionais, como negação ou evasão. Crises mais graves também podem levar a estados psicóticos temporários, devido a prejuízos cognitivos e emocionais gerados pela percepção da situação como intratável. Em uma situação de crise, os
recursos disponíveis podem não ser suficientes; nesses casos, os envolvidos podem precisar ter acesso a reservas de recursos subutilizados, como força e coragem, podendo estabelecer sistemas temporários de sobrevivência e, na maioria dos casos, ter que mobilizar sistemas de apoio familiar e social. Temos visto diferenças interpessoais e individuais na natureza e
gravidade das crises, na disponibilidade de recursos a serem mobilizados para gerenciá-las e na eficácia com que a crise será superada. Em outras palavras, algumas situações podem significar uma crise para uma pessoa, não para outra, ou a mesma situação pode significar uma crise para uma pessoa em um momento ou outro em sua vida, mas não em outra, pois a
disponibilidade de recursos para a gestão de crises pode variar em diferentes fases e contextos de vida. Há pacientes em crise que têm um histórico prévio de recursos adequados para lidar, e para quem a crise é uma situação atípica. Há outros pacientes propensos a convulsões, dificuldades emocionais e comportamentais de gestão, e que experimentam sucessivas crises que
entram em erupção periódica. Ambos os grupos podem precisar de ajuda profissional. Situações críticas podem se apresentar de forma diferente e em diferentes contextos, individuais ou coletivos. Podem estar associados a uma doença aguda ou crônica, à própria pessoa e a outras significativas; A morte de outros significativos; conflitos e rupturas de relações interpessoais e
afetivas; Acidentes envolvendo a pessoa ou outros ou grupos; Desastres naturais; à situação de violência doméstica, violência social e política, com violações dos direitos civis individuais e coletivos; abuso de substâncias, etc., tais situações críticas criam estresse, levando ao sofrimento e um maior senso de vulnerabilidade ao propósito real ou subjetivo, ou ambos. Em crise, as
pessoas presentes, segundo Freeman (2000), desconforto, descontrole e desorganização. O desconforto refere-se à experiência subjetiva de saudade diante da percepção, situação real ou não insolúvel. Disfunção refere-se a limitar os recursos de enfrentamento que as pessoas geralmente dependem. Descontrolado refere-se à experiência subjetiva e objetiva da incapacidade
de determinar ou alterar o curso da situação. E a desorganização se reflete na incapacidade de formular ou ativar um plano específico para enfrentar a situação, identificar problemas, desenvolver metas e estratégias de soluções, priorizar e implementar essas estratégias. Situações de crise podem exigir intervenção clínica. Nesses casos, a Terapia Cognitiva pode ser
particularmente indicada, dada a sua natureza curta e estruturada, bem como uma série de suas outras características aplicadas que discutimos abaixo. 19. TERAPIA COGNITIVA EM SITUAÇÕES DE CRISE Os objetivos imediatos de um terapeuta cognitivo diante de um paciente inspirado em uma crise podem ser resumidos como: avaliar a natureza da situação e os
elementos sitiantes da crise; estudo e avaliação de fatores de risco para violência contra si e outros, como suicídio ou assassinato; Estudar e avaliar o repertório de recursos com os quais uma pessoa considera ou já contou em situações anteriores; desenvolver um plano de gestão de crises, criar alternativas para lidar com situações e o comportamento de alternativas. O
profissional deve ter em mente a natureza temporária da crise e a violação e desorganização do tratamento humano da situação. Esse aspecto temporário abre espaço para questionamentos e problemas cognitivos, implicando a necessidade de uma estrutura intervir e implementar o processo de lidar com problemas relacionados, a fim de otimizar o uso do tempo terapêutico. Por
fim, o terapeuta deve agir para reduzir o potencial de ações radicais e negativas por parte do paciente. Algumas das características do modelo de terapia cognitiva utilizada o tornam particularmente especificado ao cuidar de pacientes em situações de crise. A breve natureza da intervenção é adequada para intervenção em situações críticas. O caráter ativo e colaborativo da
intervenção incentiva a participação ativa do paciente no processo de mudança, oferecendo a ideia de controlar a situação. O aspecto dinâmico da interação entre o terapeuta e o paciente permite um rápido estudo de conhecimento e emoções, facilita a auto-divulgação pelo paciente e, portanto, uma direção mais direta de intervenção aos aspectos disfuncionais da cognição,
atitude e comportamento do paciente. A natureza política do modelo permite ao terapeuta formular hipóteses de conceituação cognitiva que refletem padrões e crenças disfuncionais que integram o sistema cognitivo do paciente; A utilização de um inquérito de curto prazo, no nível de intervenção funcional, que permite a modulação emocional do paciente; Explorar focos de
problemas e identificam metas e estratégias de enfrentamento e superação, o que incentiva o paciente a funcionar como sua própria fonte de recursos. A definição conjunta de metas terapêuticas não só proporciona estrutura e direção, mas também facilita a avaliação periódica do progresso clínico e garante que pacientes e terapeutas desenvolvam esforços na mesma direção.
O aspecto didático do processo clínico na terapia cognitiva permite ao paciente esclarecer as dificuldades internas e externas que está enfrentando; Além disso, define o desenvolvimento do paciente, suas próprias estratégias de sobrevivência e resolução de problemas, tarefa que vai muito além do objetivo terapêutico de simplesmente ajudá-lo a resolver os problemas que
apresenta neste momento de sua vida. Outro aspecto importante da intervenção em crise é a aliança terapêutica baseada na empatia entre o terapeuta e o paciente, e cujo desenvolvimento e manutenção é de responsabilidade do terapeuta. A Aliança dá ao paciente a impressão de não estar sozinho diante de uma crise, apoio efetivo diante de um terapeuta, que, dependendo da
natureza da crise, pode até atuar como defensor na preservação dos direitos do paciente. Finalmente, referindo-se aos padrões cognitivos, sabemos que essas estruturas organizam elementos da nossa percepção do real; Através do processo clínico na terapia cognitiva, não apenas os regimes e crenças disfuncionais do paciente representam importantes focos de intervenção,
e que contribuirão para uma visão realista da crise e reconhecimento, mobilização e desenvolvimento da resolução e superação de recursos; mas a crise em si pode fornecer espaço para aprender novas habilidades cognitivas e problemáticas, favorecendo o desenvolvimento de um sistema funcional de esquemas e crenças, substituindo o sistema disfuncional anterior. Diante de
situações críticas realmente adversas, sintomas de depressão ou ansiedade, ou ambos são esperados. No trabalho clínico, é muito útil incentivar pacientes em condições de crise a distinguir, por um lado, as reações esperadas de tristeza ou ansiedade realista, que continuam a permitir ajuste e enfrentamento eficazes, e, por outro lado, os sintomas de depressão ou transtorno
de ansiedade que dão a uma pessoa disfuncional e requerem atenção terapêutica direcionada. Situações de crise não necessariamente têm resultados negativos ou consequências. A crise pode ser usada como uma arena onde o paciente e o terapeuta podem desenvolver conjuntamente novos recursos, mobilizar recursos existentes de forma coerente e criativa, tranquilizar o
paciente da escolha aberta a ele, e aproveitar as estratégias de resolução utilizadas para desenvolver novas formas de resolver problemas, neutralizar estressores e adaptar e dificuldades inerentes à vida. TERAPIA COGNITIVA E DEPRESSÃO Edela A. Nicoletti e Ana Maria M. Serra O impacto da depressão na população em geral tem sido muito subestimado. Um estudo
recente do Banco Mundial e da Organização Mundial da Saúde revelou os efeitos devastadores da depressão. Neste estudo, a depressão é a quarta principal causa de incapacidade, respondendo por mais de 10% dos anos de incapacidade em todo o mundo. As previsões para as próximas décadas refletem a deterioração da situação atual, e a depressão deverá ser a segunda
causa de incapacidade em 2020, não relacionada apenas a doenças cardíacas. Atualmente, a depressão atinge cerca de 12% da população adulta (8% das mulheres e 4% dos homens), contra apenas 3% no início do século XX. Cerca de 75% das internações psiquiátricas têm episódios depressivos como causa primária ou secundária. Outras evidências confirmam a gravidade
da situação. Estatísticas ao redor do mundo nas últimas três décadas mostram não apenas um aumento gradual da incidência de depressão na população em geral, mas também uma diminuição na idade do primeiro episódio depressivo, com aproximadamente 9% dos adolescentes experimentando um episódio de depressão grave antes dos 14 anos. Além disso, a depressão,
para a maioria das pessoas, é uma doença recorrente e crônica. Um estudo prospectivo mostra que 85% dos pacientes em recuperação de um episódio depressivo sofreram pelo menos uma recaída nos próximos 15 anos, e 58% deles tiveram uma recaída dentro de 10 anos de recuperação, embora tenham permanecido estáveis nos primeiros cinco anos após o tratamento
inicial (Frank, 1991). Esses dados apontam, em particular, para a necessidade de planos eficazes de prevenção e tratamento para a depressão. Tem-se demonstrado que a TC é útil em ambos os aspectos, ou seja, na prevenção da depressão e como forma de psicoterapia eficaz. Sua relevância é ainda maior quando se considera que sua aparência preencheu uma lacuna
séria, uma vez que modelos comportamentais e psicanallíticos previamente desenvolvidos não têm se mostrado particularmente eficazes no tratamento de transtornos depressivos. Impulsionado por problemas teóricos, e na tentativa de ultrapassar os limites da psicoterapia e provar princípios psicanalíticos por meio da metodologia científica, Aaron Beck propôs um modelo
inovador de depressão, um modelo cognitivo no qual concebeu a depressão como um transtorno de processamento de informações e não como um transtorno emocional. Antidepressivos e Psicoterapia A eficácia da TC no tratamento da depressão é especialmente relevante devido ao limitado sucesso do uso exclusivo Em primeiro lugar, as taxas globais de reincidência e
suicídio não foram reduzidas com o aumento do uso de antidepressivos. Estima-se que 35 a 40% dos pacientes com depressão não respondem satisfatoriamente aos antidepressivos, e alguns dos que respondem satisfatoriamente se recusam a tomá-los ou interromper o tratamento devido a efeitos colaterais. O tratamento depressivo com farmacoterapia carrega o problema da
atribuição, buscando atribuir sua melhora à droga e, assim, fortalecer a ideia de doença e controle externo de lócus. Por outro lado, melhorar a condição do paciente na psicoterapia vai além de simplesmente aliviar a depressão; ele aprende com sua experiência psicoterapêutica de forma abrangente e se desenvolve em diversas áreas de sua experiência, processos que
previnem novos episódios. Por fim, os antidepressivos não lutam contra a desesperança, a construção cognitiva, que é o fator determinante da ideia e comportamento suicida. De acordo com o parecer atual, condições depressivas importantes, para a grande maioria dos pacientes, representam a condição 21. foi levantada que a capacidade de intervenção para evitar o retorno
dos sintomas depressivos após o tratamento poderia ser pelo menos tão importante quanto sua capacidade de tratar o episódio atual. Não há evidência de que a farmacoterapia forneça qualquer proteção contra o retorno dos sintomas após sua suspensão. No entanto, os defensores das intervenções psicoterapêuticas argumentam que elas fornecem um benefício permanente
que persiste após a interrupção das sessões e os riscos subsequentes são reduzidos. Estudo realizado por Hollon et al. em 1996, comparando o tratamento da depressão com tomografias computadorizadas, medicamentos ou uma mistura de ambos, constatou que os resultados, a curto prazo, são os mesmos em qualquer situação, mas que as recaídas são muito menores entre
aqueles tratados com tomografias computadorizadas. A hipótese de vulnerabilidade cognitiva como modelo de hipótese de depressão de vulnerabilidade cognitiva, pilar do modelo cognitivo de depressão, refere-se ao aumento da tendência em depressão, em relação à população como um todo, de aplicar vieses negativos no processamento da informação; além disso, uma vez
feita uma interpretação exageradamente negativa, continuaram a resistir à falta de aceitação de sua interpretação inicial ou de reconhecer interpretações alternativas. Assim, a depressão será o resultado de um fenômeno que chamamos de espiral negativa descendente: interpretações exageradamente negativas levam a uma queda de humor, o que, por sua vez, leva a
interpretações ainda mais negativas e assim por diante, no processo que explica a instalação e manutenção do transtorno depressivo. No caso da depressão, o conteúdo da cognição depressiva refletirá atribuições pessimistas e escores em relação aos três vértices da tríade cognitiva: o depressivo se classifica como desprovido de autoimagem e habilidades, percebe o mundo
exterior como hostil, injusto e rejeitado, e imagina que no futuro sua insatisfação com seu presente permanecerá ou pode aumentar. Beck propôs a ideia de esquemas cognitivos, crenças fundamentais e crenças convencionais que evoluiriam a partir de experiências de vida relevantes e refletiriam a percepção de uma pessoa sobre os padrões do real. Portanto, o principal objetivo
da TC será promover a estruturação cognitiva, ou seja, mudar o sistema de padrões e crenças depressivas, e restaurar a flexibilidade cognitiva, que em conjunto permitiria a modulação emocional diante dos desafios e dificuldades inerentes à vida. Fatores de vulnerabilidade à depressão da tomografia-computador toma padrões de vulnerabilidade/estressor para explicar o
aparecimento e manutenção de um transtorno depressivo. Nesse modelo, a vulnerabilidade à depressão, que inclui fatores biológicos e cognitivos, será inversamente proporcional à representação de estressores ambientais; Assim, uma pessoa que apresenta uma alta vulnerabilidade à depressão precisaria apenas de um pequeno estressor para ativar um episódio depressivo, e
vice-versa. Esse conceito auxilia na avaliação, conceituação e intervenção da depressão. Quanto às vulnerabilidades à depressão e reflete a adoção de modelos multifatoriais, a TC aponta para fatores de predisposição biológica; Fatores hereditários Fatores de predisposição cognitiva adquiridos ou bem transmitidos; Falta de habilidades para resolver problemas; fatores
ambientais e imprevistos, como problemas e crises vitais; fatores de personalidade como introversão, neurótico, traços obsessivos; estados subjetivos de desamparo e desesperança, entre outros. Em particular, fatores cognitivos são apontados para estilos de processamento de informações, denotando extremismo e rigidez, como pessimismo e perfeccionismo. No entanto, é
necessário considerar se a negatividade geral nos estados depressivos refletirá a distorção da realidade ou o excesso de realismo. Estudos em psicologia cognitiva mostram que um pessimista é mais realista do que um otimista, o que significa que este último distorce mais a realidade e é a seu favor do que o primeiro. No entanto, estudos de TC mostram que o pessimismo é um
fator necessário, embora não suficiente, em condições depressivas. Assim, esses dados parecem indicar que um certo grau de otimismo é necessário para neutralizar a desesperança e desamparo que predispõem as pessoas à depressão. Foi desenvolvida uma classificação ou diagnóstico de depressão e análise cognitivo-funcional de diversos sistemas diagnósticos que
indicam critérios para o diagnóstico da depressão. No entanto, os diagnósticos implicam conhecimento de fatores etiológicos. E tipo, 22. nesta fase do conhecimento, temos apenas hipóteses sobre a etiologia da depressão, e o diagnóstico é feito com Nos sintomas apresentados, vários autores argumentam com uma boa dose de razão que o que fazemos é realmente classificar
a depressão em vez de seu diagnóstico. No entanto, essa discussão está apenas parcialmente relacionada à TC, devido ao fato de que, na TC, o planejamento da intervenção e o processo psicoterapêutico em si baseia-se em uma análise funcional do estado específico de cada paciente depressivo. Para desenvolver a análise funcional, foram estudados os seguintes aspectos
relevantes do estado depressivo: (1) mudanças de humor relacionadas à característica central da depressão, daí o nome geral dos transtornos afetivos; (2) mudanças no estilo cognitivo, que se refletem em pensamento lento e ineficaz, baixa concentração, déficit de memória, indecisão; (3) mudanças de motivação, como perda de interesse no trabalho ou lazer, isolamento social,
fuga ou comportamento esquivo, incluindo suicídio; (4) mudanças de comportamento como passividade, inatividade, choro, reclamação ou demanda excessiva e vício; (5) alterações biológicas como aumento ou redução do apetite ou sono, que podem resultar de alterações estruturais ou bioquímicas. A conclusão em relação ao processo terapêutico na TC para depressão, deve-
se notar que o planejamento da intervenção e a condução do processo clínico seguem os métodos gerais de abordagem, ou o que chamamos de padrão ct, conforme descrito no primeiro módulo desta série de interrogatórios. Em uma palestra memorável oferecida durante o Congresso EABCT em Manchester, Inglaterra, em setembro de 2004, Beck afirmou que quando propôs
um modelo cognitivo de depressão, conceituando-o como uma desordem inovadora de pensamento e não como um distúrbio emocional, ele foi percebido como comportamental e psicanallítico, como um cavalo de Tróia, explicando: Eles estavam com medo de que se eles me aceitassem entre eles, eu destruiria seus padrões de dentro. Logo, no entanto, a consistência e
eficácia do novo modelo chamou a atenção de cientistas e médicos de todo o mundo que testaram e reproduziram as conclusões de Beck e seus associados. Hoje, o modelo cognitivo é o modelo mais eficaz e mais comprovado para conceituação e tratamento da depressão, devido ou não a medicamentos. Além de seu desenvolvimento em intervenção e eficácia, estudos
recentes de processos cognitivos em depressão e processos que permitem desfechos clínicos também têm recebido cada vez mais atenção dos pesquisadores, em um sinal inequívoco de progresso em níveis conceituais e aplicados, e explicam a preferência por médicos de TC em todo o mundo. TERAPIA COGNITIVA E SUICÍDIO O CT Arnaldo Vicente e Ana Maria M. Serra
tem se mostrado eficaz para uma ampla gama de transtornos emocionais que incluem o suicídio. Sua eficácia na prevenção do suicídio é particularmente importante, dado os dados aumento de suicídios entre adultos e adolescentes. A formação técnica de um terapeuta cognitivo para cuidar adequadamente de pacientes suicidas é fundamental, especialmente dada a
imprevisibilidade do comportamento suicida em pacientes deprimidos que buscam ou encaminham para psicoterapia. Quando o terapeuta identifica a presença de ideias e comportamentos suicidas no paciente, todos os outros objetivos terapêuticos são ignorados, focando a ação do terapeuta na intervenção direta nesses elementos. Comportamento Suicida Primeiro, devemos
distinguir entre diferentes níveis de comportamento suicida, desde ideias suicidas em que o paciente começa a contemplar o suicídio como uma solução viável para seus problemas, para a tentativa de suicídio e suicídio completo. O comportamento suicida pode apresentar-se disfarçado: decisões súbitas, por exemplo, preparar vontade; declarações denotando desesperança
como a minha vida não vai melhorar; ideias de que os outros estariam melhor com a minha morte, como eu sobrecarreto a todos; O menino de 6 anos, muito deprimido após o acidente em que sua mãe e seu irmão mais novo morreram, começou a expressar aos familiares o desejo de ir ao céu para ver sua mãe e seu irmão, e, como eles, ficar com os anjinhos, um discurso que
apontava para ideias suicidas, aos 23 anos. tentar evitar a situação difícil em que a família estava após a tragédia. Deve-se notar que o desejo de morrer inversamente é proporcional ao desejo de trazer intolerância à situação da vida atual; uma pessoa que realmente deseja morrer vendo a morte como a única solução para seus problemas não relata seu desejo de evitar. Por
outro lado, uma pessoa que relata seu desejo de morrer pode, de fato, relatar um pedido de ajuda. Há outras maneiras de avaliar a intencionalidade. Devemos perguntar ao paciente sobre seu conhecimento sobre os possíveis métodos que ele gostaria de considerar o uso, a letalidade dos métodos, como ele teria acesso a esses métodos e as medidas que ele já pode ter usado
para estudar diferentes métodos e acessar estratégias instrumentais. Essas informações, em conjunto, permitem ao terapeuta avaliar a gravidade das intenções suicidas em comparação com o desejo de relatar a intenção como um pedido de ajuda. Recomenda-se pesquisa direta sobre ideias e comportamentos suicidas sem eufemismos e evitar involuntariamente o aumento de
preconceitos sociais, culturais e religiosos contra o suicídio e o suicídio. Alguns médicos apoiam a ideia de que uma solução direta para o problema do suicídio, incluindo o uso dos termos suicídio e suicídio, pode levar o paciente a considerar essa alternativa. No entanto, estudos mostram que a improbabilidade deste e também indicar que evitar o assunto ou referência velada
pode indicar ao paciente que o terapeuta compartilha preconceitos sociais e culturais, e talvez até mesmo religiosos, em relação ao suicídio. Avaliação objetiva Embora todos os suicídios sejam depressivos, estudos mostram que a desesperança é um construtor central do risco de suicídio. Beck e seus parceiros criaram escalas para uma avaliação objetiva da depressão e
desesperança. BDI (Beck Depression Inventory), inventário de depressão de Beck, correlaciona-se com suicídio não semelhante, por exemplo, entre a população em geral, com discriminação entre depressivo e não depressivo. No entanto, a Escala de Desespero de Beck (BHS), escala de desesperança de Beck, se correlaciona com o suicídio em amostras homogêneas
depressivas, ou seja, distingue entre suicida e desumano depressivo, indicando que é uma medida adequada em uma avaliação objetiva do risco de suicídio em pacientes deprimidos que procuram ou são encaminhados para psicoterapia. Fatores de Risco Cognitivo Além dos fatores demográficos e sociais de risco crônico e agudo, estudos mostram diversos fatores de risco
cognitivos que precisam ser investigados. Segundo estudos, a desesperança se manifesta como fator de risco crônico e agudo. Sugere um padrão relativamente estável no qual medir a tríade cognitiva envolvida é o futuro. Outro fator de risco diz respeito à auto-retote. Em adultos, a autoestima indica fator de risco, independentemente da desesperança. Nas crianças, no entanto,
a autoestima está associada à depressão e às intenções suicidas, mas apenas quando na presença de desesperança. Auto-produtividade refere-se à medição do I da tríade cognitiva. Quanto à forma de processamento de informações, o suicídio demonstra uma maior propensão à distorção na interpretação de seu real. As formas mais frequentes de distorção, que geralmente
refletem a rigidez cognitiva, são: abstração seletiva, na qual uma pessoa se abstista de sua única evidência real, confirmando suas expectativas pessimistas e negligenciando as evidências opostas; generalização excessiva em que uma pessoa usa termos generalizadores, como nunca/sempre, tudo/nada; e pensamento dicotomioso, que se refere a uma forma extremista e
perfeccionista de avaliar seu real em termos de, por exemplo, grande ou horrível, ou seja, sem considerar possibilidades intermediárias mais realistas. Quanto ao conteúdo de seus conhecimentos, os tópicos mais frequentes no processamento do suicídio real são crenças perfeccionistas, que se refletem em expectativas irreais que uma pessoa tem de si mesma, nas expectativas
que uma pessoa tem dos outros, e nas expectativas que uma pessoa acredita que os outros têm sobre si mesma. Entre eles, a expectativa é que uma pessoa acredite que os próprios se correlacionam com o maior risco de suicídio. Quanto à atribuição de estilos eventos negativos em suas vidas, o suicídio tendem a fazer (O mal da minha vida é por minha causa), estável (fatores
internos 24. Ana Maria Serra Doutora em Psicologia e Terapeuta Cognitiva pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, Inglaterra. Presidente Honorário da ABPC - Associação Brasileira de Psicoterapia Cognitiva. Especialistas em pesquisa, consultoria e formação, oferece regularmente cursos e palestras, incluindo um curso especializado em terapia cognitiva
credenciado pelo CFP - Conselho Federal de Psicologia www.itc.web.com© itc@itc.web.com. Essa tendência, fazendo concessões a eventos negativos - reflete pessimismo e desesperança, determinando os fatores de ideias e comportamentos suicidas. Déficit em Habilidades de Resolução de Problemas Mostram que déficits cognitivos subjacentes no suicídio, como
depressivos, referem-se a uma diminuição na capacidade de resolver problemas. Quando suas estratégias habituais de resolução de problemas falham, os suicídios ficam paralisados e demonstram uma incapacidade de gerar novas estratégias de resolução, insistindo em estratégias ineficazes. Incapazes de resolver problemas, eles acreditam que o suicídio é a única solução
eficaz. Os suicídios falham em todas as etapas do processo de resolução de problemas. Eles têm dificuldade em identificar claramente problemas e objetivos, desenvolvendo estratégias alternativas de assentamento e até mesmo contra o reconhecimento de estratégias viáveis de assentamento quando propostas. Também têm dificuldade em implementar estratégias de
assentamento devido à desmotivação inerente à depressão, à avaliação de estratégias e ao monitoramento dos resultados e ao desenvolvimento de estratégias alternativas de assentamento quando as estratégias iniciais falham. Por fim, os suicídios demonstram uma diminuição da tolerância à ansiedade inerente ao processo de resolução de problemas e um atraso entre
identificar o problema e resolvê-lo. A literatura especializada oferece diversos programas de treinamento sobre resolução de problemas para depressivos e suicídios. No caso específico da TC, o treinamento para resolução de problemas é parte integrante de seu modelo aplicado, representando um dos dois pilares nos quais a intervenção cognitiva é apoiada, juntamente com a
reestruturação cognitiva. O papel dos profissionais psicoterapeutas deve refletir sobre esse aspecto e determinar sua posição filosófica sobre essa questão complexa. No entanto, alguns pontos devem ser destacados. O psicoterapeuta é legalmente responsável, sob punição na forma de um tribunal cúmplice, e ética para evitar que o suicídio completasse seu plano mobilizando
todos os recursos disponíveis, incluindo o envolvimento de outros pacientes significativos. Dada a posição pessoal do terapeuta, ele pode justificar suas ações de prevenção ao suicídio, com base no pressuposto de que o suicídio no momento não é funcional e tem os recursos usuais para a sobrevivência. Assim, caberá ao terapeuta desenvolver flexibilidade cognitiva e
habilidades de resolução de problemas que fornecerão ao paciente recursos de enfrentamento. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BECK, A.T.; RUSH, JAY; SHAW, B.F.; EMERY, G. (1997) Terapia de Depressão Cognitiva, Porto Alegre: ArtMed. DATTILIO, F.M.; FREEMAN, A. (Eds.) (2004) Estratégias Cognitivas Comportamentais para Intervenção em Crise, Porto Alegre:
ArtMed. SALKOVSKIS, P.M. (Dr.) (2004) Fronteiras da Terapia Cognitiva, São Paulo: Casa d'Psicolo. 25. Objetivo: aprimorar o conhecimento de estudantes e especialistas em psicologia sobre terapia cognitiva. Preparação: Ana Maria Serra, Doutora em Terapia Cognitiva, Coordenação São Paulo-SP: Claudia Stella, Psicóloga Clínica, Doutora em Educação, Professora de
Psicologia e Editora da revista Psicologia Brasil. Módulos: oito módulos a serem publicados em periódicos consecutivos. Módulos de Conteúdo: 1 Introdução à Terapia Cognitiva 2 Conceitos e Preconceito na Terapia Cognitiva 3 Terapia Cognitiva e Intervenções em Terapia Cognitiva de Crise e Terapia Cognitiva de Depressão e Suicídio 4 Terapia Cognitiva e Transtornos de
Ansiedade Tópicos Especiais na Terapia Cognitiva Aplicada a Transtornos de Ansiedade, TOC (Transtorno Obssessivo-Compulsivo), Fobia, Transtorno do Pânico, TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático), Ansiedade Associada à Saúde 5 Terapia Cognitiva e Dependência Química da Terapia Cognitiva e Distúrbios Alimentares Terapia Cognitiva em Organizações 6
Terapia Cognitiva com Casais e Famílias Terapia Cognitiva com Crianças e Adolescentes Terapia Cognitiva e Prevenção da Depressão em Crianças e Adolescentes 7 Terapia Cognitiva e Transtornos de Personalidade Terapia Cognitiva e Esquizofrenia Terapia Cognitiva e Transtorno Bipolar 8 Resistência Terapia Cognitiva Terapia Cognitiva Terapia Com Pacientes Difíceis
Aliança Terapêutica em Questões de Terapia Cognitiva Relacionada ao Treinamento em Terapia Cognitva Ana Maria Serra - Instituto de Terapia Cognitiva de São Paulo-SP INTRODUÇÃO Os transtornos de ansiedade, que incluem ansiedade generalizada, fobias, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade e hipocondria relacionadas à saúde e transtorno
de estresse pós-traumático, implicam deficiência grave em seus pacientes. Sua incidência, segundo estudos recentes, está crescendo de forma alarmante. Este módulo, o quarto desta série de estudos transversais, usará terapia cognitiva para Alarme. Vamos começar explicando a base do modelo cognitivo de transtornos de ansiedade, depois apresentar modelos cognitivos
específicos para as classes mais comumente observadas de transtornos, ou seja, fobia, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo associado à ansiedade e hipocondria de saúde, e transtorno de estresse pós-traumático. Vamos tranquilizar, voltando-se para uma área importante de transtornos - transtorno de ansiedade (transtorno para se preocupar) - área em que a
Tomografia Computadorizada foi destacada e que merece um livro recente intitulado Anxiety Cure: Seven Steps to Stop You (ainda Sem Título), autor Robert Leahy, autor do último artigo deste suplemento. MODELO COGNITIVO BÁSICO DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE Como vimos antes, segundo o modelo cognitivo, a hipótese de vulnerabilidade cognitiva explica o
início e a manutenção de transtornos emocionais. Essa hipótese sugere que um paciente com transtorno emocional tem uma tendência aumentada de fazer distorções ao lidar com o real interno e externo, além da rigidez que resultará nele assim que a distorção for comprometida a resistir considerando interpretações alternativas. De acordo com o modelo cognitivo, o ponto
central para a experiência subjetiva da ansiedade antes do evento não será o evento em si, mas a apropriação de um valor ameaçador ou perigoso ao evento pelo sujeito. Em um caso particular de transtornos de ansiedade, a experiência de ansiedade será o resultado de atribuição exagerada de uma ameaça ou perigo a eventos que outros podem lidar como neutros. Assim, a
valência emocional ou ansigênica do evento não é interna, mas relativa e subjetiva, pois reflete a forma específica de representação desse evento por cada sujeito. Por exemplo, temos agorafobia que é perturbada em espaços abertos por causa da forma subjetiva de processar ou apresentar espaços abertos que, para outros, não carregam o mesmo valor de risco e perigo. Ou
um paciente de pânico que experimenta ansiedade incontrolável diante de taquicardia ou arritmia, que ele interpreta como um sinal iminente de um ataque cardíaco, mas que outros tratam de forma neutra ou, na maioria das vezes, nem percebem. No tratamento de pacientes ansiosos, promovendo reestruturação cognitiva e flexibilidade, o terapeuta cognitivo procura levá-lo a
buscar interpretações alternativas de suas interpretações exageradamente desastrosas; e, em paralelo, permitem que ele avalie eventos com grande realismo, neutralizando a sensação de risco ou perigo exagerado que ele imprimiu em seu real, interno e externo. Hipótese cognitiva Essa hipótese reflete o pressuposto da relação entre o conteúdo do conhecimento e a qualidade
e intensidade das emoções, bem como a forma de comportamento humano diante da situação. Então Pensamentos automáticos pré-conscientes típicos evocarão emoções típicas; por exemplo, pensamentos que refletem a perda (não tenho nada sem um emprego que perdi ou sem meu casamento, a vida não vale a pena), a falta de algo (não tenho oportunidade de conseguir
um bom emprego ou não tenho apego), ou baixa autoestima (sou um perdedor ou sou incapaz), estarão associados às emoções da depressão. Embora pensamentos que reflitam uma sensação exagerada de vulnerabilidade diante do real (se eu perder esse emprego, nunca mais terei outro ou não suportarei se vier a ser abandonado, ou até mesmo uma dor de cabeça: e se eu
tiver um tumor cerebral?) estarão associados a emoções de ansiedade. A hipótese de especificidade cognitiva é útil para o médico, facilitando a identificação da cognição quente, que está associada à raiz das emoções, e que, sendo desafiada, levará à modulação das emoções pelo sujeito; ou, em um caso particular de transtornos de ansiedade, a tarefa de cognição quente
neutralizará a experiência perturbadora de um sujeito perturbador. Olhando para frente.
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