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ACT e TCC são 
a mesma coisa 
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Os mitos 



ACT 

Acceptance and Commitment Therapy 

 

Accept  Choose Take Action 



Terapias 
Comportamentais 

Contextuais 



CBT 

Cognitive Behavioral Therapy 

Behavior  

Contextual Behavioral Therapy 



TCC 

Terapia Cognitivo Comportamental 

Comportamental 

Terapia Comportamental Contextual 



O que é a ACT? 



O contextualismo Funcional 



Qual é o papel da filosofia em nossa 
pratica  clínica 

• Postura Ontológica 
• Critério de verdade 
• Objetivo do conhecimento 
• Responsabilidade com a nossa postura e as derivações praticas dela 



Uma filosofia 



O que é Contextualismo funcional? 

– Ato  ou comportamento em contexto (Metáfora raiz) 

– Trabalho eficiente ou utilidade (Critério da verdade) 

– Predizer e influenciar eventos através da manipulação de contextos (Objetivo) 

 





Responsabilidade com a nossa postura 
e as derivações praticas dela 



 A psicopatologia é mantida ou 
exacerbada pelas maneiras de pensar 

das pessoas (Leahy, 2003) 



O Terapeuta trabalha com o cliente para ele 
identificar a sua maneira de pensar e modificar esta 

aplicando a lógica e a evidencia  

Não posso 
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Pensar 

Se emocionar 

Sentir 

Lembrar 

Imaginar 

Se mover 

Beber 

 

 



Posicionamentos em relação ao papel das condutas 
privadas 

Figura 3: Diferentes relações entre E (Ambiente), B (Comportamentos observáveis) e C/s 
(Respostas não observáveis e suas propriedades de estímulo). Extraído de Forsyth et al (1996) 

Contexto 



Os eventos privados não causam os comportamentos 
observáveis, e sua relação causal é determinada pelo 

contexto da comunidade sócio verbal que une eles 



O ser humano é um ser verbal, e o seu 
sofrimento é um produto do contexto verbal 



ACT como teoria baseada numa teoria 
comportamental da linguajem e a cognição: 

A teoria das molduras relacionais (RFT) 



RFT 

“RFT é uma aproximação Analítico Comportamental ao estudo da linguajem e a 
cognição, baseada em supostos derivados da obra de Skinner e diferente de 

outros enfoques cognitivos e linguísticos ao conceituar os eventos verbais como 
atividades  e não como produtos”  (Hayes, Fox, et al., 2001, p. 22). 



A linguajem é um comportamento 



RELACIONAR 

A linguajem é um comportamento 



Discussão  

• ACT tem foco na mudança de contextos 
verbais que relacionam de maneira específica 
os comportamentos (privados e observáveis) , 
integrando esta estratégia com métodos 
baseados no analise do comportamento 
(Hayes, 2008) 



ACT e TCC são a 
mesma coisa 

ACT  é uma terapia 
focada na esquiva 

experiencial  
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Os mitos 



Evolução da ACT 



A infancia 

• 1987: Distanciamento Compreensivo (Hayes, 1987).  

• O primeiro livro: Hayes, Stroshal, & Wilson, 1999  



A Esquiva experiencial 







A adolescência  

• O Hexaflex e os termos de nível meio 

• Os estudos de eficácia e os ensaios controlados 

• Os estudos da RFT 



Valores 

Desfusão 

Aceitação 

Ação comprometida 

Momento 
presente 

Eu Contexto 



A Idade adulta 

• A  redefinição dos problemas e soluções da ACT e 
os intentos de formulação ou compreensão em 
termos da RFT 



Discussão  

• Ainda inicialmente focada na esquiva 
experiencial, a ACT esta baseada num 
programa científico mais amplo, com base em 
estudos experimentais sobre a linguajem 



ACT e TCC são a 
mesma coisa 

ACT  é uma terapia 
focada na esquiva 

experiencial  

O objetivo de ACT 
e que o cliente 

aceite. 
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Os mitos 



Flexibilidad Psicológica: 
 

Entrar em contato com o momento presente, como um ser 
humano consciente, mudando o persistindo com base no 
que a situação requer, ao serviço dos nossos valores 



Flexibilidade Psicológica: 
Uma definição técnica 

Enquadrar as próprias respostas em molduras de 
hierarquia em relação com um eu dêitico. Isso permite 

notar os eventos privados em quanto ocorrem desde um 
ponto de observação em perspectiva hierárquica do Eu, 

aumentando a sensibilidade para  regras  com função 
augmenting relacionadas com  reforçadores simbólicos 

 



ACT e TCC são a mesma 
coisa 

ACT  é uma terapia 
focada na esquiva 

experiencial  

Flexibilidade Psicológica 
e Pensamento Racional 

são a mesma coisa 

ACT é só uma moda de 
pessoas que gostam do 

Budismo 
. 

. 

. 

Os mitos 



Três Estratégias Terapêuticas 

3- A partir dessas habilidades, ajudar o 
cliente clarificar o que é mais importante 
para ele e como se aproximar para isso 

2-Ajudar o cliente discriminar seus eventos 
privados desde uma postura de observador  

1- Ajudar ao cliente notar o efeito do 
seu comportamento 



Mindful…o que? 



Discussão  

• ACT pode usar estratégias de treinamento em 
Mindfulness (Meditação) ou não.  A idéia da 
ACT e treinar a capacidade de auto- 
discriminação e isso pode ser feito de outras 
maneiras.  



ACT e TCC são a mesma 
coisa 

ACT  é uma terapia 
focada na esquiva 

experiencial  

Flexibilidade Psicológica 
e Pensamento Racional 

são a mesma coisa 

ACT é só uma moda de 
pessoas que gostam do 

Budismo 

ACT não tem evidencia 
de sua efetividade 

. 
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Os mitos 



Organizações que incluem a ACT, ou áreas da 
ACT como terapia baseada na evidencia 

• American Psychological Association, Society of Clinical 
Psychology (Div. 12), Research Supported Psychological 
Treatments: 

Chronic Pain - Strong Research Support 
Depression - Modest Research Support 
Mixed anxiety - Modest Research Support 
Obsessive-Compulsive Disorder - Modest Research 
Support 
Psychosis - Modest Research Support 
 

• SAMHSA's National Registry of Evidence-based 
Programs and Practices, ACT, last review July 2010. 
 



Until 2014 Randomized Trials published or in press exceeded 100 (N = 102; 93 out, 9 in 
press). 73% of those studies are since 2010.  December 2016, there are 171 randomized 
controlled trials (RCTs) of ACT published 



O’Connor, Farrell, Munnelly, and McHugh  (2017). n 
the last seven years empirical research in RFT has 
ballooned. Over that period nearly 300 empirical 
articles have appeared that cite and relate to RFT and 
160 are directly testing or extending the theory. 



Discussão  

• ACT tem evidencia da sua efetividade ainda 
utilizando critérios não consistentes com a sua 
proposta de saúde mental 



ACT e TCC são a mesma 
coisa 

ACT  é uma terapia 
focada na esquiva 

experiencial  

Flexibilidade Psicológica 
e Pensamento Racional 

são a mesma coisa 

ACT é só uma moda de 
pessoas que gostam do 

Budismo 

ACT não tem evidencia 
de sua efetividade 

São poucas as pessoas 
que fazem ACT 

. 

Os mitos 





 

ACT 
 

 



Discussão  

• Somos muitos, e vamos ser mais!!! 



ACT e TCC são a mesma 
coisa 

ACT  é uma terapia 
focada na esquiva 

experiencial  

Flexibilidade Psicológica 
e Pensamento Racional 

são a mesma coisa 

ACT é só uma moda de 
pessoas que gostam do 

Budismo 

ACT não tem evidencia 
de sua efetividade 

São poucas as pessoas 
que fazem ACT 

ACT é fácil e posso 
aprender dos livros 

Os mitos 



O que imagino 



O que experimento 



 

 

Processos do 

terapeuta 
Processos do 

cliente 

Interações na sessão 



O treinamento do Terapeuta ACT 



Então, qual é a função destes mitos 
(misconceptions) 

“Dominant paradigms often make it difficult to 
perceive intellectually important distinctions” 
(Kuhn, 1962)  

“A terapia do comportamento não é nada novo, a 
única coisa nova e que é psicoterapia mal feita” 
(Schraml & Selg, 1966, em Hayes, 2008)  

“A CBT não é nada novo porque a terapia do 
comportamento já inclui uma analise adequada da 
cognição” (Wolpe, 1980, em Hayes, 2008)  



O Caminho dos princípios 
fundamentais 

ACT 
TCC DBT 

• Motivação 

• Psicoeducação 

• Processos Cognitivos 

• Exposicao 

• Processos emocionais 

• Relação Terapêutica 

• Proatividade 

Psicoterapia 



O Caminho dos princípios 
fundamentais 

ACT 
TCC DBT 

¿Quais são os 
processos centrais 

nessas áreas de 
interesse? 



Trabalho Futuro 



Treinamento de Terapeutas 



Pesquisa em ACT e RFT 



Produção de literatura local 



Estamos trabalhando para uma disseminação de qualidade 
e adaptada para a nossa cultura 




