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CASO ANA: O CASO PELA 

TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTAL

Breno Sanvicente-Vieira

A ANA

• Mulher de 40 anos.

• Divorciada e com uma filha.

• Há 19 anos em 

acompanhamento psiquiátrico.

• Fala de incapacidade em relacionamentos, 

raiva e sentimento de vazio.

• Desde a infância, padrões instáveis nos  

relacionamentos.
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A ANA

•Diz “não saber se relacionar”.

•Se queixa de irritabilidade.

• Pouco assertiva, com história de agressões.

• Possui delírios persecutórios e de referência.

• Instabilidade afetiva presente em suas 

relações.

A BUSCA POR 

TRATAMENTO

• Na adolescência, começou a se automutilar 

em resposta o sentimento de vazio.

• Após sua separação, com 21 anos, teve 

depressão e rompantes de raiva e 

agressividade.

• Foi nesse período que 

buscou tratamento.

• Fala de “não ter 

gostado/confiado”.
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A BUSCA POR 

TRATAMENTO

• Busca novo atendimento psicoterapêutico por 

encaminhamento psiquiátrico.

• Aparentemente, sintomas depressivos estão 

mais intensos, além de sintomas psicóticos.

• Suas demandas são de sintomas de 

ansiedade, angustia, irritabilidade, humor 

deprimido e problemas de relacionamento e 

conduta impulsiva.

○ Visão integral do paciente.

○ Psicopatologia descritiva.

○ Entendimento cognitivo-comportamental.

○ Plano inicial de ação terapêutica.

ENTENDIMENTO 

DO CASO



03/09/2019

4

FORMULAÇÃO OBJETIVA 

DO CASO:

Psicopatologia descritiva

• Diagnóstico: Tr. de Personalidade Borderline; 

Transtorno Depressivo Maior recorrente, episódio atual 

com Sintomas Psicóticos.

• Outros problemas de saúde: Obesa.

• Problemas sociais: relacionamento com filha.

• Queixas: sintomas de ansiedade e impulsividade. 

Além de episódios de comer compulsivo e sexo 

compulsivo.

CONSIDERAÇÕES 

SOBRE A 

PSICOPATOLOGIA

• Distinção de sintomas depressivos, psicóticos e 

de impulsividade do quadro de personalidade ou 

de comorbidades.

• Atualmente o quadro depressivo parece ser o 

mais grave, juntamente com os sintomas 

psicóticos.

• Há um risco latente de auto-agressão, 

considerando o histórico.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE 

A PSICOPATOLOGIA:

conduta de aspectos 

iniciais

•A constatação da comorbidade e de determinados aspectos implica 

em alvos diferenciados e estratégias iniciais, mesmo antes do 

entendimento completo.

• Contrato de comunicação integral e não auto-agressão;

• Tratamento psiquiátrico.

• Estabilidade dos 

sintomas 

psicóticos.

FORMULAÇÃO 

COGNITIVA

• O clássico modelo cognitivo comportamental seria a opção 

inicial padrão (especialmente para a depressão), mas a 

complexidade do caso parece exigir uma abordagem e 

conceitualização diferenciada.

História de instabilidade afetiva. Divorciada, aparentemente em 

litígio. História de impulsividade ao longo da vida. Tem uma 

relação ruim com a filha.

Principais crenças

ABANDONO (?) DESAMOR (?) INCAPACIDADE (?) DEFECÇÃO (?) 

– necessitaria uma investigação detalhada.
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“
“Eu sinto raiva”

“Não consigo me controlar”

“Não quero me sentir assim”

FORMULAÇÃO 

COGNITIVA

“
“Eu sinto raiva”

“Não consigo me controlar”

“Não quero me sentir assim”

FORMULAÇÃO 

COGNITIVA
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FORMULAÇÃO 

COGNITIVA

• Aparentemente há um grande pensamento 

emocional, com pouco insight cognitivo e 

emocionalização.

• Verbaliza também aspectos de defecção sobre 

seu descontrole.

• Não se autovalida, parecendo acreditar que 

não pode sentir.

FORMULAÇÃO 

COGNITIVA
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emocionalização.
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seu descontrole.

• Não se autovalida, parecendo acreditar que 

não pode sentir.
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FORMULAÇÃO 

COGNITIVA

• Comportamentos que são potencialmente 

estratégias compensatórias e/ou que podem 

atrapalhar o tratamento

Automutilação;

Impulsividade (agressão);

Sexo compulsivo;

Comer compulsivo;

Brigas;

Ostracismo.

PSICOTERAPIA 

BASEADA EM 

EVIDÊNCIAS

O TERAPÊUTA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E 

SEU COMPROMISSO COM A CIÊNCIA BASEADA EM 

EVIDÊNCIAS

“O uso consciente, explícito e justo das melhores evidências 

disponíveis sobre o cuidado ao paciente.”

Sackett, D. 1996
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FORMULAÇÃO BIOSOCIAL 

– COMPORTAMENTAL 

DIALÉTICA

○ Há uma disfunção de regulação 

emocional desde a infância, 

provavelmente sustentada pelo 

ambiente.

○ Ana parece buscar aflitivamente 

relacionamentos 

amorosos/sexuais, na tentativa de 

não estar sozinha.

FORMULAÇÃO BIOSOCIAL 

– COMPORTAMENTAL 

DIALÉTICA

○ O seu comer compulsivo, somado à obesidade, 

possivelmente geram culpa e perpetuação dos 

episódios.

○ A aposentadoria e a falta de atividades podem ser um 

elemento de invalidação da sua capacidade.
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ENTENDENDO O CASO 

DIALÉTICAMENTE 

TAMBÉM

CRENÇAS DE ABANDONO E 

INCAPACIDADE
Ambiente de instabilidade, 

separações e brigas.

IMPULSIVIDADE, 

RESPONSIVIDADE 

EMOCIONAL

BAIXA ASSERTIVIDADE 

COMPORTAMENTAL

Ambiente invalidante

Crenças comuns no transtorno 

de personalidade borderline

História de divóricio, altos e 

baixos e relacionamento 

com a filha

Histórico de rompantes, 

como do incêndio, episódios 

de binging...

Repertório de 

comportamentos pouco 

assertivos

Grupo de apoio inexistente 

ou pouco expressivo/frágil

ENTENDENDO O CASO 

DIALÉTICAMENTE 

TAMBÉM
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O OBJETIVO 

CLÍNICO

• Apesar da gravidade do Transtorno de 

Personalidade Borderline, o quadro da depressão 

parece ser o preponderante e que traz mais riscos 

atualmente.

• Pela ausência de aspectos que indiquem pouca 

responsividade ao tratamento, a opção de escolha 

seria o protocolo da TCC para depressão.

TRATAMENTO DE 

ESCOLHA

• Contudo, o quadro de personalidade pode se 

sobrepor de forma importante. Esquema e DBT 

seriam opções mais recomendadas.

• Seguindo a consensualidade de tratamento em 

psicopatologia dual, ambos tratamentos andariam 

juntos, com foco nos riscos como primeira ação.

• Padrões de conduta terapêutica da DBT me parecer 

ser necessários para orientação, mas dentro de uma 

estrutura inicialmente da TCC.



03/09/2019

12

A AÇÃO TERAPÊUTICA

Estimular a atividade da paciente, identificar 

principais distorções cognitivas; reestruturação; 

trabalhar estratégias de regulação emocional, 

auto-validação, autoconsciência e assertividade 

e psicoeducar sobre os transtornos e suas 

sobreposições.

Controlar os riscos, garantir o tratamento 

farmacológico e remissão dos sintomas 

psicóticos;

ÚLTIMAS 

CONSIDERAÇÕES

• Ana tem um caso grave.

• O quadro com transtornos graves, necessita uma 

ampla e cuidadosa avaliação pelas sobreposições 

sintomaticas.

• O entendimento psicopatológico descritivo é parte 

primordial para o entendimento teórico e plano 

terapêutico.

• Aspectos de emergência precisam ter uma 

atenção imediata.
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ÚLTIMAS 

CONSIDERAÇÕES
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ÚLTIMAS 

CONSIDERAÇÕES

•Um contrato bem estabelecido, honesto é a partida.

•A estrutura cognitiva de Ana parece ser crônicamente 

estabelecida, com uma história que reforça comportamento 

disfuncionais. O terapeuta deve tentar criar um ambiente 

validante neste sentido.

•Embora o tratamento ideal seja concomitante, a depressão 

necessita um foco aumentado, com estratégias mais incisivas.

•A psicoeducação é fundamental para evitar confusões e 

condutas inadequadas.
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ÚLTIMAS 

CONSIDERAÇÕES

•A constante avaliação de sintomas e novas 

manifestações é importante.

•Avaliar o impacto das estratégias e adaptar a 

novos acontecimentos é fundamental.

•Garantir o vínculo, será sempre necessário, 

renovando-o.

OBRIGADO!

Alguma dúvida ainda? Quer discutir mais o caso?

Pode me achar por email também:

brenosanvicente@gmail.com


