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Limites do TCC Standard

• Transtornos Graves - Complexidade Clínica

• Limites das Categorias Diagnósticas

• Distância entre Terapia e Ciência Cognitiva

• Limitações do Ultra-Cognitivismo e Modelos Intrapsíquicos

• Consideração de Variáveis Contextuais

• Processos psicológicos como Comportamentos

• Processos de melhoria em casos complexos



• Critérios dimensionais de diagnóstico

• Terapias de Terceira Geração

• Protocolos Unificados Trans-Diagnósticos

• Abordagens Modulares

(Barlow et al., 2004; Hayes, Masuda & De Mey, 2003; 
Chorpita & Weisz, 2009; Alsopp et al., 2019)



Terapia Cognitiva Comportamental Baseada em 
Processos

(Hayes & Hofmann, 2017; Hayes & Hofmann, 2018)



PROPOSTAS BÁSICAS



• Consideração de modelos de tratamento flexíveis, transdiagnósticos e organizados por 
princípios

• Substituição gradual de protocolos específicos por procedimentos que visam abordar 
processos psicológicos centrais que impactam na etiologia e manutenção dos motivos de 
consulta

• Complexidade de modelos de pesquisa. Passagem de ênfase em RCT para estudar sobre 
mediadores e moderadores da mudança terapêutica. Ênfase em pesquisas de casos e 
projetos de pesquisa de processos.

• Formulações ideográficas do sofrimento humano baseadas em conceituações clínicas 
abrangentes e análise funcional

• Integração da Psicoterapia Científica às Ciências Sociais e Naturais e, especialmente, à 
Conceituação Evolucionária do Desenvolvimento Humano



• Reconhecimento do impacto dos Paradigmas Filosóficos Divergentes na área, 
especialmente Mecânica e Contextuais, como diferentes perspectivas no estudo dos 
seres humanos. Intercomunicação e confluência de esforços no avanço da pesquisa

• Redefinição dos objetivos dos tratamentos psicoterapêuticos. Como o funcionamento 
"presumivelmente normal" e cotidiano do ser contemporâneo envolve processos 
destrutivos inerentes à inserção sociocultural, a descrição de problemas em categorias 
nosográficas é considerada arbitrária e a definição de um suposto estado de saúde como 
ausência de sintomatologia psicopatológica insuficiente.

• Os objetivos gerais das psicoterapias de base científica são predominantemente 
reorientados para o enriquecimento do funcionamento e o desenvolvimento flexível do 
ser-no-contexto.



PRINCÍPIOS PRÁTICOS
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Formulações Clínicas Abarcativas
(Hayes & Hofmann, 2018)



Designs de Tratamento Flexíveis
(Chorpita & Weisz, 2009; Koerner, 2018)



DESENVOLVIMENTO HUMANO



Discussão

• Estrutura Consensual

• Contribuições Trans-Paradigmáticas

• Desafio: Suporte Empírico Emergente

• Desafio: Tendência para “Branding Psicoterapêutico”

• O futuro nos dará respostas ...
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