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Agenda 
Explicar como os estudos de tratamento 

combinado são conduzidos 
Discutir os efeitos possíveis do tratamento 

combinado 
Revisar os dados disponíveis sobre a 

combinação de TCC e medicamento 
Apresentar um modelo para integrar 

tratamentos “no mundo real” 
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Estudando o Tratamento 
Combinado 
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Contexto Histórico 

 1950 – 2000 tratamento farmacológico 
para transtornos psiquiátricos cresce 
surpreendentemente 

 1950 – 2000 desenvolvimento e avaliação 
científica rigorosa de terapias 
empiricamente baseadas 



Pesquisadores avaliam o que 
é superior: a medicação ou a 

psicoterapia 
Pesquisadores que conduzem 
esses estudos geralmente não 
são neutros e criam uma falsa 

dicotomia 



“A droga, no entanto, provou-se mais eficaz do que a  
psicanálise tradicional.” 



A durabilidade não é 
frequentemente considerada 
 Estudo prospectivo Paykel - 1990 

 92% dos pacientes hospitalizados com 
depressão se recuperam dentro de 2 anos de 
tratamento com antidepressivo 
 No período de 10 anos 67% tiveram recorrência 
 ½ das reincidencias ocorrem dentro de 24 meses 

após a recuperação 
 Boa adesão/níveis sanguíneos de AD   

 STAR*D 67% dos pacientes têm sintomas depressivos 
residuais que os perturbam e predizem recaída 
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Não é novidade que ambos os 
tratamentos funcionam, mas…. 

 Medicamentos e psicoterapia são altamente 
eficazes em muitos transtornos psicológicos 
 Pacientes de fato em tratamento respondem 

pior do que aqueles em testes clínicos 
 A vulnerabilidade à recaída frequentemente 

não é discutida 
 A aceitação ao tratamento é variável 
 Subgrupos de pacientes podem se beneficiar  

de tratamento induvidual x tratamento 
combinado 
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Estudos de tratamento combinado 
não estudam tratamento combinado 
 Critérios de Inclusão/Exclusão frequentemente 

omitem aqueles pacientes com maior propensão a 
ter ótima resposta à combinação – Posternak et al 
AJP 2002 

  Raramente ocorre farmacoterapia, psicoterapia ou 
integração de tratamentos em níveis ótimos 

 Ótima relação médico-paciente frequentemente é 
proscrita na condição de tratamento com fármacos 

 O tamanho do estudo pode reduzir o poder 
estatístico e minimizar os efeitos 
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“O seu tratamento será uma combinação de drogas 
e palhaços.” 
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O planejamento da pesquisa é 
complicado  
 Gorman et al 2001 Psychopharm Bulletin 

 Complexidade significativa no planejamento 
 Necessita equipe de investigadores com  

especialidades divergentes 
 Deveria considerar mecanismos de ação 
 Deveria combinar tratamento num sentido ideal  
 Deveria avaliar interações entre tratamentos 

 



TCC e farmacoterapia: 
perfeitos para pesquisa sobre 

tratamento combinado 

Individualmente, são as formas 
de tratamento mais 

substancialmente estudadas e 
eficazes para  transtornos de 

eixo I 
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A final de contas, há apenas um 
cérebro 
 Pesquisas atuais de neuroimagem apontam 

que o tratamento integrado provavelmente 
seja o que gere os melhores resultados para a 
depressão, pois cada um possui mecanismos 
de ação diferentes 
 Neuroplasticidade – por que a psicoterapia 

funciona 
 Caminhos neuroquímicos e neuroplasticidade – 

por que a medicação funciona 
 Medicação pode alterar a percepção 



A final de contas, há apenas um 
cérebro 
 O tratamento medicamentoso pode ter um 

significado psicológico para o paciente 
que poderia alterar a resposta ao 
tratamento biológico 
 Participar no mundo de um modo diferente – 

estimula novas aprendizagens 
 Desencadeia aprendizagens e mudanças 

comportamentais que alteram estrurura e 
função cerebrais 
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Estudos de neuroimagem e 
biomarcadores 

 TOC 
 Baxter et al 
 Schwartz et al 
 

 Fobia social 
 Furmark et al 

 Depressão 
 Goldapple et al 
 Brody et al 
 Martin et al 
 Thase 
 Joffe and Singer 
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Aplicações Clínicas de Achados 
de Estudos de Imagem 
  Enriquecer a conceitualização de caso e 

plano de tratamento 
 Melhorar os processos de psicoeducação 

e normalização da terapia 
 Dar esperança 
 Previnir recaída 
 Melhorar adesão 
 Seleção de tratamento? 



Abordagens 
de top-down 
& bottom-up 

baseado em Mayberg et al Am J Psychiatry 1999; 156(5): 675-82.  

Tronco 
encefálico 

amígdala 
hipocampo 

OFC, mPFC, 
ACC 

DLPFC 

antidepressivos 

psicoterapia 



A aprendizagem requer mudanças nas 
sinapses 

Lamprecht & LeDoux Nature Reviews Neuroscience 2004; 5: 45-54 

Milissegundos Segundos Horas  Minutos 

Pré-sináptico 

Pós-sináptico 



Estado 
normal 

Estado 
 deprimido 

Estresse crônico 

BDNF 
diminuído 

“sem conseguir 
 saír do lugar” 

Berton & Nestler, Nature Reviews  
Neuroscience 2006; 7: 137-151. 



Estado  
deprimido 

Estado 
 tratado 

antidepressivos 
 

exerício 
 

ECT 
 

psicoterapia 
 

quetamina 

glutamato &  
BDNF 

aumentados 

Duman & Aghajanian Science 2012; 338: 68-72 
 



Juntando tudo 

Tronco  
encefálico 

amígdala 
hipocampo 

OFC, mPFC, 
ACC 

DLPFC 

serotonina, norepinefrina, dopamina 

Antidepressivos e 
psicoterapia normalizam a 
atividade de redes neurais 

Antidepressivos e 
psicoterapia promovem 

neuroplasticidade 



O que o tratamento 
combinado pode conseguir? 
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Possíveis efeitos do tratamento 
combinado 

Uhlenhuth (1969) Fawcett & Hollon (2005) 

Reciprocidade 2+1=2 
 

Aumenta magnitude 
 

Adição 1+1=2 Aumenta probabilidade 

Potencialização 1+1=3 Aumenta amplitude 

Inibição 1+1<2 Aumenta aceitabilidade 
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Possíveis efeitos de TCC + 
medicamentos 

 Positivo 
 Aumenta concentração 
 Diminui dor/estimulação 
 Adesão 
 Psicoed/gerenc. doença 
 Retirada da medicação 
 Modifica função cerebral 
 Gerenc estresse/IP +  fn 

social 
 Diminui pensamento 

disfuncional 
 Melhora aliança  

terapêutica 
 

 Wright & Schrodt 1989  

 

 Negativo 
 Diminui 

aprendizagem/memória 
 Crenças de que “remédios 

resolvem tudo” 
 Alívio dos sintomas - diminui a 

motivação para mudança 
 Pode aumentar o risco de 

recaída 
 Dependência 
 TCC: um fardo adicional para 

um paciente com uma doença 
biológica 

 Terapia aumenta a estimulação 

Presenter
Presentation Notes
sx+ side effects?Arrousal= crise?Sx relief + Alíivio dos sintomas



“Nosso psiquiatra é um gênio” 



Pesquisa sobre combinação 
de TCC e medicamento 

Examinando evidências em 
vários diagnósticos 
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Estudos Existentes sobre Tratamento 
Combinado – Transtorno Bipolar 

 Transtorno Bipolar 
  
 Lam (diminui recaída)

   
 Cochrane   
 Basco and Rush 
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TCC para Transtorno Bipolar 
Lam et al., 2003 
Taxas de recaída aos 6 e 12 meses. 
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Estudos Existentes sobre Tratamento 
Combinado - Esquizofrenia 

 Esquizofrenia 
 Lecompte 
 Perris 
 Kemp 
 Skagerlind 
 Tarrier 
 Sensky 
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TCC para Esquizofrenia, Sensky et al., 2000 
Comprehensive Rating Scale Mean Scores 
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Estudos Existentes sobre Tratamento 
Combinado – Humor e Ansiedade 
 Eficácia de medicamentos e TCC pode produzir o 

“efeito teto” – falta de poder estatístico, a não ser 
em estudos muito grandes 

 Muitos estudos feitos antes dos medicamentos mais 
novos 

 Estudos variam consideravelmente no que se refere 
ao tipo/dose/momento do medicamento  

 Estudos frequentemente negligenciam a questão da 
durabilidade 

 Vittengl et al 2007 – pacientes em fase aguda que 
respondem à TCC tem 61% de chance de não 
recidiva em ralação à farmacoterapia 
 

Presenter
Presentation Notes
Existing Studies of Combined Treatment – Mood aacute phase CBT responders have 61% chance of no relapse relative to ADM respondersnd Anxiety
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Estudos Existentes sobre Tratamento 
Combinado – Depressão Maior 
 Depressão Maior – fase aguda 

 Múltiplos estudos de ATC + TCC – Tendência para 
melhor resultado com tratamento combinado – 
frequente NS entre as condições 

 As tendências NS de metanálise de  Friedman 
indicam provável benefício do tratamento combinado 
com uma amostra maior 

 Sem evidência de inibição de resposta com a 
combinação 

 Cuijpers – revisão de 16 estudos (852 pacientes) 
Med + TCC > placebo + TCC NNT 7.14 

 

Presenter
Presentation Notes
O que é TCA e NS?NNT – número necessário para tratar



Taxas de Resposta para TCC, 
Antidepressivos, e Terapia Combinada 
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           Hollon et al. J Clin Psych 66:455-468, 2005 
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Estudos de tratamento combinado em 
fase aguda - TDM 

 Blackburn 
 Murphy 
 Hollon 
 Miller 
 Keller 
 Friedman 
 Thompson 
 Pampallona 
 

 Thase 
 March 
 Bockting 
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Fase de Manutenção do 
tratamento - TDM 

 Os ECRs indicam que o tratamento 
combinado com TCC nas fases de 
manutenção são benéficos na depressão 
 Sessões espaçadas em intervalos depois das 

12 primeiras semanas de tratamento  
 Foco terapêutico na diminuição da força dos 

fatores de risco para recidiva 
 Diminuição do medicamento deve ser gradual  

para prevenir recorrência 
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Fase de Manutenção do 
tratamento - TDM 

 Paykel – 29% dos pacientes recaem após 
realizar TCC em grupo quando esta é 
oferecida depois do tratamento 
farmacológico e focando nos sintomas 
residuais; 47%dos pacientes recaem no 
grupo controle 
 Os benefícios duram 3 ½ anos após o 

término da terapia  
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Cuijpers 2014 

 Metanálise de 32 estudos. Depressão 
Maior  – Farmacot. + TCC 

 Tratamento combinado superior a placebo 
+ TCC; NNT 4.20 

 Efeitos significativos até dois anos depois 
do tratamento 
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Depressão crônica, recorrente 

 Fava – TCC + estilo de vida + tx de bem estar 
pós redução do medicamento comparado com 
manejo clínico  
 Recidiva 2 anos 15% TCC, 35% man. clínico 
 Recidiva 4 anos 35% TCC, 70% man. clínico 
 Recidiva 6 anos 40% TCC, 90% man. clínico 

 Lição clínica – visa agressivamente sintomas 
residuais, aumenta atividade e prazer, 
exposição para sintomas de ansiedade 
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Estudos Existentes sobre Tratamento 
Combinado – Transtornos de Ansiedade 
 Transtornos de ansiedade – conclusões gerais 

 Poucas revisões e metanálises 
 Estudos complicados pelo uso de variados 

tipos de medicamentos, formas de TCC, tipos 
de pacientes e transtornos de ansiedade 
 BDZ de alta potência diminui eficácia, pior 

prognóstico de todos,recuperação não é durável  
 TCC ajuda pacientes a diminuir BDZ e tolerar 

efeitos colaterais dos antidepressivos 
 Resposta a longo prazo pode ser melhor com 

TCC sozinha ou com TCC que ocorra após 
diminuição dos medicamentos 

Presenter
Presentation Notes
Prn= prognosis?TCC helps pts d/c BDZ and tolerate AD SE’s --- abreviações?????seria: “ Tcc ajuda pacientes a diminuirem benzodiazepínicos e tolerar efeitos colaterais dos antidepressivos” ?



Cuijpers 2014 

 Metanálise de 21 estudos de transtornos 
de ansiedade e TCC + Fármaco 

 Tratamento combinado superior em 
Transtorno do Pânico e TOC comparado 
com placebo e TCC 
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Estudos existentes sobre tratamento 
combinado – Transtornos de Ansiedade 

 Transtorno do Pânico – Revisões e Metanálises 
 Tratamento combinado com AD (especialmente 

tricíclicos) ou BDZ não tem vantagem ou é menos 
eficaz a longo prazo 

 Resposta aguda é melhor especialmente com ISRS 
+ TCC mas menos durável 

 BDZ pode atenuar exposição 
 TCC ajuda os pacientes a tolerar a retirada dos 

medicamentos 



 Marks - Transtorno do Pânico e Agorafobia– TCC + 
BDZ 
 Alprazolam interfere com ação de exposição; pior 

prognóstico de todos 
 Transtorno do Pânico – TCC + ADT 

 TCC sozinha tem melhor resultado a longo prazo do que 
TCC + ADTs (Barlow et al) 

 Transtorno do Pânico – TCC + ISRS 
 Westra 1998 – ISRS + TCC sozinha melhor depois de 2 

anos de d/c tx 
 Zwanzger – características particulares do paciente 

podem prever o que é necessário 
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Estudos existentes sobre tratamento 
combinado – Transtorno do Pânico 



 Furukawa et al 2009 – Metanálise  de 21 ECRs 
(1709 pacientes) ADM e psicoterapia (também 
Koszycki 2011) 
 ADM+TCC>também sozinha de forma aguda 
 ADM+TCC or TCC sozinha > ADM depois 

D/C 
 Watanabe et al 2009 – evidências insuficientes 

para avaliar BDZ em combinação  com TCC no 
uso a longo prazo 
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Estudos existentes sobre tratamento 
combinado – Transtorno do Pânico 



 Transtornos de Ansiedade 
 TOC  

 Tendência em favor da combinação tx aumentando a 
aceitabilidade da Exposição/Prevenção de Respostas 
(1/4 estudos) 

 Tratamento combinado e E/PR igualmente eficazes (Foa 
2005); ou superior (Cottraux 1990, Hohagen (1998) 

 Adicionando E/PR a pacientes que respondem 
parcialmente à medicação melhora o resultado (Simpson 
2008) 

 Sequenciando E/PR após ISRS melhora o resultado 
(Tenneij 2005, Franklin 2011) 
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Estudos existentes sobre tratamento 
combinado – Transtornos de Ansiedade 



 Transtornos de Ansiedade  
 Ansiedade Social 

 Federoff metanálise TCC> combinado tx ou 
somente medicamentos 

 Davidson 2004 TCC=ADM=Combinação 
 Blanco 2010 – TCC em grupo + fenilzina foi 

melhor do que tratamento único 
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Estudos existentes sobre tratamento 
combinado – Transtornos de Ansiedade 



Estudos existentes sobre tratamento 
combinado – Transtornos de Ansiedade 

 Transtornos de Ansiedade 
 Cycloserina e exposição 

 Agonista parcial do receptor NMDA glutaminérgico 
 Extinção do medo ligada aos receptores NMDA 
 Consolidação mais rápida da aprendizagem e 

memória de curto prazo 
 Resultados positivos em pequenos estudos de 

TOC, TAS, TP 
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Estudos existentes sobre 
tratamento combinado – TEPT 

 TEPT 
 Nenhum benefício significativo para a 

combinação em revisão sistemática de quatro 
estudos (Hetrick et al 2010); em um estudo 
recente(Schneier et al 2012) tratamento 
combinado superior com ISRS e TCC 
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Estudos existentes sobre tratamento 
combinado – Transtornos Alimentares 

 Bulimia Nervosa 
 TCC + ATC 
 TCC + ISRS 

 Vários pequenos estudos e uma metanálise 
demonstraram um aumento claro na resposta e 
manutenção de resposta com tratamento 
combinado com qualquer um dos tipos de AD 

 Anorexia Nervosa 
 7 ECRs combinando antipsicóticos de 

segunda geração sem efeito significativo 
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E sobre o “mundo real”? 
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“Acho que a dosagem precisa de ajustes. Estou longe de 
 me sentir tão feliz quanto as pessoas na propaganda.”   



Expectativas podem mudar a 
resposta ao tratamento combinado 
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 Influencia nos pacientes e profissionais 
 Seguradores   
 Crenças sobre medicamento  
 Crenças sobre psicoterapia  
 Propagandas 
 Internet/Imprensa 
 Severidade e cronicidade do problema 
 Resposta anterior ao tratamento 

Presenter
Presentation Notes
Expectations can change response to combined treatment



Oferecendo tratamento 
integrado 
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  “Enfrente seus demônios.”    “Tome um remédio.” 

BOM TERAPEUTA, MAU TERAPEUTA 



 Psiquiatra oferece medicamento e terapia, ou 
com o psiquiatra/prescritor e médico/terapeuta 
trabalhando em equipe 

 Ideal quando os dois profissionais utilizam 
estrutura de TCC similar para medicamentos e 
terapia 

 Ambos os profissionais discutem problemas de 
adesão a cada modalidade; previne e antecipa 
obstáculos 
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Princípios básicos do tratamento 
integrado 



 Ensinar o paciente que 
mente e cérebro se 
beneficiam de ambos 
os tratamentos 

 Integrar adesão a 
ambos os tratamentos 
na agenda 

 Oferecer bases lógicas 
unificadas 

 Questionar sobre 
pensamentos automáticos a 
respeito da medicação 
 Pensamentos automáticos a 

respeito da medicação 
podem ser a “janela” para 
crenças mais fundamentais 

 Pensamentos automáticos 
sobre a sequência de 
tratamentos são importantes 
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Princípios básicos de tratamento 
integrado 

Presenter
Presentation Notes
Educate patient that mind and brain both benefit from both treatmentsIntegrate adherence to both treatments into agenda Provide unified rationale



Provendo cuidado quando os 
dois profissionais trabalham 

em parceria  
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Presenter
Presentation Notes
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Tratamento integrado – dois 
profissionais provedores de cuidado 

 CONHEÇAM UM AO OUTRO 
 Acordem “regras básicas” antes de começar a 

cuidar de um paciente 
 Acordem e colaborem sobre a formulação 
 Explorem as vantagens de ter dois cuidadores 
 Discutam o que será dito ao paciente sobre os 

dois tratamentos 
 Busquem integração sempre que possível 
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 Psicoterapeutas 
 Sabe sobre medicamentos 
 Reforça a adesão e educa 
 Dá tarefas de casa sobre 

medicamentos 
 Avalia habilidades 

relacionadas à adesão e 
aumenta habilidades 
comportamentais se 
necessário 

 Avalia cognições 
específicas legadas à não 
adesão 

 Farmacoterapeuta 
 Tem conhecimento sobre 

TCC 
 Estabelece agenda 
 Verifica o progresso da 

terapia 
 Dá tarefas de casa sobre 

medicamentos 
 Educa 
 Reforça adesão para além 

da prática da sessão 
 Ensina habilidades para 

monitorar  comportamento 
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Tratamento integrado – dois 
profissionais provedores de cuidado 

Presenter
Presentation Notes
PsychotherapistKnows about medsReinforces adherence and educatesGives assignments about medsAssesses skills regarding adherence and augment behavioral skills as neededEvaluates specific cognitions related to non-adherence
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“Pergunte ao seu médico se tomar um remédio para resolver todos 
            os seus problemas é o certo para você.” 
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