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ÀREAS TEMÁTICAS: 

 Dependência Química;  

 Psicofarmacologia e TCC;  

 Relação Terapêutica;  

 Técnicas Cognitivas e Comportamentais;  

 Terapia Cognitivo-Comportamental;  

 Terapia Cognitivo-Comportamental na Infância e Adolescência;  

 Terapia do Esquema;  

 Terapias de 3ª Onda;  

 Transtornos Alimentares; 

 Transtornos de Personalidade. 

 

A AFETIVIDADE DA TERAPIA COGNITIVA-COMPORTAMENTAL NO 
TRATAMENTO DE PESSOAS BORDERLINE. 

Autores: Patrícia dos Santos da Rosa1, Felipe Konflanz de Oliveira2, Kevin da Costa Andrade3, 
Rafaela Abrão4 

Introdução: O Transtorno de Personalidade Borderline é caracterizado por grande instabilidade 
nas relações interpessoais, na autoimagem, nos afetos, e impulsividade exacerbada presentes 
em diversos contextos. Quanto ao tratamento psicoterápico, é necessário levar em conta o 
fato de que em razão da dificuldade com as relações projetivas e aos processos inconscientes, 
recomenda-se uma intervenção centrada na realidade dos pacientes, sugerindo-se a utilização 
da abordagem comportamental. Objetivo: Identificar a efetividade da terapia cognitivo-
comportamental no tratamento de pessoas com Borderline. Método: Consiste em uma revisão 
sistemática de literatura tendo como dados as seguintes bases eletrônicas: Scielo, Google 
Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde. Resultados: Os estudos apontaram que os traumas, 
principalmente na infância, apresentam grande contribuição para o desenvolvimento do 
Transtorno de Personalidade Borderline e que a psicoterapia é uma das abordagens primárias 
para a patologia, apresentando resultados efetivos pelas terapias cognitivas-comportamentais. 
Conclusão: Dentre as opções de tratamento está comprovada a eficácia das terapias de base 
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cognitivo-comportamental, sendo as de maior relevância a terapia comportamental dialética e 
a terapia focada em esquemas. Leva-se em consideração também que após avaliada por 
profissional especializado para maior efetividade é importante além das terapias, a terapia 
farmacológica, com acompanhamento psiquiátrico e equipe multidisciplinar, proporcionando 
ao indivíduo um melhor funcionamento global e aos sintomas. 
 
Palavras-chave: Transtorno de personalidade borderline. Terapia cognitivo-comportamental. 

Terapia comportamental dialética. Terapia dos esquemas. 
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A EFETIVIDADE DAS PRÁTICAS COGNITIVO COMPORTAMENTAIS DE REGULAÇÃO 
EMOCIONAL. 
 
Autores: Felipe Konflanz de Oliveira1, Kevin da Costa Andrade2, Patrícia dos Santos da Rosa3, 
Rafaela Abrão4 

Introdução: As emoções são a forma como aferimos internamente os acontecimentos do 
mundo externo. A regulação emocional se conceitualiza na forma em como lidamos na 
experiência de uma intensidade indesejada de uma emoção. As estratégias utilizadas neste 
contexto podem ser adaptativas ou prejudiciais ao sujeito, logo podem ocasionar em danos 
psicopatológicos. Objetivo O trabalho buscou aferir a efetividade das práticas cognitivo 
comportamentais de regulação emocional, apresentar como justificativa para a utilização das 
mesmas os possíveis danos causados pela desregulação das emoções e as formas práticas de 
intervir em psicoterapia. Método: É um estudo de revisão narrativa de literatura, com busca de 
artigos na base de dados SciELO, delimitados por critérios específicos. Resultados: Dentro da 
perspectiva de diversos autores é referido a eficácia das práticas cognitivo comportamentais 
de regulação emocional, também que preenchem campos importantes no tratamento e a 
formas que são usualmente praticadas. Conclusão: Foram encontradas diversas abordagens 
diferentes, desde as com foco próprio nas emoções, como a Terapia do Esquema Emocional de 
Leahy et al. que aborda as crenças disfuncionais do sujeito sobre a experiência emocional e 
também encontradas abordagens gerais de tratamento que apresentam bom resultado nos 
transtornos com padrão de desregulação emocional, como a Terapia do esquema de Jeffrey 
Young, que aborda as necessidades emocionais não atendidas do paciente a fim de que ele lide 
melhor com sua experiência emocional a partir do tratamento. 
 
Palavras-chave: “Regulação Emocional”; “Terapia do Esquema”; “Intervenção 
Psicoterapêutica”. 
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO TERAPÊUTICA EM CASOS DE TRANSTORNO DE 

PERSONALIDADE. 

 

Autores: Pâmela Schultz Danzmann. Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria - RS. Liliane 
Tomazi Vestena. Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria -RS. Maristela Jaqueline Reis 
Peixoto.Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria - RS. 

 
A relação terapêutica é considerada fundamental para o processo psicoterápico. Para que seja 

estabelecida é necessário que o psicólogo desenvolva habilidades pautadas na postura 

empática e acolhedora. No casos de transtornos de personalidade esse processo pode ser 

dificultado, principalmente quando os pacientes possuem histórico de abandono e abusos. 

Objetiva-se relatar a experiência da veiculação terapêutica online de pacientes diagnosticados 

com transtornos de personalidade. Trata-se de um relato de experiência de estágio com ênfase 

na clínica, que aconteceu no primeiro semestre de 2021, através da plataforma Google Meet. 

O relato consiste na história de dois pacientes, de ambos os sexos diagnosticados com 

Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) e Transtorno de Personalidade Esquizóide (TPE). 

O paciente diagnosticado com TPB demostrava pouco interesse na terapia online devido ter 

vivenciado experiências negativas com as psicoterapeutas anteriores, na modalidade 

presencial. Nas primeiras sessões atrasava-se, priorizava as atividades de casa, e acreditava 

que seria abandonado pela psicóloga. Passada algumas sessões, começou a trazer vivências 

importantes que até antes não tinha discutido, começou a respeitar o dia e horário dos 

atendimentos online. O paciente diagnosticado com TPE, deixou claro no início que não 

confiava em ninguém. Nas primeiras sessões dizia que a modalidade online não era segura e 

que seria difícil compreendê-lo. Aos poucos foi se criando estratégias embasadas na empatia e 

aceitação, e o paciente foi modificando alguns comportamentos entre eles, confiar no espaço 

de terapia. Percebe-se assim, que o vínculo terapêutico pode ser estabelecido, mesmo que na 

modalidade online em casos de transtorno de personalidade. 

 
Palavras-Chave: Atendimento online; Terapia; Transtornos de personalidade. 
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COMPREENDENDO OS ESQUEMAS INICIAIS DESADAPTATIVOS DO SEGUNDO DOMÍNIO 

ATRAVÉS DO PERSONAGEM EDDIE. 

Autor: Bruna Martins 

 

Os esquemas iniciais desadaptativos (EIDs) originam-se a partir de experiências de vida que 

ocorrem durante a infância e adolescência perpetuam-se durante toda a vida. Eles são padrões 

emocionais e cognitivos autoderrotistas que influenciam a percepção da realidade e os 

comportamentos do indivíduo. O objetivo desse trabalho é fazer uma compreensão dos EIDs 

referentes ao segundo domínio esquemático (autonomia e desempenho prejudicados), 

utilizando para isso o personagem Eddie Kaspbrak, do filme do filme “It - A Coisa” (parte 1 e 2). 

Pra isso, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, análise de cenas do filme e trechos do livro 

original. Dessa forma, observou-se que Eddie, apresenta os quatro esquemas pertencentes a 

esse domínio, sendo ele caracterizado por apresentar expectativas/crenças negativas e 

catastróficas sobre si e sobre o mundo, sentimentos de incapacidade para agir de forma 

independente de outros indivíduos e medo de não apresentar um bom desempenho quando 

necessário. Também apresenta envolvimento desproporcional com a figura materna, que 

modela e reforça os EIDs do filho. A partir disso, percebe-se como a utilização de personagens 

fictícios pode colaborar para a compreensão de conceitos de psicologia, mais especificamente, 

conceitos relacionados à terapia do esquema. 

Palavras-chave: Terapia do esquema; esquemas iniciais desadaptativos; personagem fictício. 
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CONCEITUALIZAÇÃO COGNITIVA: CASO BLANCA DO FILME TOC TOC. 
 
Autores: Maria Eduarda Foncharte Ranzzi de Oliveira1 , Lucas Cervieri2 e Me. Livia Garcez3 

 
Resumo: O Transtorno Obsessivo Compulsivo, conhecido por TOC, possui como principal 

característica, a presença de obsessões e/ou compulsões e costuma estar associado a quadros 

de ansiedade (Tourinho, Hemany e Oliveira, 2020). O filme Toc Toc (2017) aborda o tema 

através de personagens que apresentam distintas tipologias do transtorno. O objetivo deste 

estudo, foi realizar a conceitualização cognitiva da personagem Blanca, que sofre com TOC de 

contaminação. A metodologia utilizada foi a análise fílmica. A personagem analisada 

apresenta pensamentos intrusivos e persistentes de contaminação, levando-a realizar 

rituais de limpeza compulsivamente. As crenças centrais podem estar relacionadas à 

vulnerabilidade, sendo que em diversas situações em que tem contato físico com o outro, 

seus pensamentos desencadeiam emoções como insegurança e medo. Desta forma, pode-se 

supor que Blanca tenha um diagnóstico de TOC. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) 

pode trazer benefícios nesses casos, auxiliando na modificação e reestruturação de cognições 

inadequadas e padrões de comunicação disfuncionais, bem como com o manejo das 

emoções.  Outra opção que poderia ser utilizada seria a EPR- Exposição com Prevenção de 

Resposta, que apresenta-se como uma técnica eficaz para essas demandas (Wainer e 

Petersen, 2011). A conceitualização cognitiva na TCC pode auxiliar no entendimento 

dinâmico dos portadores do transtorno, mapeando seu funcionamento, a fim de facilitar a 

psicoeducação de quem possui o transtorno e o desenvolvimento psicoterápico. Além disso, 

é necessário considerar o contexto total que o paciente está inserido para que os efeitos 

terapêuticos sejam efetivos e congruentes com a realidade do paciente. 
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CONCEITUALIZAÇÃO COGNITIVA DE CASO A PARTIR DA SÉRIE “ANNE WITH E”. 

Autor: Morgana Kuiava 

A conceitualização cognitiva se dá através do primeiro contato com o paciente e será 

aprimorada durante todo o tratamento, ela norteia e da estrutura para o terapeuta 

determinar a trajetória mais eficiente. A partir dela, levantam-se hipóteses de como 

desenvolveu-se a desordem psicológica apresentada pelo paciente (BECK, 2013). O 

objetivo deste estudo foi conceitualizar o caso de Anne, a partir do primeiro episódio da série 

”ANNE WITH E”, e assim fazer uma avaliação dos dados coletados. A metodologia utilizada 

foi análise fílmica. Para tanto, foi assistido o primeiro episódio da série, disponível na Netflix, 

a partir disso, montou-se o diagrama de conceitualização. Com ele buscou-se entender 

pensamentos, emoções e comportamentos da personagem. Através da conceitualização, 

percebeu-se em Anne alguns pensamentos disfuncionais principalmente no que se refere 

a sua aparência, e a sua história de vida. Pensamentos do tipo, “Não serei suficiente por 

não ser menino” ou “Sou tão sem graça que ninguém vai querer casar comigo”, decorrem 

de crenças de Desamor e Desvalor, e tem como significado, não ser gostável ou atraente. 

Essas crenças, sob hipótese, podem ter sido originadas a partir de vivências de Anne na 

infância. Assistindo somente o primeiro episódio, não obteve-se informações suficientes 

para dar-se um diagnóstico preciso de Anne, para isso é necessário investigar mais aspectos 

de sua vida. Como plano de tratamento, a Terapia do Esquema seria uma indicação eficaz, 

desenvolvendo uma boa relação terapêutica com a menina, com objetivo de buscar 

mudanças. 
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CONCEITUALIZAÇÃO COGNITIVA DE TRANSTORNO ALIMENTAR ATRAVÉS DO FILME “O 

MÍNIMO PARA VIVER”. 

 
Autores: Isabele Bernardon Morillos1, Dyovana Bernieri2, Maria Eduarda Foncharte Ranzzi de 

Oliveira3 e Me. Lívia Garcez4. 

 
Resumo: A anorexia é um transtorno alimentar caracterizado pela distorção da autoimagem 

corporal, causada por um desejo excessivo e sem controle de emagrecer (ALVES et al., 

2008), sendo mais comum em jovens do sexo feminino, com prevalêcia de aproximadamente 

0,4% da população (APA, 2014). O presente estudo objetivou realizar uma conceitualização 

cognitiva para ilustrar e discutir o entendimento do transtorno. A metodologia utilizada foi a 

análise fílmica, através da personagem Ellen, do filme “O mínimo para viver”, disponível na 

Netflix, de 2017, dirigido por Marti Noxon. A personagem apresenta pensamentos 

disfuncionais e comportamentos marcantes, como o distanciamento emocional e atos 

compulsivos, sendo seus pensamentos autossabotadores. Através do diagrama construído 

(modelo Beck), é possível hipotetizar sobre crenças mistas de desvalor, desamor e desamparo 

que fazem parte de seu funcionamento. Ellen possui conflitos familiares, em especial, com a 

figura paterna totalmente ausente. Sua mãe também apresenta atitudes relapsas, de 

distanciamento emocional. Assim, supõe-se que a menina seja portadora de anorexia. Nesse 

sentido, conceituar a personagem, bem como as pessoas portadoras do transtorno, é 

necessário para mapear seu funcionamento e pensar em um plano terapêutico efetivo. A 

terapia cognitivo-comportamental pode ser benéfica no tratamento do transtorno por 
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trabalhar na modificação de pensamentos e crenças disfuncionais, bem como proporcionar 

um comportamento emocional e reacional mais assertivos, através de técnicas específicas. 

Através da conceituação cognitiva da personagem, foi possível realizar o enquadramento para 

compreende-la e pensar em um tratamento indicado e eficaz. 
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CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: HABILIDADES SOCIAIS E O USO ATIVO E PASSIVO DO 
FACEBOOK. 
 
Autores: Myllena Diessy da Silva (Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/ ICCep)  Patricia 

Pasquali Godoy (Mestre em Psicologia Clínica) Ilana Andretta (Orientadora) 

 
As Habilidades Sociais (HS) são consideradas fator protetivo para a conclusão da graduação e 

as mídias sociais, como o Facebook, podem viabilizar a expressão delas. A literatura descreve 

dois tipos de uso dessa mídia social, podendo ser ativo (com interação social) ou passivo (sem 

interação social). O objetivo deste estudo foi avaliar os dez fatores de HS e verificar as possíveis 

associações com o uso ativo e passivo do Facebook por 381 universitários de uma universidade 

privada do Rio Grande do Sul. Trata-se de um estudo associativo, transversal e quantitativo. 

Os participantes selecionados foram randomizados por estratificação, e responderam ao 

questionário de dados sociodemográficos e uso de mídias sociais, elaborado pelo grupo de 

pesquisa Intervenções Cognitivo-Comportamentais: estudo e pesquisa, e o Questionário de 

Habilidades Sociais (CHASO). Através da correlação de Pearson encontrou-se associações 

significativas positivas entre o uso ativo do Facebook com o fator F7- Lidar com situações de 

exposição ao ridículo e com o uso passivo com os fatores: F3 - enfrentar críticas; F8 - Defender 

os próprios direitos. Logo, quanto maior o uso dessa mídia de modo ativo maior o nível da HS 

do fator F7 e quanto maior o uso passivo maior os níveis das HS dos fatores F3 e F8. Portanto, o 

Facebook pode ser uma ferramenta benéfica para a manutenção e desenvolvimento das HS. 

Sugere-se que novas pesquisas avaliem os recursos de interação social ativa e passiva online 

que o Facebook dispõe para o favorecimento das HS, possibilitando o planejamento de 

intervenções em diferentes contextos. 



 

 
ANAIS DA 3ª JORNADA ACADÊMICA DE TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

TENDÊNCIAS EM PSICOTERAPIAS E O MUNDO PÓS PANDEMIA - 2021 

 
Palavras-chave: universitários; habilidades sociais; facebook 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TDAH: UM ESTUDO DE CASO. 
 

Autores: Pâmela Isadora Schumann1; Drª. Clarissa Tochetto de 

Oliveira1; 1 Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
 
Maria (nome fictício), 26 anos, sexo feminino, apresenta desorganização, impulsividade e falta 
de foco como demandas iniciais para psicoterapia. Maria relata ter realizado tratamento 
psiquiátrico para Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) por menos de um ano, tendo alta 
em dezembro de 2020. Após o tratamento, teve contato com os sintomas do Transtorno de 
Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em pesquisas particulares no Google, suspeitou que 
esse pudesse ser seu caso e sugeriu a hipótese diagnóstica para sua neurologista. O diagnóstico 
de TDAH ocorreu em abril de 2021 após duas consultas com a neurologista, quando iniciou o 
tratamento com Metilfenidato de uso diário, sobre o qual não soube informar a dosagem. 
Contudo, durante o processo de psicoterapia, foi constatado por meio de avaliação clínica que 
os critérios diagnósticos do TDAH presentes no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-5), referente à desatenção, hiperatividade e impulsividade, não estão presentes 
no caso avaliado. Portanto, se fez necessário considerar os Critérios de Diagnóstico Diferencial 
de TDAH para Transtornos de Ansiedade. Os sintomas presentes no caso parecem ser melhor 
explicados por sintomas recorrentes do quadro recente de TAG, quando a desatenção e 
agitação advém de ruminações e preocupações. Além disso, durante o processo terapêutico 
foi possível averiguar que o diagnóstico de TDAH desempenhava uma função importante na 
manutenção de crenças centrais de incapacidade da paciente. 
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DINÂMICA FAMILIAR NO TRANSTORNO DE CONDUTA: Contribuições da Terapia do 

Esquema. 

Autores: Kevin da Costa Andrade1, Felipe Konflanz de Oliveira2, Patrícia dos Santos da Rosa3, 
Rafaela Abrão4 

Introdução: A estruturação da personalidade é vista na Terapia do Esquema como o resultado 
de bases genéticas e biológicas (temperamento) e também tendências pela interação com o 
meio, principalmente o núcleo familiar. O comportamento no Transtorno de Conduta traz uma 
alta herdabilidade, porém o fator ambiental pode moldar o caso para um curso e prognóstico 
agravado. Além disso, em uma relação parental instável e inconsistente é esperado a ativação 
de estilos de enfrentamento e modos esquemáticos disfuncionais por parte da criança. 
Objetivo: Identificar a relação entre esquemas iniciais desadaptativos e o núcleo familiar 
enquanto fator de risco no Transtorno de Conduta. Método: Trate-se de uma revisão de 
literatura, sendo utilizadas as bibliotecas virtuais Springer Link, Scielo, Pepsic e Pubmed, 
levando em conta materiais nacionais e internacionais que abordassem temas relacionados 
com a pesquisa. Resultados: Jovens com Transtorno de Conduta apresentam esquemas 
desadaptativos principalmente em três domínios esquemáticos, sendo o primeiro, o terceiro e 
o quinto domínio. Isto também é reforçado por Palomino (2017), o mesmo observou que os 
esquemas de privação emocional, abuso/desconfiança (1º domínio), autocontrole e 
autodisciplina insuficientes (3º domínio) e padrões inflexíveis (5º domínio) foram os mais 
predominantes nos adolescente com problemas de conduta. Conclusão: Os fatores de risco do 
Transtorno de Conduta em sua maioria estão vinculados ao núcleo familiar. Sendo assim, 
torna-se ainda mais importante o trabalho do terapeuta com os pais/cuidadores no intuito de 
desenvolver um ambiente familiar supridor das necessidades básicas requeridas da criança. 
 
Palavras-chave: Terapia do Esquema, Transtorno de Conduta, Dinâmica Familiar. 
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ESQUEMAS INICIAIS DESADAPTATIVOS, CRENÇAS SEXUAIS DISFUNCIONAIS E SATISFAÇÃO 

SEXUAL EM MULHERES MÃES. 

Autor: Bruna Martins 

 
Os esquemas iniciais desadaptativos (EIDs) são padrões emocionais e cognitivos 

autoderrotistas desenvolvidos em tenra idade e repetidos ao longo da vida. Eles influenciam o 

modo como um indivíduo se comporta, se sente e como percebe o mundo a sua volta, afetando 

diversas áreas da vida, como a sexualidade. Um dos fatores associados à satisfação sexual são 

as crenças que os indivíduos desenvolvem sobre a sexualidade. Além disso, alterações corporais 

e nos papeis desenvolvidos pelas mulheres mães podem ocasionar mudanças nessa área. 

Estudos já tem indicado correlações entre as crenças sexuais disfuncionais e satisfação sexual 

e entre satisfação sexual e EIDs. Desse modo, o objetivo desse trabalho é contextualizar e 

compreender a relação entre os EIDs, a satisfação sexual e as crenças sexuais disfuncionais em 

mulheres mães. Obteve-se uma amostra de 33 mulheres que já passaram pela maternidade, 

alfabetizadas, sexualmente ativas e com idades entre 18 e 40 anos. Os instrumentos que foram 

utilizados, de forma on-line, são: Questionário Sociodemográfico, Questionário de Esquemas 

de Young (YSQ – S3), Questionário de Crenças Sexuais Disfuncionais (QCSD) em sua versão 

feminina e a Escala de Satisfação Sexual para Mulheres (SSS-W). Todas as participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Encontrou-se uma correlação 

significativa negativa de intensidade moderada entre os EIDs e a satisfação sexual. Em 

contraste, encontrou-se uma correlação significativa positiva de intensidade fraca entre os EIDs 

e as crenças sexuais disfuncionais. Desse modo, quanto maior a ativação esquemática maior o 
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número de crenças sexuais disfuncionais e menor satisfação sexual. 

Palavras-chave: Esquemas iniciais desadaptativos; crenças sexuais disfuncionais; satisfação 

sexual. 
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ESQUEMAS INICIAIS DESADAPTATIVOS E MODOS ESQUEMÁTICOS PREVALENTESEM 

PACIENTES COM TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO. 

 
Autores: Bárbara Stein Alexandre1, Andressa Celente de Ávila2, Rodrigo Casagrande de Lima 

Paganella1, Jady Martins de Mello3, Henrique Mota da Silveira Mercio Pereira1, Maria Eduarda 

de Souza Ramalho Ortigão1, Margareth da Silva Oliveira4 1Graduando(a) em Psicologia pela 

PUCRS; 2Doutoranda em Psicologia Clínica pela PUCRS; 3Psicóloga pela ULBRA; 4Professora 

de Graduação e Pós-graduação de Psicologia na PUCRS 

 

Resumo 

A Terapia do Esquema (TE) é uma abordagem integrativa da psicologia desenvolvida para 

atender às demandas de transtornos mentais complexos. A TE desenvolveu o construto 

de Esquemas Iniciais Desadaptativos (EIDs), caracterizados como padrões disfuncionais de 

memórias, emoções e sensações corporais, desenvolvidos na infância/adolescência. Já os 

Modos Esquemáticos (MEs), são padrões de estados emocionais enfrentamento acionados em 

determinadas circunstâncias. Este estudo objetiva avaliar a prevalência dos EIDs e MEs na 

população brasileira com diagnóstico de TOC. Foi utilizada uma ficha de dados 

sociodemográficos, o Questionário de Esquemas de Young (YSQ-S3) e o Inventário de Modos 

Esquemáticos (SMI). Os 29 participantes em maioria são homens (58,6%), em média com 33 

anos, solteiros (51,7%), com Ensino Superior Incompleto (27,6%), da Região Sul do Brasil 

(75,9%), com tratamento em consultório particular (82,8%) e fazendo uso de medicação 

(93,1%). O EID de maior pontuação foi o de “Padrões Inflexíveis” (M=3,76), seguido pelo de 

“Autossacrifício” (M=3,26). O ME com maior pontuação foi o de “Adulto Saudável” (M=4,06), 

seguido pelo de “Pais Exigentes/Críticos” (M=3,80). Os resultados dos EIDs mais prevalentes 
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são coerentes com características encontradas em indivíduos com TOC, que apresentam regras 

rígidas que podem ser relacionadas às compulsões e o medo de causar dano a si ou os outros 

no TOC com o tema “dano”. Também o funcionamento mais saudável da amostra em 

tratamento e com medicação justifica os resultados dos MEs, bem como a possível obsessão 

pela simetria e a compulsão pela organização característicos da preocupação em manter a 

ordem material e regras rígidas. 

 
Palavras-chave: Transtorno obsessivo-compulsivo; Esquemas iniciais desadaptativos; 

Modos esquemáticos; Terapia do esquema. 
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FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE SAÚDE MENTAL UTILIZADAS POR ADULTOS 
BRASILEIROS. 
 
Autores: 
Silva, H. T. (IC)¹; Oliveira, C. T. (CO)¹; Dias, A. C. G. (O)² 

¹Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Santa Maria; 

² Departamento de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

A busca por informações sobre saúde mental é cada vez mais reconhecida como uma 

estratégia de enfrentamento, principalmente para pessoas com transtornos mentais que 

querem saber mais sobre suas doenças. Este é um estudo exploratório, cujo objetivo foi 

identificar as fontes de informação sobre saúde mental (FISM) utilizadas por uma amostra 

de adultos brasileiros, em especial por quem apresenta sintomas de depressão, ansiedade e 

estresse. Participaram do estudo 828 pessoas (idade entre 18 e 76 anos) com escolaridade 

ensino superior incompleto ou completo. Os dados foram coletados on-line por meio de 

questionários de autorrelato e analisados por meio de estatísticas descritivas. Os resultados 

mostram que, em geral, as FISM mais utilizadas são Internet (75,6%), artigos científicos 

(54,1%) e consultas formais (48,1%) e informais (40,6%) com profissionais de saúde. A 

frequência do uso de determinadas FISM parece variar conforme a presença de sintomas de 

depressão, ansiedade ou estresse. Mais da metade dos participantes com sintomas de 

depressão tende a recorrer a múltiplas FISM, embora a Internet (58,5%) e consultas formais 

(58,5%) com profissionais da saúde sejam as mais frequentes. Os participantes com sintomas 

de ansiedade costumam buscar informações por meio de consultas formais (57,3%) com 
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profissionais da saúde, Internet (54,3%), amigos (52,4%) e mídia impressa (50,5%) com mais 

frequência. Já os participantes com sintomas de estresse tendem a buscar informações com 

amigos (50,3%). Conclui-se que os profissionais da saúde podem orientar seus pacientes 

sobre FISM confiáveis para obter informações complementares sobre cada caso. 

Trabalho apoiado pelo programa CNPq 
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: O SUCESSO DO FUTURO. 
 
Autores: Camila Stephanie Arsie,  Isabela Cazé de Souza, Kethleen Ohana Pot, Maria Luíza 

Kovalhuk, Marina Góes Turchenski 

Acadêmicas de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba -PR. 

E-mail: kethee.pot@hotmail.com 

 
Introdução: É de grande valia no processo de formação trabalhar as potencialidades do 
desenvolvimento da Inteligência Emocional nas crianças, podendo auxiliar no 
desenvolvimento psicológico infantil, em suas relações interpessoais, na prevenção de 
transtornos psicológicos e de situações de violência em geral. O objetivo principal aqui, ao 
desenvolver a Inteligência Emocional, é combater a violência nas escolas, auxiliando as crianças 
a compreenderem a si mesmas e, por consequência, entenderem como agir perante os outros. 
O modelo de intervenção proposto foi formulado para ser aplicado em horário contraturno 
escolar, visando a realização de um trabalho proveitoso e sem afetar grandemente a 
organização horária escolar. Método: A elaboração do projeto consistiu em uma pesquisa 
exploratória com abordagem qualitativa, a partir de um levantamento de materiais publicados 
física e eletronicamente, com o formato inicial de trabalho acadêmico à disciplina de Práticas 
Psicológicas no Contexto de Educação. Posteriormente, foi dado andamento à elaboração do 
projeto a partir da perspectiva cognitivo comportamental. Resultados: Foi elaborado um 
projeto interventivo sobre cada um dos cinco domínios da inteligência emocional de Daniel 
Goleman (1995), o qual ainda não pôde ser aplicado devido à pandemia. Conclusão: Esse tipo 
de intervenção pode ser bastante proveitoso na formação infantil, sendo um tema a ser mais 
destacado a partir das circunstâncias da pandemia de COVID-19, podendo futuramente ser 
aplicado. 

Palavras chave: Quociente Emocional; prevenção; intervenção; criança; escola. 
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INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS NOS TRANSTORNOS ALIMENTARES. 
 
Autores: 
Liliane Tomazi Vestena. Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria -RS.  
Pâmela Schultz Danzmann. Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria - RS.  
Ana Claudia Pinto da Silva. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Santa Maria - RS.  
Maristela Jaqueline Reis Peixoto.Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria - RS. 
 
Os transtornos alimentares (TA) são cada vez mais recorrentes nas últimas décadas, em função 

dos intensos padrões impostos pela sociedade, principalmente divulgados pelas mídias sociais. 

Objetivou-se analisar as técnicas utilizadas pela Terapia Cognitiva-Comportamental (TCC) para 

o tratamento de pessoas que são acometidas por TA. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

nas bases eletrônicas Google Acadêmico e Scielo, onde se adotou o recorte temporal referente 

aos últimos cinco anos, ou seja, de 2016 a 2021, sendo utilizados três artigos que falavam sobre 

a temática. Os resultados encontrados demonstram que uma das técnicas utilizadas é a 

conceitualização de caso que identifica e analisa os pensamentos e comportamentos 

mantenedores dos TA. Além disso, por meio do empirismo colaborativo desenvolvem-se 

estratégias para demonstrar os benefícios da psicoterapia e as desvantagens do padrão atual de 

comportamento. Neste viés, para ajudar o paciente a identificar os pensamentos disfuncionais 

pode-se fazer uso do automonitoramento desses. Nas distorções corporais podem ser utilizadas 

técnicas de desenhos corporais, sendo importante trabalhar a autoestima para além da 

aparência física. Logo, a reestruturação do sistema de crenças do paciente é uma das metas 

mais importantes relacionadas ao tratamento. O treinamento em resolução de problemas e o 

desenvolvimento de estratégias para a regulação de humor também podem ser utilizados. 

Conclui-se que a TCC é considerada padrão-ouro para o tratamento de pessoas com TA na 

medida em que melhora a relação do indivíduo com a sua imagem, aumenta a autoestima e 

ensina a lidar com pensamentos, emoções e comportamentos disfuncionais. 

 
Palavras-chave: Estratégias; Transtornos Alimentares; Tratamento. 
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MODOS ESQUEMÁTICOS EM INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO POR USO DE SUBSTÂNCIA EM 
TRATAMENTO. 

 
Autores: Eduarda Baldissera Rospide¹, Andressa Celente de Ávila¹, Larissa Biassek Sberse¹, 

Paola Pietrobon Taucer Araujo¹, Márcia Cristina Henrique de Souza¹ e Margareth da Silva 

Oliveira¹ (orientador) 

 
Escola de Ciências da Saúde e da Vida, PUCRS 

Resumo 
 

A Terapia do Esquema (TE) é utilizada para o tratamento dos Transtornos de Personalidade 

bem como modalidade para intervir na melhora de pacientes refratários. Nesta abordagem, 

Esquemas Iniciais Desadaptativos (EIDs) são padrões disfuncionais de pensamentos, 

comportamentos e sentimentos desenvolvidos devido a necessidades básicas não supridas 

pelos cuidadores na infância/adolescência. Para simplificar a compreensão dos pacientes 

sobre seu funcionamento, desenvolveu-se os Modos Esquemáticos (ME) que são processos 

cognitivos, afetivos, motivacionais e comportamentais da personalidade, designados para 

lidar com problemas específicos. Para a avaliação dos MEs foi desenvolvido o Inventário de 

Modos Esquemáticos (SMI) com 124 questões e escala likert de 6 pontos. Este estudo tem 

como objetivo analisar os MEs de indivíduos com Transtorno Por Uso de Substância (TUS) em 

tratamento com o SMI. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e descritivo e os 

instrumentos utilizados foram uma ficha de dados sociodemográficos, a Entrevista Clínica 

Estruturada para os Transtornos do DSM-5 (SCID-5CV) e o SMI. Os 39 participantes são do 

sexo masculino (59,0%), solteiros (64,1%), com Ensino Médio Completo (35,9%) e estavam 



 

 
ANAIS DA 3ª JORNADA ACADÊMICA DE TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

TENDÊNCIAS EM PSICOTERAPIAS E O MUNDO PÓS PANDEMIA - 2021 

em tratamento em clínica (79,5%), fazendo uso de medicação (94,9%). Foi possível identificar 

que as três maiores médias dos MEs de acordo com o SMI são Adulto Saudável (M= 4,57) 

(DP=0,73), Pais Exigentes (M=4,12) (DP=0,79) e Auto Confortador Desligado (M= 3,91) (DP= 

1,06). Tais resultados são condizentes com a literatura e podem contribuir para a avaliação e 

intervenção em determinados MEs para o tratamento dessa população, tendo como 

consequência o desenvolvimento mais saudável da saúde mental. 

 
Palavras-chave: Psicometria; Dependência Química; Terapia do Esquema; Padrões 
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RESUMO: 

NASCE UMA MÃE, NASCE UMA CULPA: AUTOCOMPAIXÃO, AUTOCRITICA E CRENÇAS SOBRE 

MATERNIDADE. 

Autoras:aUTORES 

Autores:  

Mídia Santos Schmit Juliana da 

Rosa Pureza 

 
A maternidade é apresentada pelo pensamento social e cultural como uma experiência 

completamente agradável e prazerosa na vida da mulher, mas grande parte das mulheres 

vivenciam na maternidade algum nível de sofrimento psíquico. As crenças disfuncionais frente 

a maternidade têm sido consideradas como fator de risco para o adoecimento metal materno, 

visto que as crenças possuem um peso avaliativo frente a idealização e ao desempenho da 

mulher no papel materno. No entanto, a autocompaixão tem sido cada vez mais estudada e 

relacionada ao bem-estar psicológico. Portanto, objetivou-se neste estudo investigar a 

existência de correlação entre autocompaixão, autocritica e as crenças disfuncionais sobre 

maternidade em mulheres puérperas brasileiras. A amostra foi composta por 325 mulheres 

puérperas, brasileiras, que foram selecionadas pelo método bola de neve e a coleta foi 

realizada online. As participantes responderam à um questionário sócio-biodemográfico, à 

Escala de Autocompaixão (SCS), à Escala de Crenças Disfuncionais face à Maternidade (ECM) 

e à Escala de depressão, ansiedade e estresse - 21(DASS-21). As análises evidenciaram 

correlação significativa e negativa entre as crenças disfuncionais face a maternidade e os 
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componentes positivos da autocompaixão, correlação positiva com os elementos negativos da 

autocompaixão e com os sintomas de depressão ansiedade e estresse. Sendo assim, quanto 

maiores os níveis de crenças disfuncionais sobre a maternidade as mulheres possuem, 

maiores os indicadores de autocritica e menores os níveis de autocompaixão. A partir destes 

resultados sugere-se a utilização da autocompaixão como ferramenta de prevenção para uma 

experiência do puerpério mais saudável e com menos adoecimento psíquico. 
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O PAPEL DO VÍNCULO TERAPÊUTICO NO TRATAMENTO DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE. 
 
Autores: Vedoin, Carolina B.; Pires, Fábio B.; Santos, Samara S. Universidade 

Federal de Santa Maria 

Introdução: O vínculo terapêutico consiste em um vínculo emocional positivo essencial na 
relação terapeuta-paciente. Para a construção do vínculo, o psicólogo deve ter empatia, 
autenticidade e oferecer um ambiente seguro ao paciente, no qual esse possa se sentir 
validado e compreendido. Objetivo: O presente resumo visa destacar o papel do vínculo 
terapêutico no processo psicoterápico, especialmente no tratamento de transtorno mental 
grave, visto que nesse contexto o paciente encontra-se em extrema vulnerabilidade 
emocional. Método: Trata-se de um relato de caso, cujos atendimentos psicológicos 
ocorreram em uma Unidade de Internação Psiquiátrica em hospital escola, de abril a junho de 
2021, com quatro sessões semanais. Resultados: A paciente foi internada de forma 
involuntária durante episódio maníaco de Transtorno Afetivo Bipolar com sintomas psicóticos. 
A sensação de coerção durante a internação, a dificuldade de insight e os delírios paranoides, 
são características que podem obstaculizar o estabelecimento de vínculo. Assim, nos primeiros 
atendimentos a paciente não foi muito colaborativa. Buscou-se construir uma relação de 
confiança, entendendo as singularidades e as experiências da paciente. Com o tempo, o vínculo 
terapêutico permitiu o uso de questionamentos para os delírios. A paciente se sentiu bastante 
desconfortável, mas não houve rompimento de vínculo. Além disso, relatou se sentir ajudada 
em momentos difíceis. Conclusão: Constata-se que o estabelecimento do vínculo é 
fundamental para possibilitar o tratamento de psicopatologias graves, essencialmente no 
contexto de internação psiquiátrica, em que há sensação de coerção por parte do paciente, 
sendo uma competência necessária para o profissional da Psicologia. 
 
Palavras-Chave: Vínculo Terapêutico, Transtorno Mental Grave, Internação Psiquiátrica. 
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O USO DE SUBSTÂNCIAS E OS PREJUÍZOS NA SAÚDE MENTAL. 
 
 
Autores: André Reginato Vieira (Acadêmico de Psicologia IMED, Bolsista de Iniciação 

Científica); Maria Izabel da Silva (Acadêmica de Psicologia IMED, voluntária de Iniciação 

Científica); Júlia Gonçalves Pereira ( Psicóloga, Mestranda em Psicologia IMED); Marcia Fortes 

Wagner (Doutora em Psicologia, Docente do PPGP e do Curso de Psicologia, Coordenadora do 

Grupo de Estudos e Pesquisas Relações Interpessoais, Emoção, Comportamento e Cognição- 

GEPRIECC, IMED Passo Fundo) 

Introdução: Habilidades sociais são definidas como um conjunto de comportamentos humanos, 

que se manifestam por meio de sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos de modo 

apropriado. Prejuízos em habilidades sociais pode relacionar-se à agressividade, abuso e 

dependência de substâncias psicoativas. Objetivo: Buscou-se avaliar as habilidades sociais em 

adultos usuários de substâncias e comparar com não usuários. Método: Estudo quantitativo, 

transversal, com CEP CAAE 73085617.1.0000.5319. A amostra constituiu-se de 80 

participantes, 40 usuários de substâncias e 40 não usuários, com idades entre 18 e 22 anos.  

Foram utilizados o Inventário de Habilidades Sociais e as Escalas Beck de Ansiedade (BAI) e 

Depressão (BDI). Resultados: Os resultados mostraram maiores prejuízos no grupo de usuários 

na presença de sintomas depressivos e ansiosos. Quanto às habilidades sociais, os achados 

constataram que, apesar de não terem sido encontradas diferenças significativas no escore 

geral do IHS-Del-Prette entre o grupo de usuários e o de não usuários, as diferenças estatísticas 

foram significativas em relação ao Fator 4 e ao Fator 5. Conclusão: Conclui-se que as áreas mais 

deficitárias em usuários de substâncias relacionam-se ao enfrentamento de situações novas, 

onde ocorre a autoexposição do dependente a desconhecidos, com a possibilidade de 
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contestação de seus comportamentos, e a inabilidade em lidar com sentimentos e reações de 

agressividade gerados nessas situações, o que sugere que usuários de substâncias apresentam 

maiores índices de prejuízos nas habilidades sociais que não usuários. Como limitação 

encontrada, foi desenvolvido somente no sul do Brasil e sugere-se a continuidade em 

populações de usuários de outras regiões. 

Palavaras-chave: Habilidades Sociais, Dependência de Substâncias, Sintomas depressivos, 

Sintomas de ansiedade  

Temática: Dependência Química 
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PSICOEDUCAÇÃO EMOCIONAL: OS EFEITOS DA PSICOTERAPIA E/OU ORIENTAÇÃO 

PARENTAL NA INFÂNCIA. 

 
Autores: 
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Ana Claudia Pinto da Silva. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Santa Maria - RS.  
Janaína Pereira Preto Carlesso. Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria - RS. 
 

No contexto contemporâneo diversas famílias procuram as clínicas psicológicas a fim de 

compreender comportamentos disfuncionais infantis e minimizar determinados impactos no 

âmbito familiar, escolar e social. Contudo, com base nas demandas observadas no âmbito 

clínico, pode-se verificar que ao analisar o sistema familiar muitas vezes é nítido falhas no 

processo de educação emocional infantil. Tudo isso pode desencadear o desconhecimento das 

emoções, a desregulação emocional e dificuldades da criança em transmitir informações sobre 

seus sentimentos, visto que algumas vezes não aprendeu a nomeá-los ou até mesmo pode ter 

sido impedida de expressar o que sente pelos cuidadores. Objetiva-se apresentar as análises 

produzidas a partir de uma revisão da literatura, acerca dos efeitos da psicoeducação emocional 

no desenvolvimento infantil por meio da psicoterapia e/ou orientação parental. Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica com um recorte temporal dos últimos cinco anos, ou seja, de 2016 

a 2021. As plataformas utilizadas foram Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e a Biblioteca 

Eletrônica Científica On-line (Scielo). Os estudos apontam que as crianças após 

compreenderem suas emoções são capazes de desenvolver melhores estratégias para lidar 

com resolução de problemas. Além disso, há uma diminuição de comportamentos disfuncionais 

por meio da regulação emocional. Outro ponto importante é que algumas crianças desenvolvem 

comportamentos menos impulsivos diante da compreensão emocional. A socialização também 

obtém melhoras significativas. Torna-se evidente os benefícios de trabalhar a educação 

emocional com as crianças na psicoterapia e/ou orientação parental devido às melhoras no 
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campo da expressividade emocional, autocontrole e outras habilidades de competência social. 

 
Palavras-chave: Infância; Emoções; Terapia Cognitivo-Comportamental 
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RELAÇÕES ENTRE AUTOCONCEITO E COMPORTAMENTO ALIMENTAR ATRAVÉS DA TERAPIA 
DO ESQUEMA. 

Autores: Andréia Alaídes Dias da Rosa1; Ângela Freitas2 

 

Resumo: 

Objetivo: identificar a relação entre o autoconceito e o comportamento alimentar, tendo como 

foco teórico a Terapia do Esquema, visando contribuir no entendimento dinâmico do 

Comportamento Alimentar em decorrência do crescente índice de prevalência de Transtornos 

Alimentares. Métodos: trata-se de uma revisão narrativa de literatura, a pesquisa foi realizada 

nas plataformas Pubmed e Scielo, tendo como critérios de inclusão 1) Artigos relacionados ao 

tema e de publicações científicas. 2) Artigos nos idiomas inglês e português 3) Artigos 

previamente selecionados com textos examinados e que colaborem com o objetivo da discussão 

narrativa. Resultados: Foram coletados 13 artigos que atenderam os critérios de inclusão, 

onde ambos foram cortejados em quadro único (quadro A). Os dados apontam uma correlação 

entre esquemas mentais iniciais desadaptativos e sintomatologia mais grave. A terapia do 

esquema proporciona um entendimento dinâmico ampliado para Transtornos Alimentares. 

Conclusões: Autoconceito e Esquemas Mentais são construtos que se complementam e além 

disto, a maneira como os indivíduos apresentam Modos Esquemáticos irá influenciar no 

Comportamento Alimentar, podendo ele ser de risco para o desenvolvimento de um 

Transtorno Alimentar ou não dependendo da intensidade e durabilidade das estratégias 

desadaptativas dos Esquemas Iniciais Desadaptativos. 

Palavras-chave: Transtorno Alimentar; Terapia do Esquema; Autoconceito. 
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1 Acadêmica do Curso de Psicologia- Centro Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC). E-mail: 

contato.andreiarosa@gmail.com 

 

2 Orientadora, Psicóloga, Doutorado em Ciências da Saúde- Ênfase em Neurociências- PUCRS. Docente no Curso 

de Psicologia (UNICNEC). 
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REPERTÓRIO DEFICITÁRIO DE HABILIDADES SOCIAIS, SINTOMAS DEPRESSIVOS E DE 

ANSIEDADE EM UNIVERSITÁRIOS. 

Autores: Rafaelly Lobo Ferreira (Acadêmica de Psicologia IMED, voluntária de Iniciação 

Científica); Caroline Lunkes Costa ( Psicóloga, Mestranda em Psicologia IMED); Ana Gabriela 

Desordi (Psicóloga, Colaboradora do GEPRIEEC IMED); Luísa Lis Gibbon Vailatti (Acadêmica de 

Psicologia IMED; voluntária de Iniciação Científica); Marcia Fortes Wagner (Doutora em 

Psicologia, Docente do PPGP e do Curso de Psicologia, Coordenadora do Grupo de Estudos e 

Pesquisas Relações Interpessoais, Emoção, Comportamento e Cognição- GEPRIECC, IMED Passo 

Fundo). 

 
Introdução: Habilidades Sociais (HS) são classes de comportamentos do indivíduo, que o 

auxiliam a lidar adequadamente com situações interpessoais. Um repertório deficitário de HS 

pode contribuir no desenvolvimento de transtornos psicológicos, como quadros depressivos e 

de ansiedade. Objetivo: O presente estudo objetiva descrever resultados de uma intervenção 

grupal de Treinamento de Habilidades Sociais (THS) realizada com acadêmicos. Método: 

Estudo quantitativo, de comparação pré e pós-intervenção, com amostra de 26 estudantes de 

graduação. Foi aprovado pelo CEP IMED sob o CAAE nº 73085617.1.0000.5319. Foram 
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utilizados o Questionário de Ansiedade Social para Adultos (CASO) e as Escalas Beck de 

Depressão (BDI) e de Ansiedade (BAI). Resultados: A avaliação pré-intervenção identificou a 

presença de sintomas depressivos, de ansiedade e ansiedade social. Os achados pós- 

intervenção apontaram redução na média da pontuação total dos 5 fatores do CASO. Também 

houve aumento da assertividade, com diminuição no escore médio do grupo, evidenciando 

que muitos estudantes não continuaram a pontuar abaixo do ponto de corte para ansiedade 

social. Os resultados do BAI e BDI mostraram uma redução significativa dos escores de 

classificação leve e moderado, com predomínio da classificação mínima na pós-intervenção 

Conclusão: O THS mostrou bons resultados, sugerindo melhoras no repertório de habilidades 

sociais e na interação grupal, bem como diminuição dos sintomas depressivos e de ansiedade. 

A limitação do estudo é ter envolvido uma única instituição de ensino superior do sul do Brasil. 

Sugere-se a realização de novas investigações em diferentes locais para comparar os 

resultados. 

 
 
Palavras-chave: Treinamento em Habilidades Sociais, sintomas depressivos, sintomas de 

ansiedade, universitários 

Área Temática: Terapia Cognitivo-Comportamental
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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL ALIADA A PSICOFÁRMACOS: PESQUISA 
DE LEVANTAMENTO EM POPULAÇÃO UNIVERSITÁRIA. 

 
Autores: Ferreira, Stephane M.; Ayub, Gioielle G. P.; Fontoura, Murilo B.; Funck, 

Luíza T. Universidade Federal de Santa Maria 

 
Introdução: Transtornos depressivos caracterizam-se como perturbações mentais de 
causas biopsicossociais. Sabe-se que os medicamentos que exercem ação no sistema 
nervoso central não são específicos para um receptor, podem ligar-se a outros alvos, 
exercendo diferentes efeitos. Assim, fármacos antidepressivos podem ser utilizados 
para tratar diferentes transtornos neuropsicológicos. O tratamento padrão ouro para 
depressão e outros quadros psicopatológicos fundamenta-se na terapia 
medicamentosa com Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) e na 
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Objetivo: Levantar dados sobre a usabilidade 
da TCC aliada ao tratamento medicamentoso nos transtornos depressivos em amostra 
de universitários. Método: Pesquisa de levantamento, com amostra composta por 
homens e mulheres maiores de 18 anos. As informações foram obtidas por meio de 
questionário online, cujas respostas serviram para análise qualitativa e quantitativa 
acerca dos hábitos de usuários de medicamentos antidepressivos. Resultados: A 
amostra foi composta por 76 indivíduos que, em sua maioria, eram estudantes 
universitários. 72,3% da amostra faz uso de medicamento antidepressivo e 15,7% já fez 
uso no passado. Além do diagnóstico de depressão, 28,9% da amostra relatou 
diagnóstico de ansiedade. A maioria dos indivíduos realiza ou já realizou psicoterapia 
(TCC) aliada a medicação em seu tratamento (84,2%), entretanto, 61,8% desses 
indivíduos refere que somente o medicamento foi o responsável pela diminuição dos 
seus sintomas. Conclusão: A TCC aliada a psicofármacos é bem aceita no tratamento 
de transtornos depressivos e outros transtornos psiquiátricos. Contudo, apesar do 
tratamento combinado ser amplamente utilizado, a amostra coletada relacionou 
apenas os medicamentos como o tratamento mais eficaz na melhora dos sintomas. 
 
Palavras-Chave: Terapia Cognitivo-Comportamental, Psicofármacos, Pesquisa de 
levantamento 
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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E ANSIEDADE INFANTO- JUVENIL EM 

TEMPOS PANDÊMICOS. 

 
Autores: 
Liliane Tomazi Vestena. Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria - RS.  
Pâmela Schultz Danzmann. Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria - RS. 
Ana Claudia Pinto da Silva. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Santa Maria - 
RS.  
Maristela Jaqueline Reis Peixoto.Universidade Franciscana (UFN). Santa Maria - RS. 
 

A pandemia da covid-19 desencadeou a necessidade de distanciamento social, 

aumentando a ansiedade na infância e adolescência, além de estar causando impactos 

em diversos aspectos da vida. Objetiva-se compreender por meio de uma revisão 

teórica da literatura as estratégias utilizadas pela Terapia Cognitivo-Comportamental 

(TCC) para o tratamento da sintomatologia de ansiedade infanto-juvenil durante a 

pandemia. Para isso, utilizou-se os buscadores Google Acadêmico e Scielo, sendo o 

recorte temporal adotado de 2019 a 2021. Os resultados apontam que inicialmente é 

necessário compreender as queixas trazidas pelo paciente, além de entrar em contato 

com outras fontes de informações como a família e a escola quando necessário. A 

realização da anamnese contribui para a obtenção de informações a fim de realizar o 

planejamento das intervenções, levantamento de hipóteses e plano de tratamento. 

Neste viés, algumas intervenções realizadas para ansiedade no contexto da TCC são: 

psicoeducação, reconhecimento e manejo das emoções, identificação de distorções 

cognitivas, automonitoramento, dessensibilização sistemática, entre outras. Ao 

relacionar a pandemia com as técnicas supracitadas é importante salientar que todas 

podem ser adaptadas na modalidade on-line, contudo a eficácia depende também de 

diversos fatores, tais como idade da criança, perfil do paciente e vínculo terapêutico. 

Por fim, esses resultados indicam que as técnicas contribuem para o desenvolvimento 

de comportamentos adaptativos e alívio de sintomas, obtendo uma melhora na 

qualidade de vida. Logo, a TCC é fundamental na contenção dos impactos negativos da 
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ansiedade na saúde física e mental infanto-juvenil no período atual e pós-pandêmico. 

Palavras-chave: Adolescência; Ansiedade; Infância; Técnicas. 
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TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE E TERAPIA COMPORTAMENTAL 
DIALÉTICA: ANÁLISE FÍLMICA GAROTA INTERROMPIDA. 
  

Autor Principal: Juliana Polesello 
Coautor: Lívia Garcez 
 

O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) se caracteriza por uma desregulação 
emocional que se da por uma instabilidade nas relações interpessoais, da autoimagem, 
dos afetos e de impulsividade acentuada (DSM-5, p. 645, 2014). O objetivo deste 
estudo, é realizar o entendimento do tratamento do TPB através do filme Garota 
Interrompida, correlacionamento com a Terapia Comportamental Dialética (DBT). O 
método utilizado foi análise fílmica sobre o filme “Garota Interrompida”. No filme, 
Susanna, protagonista, foi diagnosticada no início da vida adulta com TPB. Produzido 
na década de 60, o filme apresenta como tratamento prioritário a internação 
manicomial, tratamento este, que apresenta opiniões muito controversas atualmente. 
Na contemporaneidade as pesquisas apontam fortes evidências científicas no 
tratamento com a DBT para pacientes com o TPB. Esta modalidade pode ser 
considerada a primeira psicoterapia com eficácia apresentada por meio de ensaios 
clínicos controlados em pacientes com DBT (LINEHAN, p. 3, 2018). Evidencia-se que 
pacientes que se submetem a um tratamento psicoterápico onde há psicoeducação 
sobre seu trantorno, tendem a controlar melhor suas emoções e seus impulsos, a 
intensidade de suas emoções e seus relacionamentos, visando estabelecer relações 
mais saudáveis, com limites funcionais, a remissão dos sintomas pode acontecer 
parcialmente ou totalmente com o avanço da idade. Assim, conclui-se que a DBT, pode 
ser considerado um tratamento diferenciado e efetivo para esse transtorno, 
comparado ao tratamento que foi oferecido a Susanna, e históricamente para muitos 
outros pacientes. 
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