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2 Ciclo de manutenção do TAS 4 Pandemia e isolamento
social 

1 Transtorno de Ansiedade Social e 
modelo cognitivo

3 Tratamento em TCC

Agenda de Hoje



Transtorno de Ansiedade Social 

Papel da ansiedade sobrevivência e adaptação

Ansiedade social x transtorno de ansiedade social              prejuízos

Causas do transtorno multifatoriais



Transtorno de Ansiedade Social 

O medo frente à situação em questão é desproporcional e excessivo

em comparação com outras pessoas que passam pela mesma

circunstância; a pessoa evita situações ou enfrenta, mas com sofrimento

considerável; as consequências interferem de maneira significativa e em

vários âmbitos da vida do sujeito.

(APA, 2014)

INTERAÇÃO DESEMPENHO



Modelo Cognitivo

Elevados padrões internos de 

desempenho 

+

Visão de si como inadequado e 

incapaz 

+

Visão dos outros como 

julgadores e críticos 

Atenção voltada para as 

ameaças sociais

Pensamentos negativos sobre si 

e seu desempenho

Ansiedade 

Sintomas emocionais, 

fisiológicos e 

comportamentais 



Ciclo de manutenção

situação social 

ansiedade  

evitação 

alívio   



Ciclo de manutenção

entrevista de emprego

ansiedade

desiste da vaga

alívio   
Eu não vou

conseguir



Psicoeducação

Reestruturação cognitiva

Exposição

Treinamento de habilidades sociais

Tratamento

funcionamento, recursos, validação

distorções cognitivas, checagem de evidências

"peça-chave" - gradual e sistemática

repertório, role-plays 



Tratamento

COMER SOZI NHO EM LOCAL 

PÚBL I CO

POST AR UMA FOT O DE S I  EM 

ALGUMA REDE SOCI AL

I R  EM FEST AS 

DANÇAR NA FRENT E DOS OUT ROS 

D EMON STR AR  IN TER ESSE EM 

ALGU ÉM

AN SI ED AD E/

VER G O N H A

( 0 - 1 0 )

EVITAÇ ÃO 

(0 -10 )

MANDAR MENSAGENS DE ÁUDI O 

SITU AÇ ÕES 



Alívio de não estarem se expondo

Prejuízos e manutenção do transtorno

Intensificação da reestruturação cognitiva

Adaptação das técnicas de exposição

Pandemia e isolamento social



Pandemia e isolamento social

Ir ao supermercado;

Fazer chamadas de vídeo;

Expor-se nas redes sociais;

Pedir informação no shopping;

Fazer um pedido de tele-entrega pelo telefone;

Simular entrevistas de emprego;

Fazer apresentações;

Chamar pessoas de fora para assistir e fazer perguntas.



Pandemia e isolamento social



Obrigada pela sua atenção!

psi.lenaradias

psicolenaradias@gmail.com


